Atividades de esporte, cultura e lazer em Mariana
O SESI/FIEMG, em parceria com a Samarco e a Prefeitura de Mariana, dá sequencia às
atividades de esporte, cultura e lazer na cidade entre os meses de março e julho. Sessões
de cinema, apresentações teatrais, dança, música, gincanas e torneios estão entre as
ações oferecidas para as comunidades impactadas pelo acidente na barragem de Fundão
e para população em geral. A iniciativa é resultado das escutas sociais realizadas pela
equipe da Samarco com as comunidades afetadas. O objetivo é ajudar as pessoas a se
adaptarem a uma nova comunidade, fortalecer laços de relacionamento com os outros
moradores de Mariana e terem momentos de integração comunitária entre si. A iniciativa
privilegia espaços para a convivência social de todas as idades.
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas de segunda a sábado, das 8h às 18h,
no SESI Mariana Centro de Cultura (Rua Frei Durão, 22, Centro). Mais informações pelo
telefone (31) 3557-1041 ou pelo site wwww.samarco.com.br
Confira a programação
Ponto Volante de Cultura / Caminhão Biblioteca - Oficinas - Jogos e Sessão de cinema 19/3 e 20/3
16h às 20h30 – 19/3
16h às 19h – 20/3
Praça Gomes Freire
1º Torneio Esportivo Samarco - 01 a 30/04
Locais e horários a definir
Teatro - 7/5
17h – O que mora no escuro
Teatro SESI Mariana (Rua Frei Durão, 22, Centro)
Música - 8/5 ( Concerto Especial Dia das Mães)
20h – Banda União XV de Novembro

Teatro SESI Mariana (Rua Frei Durão, 22, Centro)
Ação Global (Ação Comunitária com prestação de serviços voluntários ) - 21/5
Diversos serviços e atrações artísticas gratuitas
10h às 18h
Arena Mariana (Avenida do Contorno, 432)
Teatro - 12/6
20h – Calango deu
Teatro SESI Mariana (Rua Frei Durão, 22, Centro)
Evento Qualidade de Vida - Dia de Lazer e Saúde - 26/6
Praça Gomes Freire - de 14 as 19h
Torneio esportivo escolar e Gincana de encerramento - 3/7 a 30/7
Locais e horários a definir.

Sobre a Samarco
Fundada em 1977, a Samarco é vice-líder do mercado transoceânico de pelotas de minério de
ferro e uma das maiores exportadoras do País. De capital fechado, a Samarco tem duas acionistas
– Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. –, que dividem igualmente o controle acionário da empresa.
A empresa possui duas unidades industriais localizadas em Minas Gerais e no Espírito Santo, além
de dois escritórios internacionais, em Amsterdã (Holanda) e Hong Kong (China) e um nacional, em
Vitória (ES).
Desde o acidente na Barragem de Fundão, em Mariana, a Samarco não tem medido esforços na
recuperação socioeconômica e ambiental das regiões atingidas pelo acidente. A empresa está
ciente das dificuldades momentâneas, mas mantém a expectativa de retomar suas operações com
o objetivo não só de cumprir todos os seus compromissos advindos da ocorrência bem como
manter sua contribuição para o crescimento dos estados onde atua e do País.
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