
                                                                                                                        
   

TEI (Treinamentos em Emergências Industriais) 
 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. Como o esforço físico é grande durante a participação no curso, recomendamos que todos os 
alunos envolvidos tenham boa capacidade física ou pratiquem exercícios físicos 
frequentemente.  

2. O almoço fica a cargo do aluno, café da manhã e tarde ficam a cargo da TEI. 

3. O aluno receberá  uma apostila e certificação ao final do evento. 

4.  João Monlevade dista, aproximadamente, 110 km da cidade de Belo Horizonte (via Rodovia 
381). O melhor acesso aéreo é Confins, onde o aluno pegará um ônibus no próprio aeroporto 
até o terminal rodoviário de Belo Horizonte.  

5. Há linhas de Ônibus de hora em hora para João Monlevade desembarcando no posto 5 
estrelas em João Monlevade, sugerimos as linhas SÃO GERALDO, PRESIDENTE, GONTIJO 
horários constam no site de todas as empresas citadas. 

6. Sugerimos que os participantes se hospedem no hotel Brasil, onde há também opções de 
internet e café da manhã. 

7. Hotel Brasil : Av Armando Fajardo n° 4656     Trevo Cruzeiro Celeste. 
Fone (031) 38525300  
Site: www.brasilcenterhotel.com.br 
E-mail:  brasilcenterhotel@hotmail.com  
 

 

8. Outra opção é o Monza Confort Hotel, que fica na Avenida Getúlio Vargas 2481 Baú, Fone: 
(031) 38511113 cel 87058916 . 

 Site: www.monzacomforthotel.com.br 

 

Importante: A reserva do hotel deverá ser feita com antecedência e, diretamente, pelo aluno. 
Valores e condições de pagamento devem ser tratados diretamente no hotel.  

 

 

 

 

http://www.monzacomforthotel.com.br/
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9. Outras opções de hotéis: 

Hotel Nacional 

Fone: (031) 38511677 

www.hotelnacionaljm.com  

HiltonPalace Hotel 

Fone: (031) 38514180 

 

 

 
10. O investimento do curso é de 1200,00 dividido de 4x( Alunos curso aberto), para empresas 

será acrescido 20% devido a emissão de nota fiscal sendo pagamento a vista. 

Após realização do depósito o aluno deverá informar a organização e enviar foto do 
comprovante para email ou whatsap. 

 

1° PARCELA- ATÉ 10 FEVEREIRO 

2° PARCELA ATÉ 10 MARÇO 

3° PARCEL ATÉ 05 ABRIL 

4° PARCELA ATÉ 05 MAIO 

DADO BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

AGENCIA 0607 

OPERAÇÃO 013 

CONTA 19217-3 

BRENO BOTELHO 

 

Alunos que optem por PIX devem informar 

 
11. Para esclarecimento de qualquer outra informação adicional, favor contatar a Equipe de 

Treinamento TEI -, pelo telefone (31) 86523816 ou pelo e-mail:  teisolucoes26@gmail.com 

12. Nos reservamos o direito de cancelar o evento por motivo justo fortuito, (catástrofes ou similar). 

13. Não serão permitidas filmagens, durante as atividades teóricas e práticas do evento, salvo mediante 
autorização expressa dos coordenadores do evento. 

 

 

mailto:teisolucoes26@gmail.com

