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

Na trilha das montanhas

NOVO DISTRITO DE BENTO NA ESTRADA REAL

Como Bento Rodrigues estava na 
rota da Estrada Real, o novo distrito 
também estará. E já tem até seus marcos 
simbólicos: um na praça São Bento, na 
entrada do distrito, e outro na rotatória, 
perto da Igreja das Mercês.

 “ “Eu entendo quem  
prefere o marco  
no antigo Bento  
e quem prefere no  
reassentamento.  
Mas acho que independentemente de onde 
estiver, é a nossa cultura, nossas comidas, 
nossas festas, nossas histórias... É a gente, 
a comunidade de Bento, que faz parte da 
Estrada Real”, afirmou Vitória Livia Silva, 
que viveu a experiência de ser repórter por 
um dia durante o evento de inauguração do 
marco, no dia 11 de fevereiro, junto com a 
comunidade e outros convidados.

A comunidade votou e a 
maioria escolheu a geleia. Mas 
aqui você confere de novo 
todas as opções que estavam 
disponíveis para representar o 
novo distrito de Bento.

Por que ter o marco é importante?

Ele serve como ponto de orientação para 

guiar os turistas durante a viagem pela 

Estrada Real, além de contar a história 

dos locais por onde passam. 

Mas não é só isso. Como o Instituto 

Estrada Real, que cuida dessa rota, 

promove projetos e ações com as 

comunidades que têm os marcos, 

isso ajuda a atrair mais turismo, gerar 

oportunidades de negócios locais e 

desenvolver o novo distrito. 

Em breve, os viajantes também 

poderão carimbar o seu passaporte da 

Estrada Real com o símbolo escolhido 

para representar Bento: a geleia de 

pimenta biquinho.
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CHEGOU O CALENDÁRIO 
DE MANIFESTAÇÕES 
CULTURAIS DE 2023
Você sabe de cor todas as festas da sua comunidade? E as 
celebrações na vizinhança? Essas datas estão na nova edição do 
calendário cultural, que apresenta as principais manifestações 
realizadas de Camargos a Campinas. 

O material foi feito em cooperação com a comunidade e a 
Fundação Renova. Além de apresentar nossa riqueza cultural, é 
um convite para acompanhar e participar dos eventos que rolam 
a cada mês em nossa região.

Você pode garantir seu exemplar na Casa dos Saberes, 
na Rua Antônio Olinto, nº 34, em Mariana, e durante as 
atividades que acontecem nos reassentamentos de Bento e 
Paracatu de Baixo, como esta que falamos a seguir.

Um café da manhã de dar água na 
boca, repleto de quitutes como queijo, 
biscoitos, bolos e cuscuz, junto aos 
amigos do peito. Foi esse o clima 
do último domingo de janeiro para 
mais de 180 moradores de Paracatu 
de Baixo que participaram do evento 
Memórias Afetivas e Reencontros. 

Eles se reuniram no dia 29, no 
reassentamento, para compartilhar 
histórias que marcaram suas vidas e 
a da comunidade. Também ouviram o 
historiador Bernardo Andrade contar 
antigas histórias do lugar.

“A gente pôde reencontrar as pessoas 
e rever o lugar onde vamos morar”, 
comentou Viviana Auxiliadora 
Gonçalves. Entre as atividades, ela 
deu destaque ao bingo animado com 
premiações, algo que era frequente em 
Paracatu de origem. 

Brincadeira de criança

Os pequenos não ficaram de fora da 
programação. Eles aproveitaram com 
pula-pula, piscina de bolinha, pipoca 
e algodão-doce. “As crianças brincam 

Nosso jeito de viver

COLECIONANDO AFETOS E COMPLETANDO HISTÓRIAS

com as outras, coisa que não acontece 
em Mariana. Aqui eles se reencontram, 
brincam e se acostumam com o lugar 
onde vão viver”, disse Viviana.

Também receberam um álbum de 
figurinhas do reassentamento de 

Paracatu de Baixo, com informações 
e curiosidades sobre como será a 
escola, o posto de serviços, o posto 
avançado de saúde e outros. Ao colar 
as figurinhas, deu para ver como será 
cada um desses espaços que serão 
usados por todos. 

Fotos: Luan Guedes
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Descubra o rio Doce

Os grupos de comunicação Mariana, 
Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 
Escavaldo partiram de avião e também 
pegaram a estrada de terra até Regência 
(ES), última comunidade banhada pelo 
rio Doce antes dele virar mar.

A turma de Minas chegou em terras 
capixabas no dia 27 de janeiro e viu 
de perto a criação de abelhas sem 
ferrão, além de outros projetos que os 
moradores desenvolvem para ter uma 
fonte de renda alternativa à pesca. 

CORAÇÕES ABERTOS PARA NOVAS EXPERIÊNCIAS

Os grupos de comunicação participaram de um bate-papo sobre o monitoramento 
das águas, em que o cenário de fundo era o encontro do rio Doce com o mar

 “ “

 “ “

Em Regência, as pessoas tiveram que buscar 
um novo modo de vida, de sobrevivência. 
Aprendemos muito. Até então, a gente só 
ouvia falar, mas não tinha a dimensão dos 
projetos que são realizados na comunidade.” 

