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ITABIRA TERÁ SEU PRIMEIRO 
SIMULADO DE EVACUAÇÃO 

ENTREVISTA
Simulado de evacuação 
em Itabira será um 
desafio para a Defesa 
Civil por ser o maior 
já realizado no país, 
segundo o tenente-
coronel Flávio Godinho.
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ROTA DE FUGA

Defesa Civil: 199   |   Polícia Militar: 190   |   Bombeiro Militar: 193   |   SAMU: 192

Com décadas de atraso, município berço da mineração e com o maior número de barragens 
de rejeitos de minério do país realiza, no dia 17 de agosto, o seu primeiro treinamento em
caso de rompimento de uma dessas estruturas; Defesa Civil espera envolver 27 mil pessoas
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Itabira é um município com mui-
tas barragens e, algumas, den-
tro de áreas super habitadas. 
Como esse cenário influencia 
no simulado de evacuação que 
vem sendo coordenado pela 
Defesa Civil ? 
Esse cenário influencia e muito. 
Minas Gerais tem uma caracte-
rística bem diferente de outras 
regiões. Ou seja, a mineração 
em Minas Gerais podemos dizer 
que é urbana. Os centros que 
as pessoas habitam, os bair-
ros, as comunidades, elas mar-
geiam todo o empreendimento, 
todas as barragens. Isso causa 
uma preocupação maior. Caso 
ocorra qualquer rompimento 
de barragem, as casas estão 
muito próximas da estrutura de 
rejeito. Ou seja, o tempo (para 
o autossalvamento) é menor. 
Por isso que devemos fazer um 
trabalho muito bem detalhado 
para que as pessoas possam ter 
condição, em caso real de rom-
pimento de barragem, deslocar 
para os pontos seguros. Então, 
realmente essa quantidade de 
pessoas que moram próximas 
às barragens é um dificultador 
para operação. Isso requer mais 
planejamento da equipe para 
que as ações possam ser miti-
gadoras e a comunidade tenha 
total conhecimento e informa-
ção em caso de rompimento.

O simulado será em um sába-

do, mas um rompimento de 
barragem pode ocorrer qual-
quer dia da semana e em qual-
quer horário? Por exemplo, as 
escolas não funcionam no fim 
de semana. Isso não altera a 
eficácia do treinamento... 
O simulado realizado em um 
sábado é escolhido para que a 
maior parte das pessoas pos-
sam participar. Nós sabemos 
que tem pessoas que traba-
lham fora da cidade, mas que 
aos sábados e domingos estão 
em Itabira. Então, a gente esco-
lheu o sábado porque a maioria 
das pessoas estará no muni-
cípio, seja trabalhando ou em 
casa descansando. 

Foi preparada alguma ação es-
pecífica para as escolas? 
Para as escolas, temos todo 
um treinamento exclusivo. 
A grande intenção do traba-
lho nas escolas é empoderar 
os professores porque, caso 
ocorra algum rompimento 
de barragem, eles terão todo 
esse conhecimento e serão os 
guias, os líderes das escolas 
para que possam, de forma 
tranquila, coordenada e treina-
da, conduzir os alunos para as 
áreas seguras. O trabalho que 
a gente faz com as famílias é 
para que elas acreditem nessa 
atuação das escolas. Porque, 
caso contrário, você imagina: 
uma pessoa mora em um pon-
to da cidade e acontece o rom-
pimento da barragem. Em vez 
de se salvar, ela preocupa em 
se deslocar para a escola. Para 
isso, ela pode sair em direção 
à mancha de inundação. Então, 
ela tem que acreditar que os 
professores estão treinados, 
capacitados e vão retirar os 
seus filhos com segurança. As 
escolas possuem pontos de 
encontro próximos a elas, para 
onde levarão as crianças. Os 
pais devem seguir para o ponto 
de encontro mais próximo de 
onde estiverem. Após isso, va-
mos fazer a ligação dessa mãe 

com seu filho.

O comparecimento em um si-
mulado, conforme experiências 
anteriores, fica geralmente 
abaixo do esperado. O que o 
senhor tem a dizer para que as 
pessoas em Itabira participem 
do treinamento? 
A gente tem uma média histó-
rica registrada na Defesa Civil 
que mostra que em todos os 
simulados tivemos de 60% a 
80% de participação. Então, 
a gente utiliza até os meios de 
comunicação, como o DeFato, 
que tem uma boa audiência na 
cidade, para que nos ajude a 
divulgar e as pessoas possam 
se conscientizar sobre o quan-
to o simulado é importante. O 
simulado não é da Vale, não é 
da Defesa Civil, não é dos ór-
gãos do governo. O simulado 
é da população. O protagonista 
de toda essa operação é o cida-

