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Olá! Tem Informe novo na
área! Vamos contar como foi
a Festa da Família da Escola
Municipal Bento Rodrigues
e as novidades do Brota,
projeto de capacitação em
empreendedorismo para
os jovens da comunidade.
E pra quem gosta de viola
caipira e violão, tem uma
matéria especial sobre a
roda que aconteceu no
reassentamento. Não perca!

Bento Rodrigues em números

48 casas com

102 casas

4 bens coletivos

obras concluídas

em construção

com obras concluídas

2 bens coletivos
em construção

209 alvarás

214 projetos

emitidos

200 famílias

protocolados

186 Termos de Opção ao
Reassentamento assinados

em atendimento

Nosso Jeito

de Viver
Famílias em Festa

Que a Festa da Família é um evento anual de
confraternização da escola de Bento você já sabia, né?
A novidade é que ela aconteceu pela primeira vez na
escola do reassentamento. Foi um momento muito especial
para a comunidade escolar!
O evento aconteceu na segunda semana de maio e
contou com a presença de cerca de 300 pessoas. Teve
teatro, danças e oficinas, tudo organizado com muito
carinho pelos alunos, professores e demais funcionários
da Escola Municipal Bento Rodrigues.

Veja algumas fotos!

Quem esteve na festa assistiu à palhaça Jojoba fazendo
perguntas sobre a escola para a Bruna, da Fundação
Renova, e para a Eliene, diretora da escola.
Vamos ver se você se lembra das respostas?

Teste seus conhecimentos
sobre a nova escola

1

Qual vai ser a cor da fachada da escola?

A - Talismã (próximo do azul)
B - Amarela

2

A Sala de Informática terá
quantos computadores?

A - 15 computadores
B - 16 computadores

3

Além de sanitários acessíveis,
quadra e estacionamento, que outro
espaço novo a escola tem?

A - Sala de natação
B - Laboratório de Ciências

Quantas salas de aulas a escola terá?

4

A - 10 salas
B - 12 salas

5

Quando as obras da escola do
reassentamento foram concluídas?

A - Fevereiro de 2021
B - Agosto de 2021
Cada acerto vale 1 ponto.
Confira as respostas abaixo e veja quantos pontos você fez.
Respostas:
1- Talismã / 2- 16 / 3- Laboratório de Ciências /
4- 12 / 5- Fevereiro de 2021

Se você acertou:
5 pontos: Parabéns! Você está super informado
sobre a escola do reassentamento.
4 pontos: Muito bom! Você ficou ligado nas
explicações na Festa da Família.
3 pontos: Você foi bem, mas pode ficar ainda mais
por dentro das informações.
2 pontos: Temos certeza que agora você está
sabendo mais sobre a escola.
1 ponto ou nenhum: Xiii, tem que ficar mais ligado
nas notícias, hein!

Tá marcado
Músicas e reencontros
Em maio, o reassentamento também foi palco de uma
roda de viola caipira e violão! Quem gosta das antigas
modas sertanejas encontrou espaço para tocar, cantar e
até dançar. Quase 40 pessoas estiveram por aqui e o seu
Zezinho Café foi um deles.

“

Me diverti muito. Encontrei amigos que
não via há mais de 4 meses. Não tem
coisa melhor do que reencontrar pessoas
especiais para poder bater um papo com
uma viola”, conta Zezinho Café.

Esse encontro faz parte das ações desenvolvidas pela
Renova, em parceria com a Unesco, para valorizar a
cultura e integrar a comunidade.

Cursos e capacitações
Brotando ideias para o futuro
Tá sabendo que 22 jovens dos reassentamentos de Bento
Rodrigues, Paracatu de Baixo, Familiar e da pecúnia vão
participar do projeto Brota? Eles serão estimulados a
ter ideias inovadoras e criar seus próprios negócios para
transformar o futuro e a realidade nas duas comunidades.
Nayure Gabriella Oliveira Silva e Mateus Elias Isabel
foram selecionados e estão muito animados
para brotar suas ideias.

“

Quero construir um projeto que traga valores e seja
totalmente inovador, que faça sentido para mim e
que seja transformador para a comunidade. Minhas
expectativas são as melhores. Quero aprender a ver o
mundo com outros olhos e estou mega animada com
tudo que está por vir. Não tenho dúvida de que teremos
projetos incríveis, engajados e com propósito”.
Nayure Gabriella Oliveira Silva.

“

Meu projeto trata-se de capacitar pessoas a construir
negócios digitais e fonte de renda através da internet.
Tenho certeza de que ele vai ajudar muita gente que,
assim como eu, não sabia o que fazer para alcançar
uma profissão altamente rentável, onde a proposta é a
liberdade financeira e a realização profissional.
Minha expectativa é transbordar meu conhecimento
em outras mentes”. Mateus Elias Isabel.

Dois dedos
de prosa
Vamos conhecer mais o Brota?
Conversamos com a Luiza Freire, consultora do Iebt
Inovação, nossa empresa parceira, que deu os detalhes.

Como surgiu a ideia do projeto Brota?
A ideia de estimular o empreendedorismo
nos reassentamentos, entre pessoas
de 18 a 29 anos, surgiu de uma pesquisa
realizada com cerca de 50 jovens entre
maio e junho de 2020. Os resultados
mostraram essa vontade deles terem
seu próprio negócio.

Qual suporte os jovens terão
para criar seus projetos?
Vamos trabalhar algumas habilidades
essenciais para o profissional do
futuro que quer abrir novos negócios.
Teremos treinamentos, mentorias,
conexões, consultorias e muito mais.

E vai ter premiação?
Sim! Vamos premiar em dinheiro as
três melhores soluções de negócios.
O Brota também vai estimular
parcerias entre os empreendedores
para que as ideias saiam do papel.

Central de Relacionamento:
0800 031 2303

Fale Conosco:
fundacaorenova.org/faleconosco

