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

SAIBA MAIS SOBRE A MUDANÇA 
PARA OS REASSENTAMENTOS

Editorial

Foto: Luan Guedes

Bento Rodrigues Paracatu de Baixo

A história dos reassentamentos de Mariana sempre foi marcada pelo desejo da mudança. Desde a escolha dos 

terrenos até aqui, passamos por muitas etapas, além de conversas, decisões e transformações que sempre nos 

guiaram para frente. Elas nos trouxeram até o agora. Quer ver só?

61 casas concluídas 
93 com obras iniciadas

4 bens coletivos concluídos 
6 com obras iniciadas

56 casas com obras iniciadas

6 bens coletivos com 
obras iniciadas

Mudar para as comunidades que estão sendo construídas, com segurança e 
tranquilidade, é uma realidade que continua trilhando o caminho de seguir 
em frente. E isso vem sendo trabalhado diante do desejo das famílias 
e do nosso próprio desejo para que isso aconteça. Para tanto, estamos 
desenhando este momento com elas, com as construtoras e a Prefeitura 
de Mariana de modo que o convívio com as obras ainda em andamento e 
o funcionamento dos bens e serviços públicos garantam o bem-estar de 
todos. Veja mais na próxima página!
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SE LIGA NA DOSE DE REFORÇO! 
O pior já passou, mas os cuidados 
contra a Covid-19 não podem ser 
esquecidos. Estamos falando das 
doses de reforço da vacina.  
A Cátia Silva, de Paracatu de 
Baixo, é agente de saúde há um 
ano e meio e dá o recado!  
“A busca por vacina diminuiu. 
Acho que a população se 
acomodou um pouco, mas nós, 
profissionais de saúde, sempre 
realçamos a importância de 

Sentar na calçada com os vizinhos e tomar 
um cafezinho com broa era algo que os 
moradores de Bento Rodrigues sempre 
faziam. No calorzinho do sol, o papo entre 
as comadres e os compadres ia longe! 

No último domingo de agosto (28),  
algumas famílias que serão vizinhas 
na Rua Dona Olinda, no Bento, se 
encontraram para experimentar um 
pouco de como a vida no reassentamento 
pode ser. Elas tomaram juntas um café da 
manhã bastante descontraído, visitaram 
a obra e apresentaram suas casas para 
seus vizinhos. Também falaram de muitas 
coisas, em especial sobre o futuro.

Essa foi a primeira edição do 
“Reencontre Bento”, ação criada para 
fortalecer as relações entre os vizinhos 
da comunidade e os laços de afeto com 
suas casas. Uma agenda periódica será 
organizada para que outras famílias 
possam viver essa experiência.

Por dentro do reassentamento
2

VAI UM CAFEZINHO AÍ, COMADRE?

SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS SÃO 
ASSUNTOS NO REASSENTAMENTO 
O acesso à segurança, educação, 
saúde e transporte é essencial para 
uma vida digna e de qualidade.  
No dia 4 de agosto, representantes 
da Fundação Renova e da Prefeitura 
de Mariana estiveram juntos para 
refletir a respeito da oferta de 
serviços públicos às famílias que 
irão morar no reassentamento de 
Bento Rodrigues. 

Diante desta realidade bem 
próxima, eles conversaram sobre 
o funcionamento da escola e do 
posto de saúde e de serviços,  
a convivência dos moradores com 

as obras em andamento, além de 
questões relacionadas à segurança 
pública, mobilidade urbana e 
transporte coletivo, entre outras.

O clima foi de cooperação 
e transparência, com todos 
envolvidos na construção de um 
plano de trabalho que está sendo 
organizado para que as famílias 
possam habitar o novo distrito 
com a segurança e a tranquilidade 
necessárias para a retomada de sua 
vida na comunidade de Bento.  
Em breve, vamos trazer mais 
notícias sobre isso!

Bem-estar e segurança

Se você já pode 
tomar a sua dose 
de reforço, procure 
o Posto de Saúde 
mais próximo. 
Faça a sua parte!

Eu achei bom encontrar minhas vizinhas 
que são como irmãs para mim, tomar café 
e conversar com elas e também da minha 
filha, meu genro e minha neta terem visitado 
a casa comigo. Mas dá próxima vez quero ir 
com mais calma para olhar cada detalhe”, 
contou Enedina Fernandes.