dão. Ele é quem deve ter todas 
as informações, saber sua rota 
de fuga, qual seu ponto de en-
contro e qual a sua dificuldade 
para que possamos melhorar 
esse simulado. 
Outros simulados já foram re-
alizados. O que essas experiên-
cias anteriores ensinaram para 
a realização do treinamento de 
evacuação em Itabira? 
O simulado não é feito para 
100% de acertos. O simulado, 
como a própria palavra diz, é 
para que possamos, na prá-
tica, ver o que planejamos. E 
se do planejado para a prática 

surgir alguma dificuldade, se 
alguma coisa não funcionou, é 
o momento de consertamos, 
de corrigirmos aquele erro. 
Então, o simulado é feito não 
só para acertos, mas para que 
ele aponte também algum 
erro e possamos corrigir isso 
em outra data. 
O senhor fala que o simulado 
de Itabira será um exemplo 
para o país. Quais as suas ex-
pectativas?
A Defesa Civil já realizou diver-
sos simulados no Estado. Essa 
expertise que nós adquirimos 
nos torna referência no Brasil 
neste processo de proteção e 
defesa civil das pessoas. Em 
outros simulados, nós tive-
mos algumas experiências que 
não foram acertadas 100%. 
Por exemplo, algumas sirenes 
em alguns locais não foram 
acionadas e isso foi um erro. 
Então houve necessidade de 
correção. A comunicação com 
alguns pontos de encontro 
falhou em algum momento e 
esse foi um item que tivemos 
que consertar. Nos carros de 
som que passaram por algu-
mas ruas em outros locais, foi 
verificado que o som não foi 
audível e as pessoas não con-
seguiram escutar a mensagem 
para que saíssem de casa para 
o treinamento. Esse foi outro 
erro que nós demandamos a 
empresa para que corrigisse 
esse problema. Então, cada si-
mulado teve uma característica 
diferente da outra. 

E quais são os desafios espera-
dos para Itabira?
Este de Itabira é um grande 
desafio porque nunca foi feito 
no Brasil um simulado com a 
quantidade de pessoas como é 
esperado. Então, a organização 
foi realizada em conjunto, tanto 
com a Prefeitura, através da Se-
cretaria de Meio Ambiente, com 
a Polícia Militar, que tem um pa-
pel primordial. Estamos tirando 
de casa, simultaneamente, 20 

mil pessoas e a PM vai colocar 
toda sua capacidade operacio-
nal para ocupar todos os locais 
para que não aconteçam furtos 
ou arrombamentos às residên-
cias no momento que os mora-
dores estarão fora de casa. O 
Corpo de Bombeiros fará o au-
xílio às pessoas com dificuldade 
de locomoção, ou qualquer ou-
tra deficiência. Então, o simula-
do de Itabira tem características 
bem diferentes e, por isso, é um 
simulado que foi planejado há 
vários meses. Em função desse 
planejamento, ele é um modelo 
a ser seguido no Brasil. Nós tive-
mos tempo de cadastrar e fazer 
o censo em toda Itabira. De casa 
em casa, com coordenadas geo-
gráficas de pessoas que têm ne-
cessidades especiais. Cataloga-
mos os animais tanto na região 
de autossalvamento, como na 
área secundária. Então, todas as 
informações foram muito bem 
captadas e agora vamos fazer 
com que isso vire conhecimen-
to para que as pessoas possam 
aproveitar disso para ter segu-
rança na sua cidade.

Em Itabira há muitas barra-
gens. Quais regiões de barra-
gens o simulado vai abranger? 
O simulado vai envolver todas 
as barragens que vertem para 
Itabira. Vamos fazer todas ao 
mesmo tempo. Optamos as-
sim porque, caso aconteça um 
rompimento da barragem de 
Itabiruçu, por exemplo, a sirene 
vai tocar. Mas como o pessoal 
vai saber se a sirene é só para 
quem está perto de Itabiruçu? 
Então, tocou a sirene, mesmo 
que não seja no bairro da pes-
soa, ela tem que saber a sua 
rota de fuga. Porque, na hora, 
ela não tem como saber se 
rompeu a barragem A, B ou C. 
Por isso estamos simulando to-
das ao mesmo tempo para que 
a mancha possa ser aumentada 
e, dentro disso, estipularmos 
os pontos de encontro seguros 
para as comunidades.

EXPEDIENTE
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Itabira realiza o seu primeiro simulado de 
evacuação após seis décadas de mineração 

Após os desatres  causados 
pelo rompimento de barra-
gens em Mariana e Brumadi-
nho, a segurança nas cidades 
mineradoras veio à tona e as 
autoridades passaram a exigir 
uma série de ações. Uma delas 
é a realização de simulado de 
evacuação com a população, 
previsto em Plano de Ação de 
Emergência de Barragens de 
Mineração (PAEBM). 

