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Olá! Nesta edição,
vamos te mostrar
como andam as obras
no reassentamento
de Bento Rodrigues,
principalmente os bens
coletivos. Além disso,
temos uma novidade para
compartilhar: teremos
mais colaboradores em
novos horários atuando
nas obras. Boa leitura!
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184 Termos de Opção ao
Reassentamento assinados

202 famílias
em atendimento

Como andam as obras

dos bens coletivos?

Alguns bens de uso coletivo, como a Escola e o Posto
de Saúde e de Serviços estão prontos. Outros estão
sendo construídos, como a Assembleia de Deus, e alguns
aguardam decisões da comunidade para que as obras sejam
iniciadas, como o cemitério. No mapa abaixo trouxemos
todos os bens de uso coletivo do reassentamento para que
você possa conferir a situação de cada um.
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Mais colaboradores em novos horários
Em maio, iniciaremos o segundo turno de trabalho no
reassentamento! Sabe o que isso significa?
Que além dos 2.500 colaboradores que estão nas
obras, de 7h até 16h, outros 800 profissionais vão atuar
das 15h45 às 00h45. Isso vai acelerar a construção dos
bens coletivos e das casas para que, em breve, as famílias
possam começar a se mudar.

Ah! Isso só será possível graças ao avanço da
vacinação contra Covid-19 e da flexibilização
das medidas sanitárias na cidade.

Meu meio

Ambiente

Falando sobre horta
Quem planta, seus males espanta! No dia 10 de abril,
reunimos cerca de 30 pessoas no reassentamento para
uma oficina sobre cultivo orgânico em hortas.
Eles aprenderam algumas técnicas sobre o plantio
de ervas e como deixar os cultivos mais saudáveis,
com controle natural de pragas e sem agredir o meio
ambiente. No finalzinho, houve troca de mudas e uma
roda de conversa muito rica.

“

Achei bem importante esse evento porque ajuda a
unir as pessoas que acabaram se separando após o
rompimento da barragem de Fundão. Falamos muito
sobre o plantio de ervas que podem ajudar
no cultivo sustentável em hortas, além de servirem
para consumo próprio e poderem ser comercializadas,
como a hortelã e o manjericão”.
Waldir Pollack, de Paracatu de Baixo,
e um dos oficineiros

“

É um modo de continuamento da gente, para
irmos nos acostumando e sempre indo lá até
que possamos nos mudar definitivamente
para o reassentamento”.
Raimundo Alves, de Bento Rodrigues

Central de Relacionamento:
0800 031 2303

Fale Conosco:
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