O que mais me chamou atenção foi a 
diferença de como fomos impactados. 
Em Mariana, tivemos que ser deslocados 
de nossas casas e, em Regência, a 
comunidade teve que aprender novas 
formas de ter renda. Gostei de conhecer 
todos os projetos.” 

Hiata Meiriane Salgado, de Bento 
Rodrigues - MG, participante do grupo de 
comunicação de Mariana

Wliete Tete, de Paracatu de Baixo - MG, 
participante do grupo de comunicação  
de Mariana

Fotos: Jânio Piol Gama

 “ “Agradeço a oportunidade de novos conhecimentos. 
Mostrou que todas as comunidades atingidas têm um 
grande potencial em aprender e fazer. Estou cheia de 
ideias, podem ter certeza que não vou deixar mais o cacau 
secar no pé. Vou colocar em prática o que mostraram.”

Carmen Lúcia Nunes, de Santa Cruz do 
Escalvado - MG, participante do grupo de 
comunicação da região 

 “ “Faço parte da comunidade 
de Bento Rodrigues e me 
interessei em participar do 
jornal, pois é algo que  
mantém o vínculo da 
comunidade vivo!”

Vitória Livia Silva

 “ “Já participo de algumas ações 
e gosto muito de interagir 
com a comunidade. Então é 
muito interessante poder levar 
as necessidades de Camargos, 
que é bem pequena, para a 
Comunicação.”

Tatiane do Carmo Souza

Mensalmente, os grupos de comunicação formados pelos atingidos 
ao longo da bacia do rio Doce se reúnem para discutir assuntos de 
interesse das comunidades, que se tornam notícias nos boletins e 
outras formas de comunicação.

E, por falar no grupo, vem conhecer nossas novas integrantes:

Foto: Acervo pessoal Foto: Acervo pessoal
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As opiniões expressas neste boletim, por parte de entrevistados e articulistas, não representam 

necessariamente a visão da Renova em relação aos temas abordados, sendo de responsabilidade 

de seus autores. 

Júlio Salgado, Keila Vardele, Wliane Tete, Zezinho Café, Webert Tete, Wliete Tete, Hugo Henrique, 
Lorrany Marcely, Fabrício Marcos, Hiata Salgado, Pablo Henrique, Vanessa Aparecida, José Marques, 
Vitória Livia Silva e Tatiane do Carmo Souza.
Quer fazer parte? Entre em contato no email comunicacao@fundacaorenova.org no CIA Mariana.

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

Central de Relacionamento 

0800 031 2303
CIA Mariana
R. Bom Jesus, 196/A

Centro, Mariana0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org
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TÁ NA HORA DE DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA! 
A declaração do imposto de renda deve 
ser feita até 31 de maio. Se, em 2022, você 
foi indenizado(a) por dano causado pelo 
rompimento da barragem de Fundão, 
atenção: é necessário apresentar o Informe 
de Rendimentos das indenizações pelo 
Programa de Indenização Mediada (PIM), 
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) ou pelo 
Sistema Indenizatório Simplificado (Novel). 

A Fundação Renova já começou a enviar 
esses documentos pelos Correios e por e-mail 
para os atingidos. Caso não tenha recebido, 
também é possível baixar pelo Portal do 
Usuário, no site fundacaorenova.org

Nos dias 26 de março e 2 de abril, os times de 
Bento, Paracatu, Gesteira e Ferroviários, de 
Barra Longa, disputam o título de campeão 
do torneio de futebol Show de Bola. 

Serão dois jogos por dia, às 14h e às 16h, no 
Estádio Beira Rio, em Barra Longa. 

Vem torcer com a gente!

Mais informações no CIA Mariana ou pelo 
e-mail comunicacao@fundacaorenova.org

Diagramação:
Rede Comunicação de Resultado

Se precisar atualizar o seu 
endereço, envie o comprovante 
de residência na aba “Fale 
Conosco”, no site da Renova, 
pelo telefone 0800 031 2303 
ou presencialmente nos CIAs.

Lembretes: 

• Pessoas indenizadas pelo Novel não conseguem baixar o 
informe de rendimentos pelo Portal do Advogado, apenas pelo 
Portal do Usuário.

• As regras e prazos para a Declaração do Imposto de Renda 
2023 são definidas pelo Governo Federal. Saiba  
quem deve declarar, como fazer e todas as  
informações no site  
www.gov.br/receitafederal

• Há multa para o envio atrasado  
da declaração e quem não enviar  
pode ficar com o CPF irregular. O  
que isso quer dizer? Até resolver a  
situação, a pessoa não consegue  
financiamentos, fazer matrícula  
em instituições de ensino, ter cartão  
de crédito e muitos outros serviços. 

 Não deixe para última hora!

VEM AÍ UM 
SHOW DE BOLA!