Antes dessas tragédias, 
essa preocupação não existia. 
Uma prova concreta é Itabira, 
na região Central de Minas. Ber-
ço da Vale. O município tem 15 
barragens da mineradora, sen-
do a do Pontal a primeira a ser 
implantada, em 1972. No en-
tanto, Itabira será palco de um 
simulado de evacuação pela 
primeira vez em sua história. 

A data marcada é sábado, 
dia 17 de agosto, às 15h.  Será 
o maior treinamento desse tipo 
já realizado no país. Itabira tem 
cerca de 120 mil habitantes. A 

Coordenadoria Estadual de De-
fesa Civil (Cedec) espera mobi-
lizar 27 mil pessoas.  Quase a 
metade, aproximadamente 13 
mil, são moradores dos mais 
de 5.000 imóveis de 11 bairros 
que estão nas Zonas de Autos-
salvamento (ZAS), áreas ju-
santes às barragens Itabiruçu, 
Conceição, Rio de Peixe, Siste-
ma Pontal e Cambucal l e ll.

Outras 6.000 pessoas es-
tão nas zonas secundárias. Os 
funcionários da Vale somam 
5.000. Cerca de 2.500 pes-
soas estarão envolvidas na 
organização e condução do 
treinamento. Além disso, são 
contabilizadas as tropas da Po-
lícia Militar, do Corpo de Bom-
beiros, da Defesa Civil munici-
pal e estadual e membros da 
Defesa Civil de outros Estados 
que virão como observadores. 
No dia do treinamento, a po-
pulação deverá se dirigir para 
um dos 96 pontos de encontro, 
considerados áreas seguras.

“O simulado de Itabira é um grande desafio, pois nunca 
foi feito no Brasil um treinamento com tanta gente”

Tenente-coronel Flávio GodInho, coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual (Cedec)

O simulado não é 
feito para 100% de 

acertos. O simulado, 
como a própria 

palavra diz, é para que 
possamos, na prática, 

ver o que planejamos e 
corrigir os erros.

“

“

O simulado não é da 
Vale, não é da Defesa 
Civil, não é dos órgãos 

do governo. O simulado 
é da população. Ela é 

a protagonista de toda 
essa operação.

“

“

27.000 pessoas serão envolvidas no simulado de 
evacuação no dia 17 de agosto em Itabira. 
Dessas, 13 mil são moradores da área de 
autossalvamento, 6.000 das zonas secundárias 
e 5.000 são funcionários da mineradora Vale. 

Pelo esquema no mapa apenas na 
barragem do Pontal é possível imaginar o 
tamanho que será o simulado em Itabira 
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5 de novembro de 2015: a barragem de Fundão em Mariana se rompe 
e causa o maior desastre ambiental do país em acidente dessa 
natureza. 19 pessoas morreram, um corpo não foi achado.

 25 de janeiro de 2019:  a barragem de rejeitos da mina de 
Córrego do Feijão em Brumadinho se rompe. O mar de lama 
mata 248 pessoas. Outras 22 ainda estão desaparecidas. 
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Devido à amplitude do si-
mulado de evacuação que será 
realizado no dia 17 de agos-
to em itabira, com previsão 
de envolver 27 mil pessoas, 
sendo 1.350 com mobilidade 
reduzida, foi definida a neces-
sidade de uma estrutura mí-
nima para atendimento mé-
dico durante o treinamento. 
Esta foi uma das primeiras de-
liberações sobre o treinamento 
e foi decidida em uma reunião 
que aconteceu no dia 13 de 
maio, em Itabira. 

Para o coordenador-adjunto 
da Defesa Civil Estadual (Ce-
dec), tenente-coronel Flávio 

Godinho Pereira, não há neces-
sidade de um suporte avança-
do, com a presença de médicos 
em todos os 96 pontos de en-
contro. 

“Talvez seja mais interessan-
te em um ponto de encontro 
colocar um médico e, nos ou-
tros, atendimento básico. Quem 
precisar de atendimento médi-
co é conduzido para o ponto es-
pecífico. Aí vamos aumentando 
a estrutura. Do ponto de encon-
tro conduz para a UPA, da UPA 
conduz para o hospital, do hos-
pital, se precisar, temos remo-
ção aérea para o João XXIII, em 
Belo Horizonte”, disse Godinho. 

