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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 a festança junina da escola  
de Bento, hein? Essa meninada sabe mesmo como se 
alegrar! Cerca de 120 alunos e profissionais da Escola 
Municipal Bento Rodrigues se encontraram no festejo 
junino do último dia 25. Teve brincadeiras e muita comida 
boa, tudo preparado com muito carinho pela escola.  
Já pode esperar pelo arraiá do ano que vem?

Como você sabe, a escola e o posto de saúde do Novo Bento 
estão prontos. Agora é hora de começar a comprar tudo 

que vai ter dentro deles, como mesas, cadeiras, armários e 
equipamentos. Quer ver como esses dois vão ficar?
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Informe do Reassentamento  
de Bento Rodrigues

É esse jornal aqui. Todo mês 
traz novidades sobre as obras 
do reassentamento de Bento 
Rodrigues e as atividades com a 
comunidade. Agora ele também 
conta com uma versão em vídeo.

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.

Bento Rodrigues em números

brômetro

102 casas
com obras iniciadas

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

Começa a compra de materiais para equipar  
os bens coletivos que estão prontos!

Coordenadores: 
Amanda Oliveira e Mariana Melo

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

Central de Relacionamento:  
0800 031 2303

Você sabe o que precisa para iniciar uma construção no reassentamento?

1° passo: Aprovar o 
projeto conceitual 

da obra.

4° passo: Recolher das 
famílias as assinaturas dos 

termos necessários.

3° passo: Aguardar a emissão 
do alvará de construção,  

dado pela Prefeitura.

2° passo: Protocolar o 
projeto na Prefeitura  

de Mariana.

Agora que você está por dentro, vamos conhecer os números atualizados desses documentos?

187 Termos de Opção ao 
Reassentamento assinados 
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Giro pelo reassentamento
Começa a compra de materiais para equipar os bens coletivos que estão prontos!

Como você sabe, a escola e o posto de saúde do Novo Bento estão prontos. Agora é hora 

de começar a comprar tudo que vai ter dentro deles, como mesas, cadeiras, armários e 

equipamentos. Quer ver como esses dois vão ficar?
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de Bento, hein? Essa meninada sabe mesmo como se 

alegrar! Cerca de 120 alunos e profissionais da Escola 

Municipal Bento Rodrigues se encontraram no festejo 

junino do último dia 25. Teve brincadeiras e muita 

comida boa, tudo preparado com muito carinho pela 

escola. Já pode esperar pelo arraiá do ano que vem? 
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de Viver

Escola Municipal Bento Rodrigues
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Laboratório  
de CiênciasParquinho

Biblioteca Refeitório

Sala de aula de 
Ensino Fundamental

Sala de aula de 
Ensino Infantil

Laboratório  
de Informática Sala Multiuso

E tem mais!
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48 casas
com obras concluídas

Sala de aula de  
Ensino Fundamental

Sala Multiuso

Biblioteca

Laboratório  
de Ciências

Sala de aula de 
Ensino Infantil

Laboratório  
de Informática
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Refeitório

Parquinho

E tem mais!

Sala Multiuso

Sala de  
cuidados básicos

Sala de Espera Consultório Odontológico

Sala de Fisioterapia

Legal, né? A compra dos materiais 
e equipamentos foi planejada por 
um grupo de diferentes áreas e as 
secretarias municipais de Educação 
e de Saúde aprovaram a lista do que 
vai ser adquirido. Vamos em frente!


