
“Me encantei pelo esporte 
quando comecei a jogar no 
time de Paracatu. Perdi tudo lá, 
mas conquistei coisas novas em 
Mariana. O futebol me ajudou.  
Me tornei mais conhecido e 
ganhei títulos importantes, como 
o vice do Regional do Açúcar e o 
Regional dos Inconfidentes, em 
que fui artilheiro”, lembra Negão.

 
FALA, CRIANÇADA!

As crianças, mesmo sendo tão novas, 
também guardam  lembranças  

de suas comunidades. 

DAS LEMBRANÇAS PARA O FUTURO
Nosso jeito de viver

Muito se tem a contar sobre as lembranças 
e histórias de quem morou em Bento 
Rodrigues ou em Paracatu de Baixo.  
A cada conversa com as famílias, é possível 
conhecer um pouco mais sobre como era a 
vida nas comunidades e como a cultura de 
cada uma delas é importante para os planos 
do futuro. José Barbosa dos Santos, de 75 
anos, relembra a sua com orgulho. “Eu me 
mudei pro Bento com vinte e poucos  
anos e montei uma mercearia”, conta o  
seu Barbosa, como é conhecido.

Lá ele vendia de tudo um pouco, mas 
uma coisa os clientes encontravam de 
graça: uma boa prosa. “O bar era ponto 
de encontro e ia bastante gente no fim de 
semana”, diz. Essas lembranças fizeram com 
que o seu Barbosa tomasse uma decisão: 
abrir um novo negócio em Ribeirão, onde 
mora temporariamente.
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barragem de Fundão nas comunidades de Mariana.

VOZ DA COMUNIDADE

Sophia Stefanne de Souza,  11 anos, 
de Bento Rodrigues

Lauany Gonçalves Pereira,  11 anos, 
de Paracatu de Baixo

“

Lembro da gente  
brincando de pique-pega, 
esconde-esconde e 
nadando na piscina.  
Paracatu era muito bonito,  
tinha casas, igreja, um bar 
e muitas árvores”.

Brincava com meu primo 
na casa da minha vó e 
andava de bicicleta na 
rua. Lá era tão tranquilo”.

“Tem que tocar a vida pra frente!  
Montei a vendinha na minha garagem até 
o Bento ficar pronto. Lá vou ter minha 
nova mercearia, mas meus filhos é que vão 
cuidar dela”, conta Barbosa.

Em breve, elas poderão criar outras 
lembranças em seus novos lares.

“

Sem apagar a história que começou em 
Paracatu de Baixo, Fabricio Marcos da Silva, 
o Negão, também está escrevendo novos 
capítulos no futebol. 

Seu Barbosa e Negão contam sobre suas vidas após 7 anos do rompimento  
da barragem de Fundão e o que planejam daqui para frente

Hoje, com 24 anos, ele joga em dois 
times: a Seleção de Brumadinho e o São 
Caetanense, do distrito de Monsenhor 
Horta. Mas se prepara para mais.  
“Vou fazer testes em Belo Horizonte, mas 
independentemente do resultado,  
tô muito feliz por ter chegado onde 
cheguei e por saber que inspiro outras 
pessoas a seguir este caminho”, diz o jovem.

Foto: Luan Guedes
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Foto: BDMG

VERBA GARANTIDA PARA O DISTRITO EMPRESARIAL

ALUNOS REALIZAM MOSTRA ARTÍSTICA SOBRE BENTO

COMUNIDADES CELEBRAM DIA DA PADROEIRA DO BRASIL

Memórias sobre a vida nas comunidades atingidas precisam 
ser preservadas, mas também é importante olhar para o futuro 
e pensar o que queremos construir para ele. Quem sabe muito 
bem disso são os alunos de Bento Rodrigues, que desde 2016 
participam do projeto institucional da escola municipal chamado 
“Bento: Passado, Presente e Futuro”.  

Com o tema “Bento Vive e Resiste”, eles fizeram atividades 
ao longo do ano sobre como enxergam o novo distrito.  
“São trabalhos lindos que discutem e ressignificam esse espaço 
que está chegando e que mostram que são os nossos jovens que 
vão construir as novas histórias e memórias da comunidade”, 
comenta a diretora da escola, Eliene Geralda dos Santos.

