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Evento muda paisagem em Ipatinga
A estrutura do Campori de Desbravadores começou a ser montada e evento já agita a economia da cidade

Rafael Fernandes Castro compõe a equipe organizadora

Fernando Lopes

IPATINGA - Quem 
passa pelas avenidas Cláu-
dio Moura e Burle Marx, 
no entorno do bairro Novo 
Cruzeiro, já notou que o 
Bosque das Mangueiras 
está cercado por placas de 
aço galvanizado e viu o mo-
vimento de obras no local. 
Esta é apenas uma parte da 
estrutura que será montada 
para o VI Campori de Des-
bravadores da União Su-
deste Brasileira (UseB).

O evento é realizado 
pelo Clube dos Desbrava-
dores da Igreja Adventis-
ta do Sétimo Dia e ocor-
rerá entre os dias 27 e 31 
deste mês. O encontro reu-
nirá mais de 15 mil adoles-
centes de 10 a 16 anos, mo-
bilizados em ações sociais, 
culturais, esportivas e reli-
giosas.

Um dos organizadores 
do evento, Rafael Fernan-
des de Castro, explicou ao 
Diário do Aço que Ipatin-
ga foi a cidade eleita para 
abrigar o evento por ter 
uma boa infraestrutura e 
estar em uma posição geo-
gráfica estratégica, uma vez 
que tem proximidade com 
os maiores pontos de pú-
blico, como Belo Horizon-
te, e dos estados do Espíri-
to Santo e Rio de Janeiro.

Rafael afirma que, para 
receber toda essa garotada, a 
equipe precisou adequar os 
espaços do Parque Ipanema 
e redondezas, sempre com 
o menor impacto possível. 
Ele salientou que, no Bos-
que das Mangueiras existem 
duas obras, a rede de esgo-
to e banheiros, ambas estru-
turas temporárias. “Tudo o 
que está sendo montado é 
transitório, após o evento a 
estrutura será retirada e ire-
mos recompor toda a área 
utilizada. Nós pretendemos 
deixar a área melhor do que 
encontramos. Já efetuamos 
a limpeza geral dos terrenos, 
de onde retiramos tonela-
das de entulho. Além disso, 
estamos fazendo o controle 
fitossanitário de formigas e 
cupins”, destaca.

Estrutura
Na região do Bosque das 

Mangueiras será montada 
a área de camping e os ba-

nheiros. Já o estacionamen-
to do Ipatingão vai abrigar 
uma mega cozinha. No lo-
cal também será construí-
da uma rede de esgoto para 
que os resíduos sejam cole-
tados e tratados. Para fazer 
a obra, será preciso bloque-
ar a passagem de carros na 
avenida Burle Marx, a par-
tir do dia 15.

No estádio serão realiza-

dos o toque de alvorada, 
momento cívico e o mo-
mento religioso. Para a uti-
lização do espaço serão ins-
talados corrimãos, exigidos 
por questão de segurança. 
As atividades esportivas e 
recreativas, como provas de 
resistência física e tarefas 
em grupo, serão no Kart 
Clube. O espaço também 
receberá melhorias.

Nos galpões do Parque 
Ipanema serão montados a 
secretaria do evento, o hos-
pital de campanha e o pos-
to da Polícia Militar. Rafa-
el informa que a circulação 
da população no parque 
continuará livre durante 
o encontro. “As estruturas 
montadas no parque não 
irão impedir ninguém de 
circular por aqui, o acesso 

continua normal. No gal-
pão maior teremos um hos-
pital de campanha, com 
160 enfermeiros e 20 médi-
cos, onde será possível rea-
lizar até pequenas cirurgias, 
caso necessário. Logo, as 
demandas de atendimento 
médico não serão transfe-
ridas para a cidade”, desta-
cou Rafael.

Economia
Segundo um breve le-

vantamento, o organiza-
dor informou que o Cam-
pori irá movimentar cerca 
de R$1 milhão. Rafael ex-
plica que boa parte deste 
dinheiro circulará em Ipa-
tinga. “Todo o material da 
estrutura foi comprado na 
cidade, a mão de obra usa-
da para a montagem do 
evento foi contratada aqui 
também. A alimentação 
para quase 16 mil adoles-
centes está sendo compra-
da aqui”, ressaltou.

Outra área que prome-
te ficar movimentada no 
fim do mês é a rede hote-
leira do município. Rafael 
informou que muitos pais 
acompanham os filhos no 
evento e precisam de hos-
pedagem. “Como é perío-
do de férias, os pais tam-
bém programam para vir, 
mas eles não podem fi-

car no acampamento. Por 
isso, esta demanda de hos-
pedagem será transferida 
para os hotéis da cidade”, 
disse Rafael.

Parceiros
Segundo o organizador, 

a escolha de Ipatinga como 
cidade sede só foi possível 
pelo interesse do poder 
público. Ele afirma que a 
prefeitura, além de ceder 
os espaços, também pres-
tou apoio na parte técnica 
de montagem do evento. 
“Os técnicos da prefeitura 
nos orientaram no sentido 
de mostrar onde estão os 
pontos de energia elétrica 
nas áreas, onde construir 
a rede de esgoto, entre ou-
tras dicas”, reitera.

Outra parceria foi a Co-
pasa: “A empresa nos aten-
deu prontamente e está 
nos ajudando fazendo a li-
gação da nova rede de es-
goto com a já existente”. 

Durante o Campori de 
Desbravadores serão re-
alizadas ações sociais em 
toda a cidade, e no dia 30 
(sábado), ocorrerá a Feira 
de Saúde, no Parque Ipa-
nema. Serão realizados 
exames de glicemia, aferi-
ção de pressão, orientação 
nutricional, esportiva, en-
tre outros serviços.

Vista parcial do bosque das Mangueiras, no bairro Novo Cruzeiro
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