
BENTO VIVE E RESISTE: CONFIRA OS  
MELHORES MOMENTOS DA MOSTRA ESCOLAR 

Nosso jeito de viver

Sabe a vida no Bento de origem, as plantas, os animais,  
os sons que haviam lá? E as cantigas de roda que as crianças 
mais gostam? E o desejo de recomeçar a vida no novo 
distrito? Esses foram alguns temas trabalhados ao longo 
do ano pela Escola Municipal Bento Rodrigues com os 137 
estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. 

O que foi produzido em sala de aula foi apresentado para 
a comunidade no dia 12 de novembro, durante a mostra 
artística, e teve como objetivo manter viva a história da 
comunidade e retratar os dias de hoje. 

Um palco foi montado na quadra da nova escola, onde 
as turmas cantaram RAP, músicas infantis, dançaram e 
fizeram um teatro com lendas arrepiantes escritas pelas 
próprias crianças. Tudo isso recebeu o nome de “Bento Vive e 
Resiste”, simbolizando o que estudantes e funcionários  
da escola guardam na memória e no peito.

As atividades fazem parte do projeto da escola  
“Bento: Passado, Presente e Futuro”, que desde 2016 
recebe apoio da Fundação Renova. No novo site da escola 
(escoladebento.com.br), você confere mais fotos e  
todos os trabalhos apresentados na mostra artística.

boletim nº 25 - dezembro/2022

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

VOZ DA COMUNIDADE

 “ “Foi um lindo espetáculo, como sempre, mostrando para as crianças a 
importância que o Bento tem para os que lá viveram,  não deixando morrer 
a nossa história. A escola sempre se doa em tudo que faz e é muito bom 
fazer parte dessas confraternizações. A festa foi ótima, só o transporte que 
foi oferecido pela Renova que atrasou, o que sempre acontece”, disseram 
as mães dos alunos e membros do colegiado, Ana Paula Ferreira, Gilmara da 
Conceição dos Santos Dias e Alessandra Damasceno Santos. A Fundação sente 
pelo transtorno e está trabalhando para melhorar os serviços oferecidos.
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FUTEBOL MAIS VIVO DO QUE NUNCA
Quem disse que somente as seleções que disputam os jogos 
da Copa do Mundo têm torcidas animadas? Os times Unidos 
de Bento Rodrigues Futebol Clube e Paracatu Esporte Clube 
também. Desde que voltaram às disputas, após a pandemia,  
eles vêm dando um show de bolas na rede. Olha só!

O distrito de Furquim, que fica próximo às obras de Paracatu 
de Baixo, terá um sistema de abastecimento de água. A obra 
começou em setembro e será dividida em duas fases:

Após a conclusão, prevista para o segundo semestre de 2023, 
os moradores terão água tratada saindo nas torneiras de suas 
casas, o que José Benedito Semim, presidente da Associação 
Comunitária, considera uma conquista.

Como o futebol é uma tradição das 
comunidades atingidas, os dois 
times contam com o apoio da 
Fundação Renova, que aluga campos 
em Mariana e nos distritos para 
treinos e jogos, e oferece transporte 
para as partidas. “Essa ajuda é muito 
importante, porque se a gente não 
tivesse como ir para Itabirito, por exemplo, não daria para levar 
os jogadores e não seríamos classificados”, destaca Tião.

Na ponta do lápis

Construção do ponto de 
captação e da Estação de 
Tratamento de Água (ETA).

1ª
Instalação de tubulações  
para levar a água captada  
para tratamento. 

2ª

Participamos de um torneio em Santa Rita Durão e fomos 
campeões”, conta Nilton César Gonçalves, presidente do 
Paracatu Esporte Clube.

Além disso, um projeto do Paracatu Esporte Clube foi 
selecionado este ano pelo 2º Edital Doce, chamada 
pública que apoia ações de turismo, cultura, esporte 
e lazer em toda a bacia do rio Doce. O time receberá 
R$23 mil para a compra de uniformes, bolas, remédios 
e outros materiais importantes. “Temos certeza que 
esse dinheiro vai nos ajudar muito. Queremos manter 
o time vivo e unido, até porque, é uma forma da 
gente tá sempre se encontrando”, afirma Nilton.

 “ “

Ficamos em terceiro lugar na Copa Gamel, em Itabirito.  
A classificação garantiu a vaga no campeonato mineiro,  
que ainda vai acontecer. Mas antes desse campeonato, vamos 
participar da Copa FT7 BH. Agradeço à nossa torcida e aos 
jogadores por todo apoio”, diz Wanderson Januário Leôncio,  
o Tião, presidente e treinador do Unidos de Bento Rodrigues.

 “ “

SONHO POR ÁGUA TRATADA VAI 
VIRAR REALIDADE EM FURQUIM  

Tem obra aqui

“Até temos um sistema de esgoto 
montado e que foi entregue ao 
SAAE, mas não é utilizado. Agora, 
a Fundação Renova chega com um sistema de captação, 
tratamento e distribuição moderno. Ficamos felizes, pois é uma 
obra muito esperada e que vai garantir o que é direito de todos: 
água de qualidade. É uma questão de saúde”.