Treinamento prevê esquema especial de atendimento 
médico para a população e interdição de rodovias

Barragem Também dentro da cidade, dezenas de vias públicas terão o tráfego de veículo interrompido para a realização do simulado 
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NAS ESTRADAS
Dia 17 de agosto, de 15h às 16h
Rodovia MG-120
- De Itabira a Nova Era, KM 457, 
perto da Escola do Sapé.
- De Itabira a Santa Maria de Itabira, 
KM 420. 

MG-129/MG-434
- De Itabira a BH, bairro Chapada.
LMG 779 
- De Itabira a Monlevade, KM 02, 
perto da  Mina do Andrade.
AMG-900/1240 
- De Itabira a Srª, do Carmo e 
Ipoema, KM 05. 

INTERRUPÇÃO DO TRÂNSITO 

Na semana do simulado de evacuação de Itabi-
ra, marcado para 15h do dia 17 de agosto, um sá-
bado, o município recebe o Sistema de Comando 
em Operações (SCO). A informação foi dada pelo 
coordenador-adjunto da Defesa Civil Estadual, te-
nente-coronel Flávio Godinho. 

O SCO é uma ferramenta gerencial que visa 
treinar, planejar, organizar, dirigir e controlar os 
grupos atuantes nas ações de resposta, ou seja, 
no socorro e assistência humanitária às vítimas de 
desastres,especialmente quando o auxílio é reali-
zada por múltiplas agências, jurisdições ou equi-
pes.

Na maior parte dos casos, as emergências exi-
gem a intervenção de pessoal treinado e equipado 
para reduzir as consequências negativas de um 
desastre. A preparação faz parte das ações de 
Gestão do Risco de Desastres que são gerenciados 
pela Escola de Proteção e Defesa Civil do Gabinete 
Militar do Governador (GMG)/ Coordenadoria Esta-
dual de Defsa Civil (Cedec).

EQUIPES DE TRABALHO 
Também na semana que antecede o simula-

do, aconteceram treinamentos e capacitações de 
servidores (público interno) que participaram das 
atividades. Uma equipe técnica da Defesa Civil Es-
tadual percorreu os pontos de encontro para defi-
nir a formação das equipes, suprimentos e insta-
lações necessárias para o dia do treinamento. As 
rotas de fuga, carros de som, placas de sinalização 
dentre outros,  foram supervisionados.

Sistema de Comando de Operação é instalado em Itabira
Barragem Semana que antecede o simulado de evacuação, marcado para o dia 17 de agosto, é de preparação dos envolvidos no treinamento

Dia de simulado 
inicia com reuniões 
nas comunidades

O sábado dia 17, data do si-
mulado, começa com reunões 
preparatórias com as comuni-
dades, entre 9h e 11h. Nesses 
encontros, serão repassadas 
todas as informações procedi-
mentais com a população acer-
ca do treinamento de evacua-
ção, que irá acontecer às 15h 
desse dia. Dentre as orienta-
ções, o órgão vai instruir sobre 
como proceder com remédios, 
documentos pessoais, animais, 
telefones para contato e a roti-
na do simulado.

Dicas sobre o uso do aplicati-
vo (app) desenvolvido pela Vale 
para smartphones, baseado na 
navegação por satélite para in-
formar sobre situações do Pla-
no de Emergência de Barragens 
de Mineração (PAEBM), tam-
bém serão repassadas. O app 
deve ser lançado nos próximos 
dias e vai conter informações 
sobre rotas de fuga, pontos de 
encontro, dentre outras. 

Reunião de planejamento do 
simulado de evacuação em 
Itabira, realizado no dia 13 
de maio, a portas fechadas, 
na Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente. 
Participaram a promotora 
Giuliana Talamoni Fonoff, 
responsável pela área 
de Meio Ambiente do 
Ministério Público em 
Itabira; membros da Vale; 
Corpo de Bombeiros; Defesa 
Civil Municipal e Estadual.

Barragem do Pontal é a maior de Itabira hoje, com capacidade de armazenamento 226,9 metros cúbicos

NA CIDADE
Começando no dia 12 de agosto, a interdição afetará cerca de 60 trechos 
de ruas e avenidas para a instalação dos pontos de suporte para o 
simulado, como tendas, cadeiras, banheiros químicos, entre outros. 

