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boletim nº 21 - agosto de 2022

Informativo da reparação dos impactos causados pelo 
rompimento da barragem de Fundão nas comunidades de Mariana.

ACOMPANHE AS OBRAS 
EM PONTE DO GAMA

Tem obra aqui

Os projetos foram 
desenhados com os 
moradores e aprovados por 
eles. As obras começaram em 
maio de 2022 e buscam mais 
segurança, conforto e acesso 
aos locais de lazer. Elas estão 
previstas para acabar até o 
primeiro semestre de 2023.

“Como sou membro da 
Comissão de Atingidos, 
acompanho o processo 
desde o começo. Estamos 
satisfeitos e felizes com o 
início das obras. Quem sabe 
assim consigamos resgatar 
parte do modo de vida que 
tínhamos antes?”, diz Milton 
Manoel de Sena. 

“Olhos atentos a tudo”! É assim que o presidente da Associação Comunitária de 

Moradores e Amigos de Ponte do Gama, Milton Manoel de Sena, acompanha as  

obras que estão reparando os danos que a comunidade sofreu com o rompimento  

da barragem de Fundão. Veja o que está sendo feito:

• Campo de futebol, com quadra esportiva coberta, vestiários e lanchonete. 
• Arena para atividades com cavalo, onde ficava o espaço de cavalgada. 
• Acesso ao Cruzeiro, local de muitas festividades religiosas, com 

pavimentação, construção de escadaria em concreto e proteções.
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Foto: Luan Guedes



Nosso jeito de viver
2

UMA CASA CHEIA DA CULTURA DE MARIANA
Você já deu um pulo na Casa de Cultura - Academia Marianense de Letras, Ciências e Artes? O casarão tem grande 

importância para a história da cidade e de Minas Gerais. Antes de ser cedido à Academia, em 1969, ele foi:

Faça uma visita, de segunda a sexta-feira,  

das 8h às 17h. Quem já conhece, afirma que 

você vai sair ainda mais apaixonado pela 

cultura de Mariana, não é mesmo, Dica?

“A Casa é uma referência cultural.  
É utilizada pelos nossos associados, 
mas também está de portas abertas 
para a população. Há aulas de violão, 
bordado, oficinas de literatura, palestras, 
exposições, eventos e muito mais”, diz 

Andreia Donadon Leal, acadêmica.

“Quem visita, aprende muita coisa 
interessante sobre a cidade. A pessoa 
se sente parte da história”, diz Dica, a 

Raimunda Maria dos Anjos, integrante  

do Movimento Renovador de Mariana.

• Uma casa de fundição de ouro de Minas Gerais.

• Moradia do poeta Cláudio Manoel da Costa e 
hospedagem para Dom Pedro II.

• A primeira Casa de Cultura de Minas Gerais.

JOGUE COMO UMA MULHER
CONHEÇA O “MENINAS FUTEBOL CLUBE” 

Nathália, Cristiane, Maria José e Lilian estão entre as mais 
de 20 marianenses que formam o “Meninas Futebol Clube” 
(MFC). O time de futsal estava parado com a pandemia 
e voltou a treinar no início do ano, resultado de muito 
trabalho do treinador Carlos Roberto Moreira e do seu 
Zezinho Café, da comunidade de Bento Rodrigues,  
para vencer o desânimo da galera. 

O time voltou com tudo. O MFC treina toda terça, das 19h 
às 22h, na quadra da Vila Maquiné. Seu Zezinho usa sua 
experiência como ex-jogador do União São Bento Futebol 
Clube para ajudar nos treinos. Só este ano, elas venceram 
dois dos quatro amistosos nos quais competiram. 

Para apoiar este retorno e incentivar ainda mais o time, a 
Fundação Renova doou os novos uniformes e as bolas dos 
treinos. Vamos, meninas!

Parte do time feminino se preparando  
para iniciar uma partida.
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“Pra quem voltou há 
pouco tempo, estamos 
bem demais. Ninguém 
segura essas meninas”, 
diz Zezinho.
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Empreender para crescer

Tá sabendo?

À PROCURA DE UM EMPREGO? O RECOLOCA RIO DOCE TEM

Você está procurando emprego? Quer trabalhar  
nas ações de reparação em Mariana e região?  
Então conheça essas oportunidades! A maioria das 
vagas é para construção civil, mas tem muito serviço 
para técnicos em meio ambiente e em segurança do 
trabalho, auxiliares administrativos, motoristas de 
veículos leves e pesados, entre outros. 