O resultado deste trabalho será apresentado na mostra artística do  
7º ano do rompimento da barragem de Fundão, que acontece no 
dia 12 de novembro, na escola do reassentamento.

Para atender à demanda de diversificar a economia local, desenvolver 
novos mercados, atrair investimentos e gerar mais empregos em 
Mariana, a Fundação Renova assinou um termo de repasse de R$ 14,7 
milhões para a construção do Distrito Empresarial no município.  

Com o recurso, obras de infraestrutura serão realizadas pela Prefeitura 
de Mariana, para receber instalações de empresas locais ou de fora,  
e fiscalizadas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), 
que também será responsável pela liberação da verba. O projeto 
do espaço foi desenhado pelo Programa de Desenvolvimento e 
Diversificação Econômica da Fundação Renova.

No dia 12 de Outubro, 
o Brasil comemorou o 
Dia de Nossa Senhora 
Aparecida. Para 
homenagear a nossa 
padroeira, diversas 
comunidades saíram 
às ruas para prestar 
suas tradicionais 
homenagens de fé. 
Veja o que rolou no 
novo distrito de Bento 
Rodrigues, na área de 
origem de Paracatu  
de Baixo e em  
Ponte do Gama.

Nosso jeito de viver

Empreender para crescer

Apresentação do RAP “Bento Vive”, um resgate da 
memória cultural da comunidade

1º e 2º ano

Apresentação de música inspirada na fauna 
e na flora do novo distrito

3º ano

Lançamento do livro “A história continua”, com 
releituras de lendas e apresentação de peça teatral

4º e 5º ano

Releituras das cantigas de Bento Rodrigues

1º e 2º período

BENTO RODRIGUES
A comunidade saiu em carreata 

com a imagem da santa e encerrou a 
festa na nova escola do novo  

distrito com muitas atividades 
e doces para as crianças.

PARACATU DE BAIXO
Os fiéis de Paracatu de Baixo 

realizaram a tradicional missa na área 
de origem e saíram em uma carreata 

pelas comunidades vizinhas.

Lançamento do livro “Bento Vive e Resiste”, 
com registros das atividades das turmas em 2022

1º período ao 9º ano

Foto: Luan GuedesFoto: imagem cedida Foto: imagem cedida

PONTE DO GAMA
Neste ano, os moradores celebraram uma 
missa próximo à Capela de Nossa Senhora 

Aparecida e serviram um almoço no  
Salão Comunitário. Também entregaram 

balas e doces para as crianças.

Essas fotos, bem como as histórias do seu Barbosa e de Negão, podem ser registradas no site do Centro de Informação Técnica (CIT). 
Nele, todos podem contribuir com registros e estudos sobre os impactos do rompimento da barragem de Fundão, o processo  
de reparação dos territórios e a vida na bacia do rio Doce. Acesse o link citdoriodoce.org ou aproxime a câmera do celular do código ao lado.

O termo de repasse foi assinado em 24 de outubro pelo prefeito 
de Mariana, Ronaldo Bento, pelo presidente do BDMG, Marcelo 
Bonfim, e pelo presidente da Fundação Renova, André de Freitas
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BROTA PREMIA TRÊS JOVENS EMPREENDEDORES

TAMANHOS DOS LOTES DAS NOVAS COMUNIDADES

Se a meta do Brota era reunir jovens para criar 
ideias de negócios em suas futuras comunidades, 
essa missão foi cumprida com sucesso.  
No dia 27 de setembro, o projeto, realizado em 
parceria com o IEBT, deu um passo importante: 
depois de muito suor e aprendizagem,  
cinco propostas de negócios foram apresentadas 
pelos jovens das novas comunidades a uma banca 
avaliadora. Dois participantes de Bento Rodrigues e 
um de Paracatu de Baixo foram premiados 
e vão continuar desenvolvendo 
suas ideias com o recurso e o 
acompanhamento de 
consultores especializados.