• Barro Branco
• Rio de Peixe
• Bateias
• Palmital
• Ribeira de Cima
• Belvedere
• Abóboras
• Bálsamos
• Conceição de Baixo
• Vila Técnica 
• Conceição
• Rodovia MG 129

• Engenho
• Laboreaux
• Campestre
• Bela Vista
• Nova Vista
• Água Fresca
• Madre Maria de Jesus 
• Vila Bethânia
• João XXIII
• Hamilton
• Machado 
• Fênix

• Praia (Fermag até 
  Supermercado) 
• Loteamento Vale do Sol
• Praia (Campo Grêmio 

   até Supermercado)

• Juca Rosa
• Gabiroba de Baixo 
• Flamboyant
• Gabiroba de Cima
• Ribeira de Baixo 
• MG120
• Jardim dos Ipês

REGIÕES QUE IRÃO PARTICIPAR DO SIMULADO 

E M  B R E V E ,  U M  E S P A Ç O 
D E D I C A D O  A O S  C L I E N T E S  U N I M E D ,

 N A  A V E N I D A  L I  G U E R R A , 
B A I R R O  P R A I A . 

Estamos construindo um futuro 
melhor para nossa cooperativa. 

E você faz parte dele.

unimeditabira.coop.br
31 3839-7700
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A parceria que vem sendo 
construída entre Itabira e China 
pode representar um novo mar-
co de desenvolvimento do muni-
cípio, após o ciclo da mineração, 
que está chegando ao fim. São 
esperados investimentos de 
US$ 100 milhões (cerca de R$ 
380 milhões). 

O dinheiro será usado na 
construção do novo campus lo-
cal da Universidade Federal de 
Itajubá (Unifei), do Parque Cien-
tífico Tecnológico e de um aero-
porto de cargas. Os juros serão 
de 2% ao ano. Como garantia de 
pagamento, a Prefeitura de Ita-
bira indicará o que ainda tem a 

receber de Compensação Finan-
ceira pela Exploração Mineral 
(Cfem).

No dia 29 de julho, Jianguo 
Zhu, vice-presidente da Cinf 
Engineering, e Biao Yang, vice-
-presidente da Chalieco (China 
Aluminum Internetional Engine-
ering Corporation), estiveram 
no município assinando, com 
o prefeito Ronaldo Magalhães 
(PTB), o Memorando de Enten-
dimento (MoU), documento que 
formaliza a intenção da parce-
ria. As duas companhias são 
braço de operações da Chinalco 
(Aluminum Corporation of Chi-
na), mineradora e maior produ-

tora de alumínio chinesa.
“É um trabalho que está sendo 
desenvolvido desde o ano pas-
sado. Agora, temos que vencer 
todo o processo burocrático, 
que é natural. Estamos prepara-
dos para isso. Falar em prazo é 
difícil, porque tem todo um con-
junto de coisas para ser resolvi-
do, mas estamos com a equipe 
bem formada e com uma mo-
tivação muito grande também 
por parte da empresa chinesa. 
Então, vamos dizer que entre 
seis meses a um ano isso esteja 
concretizado, se Deus quiser”, 
diz o prefeito. 

Parceria com a China sinaliza “novo boom” em Itabira
Diversificação econômica Com o minério se exaurindo, município busca investimentos para uma nova era de desenvolvimento 
com a construção do novo campus da Unifei, a implantação do Parque Cientifico Tecnológico e também de um aeroporto de cargas

Em visita ao campus da 
Unifei Itabira, a comitiva chine-
sa elogiou a instituição e com-
parou o potencial educacional 
com o das universidades da 
China. Segundo eles, a inova-
ção e o desenvolvimento atre-
lados às universidades são 
uma tendência no país e foram 
identificados também no mu-
nicípio. Se a parceria se con-
cretizar, o número de alunos 
aumentará dos atuais 2.400 
alunos para 10.000, com ofer-
ta também de novos cursos. 

O prefeito de Itabira, Ro-
naldo Lage Magalhães (PTB), 
e a comitiva chinesa apresen-
taram o modelo de negócio 
pretendido ao governo federal, 
em uma reunião na Casa Civiil, 
em Brasília, no dia 31 de julho. 
Eles foram recebidos por re-
presentantes da Secretaria 
Especial do Programa de Par-
cerias de Investimentos (SPPI). 
“Tivemos a garantia de que o 

governo federal vai apoiar e 
acompanhar o assunto no Te-
souro Nacional e no Senado”, 
informou Ronaldo Magalhães.

No dia 2 de agosto, o pre-
feito e a comitiva chinesa se 
reuniram com o governador 
de Minas Gerais, Romeu Zema, 
em Belo Horizonte. O gover-
nador manifestou apoio para 
concretizar os investimentos 
asiáticos em Itabira.

Esferas federal e estadual

Jianguo Zhu, vice-presidente da Cinf Engineering, e a mesa de autoridades, na assinatura do MoU

Os desafios para o con-
trato entre Itabira e China 
podem girar em torno do 
ineditismo da parceria. O 
modelo é chamado de EPC+F 
(Engineering, Procurement, 
Construction + Financing) e 
quer dizer que, além do fi-
nanciamento, os chineses 
também ficariam responsá-
veis pelo projeto de enge-
nharia, aquisição de mate-
riais e construção das obras 
pactuadas. 

