
 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE PASTORAL DA 

REDE IGREJAS E MINERAÇÃO 

ARQUIDIOCESE DE MARIANA – 14 e 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

CONVITE 

Ouro Preto, 31 de janeiro de janeiro de 2020 
 

Prezados companheiros e companheiras, 

 

Em momento muito oportuno e de grandes desafios, sobretudo em decorrência dos crimes 

protagonizados pelas mineradoras, que ceifaram vidas de aproximadamente 300 pessoas em Mariana 

e Brumadinho, matando também a fauna e a flora, contaminando os solos e os cursos d’agua ao longo 

da Bacia do Rio Doce e Rio Paraopeba, aprofundar e qualificar os debates e iniciativas tendo como 

referência a proposta da ecologia integral se faz urgente e necessário. 

Este convite é destinado a agentes das pastorais e movimentos sociais preocupadas/os e 

comprometidas/os com as questões socioambientais, sobretudo no território da Arquidiocese de 

Mariana.  

Este seminário configura-se como um espaço de formação e troca de saberes, tendo como 

principal objetivo construir, com os agentes das pastorais e movimentos sociais, metodologias de 

resiliência e resistência das comunidades atingidas, de forma especial das atingidas pelas barragens de 

mineração. O conteúdo abordado busca garantir o aprofundamento teórico e prático de temas que 

fortalecerão a organização e luta do povo, com destaque a Rede Igrejas e Mineração e a Ecologia 

Integral, com propostas alicerçadas à luz do Evangelho.  

O seminário acontecerá no município de Acaiaca, nas dependências da Escola Família 

Agrícola Paulo Freire (EFA), nos dias 14 e 15 de fevereiro, sendo o início na sexta feira às 17 

horas e o encerramento no sábado às 18 horas.  

Enviamos a ficha de inscrição, que deverá ser devolvida devidamente preenchida até o dia 07 

de fevereiro. A mesma pode ser enviada para o seguinte e-mail: brunamonalisa@gmail.com ou pelo 

WhasttsApp (31) 987224469.  

Maiores informações: Leleco Pimentel – 31 986179582 

 

Sua presença é muito importante. 

 

Atenciosamente, 

 

Coordenação Arquidiocesana da Dimensão Sociopolítica 

 

mailto:brunamonalisa@gmail.com


 

SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE PASTORAL DA 

REDE IGREJAS E MINERAÇÃO 

ARQUIDIOCESE DE MARIANA – 14 e 15 DE FEVEREIRO DE 2020 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

NOME: _______________________________________________________ 

CPF: ____________________    Data de nascimento: __________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Cidade: _______________________  

Região Pastoral: _______________ Paróquia _______________________ 

Telefone: _____________________  Whatsapp: ______________________ 

E-mail: _______________________________________________________ 

Espaços de atuação: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Representa alguma organização: (   ) Sim   (   ) Não 

Qual: __________________________________________________________ 

Deseja participar como representante da organização na Comissão Permanente 

da Bacia do Rio Doce:  (   ) Sim   (   ) Não 

Possui alguma restrição alimentar? (   ) Sim   (   ) Não  

Quais: _________________________________________________________ 

Possui algum tipo de deficiência? (   ) Sim   (   ) Não 

Quais: _________________________________________________________ 

Precisa de hospedagem: (   ) Sim   (   ) Não 

*Hospedagem será no alojamento da Escola Família Agrícola Paulo Freire 

*Necessário trazer objetos de higiene pessoal e roupas de cama. 

 

Informações relevantes: 

 