O tamanho dos lotes que as famílias terão nas novas 
comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo 
é um assunto que ainda gera muitas dúvidas. Ele foi  
tratado nas discussões dos Grupos de Trabalho de Moradias, 

de 2016 a 2019, com a participação dos atingidos, suas 
comissões e assessoria técnica, do Ministério Público e da 
Fundação Renova, lembra? Algumas decisões foram tomadas 
durante as conversas:

Quem não quis escolher entre essas opções continuou tendo direito à compensação. Porém, agora o 
assunto está sendo tratado na Justiça para chegar a uma decisão. Seguimos acompanhando essa história.

CONHEÇA AS MENTES BRILHANTES QUE 
GANHARAM A PREMIAÇÃO DO BROTA 

2º LUGAR 
Nayure Silva, de Bento Rodrigues

Projeto Ocean: vai oferecer marketing digital para micro 
e pequenas empresas.

3º LUGAR 
Gilberto de Assis, de Paracatu de Baixo

Projeto Rural Assistência Técnica: manutenção de máquinas 
e equipamentos rurais de pequeno porte. 

Tá sabendo?

Jovens vencedores, seus familiares e amigos e  
a equipe do projeto Brota na premiação do dia 27.
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1º LUGAR

Luiz Henrique Pedro, de Bento Rodrigues
Projeto DeMind:  vai oferecer treinamentos de 

educação financeira para empresas. 

Agora é hora de trabalhar, construir os conteúdos 
e as metodologias! Quero tornar essa marca forte 
e levar a proposta para as empresas das novas 
comunidades. Cheguei no Brota com a intenção de 
aprender e realmente consegui fazer isso”, 
conta Luiz Henrique Pedro, o jovem de 
25 anos que levou o primeiro lugar.

Inicialmente, por meio de oficinas, as famílias falaram quais  
eram os tamanhos dos seus lotes.

Após a conclusão do cadastro pela Cáritas, aquelas famílias que tinham direito a  
um lote maior que o previsto no reassentamento coletivo, existiu a possibilidade de 
compensação, prevista em diretriz homologada na Ação Civil Pública (ACP).

Como algumas pessoas foram para o reassentamento familiar, ou seja, escolheram  
uma casa fora da nova comunidade, ou pecúnia, sempre que possível, foi feita a 
readequação dos lotes ou, até mesmo, a troca do lote.
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Centro, Mariana /fale-conosco
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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 Alves 
Mia Rodrigues

Mariana Melo e Thales de Toledo
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Júlio Salgado, Keila Vardele, Wliane Tete, Zezinho Café, Webert Tete, Wliete Tete, Hugo Henrique, 
Lorrany Marcely, Fabrício Marcos 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 no CIA MAriana.

COM VOCÊS, O 12º ENCONTRO 
INTERNACIONAL DE PALHAÇOS

Divirta-se

A alegria tomou conta de Mariana entre os dias 13 e 16 de 
outubro. A primeira capital mineira se tornou um grande 
picadeiro com a presença de palhaços de todos os cantos 
do mundo, que trouxeram a magia circense às ruas do 
centro histórico e também às escolas públicas. Todo dia 
era dia de muitas gargalhadas. Rolou até participações 
especiais, como conta o Xisto Siman, do Circovolante, 
palhaço e organizador do Encontro.

O Encontro Internacional de Palhaços acontece desde 2008 
e, de lá pra cá, mais de 1.200 palhaços de 10 países diferentes 
vieram a Mariana. O evento é um dos mais aguardados, pois a 
população se diverte à beça e movimenta a economia  
local, tendo atraído mais de 30 mil turistas desde o início.  
A iniciativa foi retomada presencialmente após três anos de 
espera ansiosa, devido à pandemia. Ela foi apoiada pelo  
2º Edital Doce da Fundação Renova.

Dê cores à Jojoba, essa palhacinha 
encantadora de Mariana.

Dedé Santana e Bananinha fizeram a festa por aqui. 

Também homenageamos a palhaça Jojoba, que há 32 

anos espalha alegria pela cidade e nas comunidades”.““
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