Contrato Elogios à Unifei
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O “Integra te ouviu” e vai 
trazer para Conceição do Mato 
Dentro uma nova escola de en-
sino médio. E a escolha foi pelo 
sistema educacional que há anos 
mais se destaca em aprovação no 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem): o Bernoulli. A nova Esco-
la Integra terá uma nova sede e 
todo o ambiente necessário para 
atender os estudantes do muni-
cípio e região, além de um corpo 
docente qualificado e preparado. 
As aulas têm início em fevereiro 
do ano que vem e as reservas de 
vaga já estão abertas.

O fundador do Integra, Eduar-
do Pimenta, disse que a decisão 
de abrir uma nova escola do en-
sino médio em Conceição do Mato 
Dentro foi resumida na frase: 
“O Integra te ouviu”. “Desde que 
inauguramos o pré-vestibular 
Integra no município, em 2017, ti-
vemos uma grande aprovação do 
nosso projeto de trabalho, con-
cretizada com muitos dos nossos 
alunos ingressando em faculda-
des. Como consequência natural, 
passamos a ser demandados 
para atender todos os alunos do 
ensino médio”, declarou.

Um exemplo recente de su-
cesso do Integra é a ex-aluna Vi-
tória Silva, aprovada em letras e 
história pela UFVJM (Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinho-
nha e Mucuri). Vitória foi bolsista 
no Integra, graças a uma parceria 
do curso com a Prefeitura de Con-
ceição do Mato Dentro, por meio 
do Programa “Aproximando o Jo-
vem do seu Futuro”. 

BERNOULLI
Diante do sucesso do Integra, 

Eduardo Pimenta começou então 
a buscar o que havia de melhor 
para oferecer aos estudantes do 
1º, 2º e 3º anos e a escolha foi 
pelo Bernoulli Sistema de Ensino. 
O Bernoulli é um dos mais sólidos 
grupos educacionais do Brasil. A 
sua metodologia é utilizada por 
cerca de 400 escolas parceiras 
em todo o país, além de unidades 
próprias em Belo Horizonte e em 
Salvador, com colégio e pré-ves-
tibular. Atualmente, 3 entre as 
10 melhores escolas do Brasil no 
Enem utilizam a metodologia Ber-
noulli. E a melhor nota do país há 
cinco anos no Enem é de um alu-
no Bernoulli.

O Integra traz o Bernoulli para Conceição do Mato Dentro
Educação Novo ensino médio inicia atividades em 2020 em um novo prédio na avenida JK; reservas de vagas já estão abertas

Futura sede do Integra, na avenida JK, em Conceição do Mato Dentro 

Divulgação

ESTRUTURA
 A sede da Escola Integra está 
sendo construída na avenida 
JK, principal via de Conceição 
do Mato Dentro. O prédio terá 
toda estrutura e equipamentos 
necessários para atender os 
alunos. “Nossa escola ficará 
aberta durante todo o dia para o 
aluno, que terá sempre à dispo-
sição um ambiente adequado de 
estudo”, disse Eduardo Pimenta. 
O corpo docente será formado 
por profissionais qualificados 
que já atuam no Integra e outros 
serão contratados para atender 
a nova demanda. Além disso, o 
Bernoulli Sistema de Ensino ofe-
rece treinamento e capacitação 
constante aos profissionais, o 
que acontece, inclusive, na pró-
pria sede da escola parceira. O 
material didático é desenvolvido 
pelo próprio sistema Bernoulli. 
Além dos livros, há um vasto 
conteúdo digital à disposição 
dos estudantes. Outro grande 
diferencial são as monitorias 
fora do horário das aulas para 
os estudantes poderem refor-
çar os conteúdos.

3º ano
com ensino integral para 

preparar os estudantes
para  processos seletivos. 

Os alunos também irão 
realizar os simulados, 

exames com metodologia 
semelhante ao do Enem. 

 

Rua Daniel de Carvalho, 
260, Centro, Conceição do 
Mato Dentro-MG 
Telefones:  31 3868-2767    
                         99717.1672

Reserva de 
matrícula e mais 
informações

Proteger florestas, áreas rurais  
e estradas é papel de todos nós.  
Afinal, as queimadas trazem 
consequências sérias às nossas 
águas e à biodiversidade sendo, 
muitas vezes, irreversíveis.

Ajude a evitar que o fogo 
apague o que nos faz bem.

Em caso dE incêndios, 
liguE para o corpo dE 
BomBEiros 193.

