
A Estação foi construída no início 
do século XX e inaugurada no ano 
de 1923, como parte do ramal de 
Ponte Nova. O local foi importante 
para o desenvolvimento econômico 
do distrito de Monsenhor Horta e de 
toda Mariana, permitindo o acesso 
dos moradores a Belo Horizonte. A 
estação foi tombada pelo município 
em 2018 e desativada para o 
transporte de passageiros e cargas 
na década de 1980.

Esse importante exemplar 
da arquitetura ferroviária 
mineira terá suas instalações 
recuperadas para que o espaço 
possa ser aproveitado pela 
comunidade. As obras tiveram 
início no último mês.

Começou! Estação Ferroviária de 
Monsenhor Horta passa por restauração
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Por um reassentamento feito de pessoas

História por trás

As intervenções atendem a uma 
condicionante ambiental determinada 
pelo Conselho de Patrimônio de 
Mariana (Compat) para compensar os 
impactos causados pela construção do 
reassentamento de Paracatu de Baixo.

37 casas e 1 bem coletivo 
em andamento

93%

E as obras?
As obras nos reassentamentos 
de Bento Rodrigues e Paracatu 
de Baixo seguem focadas na 
construção das residências e dos 
bens de uso coletivo. Veja como 
está o andamento:

Enquanto isso, 
nas escolas 
temporárias...
Para receber os alunos na volta 
às aulas presenciais, garantindo 
a saúde, acessibilidade e bem-
estar de todos, esses espaços 
receberam melhorias nos 
últimos meses. As escolas 
municipais Bento Rodrigues 
e Paracatu de Baixo, que 
estão localizadas no centro do 
município, ganharam novas 
pinturas nas salas de aulas 
e na parte externa, além da 
substituição de pisos, entre  
outros reparos e manutenções.

Retomar a convivência em um 
mesmo espaço, preservando a 
cultura e os costumes do local de 
origem: os moradores de Bento 
vêm mostrando que isso é possível 
no reassentamento. Nos meses 
de março e abril, a comunidade 
marcou presença em atividades 
culturais e de agroecologia por 
lá. A programação foi para todas 
as idades, incluindo desde sessão 
de cinema infantil e visitas das 
crianças à nova escola até oficina 
de hortas e troca de mudas no 
Centro de Apoio às Famílias.

Além disso, a pedido dos 
moradores, a cada quarto domingo 
do mês estão sendo organizadas 
missas no ginásio da escola.  
Elas passaram para o formato 
remoto no início da pandemia e, 
agora, voltaram a ser presenciais.

O Sr. Raimundo Alves foi um 
dos participantes da oficina de 
hortas. Mais do que aplicar os 
conhecimentos adquiridos, essas 
atividades representam uma 
importante etapa para ele:

47 casas e 4 bens 
coletivos concluídos

Comunidade mais preparada para situações de risco
Quando acontecem deslizamentos 
de terra ou enchentes, por exemplo, 
é a Defesa Civil que coordena as 
ações de resposta, auxiliando no 
resgate às vítimas e na recuperação 
de áreas atingidas. Com o objetivo 
de prevenir situações de risco, o 
órgão também comanda ações de 
conscientização com a comunidade. 
E é para aprimorar esse trabalho 
que profissionais das Defesas 
Civis de Mariana, Barra Longa, Rio 
Doce e Santa Cruz do Escalvado 
estão participando dos cursos de 

graduação tecnólogos em Gestão e 
Segurança Pública.  
 
O Ciclo de Formação Continuada é 
uma parceria da Fundação Renova, 
das Defesas Civis dos municípios e 
do Polo Unopar Mariana, que leva 
conhecimentos sobre prevenção, 
preparação, mitigação e resposta 
em situações emergenciais. Os 
agentes que se formarem nos 
cursos tecnólogos vão contar com 
uma especialização em Gestão de 
Risco e Desastre em 2023.

“Estamos aprendendo 
na teoria como executar 
melhor a nossa prática, 

aprimorando nossos 
conhecimentos para 

trabalhar no dia a dia, 
com a realidade que 

enfrentamos”. 
 

Ana Cláudia Sampaio 
Guarda Municipal de 

Mariana

ALAGAMENTO

INUNDAÇÃO

ENCHENTES OU CHEIAS

SITUAÇÃO NORMAL

Dados de: maio de 2022
Bento Rodrigues

Dados de: maio de 2022
Paracatu de Baixo

O que será feito?

Recuperação do telhado  
de barro.

Revitalização dos pisos, forros 
de madeira, portas e janelas. 

Melhorias de acessibilidade, 
incluindo a construção de uma 

rampa de acesso, entre  
outras ações. 

