
ROADSHOW

PÚBLICAS

O Ministério da Economia, por meio da 
Secretaria Especial do Programa de Parcerias 
de Investimentos – SEPPI, em conjunto com 
o Ministério do Meio Ambiente – MMA, o 
Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – ICMBio e o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, 
convidam para 1º Roadshow sobre o projeto 
da nova concessão do Parque Nacional do 
Iguaçu, a ser realizado nos dias 18, 24 e 25 de 
maio de 2021.  
 
O objetivo do evento é esclarecer dúvidas 
referentes ao projeto e às minutas de edital 
e contrato propostos para a concessão. Os 
documentos encontram-se atualmente em 
Consulta Pública, até o dia 27 de maio de 
2021, e podem ser acessados aqui. 
 
O evento prevê reuniões, com duração de 60 
minutos cada, a serem realizadas de forma 
individual com cada interessado, por meio de 
videoconferência (Microsoft teams), mediante 
agendamento prévio até o dia 14 de maio 
de 2021. O agendamento deve ser realizado 
através do preenchimento do formulário de 
inscrição. 

 
 

Open registrations for the 1st Roadshow on the 
project for the new concession of the Iguaçu 

National Park -  
 

The Special Secretariat of the Investment 
Partnerships Program - SEPPI, on behalf of The 
Ministry of Economy, jointly with the Ministry 

of the Environment - MMA, the Chico Mendes 
Institute for Biodiversity Conservation - ICMBio 

and the National Bank for Economic and 
Social Development - BNDES, invite for the 1st 

Roadshow on the project for the new concession 
of the Iguaçu National Park, to be held on May 

18th, 24th and 25th, 2021. 
 

The event aims to collect suggestions regarding 
the project, the draft public notice, and the 
contract proposed for the concession. The 

documents are currently in Public Consultation 
until May 27, 2021, and they can be accessed 

through this link.
 

The meetings, lasting 60 minutes each, will be 
held individually with each interested party, 
through videoconference (Microsoft teams), 
by prior appointment until May 14th, 2021. 

The appointment must be made by filling the 
registration form.  

Inscrições abertas

Consultas

Audiência Pública em Foz do Iguaçu

Data: 20 de maio de 2021 
Horário: 09:00h às 12:00h 
Câmara Municipal de Foz do Iguaçu 
Travessa Oscar Muxfeldt, nº 81, Centro 
Foz do Iguaçu - PR 
 
 

Audiência Pública em Céu Azul

Data: 21 de maio de 2021 
Horário: 09:00h às 12:00h 
Anfiteatro do Ginásio de Esportes Ivar Ranzi 
Av. Nilo Humberto Deitos 
Céu Azul - PR 
 

NOVO PROJETO 
DE CONCESSÃO
DO PARQUE NACIONAL  
DO IGUAÇU

https://www.gov.br/icmbio/pt-br/acesso-a-informacao/editais-diversos/editais-diversos-2021
https://forms.gle/48McJHvXdaa8BoZZ8
https://forms.gle/48McJHvXdaa8BoZZ8
https://www.gov.br/icmbio/pt-br/acesso-a-informacao/editais-diversos/editais-diversos-2021.

https://forms.gle/48McJHvXdaa8BoZZ8 