Apostando no bom gosto e 
preços acessíveis, a Fortefibra 
inaugurou no último dia 3 de 
agosto a primeira loja da rede, 
em Itabira. Especializada em 
móveis rústicos e madeira para 
a construção civil, o novo em-
preendimento está localizado no 
prédio comercial Itabira Village 
Mall, na rua Gameleira, nº 93, no 
bairro Valença. 

Com a proposta de oferecer 
produtos diferenciados em ma-
deira,  os sócios, Celson Kend 
Gonçalves de Macedo e Deni-
se Nascimento Mota, viram no 
mercado itabirano uma oportu-
nidade para empreender no seg-
mento. “Percebemos que havia 
uma carência  desse tipo de pro-
duto na cidade, por isso as ex-
pectativas estão muito boas. Es-
tamos sentindo que a economia 
de Itabira está aquecendo cada 
vez mais”, disse o empresário. 
O design da loja foi desenvol-
vido para apresentar as peças 
disponíveis e proporcionar aos 
clientes a melhor experiência 

na hora de adquirir um dos mó-
veis. “O nosso atendimento será 
bastante diferenciado. A Denise 
é arquiteta e poderá contribuir 
com orientações sobre formas 
de se aproveitar o espaço, além 
de auxiliar na escolha de peças 
que mais se encaixam no perfil 
da residência do cliente”, ressal-
tou Celson Kend.

MADEIRA DE QUALIDADE
Para atender o segmento de 

construção civil, a Fortefibra 
trabalha com um tipo de madei-
ra não convencional. A empresa 
disponibiliza a madeira serrada 
de eucalipto, proveniente do re-
florestamento. Tal vantagem 
se apresenta ao consumidor na 
hora de comprar, já que a madei-
ra é de qualidade comprovada 
para acabamentos, possui preço 
acessível comparado a outras 
espécies nativas convencionais 
no mercado. Por ser um pro-
duto que seca em estufa, evita 
as inconvenientes rachaduras e 
empenamentos. 

Fortefibra inaugura loja de móveis rústicos e madeira 
de reflorestamento para a construção em Itabira

Denise e Celson, em frente à Fortefibra, recém-inaugurada em Itabira

Novidade Empreendimento investe em moveis que são uma verdadeira arte em madeira, além de madeira bruta para a construção civil
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Trazendo o potencial adqui-
rido no Vale Jequitinhonha, Cel-
son Kend  nasceu na cidade de 
Turmalina, onde o mercado de 
exploração madeireira é muito 
forte. “Apostamos em produ-
tos de qualidade. Trabalhamos 
com fornecedores bem con-
solidados no cenário atual e 
estamos com grande expecta-
tivas”, afirmou o empresário.

Denise, que é itabirana, re-
torna a cidade depois de mui-
tos anos com grandes pers-
pectivas no mercado. “Sempre 
tive vontade de voltar para 
minha cidade, é um sonho re-
alizado, principalmente por po-
der trabalhar com um produto 
tão intimamente ligado a mi-
nha formação em arquitetura. 
Sei que minha experiência pro-
fissional fará toda a diferença 
com meus clientes”, disse a 
empresária.

EXPERIÊNCIA 
E QUALIDADE

Casal trouxe experiência e qualidade para o segmento de madeira
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O simulado é um exercício preventivo 
para seguir orientações sobre como 
proceder em uma situação de emergência 
com barragens de mineração em Itabira.

Simulado de emergência 
com barragem
Itabira
Data: 17/8, sábado, às 15h

A Defesa Civil informa que neste sábado, 17 de agosto, em dois horários, às 9h e às 11h, realizará reuniões preparatórias para o simulado de 
emergência com barragem de mineração de Itabira.

REUNIÕES PREPARATÓRIAS

Mais informações pelo vale.com/itabira 
ou 0800 039 6010.

Comunidade Local Horários Transporte para a reunião

Barro Branco

Rio de Peixe

Bateias

Palmital
Espaço de Eventos Deciomar (Limão) - 
Barreiro

9h

Horário de saída dos ônibus: 8h30

Barro Branco, Rio de Peixe e Palmital: 
Ponto Inicial: MG-129, no ponto de ônibus em frente ao Sítio Barro Branco  
2º Ponto: MG-120, no ponto de ônibus da entrada do Bateias
3º Ponto: MG-120, no ponto de ônibus da estrada de acesso ao Sindicato
4º Ponto: MG-120, na entrada do Sítio Capelinha 
5º Ponto: MG-120, no ponto de ônibus na entrada para Palmital
6º Ponto: MG-120, no ponto de ônibus em frente ao Motel Vale do Cisne 

Bateias:
Ponto Inicial: nos Pontos de Encontro
2º Ponto: no entroncamento Bateias / Olhos d’Água - próximo à Capela dos Anjos