“É um modo de 
continuidade da 

gente, para irmos nos 
acostumando e sempre 

indo lá até que possamos 
nos mudar definitivamente 

para o reassentamento”. 
diz Raimundo

Obras de infraestrutura concluídas, 
incluindo vias, energia elétrica, 

redes de água e esgoto das ruas.

da infraestrutura concluída 
incluindo terraplenagem das 
vias de acesso e das áreas 
dos lotes, adutora de água 
tratada e rede de esgoto

Posto de Saúde e de Serviços, 
Escola Municipal e Estação de 

Tratamento de Esgoto concluídos.

103 casas e 3 bens 
coletivos em andamento
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Quer se capacitar e ficar por dentro de vagas de 
emprego? Não perca essa chance
Conseguir se recolocar no mercado 
de trabalho é o objetivo de muitas 
pessoas atualmente, após o 
período de restrições impostas pela 
pandemia. Para isso, dois fatores 
se mostram fundamentais: saber 
elaborar um bom currículo e se 
preparar para processos seletivos. 
E foi para ampliar suas chances de 
conseguir um novo emprego que 
a marianense Francielli Aparecida 
Pinto participou de um dos 
treinamentos do Recoloca Rio Doce.

Já se cadastrou?
A plataforma Recoloca Rio Doce 
conecta profissionais a empresas 
que estão com oportunidades de 
trabalho abertas. Fazendo seu 
cadastro, você tem acesso a vagas 
de emprego na região e conteúdos 
para se capacitar. No mês de abril, 
por exemplo, mais de 400 vagas 
foram anunciadas por lá. Confira 
em: recolocariodoce.com.br/vagas

Como medida de segurança, temos 
equipes dedicadas à verificação 
de informações e documentos 
enviados por pessoas que solicitam 
indenizações. O objetivo é evitar 
fraudes e detectar riscos ou 
situações suspeitas, garantindo a 
reparação financeira para aqueles 
que tiveram danos.  Ainda assim, 
se você desconfiar de algo ou 
souber de alguma tentativa de 
fraude, entre em contato com a 
nossa Ouvidoria (0800 721 0717). 
Se preferir, você também pode se 
informar pelo nosso site.

Meio ambiente  
em pauta
Quem disse que, para tratar de 
assuntos importantes e urgentes, 
a descontração precisa ficar de 
fora? Nas atividades de Educação 
Ambiental que estamos promovendo 
junto aos moradores de Mariana, 
rodas de conversa sobre reciclagem 
e preservação ambiental são 
seguidos de  piquenique, por 
exemplo. E você também pode fazer 
parte da ação!  

Além da Central de 
Relacionamento (0800 031 2303), 
disponibilizamos uma central 
inclusiva para atendimento a 
deficientes auditivos. A novidade 
é que o número inclusivo mudou: 
agora, as ligações devem ser feitas 
para 0800 704 1979, de segunda a 
sábado, das 8h às 20h. É preciso 
ter o equipamento TDD (Telephone 
Device for Deaf) acoplado ao 
telefone comum, assim o deficiente 
auditivo pode se comunicar por 
meio de mensagens de texto.

As vagas são limitadas e, 
para participar, é preciso 
fazer sua inscrição antes, 

combinado? Para mais 
informações, envie uma 

mensagem de WhatsApp 
para (31) 97109-7680 

(Ademir).

Atenção!

O número da Central de 
Relacionamento não terá 

alterações. A ligação é 
gratuita e o atendimento 

acontece no mesmo horário.

Atenção!

27 de maio – Banho na Cachoeira 
das Andorinhas + Teste de Quali-

dade da Água e Roda de Conversa  
sobre preservação ambiental.

de março e abril. Se você também 
quer participar, fique de olho! A 
próxima turma é no dia 1º de junho.

Ela e mais cerca de 30 pessoas 
estiveram presentes nos 4 
treinamentos gratuitos que 
aconteceram na cidade nos meses  
 

Aponte sua câmera 
do celular para o 
QRCode ao lado.

Para confirmar sua presença ou 
assistir aos materiais on-line, basta 
acessar  recolocariodoce.com.br/
treinamentos ou o QRCode abaixo.

"Estou em busca de mais 
aprendizados e essa 

iniciativa vai me ajudar a 
tentar vagas que eu goste 

e com as quais eu me 
identifique na minha área, 

que é mecânica industrial".

Essas atividades, retomadas em 
março, foram estabelecidas durante 
o processo de licenciamento 
ambiental das obras do Aterro 
Sanitário de Mariana. Elas 
começaram em 2019, mas 
precisaram ser paralisadas em 
2020, devido à pandemia. Veja 
quando acontece o próximo 
encontro e participe:

Combatendo 
fraudes com ações 
preventivas
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Novo número 
da central de 
atendimento inclusivo
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