
Informação nunca é demais! 
Acompanhar os avanços 
do reassentamento e o que 
está sendo feito na região 
para reparar os danos do 
rompimento da barragem de 
Fundão é muito importante.  
 
Sabia que existe um jeito 
simples de ficar por dentro de 
tudo isso? Conheça os nossos 
principais informativos!

Ô trem bão que foi o Arraiá do Catu! A meninada sabe 
mesmo como se alegrar! Mais de 200 pessoas, entre 
alunos, pais e professores da Escola Municipal Paracatu de 
Baixo se encontraram no festejo junino do último dia 25. 
Teve barraquinhas, brincadeiras, quadrilha e muita comida 
boa, tudo preparado com muito carinho pela escola.  
Já pode esperar pelo arraiá do ano que vem?

Seguimos focados nas obras dos bens de uso coletivo 
do reassentamento de Paracatu de Baixo. Como sabe, a 
construtora Engeform iniciou a construção das escolas 
de Ensino Infantil e Fundamental, do Posto Avançado de 
Saúde e do Salão Comunitário.

As escolas estão na fase de alvenaria. Assim que concluída, 
iniciaremos as instalações hidráulicas e elétricas, o chapisco 
e o reboco das paredes e o contrapiso. Já o Posto Avançado 
de Saúde e o Salão Comunitário estão na fase de fundação. 
O próximo passo será iniciar a alvenaria e, ao mesmo tempo, 
trabalhar na construção dos pilares dos dois lugares.
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É esse jornal aqui. Todo mês traz 
novidades sobre as obras do 
reassentamento de Paracatu e as 
atividades com a comunidade. 
Agora ele também conta com 
uma versão em vídeo.

Você sabe o que é preciso para iniciar a construção das casas e bens de uso coletivo?

1° passo: Aprovar o projeto conceitual da obra.

2° passo: Protocolar o projeto na Prefeitura de Mariana.

3° passo: Aguardar a emissão do alvará de construção, dado pela Prefeitura.

4° passo: Recolher das famílias as assinaturas dos termos necessários.

É preciso seguir esses passos para que as obras saiam do papel.  

Vamos conhecer os números atualizados desses documentos?
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VOZ DA COMUNIDADE
boletim nº 20

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

POR UMA COMUNICAÇÃO MAIS CLARA
Tá sabendo?

A informação boa é a que chega e é compreendida.  

Ela é um direito seu, especialmente se o assunto é 

a reparação da bacia do rio Doce, ou seja, as ações 

realizadas na sua comunidade, e como ela impacta 

a sua vida. O legal de estar bem-informado 

é dar notícia do que está acontecendo e ter 

opinião, sabendo do que estamos tratando.

Falar sobre a reparação é bastante 

desafiador: são muitas atividades 

acontecendo ao mesmo tempo, em 

vários lugares e com muita gente 

envolvida. Mas este é o nosso 

dever: fazer uma comunicação 

clara e mais próxima. 

E este é o seu direito: entender 

como a reparação acontece na sua 

região e na vida da sua família.  

Por isso, queremos melhorar 
nosso jeito de comunicar.

Como vamos fazer 
isso? Confira nas 

próximas páginas. 
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Voz da Comunidade  
 
Boletim que circula todo mês 
com destaques da reparação em 
Mariana e muitas outras notícias 
legais. Ele é enviado para as 
casas das pessoas cadastradas na 
Fundação Renova.

Mural do CIA Mariana 
 
É um quadro grande, que 
fica na parede do Centro de 
Informação e Atendimento 
(CIA) de Mariana. Quando for 
até lá, na rua Bom Jesus, 196/A, 
Centro, dê uma olhada!

Momento da Reparação 
 
Programa semanal, que circula 
nas principais rádios da cidade, 
todas as terças e quintas,  
às 9h, 15h e 20h.
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Você sabe o que é preciso para iniciar a construção  
das casas e bens de uso coletivo?

1° passo: Aprovar o projeto conceitual da obra.

2° passo: Protocolar o projeto na Prefeitura de Mariana.

3° passo: Aguardar a emissão do alvará de  
construção, dado pela Prefeitura.

4° passo: Recolher das famílias as assinaturas  
dos termos necessários.

Nosso Jeito 
de Viver

reassentamento
Giro pelo

Obras em andamento

Foto área que mostra construção das 
escolas e do Posto Avançado de Saúde

O Posto de Serviços, a Praça Santo Antônio e o 
Campo também serão construídos pela Engeform.  
As obras estão previstas para começar em julho.

De olho na Casa dos Saberes!

Cursos e 
capacitações

Quer aprender a costurar, fazer artesanatos, dançar e 
tocar violão? Então, corre na Casa dos Saberes!  
Essas aulas são oferecidas gratuitamente para as famílias 
de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues. Além das 
oficinas, dá pra se divertir nos jogos de bingo, sessões de 
filmes e muitas outras atividades legais. 

A Clarice Peixoto, moradora de Paracatu, está nas aulas 
de dança e gostou tanto que faz questão de convidar as 
pessoas sempre que as encontra.

Quer participar? Entre em contato no (31) 99390-5713 ou 
vá até a rua Antônio Olinto, 34, no Centro, de segunda a 
sexta, das 9h às 11h ou das 14h às 16h.

Fui e amei, aí chamei minhas irmãs e minha 
mãe pra participar. O professor Mateus 
é atencioso e nos deixa bem à vontade. 
Voltamos mais animadas pra casa depois 
das aulas”. Clarice Peixoto 

“

Novidade na área! 
 
O segundo semestre vai ser bem animado 
com as novas oficinas de culinária e desenho. 
As inscrições estarão abertas em breve!

Coordenadores: 
Leandro Melgaço e Mariana Melo

CIA Mariana 
R. Bom Jesus, 196/A, centro, Mariana

Central de Relacionamento:  
0800 031 2303