Ribeira de Cima

Belvedere 
11h

Horário de saída dos ônibus: 10h30
Ponto Inicial: Rua Limeira, em frente ao nº 551, Ribeira de Cima
2º Ponto: no ponto de ônibus da Rua Limeira, esquina com Av. Vinte  
3º Ponto: no ponto de ônibus próximo à Mercearia Belvedere

Abóboras

Bálsamos

Clube Real Campestre

9h

Horário de saída dos ônibus: 8h30
Abóboras:
Ponto Inicial: na Rua Candeias, esquina com a Rua Sapucaia

Bálsamos:
Ponto Inicial: na Rua Bálsamos, em frente ao Sindicato 
2º Ponto: entroncamento da Rua Bálsamos com acesso à Planta do Rio de Peixe Vale
3º Ponto: na Rua Bálsamos, em frente ao nº 193

Conceição de Baixo

Vila Técnica Conceição

Rodovia MG-129

11h

Horário de saída dos ônibus: 10h30
Rodovia MG-129 - Morro dos Tocos:
Ponto Inicial: em frente ao Hotel Chácara
2º Ponto: no ponto de ônibus próximo ao Ponto de Encontro
3º Ponto: no ponto de ônibus,  em frente ao antigo Clube Real Campestre

Conceição de Baixo:
Ponto Inicial: ponto de ônibus na Rua dos Ingleses  
2º Ponto: Rua dos Ingleses, esquina com estrada dos Bálsamos

Engenho

Escola Municipal 

Alice Fontes - Sapé

9h

Horário de saída dos ônibus: 8h30

Engenho:
Ponto Inicial: em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil
2º Ponto: próximo à ponte de acesso ao Engenho

Laboreaux 11h

Horário de saída dos ônibus: 10h30

Laboreaux: 
Ponto Inicial: MG-120, em frente à entrada do Sítio dos 12
2º Ponto: MG-120, em frente à estrada de acesso do Sítio El Shadday 
3º Ponto: MG-120,  no início da estrada de acesso do Sítio Palmeiras  
4º Ponto: MG-120, em frente à estrada de acesso da Fazenda Souza 
5º Ponto: MG-120, no ponto de ônibus em frente à Fazenda Sapé 
6º Ponto: MG-120, em frente à estrada de acesso ao Sítio Sapé 
7º Ponto: MG-120, em frente à estrada de acesso à Fazenda Rio de Peixe 

Laboreaux (sentido Santa Maria de Itabira): 
Ponto Inicial: na MG-120, em frente à estrada de acesso ao povoado

Campestre e Bela Vista Quadra Esportiva - 

Bela Vista (Av. Bela Vista)

9h Não haverá transporte Vale

Bela Vista e Nova Vista 11h Não haverá transporte Vale

Água Fresca
Quadra Esportiva - Madre Maria de Jesus

9h Não haverá transporte Vale

Madre Maria de Jesus e Vila Bethânia 11h Não haverá transporte Vale

João XXIII Garagem Ilson Transporte (Av. Machado de Assis, 
115) - Machado

9h Não haverá transporte Vale

Hamilton, Machado e Fênix 11h Não haverá transporte Vale

Praia (FERMAG até Supermercado Praia)
Loteamento Vale do Sol Quadra Esportiva da Praia (Av. Prefeito Li 

Guerra, esquina com Rua Professor João 
Camilo de Oliveira Tôrres) - Praia

9h Não haverá transporte Vale

Praia (Campo Grêmio até Supermercado Praia)
Juca Rosa

11h Não haverá transporte Vale

Gabiroba de Baixo
Flamboyant Ginásio - Gabiroba (Av. dos Médicos, esquina 

com Rua Castro Alves)

9h Não haverá transporte Vale

Gabiroba de Cima 11h Não haverá transporte Vale

Ribeira de Baixo
MG-120 Área externa do Supermercado Mart Minas  - 

Gabiroba
9h Não haverá transporte Vale

Jardim dos Ipês 11h Não haverá transporte Vale

Será necessária a interdição das seguintes vias de acesso das 15h às 16h:

- Rodovia MGC-120, que liga Itabira a Nova Era (km 457 – próximo à Escola do Sapé)

- Rodovia MGC-120, que liga Itabira a Santa Maria de Itabira (km 420)

- Rodovias MG-129 / MG-434, que ligam Itabira a Belo Horizonte (bairro Chapada)

- Rodovias AMG-900 / 1240, que ligam Itabira a João Monlevade                                                
   (km 2 – próximo à Mina do Andrade)

- Rodovia AMG-900 / 1240, que ligam Itabira a Senhora do Carmo e Ipoema (km 05)