A obra foi estabelecida pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Ambiental (Codema) e pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, por meio de uma condicionante ambiental, 
uma vez que o distrito de Furquim está localizado na Área de Influência 
Direta (AID) do reassentamento de Paracatu de Baixo.

 “
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ATINGIDOS TÊM DIREITO A VALORES 
DESCONTADOS COM ADVOGADOS

PREPARANDO BENTO PARA AS FAMÍLIAS

Tá sabendo?

Fez um acordo no Sistema Indenizatório Simplificado e o  
serviço do advogado foi descontado do seu pagamento?  
Sabia que você vai receber esse valor atualizado de volta?  
O dinheiro será creditado pela Fundação Renova na conta da 
pessoa que foi indicada no requerimento. O prazo é de até 120 
dias, a partir de 30 de setembro de 2022, conforme determinou 
a 4ª Vara Federal (antiga 12ª Vara). 

Para receber esse valor, certifique-se de que sua conta está 
ativa. Se não estiver, a transferência não será realizada.  
Vale lembrar também que quem tem conta Caixa Fácil possui 
limite de movimentação, que é de R$ 3 mil. Por isso, não é 
possível receber valores maiores que este. Nesse caso, vá a 
uma agência da Caixa e informe que um valor superior será 
transferido para sua conta.

De novembro a dezembro, pessoas de 
toda a bacia do rio Doce serão ouvidas 
por telefone pela Fundação Renova 
sobre como informamos a reparação 
à população. Elas foram sorteadas 
aleatoriamente e as respostas são 
tratadas de forma confidencial. 

Quem recebe a ligação, responde se 
conhece nossos informativos, se as 
notícias são úteis para o seu dia a dia, 
entre outras questões. Participe!  
Conte pra nós a sua opinião sobre o jeito 
como nos comunicamos com você e sua 
comunidade e, também, o que precisamos 
fazer para melhorar.

Com os avanços da construção de Bento Rodrigues, evstá sendo 
possível conversar com as famílias sobre como o novo distrito vai 
funcionar e como serão os preparativos para a mudança. 

Nas últimas semanas, elas receberam contatos da equipe do 
Reassentamento que mostraram o que a Fundação Renova e a 
Prefeitura de Mariana estão fazendo juntas para criar um ambiente 
organizado, seguro e que ofereça as condições necessárias para que 
seja possível se mudar para Bento Rodrigues.

Um dos pontos de maior interesse foi as adequações que as obras 
passarão para oferecer segurança e bem-estar às famílias durante 
esse processo de adaptação no novo lar,  
como o controle de poeira e de ruído, uso de tapumes nas obras 
ainda em execução e o treinamento com empregados sobre 
comportamento adequado. 

Conforme as conversas com as famílias e com a Prefeitura avançarem, 
ajustes poderão ser feitos nos preparativos para  
a mudança, que serão informados aos futuros moradores.

Foto: Luan Guedes

PARTICIPE DA PESQUISA DE 
COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO

0800 031 2303 fundacaorenova.org/fale-conosco Portal do Usuário (aba “Manifestação”)

SE TIVER ALGUMA DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO POR UM DOS CANAIS:

Informativos da reparação em Mariana:
• Voz da Comunidade
• Informe de Bento Rodrigues 

• Informe de Paracatu de Baixo
• Programa de rádio Momento da Reparação
• Mural Tá Sabendo, no CIA Mariana



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 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, Hiata Salgado, Pablo Henrique, Vanessa Aparecida 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.

PRECISOU, CHAMOU

PISCOU, O NATAL CHEGOU

Pratas da Casa

Divirta-se

Se precisar fazer o transporte de pedra, brita, areia ou 
qualquer outro tipo de material, ligue para o seu Zezinho 
Café, de Bento Rodrigues. Há pouco mais de um ano ele 
faz o carreto de materiais acima de 20 toneladas,  
de segunda a sexta-feira. Entre em contato pelo telefone 
(31) 99132-3889 e faça o agendamento. O pagamento pode 
ser feito no cartão, dinheiro ou pix. 

Em dezembro, a comunidade de Bento esteve no novo 
distrito para enfeitar a árvore de Natal que foi montada lá. 
Foi um momento mágico porque todos puderam 
contribuir com seus enfeites. E aqui, o que acha de 
nos ajudar a montar essa árvore? Basta ligar os 
pontos, seguindo a ordem dos números.  
Quando terminar, lembre-se de colorir. 

Quem não gosta de um ovinho caipira com arroz e feijão? 
Deu água na boca, não é mesmo? De Ponte do Gama, Cléber 
Santana Carneiro vende o pente com 30 ovos. Ele também 
vende mel. Tem pote de 500 gramas e de 1 quilo. E se 
bater um resfriado, é só pedir um frasco de 20 mililitros de 
própolis. É tudo de muita qualidade!

OLHA O OVO CAIPIRA, MEL E PRÓPOLIS

Fo
to

: i
m

ag
em

 c
ed

id
a

Fo
to

: i
m

ag
em

 c
ed

id
a

Whatsapp: 98306-7772 Pagamento no dinheiro ou pix