Em parceria com o SENAI de Mariana, a Fundação 
Renova oferece cursos para deixar quem quiser  
preparado para os desafios do mercado de trabalho. 
Hoje, 123 pessoas estudam para se tornar almoxarifes, 
instaladores hidráulicos, eletricistas, técnicos em 
administração, e por aí vai. 

Thatielle Hilário Cruz é uma marianense que quer mudar 
de vida. “Estou na turma de administração e está sendo 
uma experiência maravilhosa! Estou animada para 
buscar oportunidades de emprego quando finalizar a 
capacitação”, comenta. 

Se liga! Até o fim do ano, novas turmas serão abertas. 
Para participar, é só ficar de olho no site e nas redes 
sociais da Fundação Renova.

ESTUDAR, ESTUDAR E ESTUDAR

Cadastre seu currículo em  
www.recolocariodoce.com.br ou  

no www.sinemariana.com.br  
e participe das seleções.

Tem interesse em adquirir produtos da Cooperativa?

Entre em contato pelo 31 92002-7364 ou pela página do 
Instagram @cooperativaminhacasa.

VAI UM IMPULSO AÍ?
Tá sabendo que nos primeiros seis meses do ano, 95 micro e pequenas 
empresas de Mariana participaram de um intensivão sobre novos 
negócios, finanças, gestão, marketing, vendas e outros assuntos?  
A cooperativa mista “Minha Casa Artes e Sabores” foi uma delas.  
Criada em março de 2021, juntando seis grupos de artesãos e 
produtores agropecuários da região, ela não perdeu tempo.

A cooperativa se inscreveu no Impulso Rio Doce, projeto de estímulo 
ao empreendedorismo e ao desenvolvimento local, e foi selecionada. 
De janeiro a junho, recebeu atendimento personalizado do IEBT para 
entender melhor seu negócio, crescer e aumentar as vendas.  

Depois da formação, a cooperativa participou da Feira do 
Empreendedor Impulso, no Clube Marianense, onde seus produtos 
fizeram o maior sucesso. A artesã e representante da cooperativa, 
Zenith do Amaral, conta que esse trabalho foi essencial para fortalecer  
e acelerar o trabalho do grupo. “Foi muito gratificante participar do Impulso e sair 

mais capacitada. Agora eu posso repassar todos 
os conhecimentos para meus colegas, para juntos 
fortalecermos ainda mais o trabalho dos artesãos 
em Mariana”, diz Zenith.
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Mais de 5 mil pessoas de Mariana e 
região conseguiram um emprego e 304 
pessoas participaram de treinamentos 

oferecidos pelo Recoloca.



Jornalista responsável:
Júnia Carvalho - Reg. 4247 - MG

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org CIA Mariana

R. Bom Jesus, 196/A 
Centro, Mariana /fale-conosco

fundacaorenova.org

Coordenação: As opiniões expressas neste boletim por parte de entrevistados e articulistas não representam 
necessariamente a visão da Fundação Renova em relação aos temas abordados, sendo de 
responsabilidade de seus autores.

Reportagem:

Projeto Gráfico
Coletivo É!

Leandro Bortot | Eliene Santos  
Victor Cordeiro | Leticia Silva 
Mia Rodrigues

Wliane Tete, Zezinho Café, Webert Tete, Wliete Tete, Hugo Henrique, Lorrany Marcely e José Marques.

As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo de comunicação, formado pelos moradores:

Quer fazer parte? Entre em contato no email comunicacao@fundacaorenova.org ou no CIA MAriana.

Mariana Melo e Thales de Toledo
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Pratas da casa

Mel puro e outros produtos da colmeia

Vai uma pizza quentinha e saborosa? 

Quem não gosta de um mel de qualidade? Então vai 
uma dica aqui: o seu Afonso Augusto é apicultor há 
mais de 30 anos e, junto com a sua irmã, Eva Maria, 
abriu uma loja para vender mel e produtos derivados 
há três meses. 

Oh, é tudo de alta qualidade! Tem mel, melzinho, 
geleia real, própolis, pomada de própolis, pólen e,  
em breve, favo de mel.

Na Master Chef Delivery, pizzaria da Thais Mara e do 
Davi Abraão, você encontra mais de 20 sabores para 
se deliciar, como as queridinhas dos seus clientes: à 
moda, frango especial e quatro carnes especial.

E olha só que legal: além de pizzas, a Master Chef 
também é especialista em batatas recheadas.  
Bora experimentar essas delícias? 

Endereço: Rua Acre 465, São Sebastião/Colina 

Aberto de 9h às 18h

Entregas de terça-feira a domingos  
Das 18h às 22h30

www.masterchefmariana.menudino.com

Instagram: @masterchef.delivery_

31 9 9837-660131 9 9700-2314

31 9 8315-3741
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