As famílias estão cada vez mais utilizando ruas e espaços públicos do 
Bento para o lazer. Em agosto também aconteceu uma sessão de cinema 
do filme Turma da Mônica - Laços. Rolou pipoca e muita diversão!

tomar as doses de reforço para 
que a eficácia seja completa”.
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Tem obra aqui

Nas trilhas das montanhas

PEDAL, SUOR E ADRENALINA:
O IRON BIKER ESTÁ DE VOLTA!

UMA (LINDA) VISTA PARA 
O CARAÇA 

Falta pouco para a 29ª edição da maior prova de mountain 
bike da América Latina. O Iron Biker Brasil retorna às ruas 
históricas e trilhas de Mariana, entre os dias 16 e 18 de 
setembro. Milhares de ciclistas de todo o país vão chegar à 
cidade para competir e turistar. O evento promete aquecer 
e fortalecer a economia local, como nos anos anteriores. 
Vai ou não vai ser emocionante? 

Imagine só: acordar pela manhã, abrir a janela de casa 
e dar de cara com a Serra do Caraça. É essa a paisagem 
que muitas famílias dos reassentamentos de Bento 
Rodrigues e de Paracatu de Baixo vão ver todos os dias. 
Mas não precisa ficar olhando só, né? O Caraça fica bem 
pertinho, entre Santa Bárbara e Catas Altas. E tem muitas 
coisas para se fazer por lá, como conhecer as cachoeiras 
Cascatona e Cascatinha, andar pelo Parque Natural e  
ver os lobos-guarás no Santuário do Caraça,  
construído por volta de 1.770, onde fica a primeira igreja 
neogótica do Brasil. Privilegie o turismo de Minas!  
Acesse santuariodocaraca.com.br para agendar uma 
visita e se encantar. 

VEJA OS DETALHES DOS PROJETOS EM PONTE DO GAMA

Arena circular com diâmetro 

médio de 35 metros, revestida 

com areia. Será fechada com 

grades de metal e poderá ser 

usada para exposições de 

cavalos e outros eventos.

Arena de 
Cavalgada

Quadra coberta com  
21 X 31 metros. Perfeita para 
jogar futsal, basquete, vôlei, 
peteca, handebol, entre 
outros. Também poderá ser 
usada para festas e encontros 
da comunidade.

Quadra 
poliesportiva

Para evitar a passagem de veículos e 
pedestres pelo canteiro de obras e evitar 
acidentes, a Fundação Renova construiu 
um acesso seguro no fim de julho.  
Ele foi sinalizado com pontaletes e faixas 
reflexivas. O acesso antigo foi fechado 
e sinalizado. Segurança sempre!

Campo com tamanho oficial FIFA 

de 90 x 45 metros. Ele terá grama 

natural do tipo bermuda, uma 

das mais utilizadas em estádios 

profissionais, vestiários para os 

times e os árbitros, depósito de 

materiais, além de banheiros e 

lanchonete pros torcedores.

Campo de Futebol

Já falamos por aqui que os 
moradores de Ponte do Gama  
vão receber espaços de lazer e 
de prática de esportes, lembra? 
É uma forma de compensar 
a comunidade pelos danos 
causados pelo rompimento da 
barragem de Fundão.  
As obras para adequar os terrenos 
(terraplanagem) da quadra 
poliesportiva, do campo de 
futebol e da arena de cavalgada 
começaram em junho. Vamos 
conhecer um pouco mais 
sobre esses projetos!

Antigo acesso

Novo acesso
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Visual da serra direto do reassentamento de Bento



Jornalista responsável:
Júnia Carvalho - Reg. 4247 - MG

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org CIA Mariana

R. Bom Jesus, 196/A 
Centro, Mariana /fale-conosco

fundacaorenova.org

Coordenação: As opiniões expressas neste boletim por parte de entrevistados e articulistas não representam 
necessariamente a visão da Fundação Renova em relação aos temas abordados, sendo de 
responsabilidade de seus autores.

Reportagem:

Projeto Gráfico
Coletivo É!

Eliene Santos | Victor Cordeiro 
Leticia Alves | Mia Rodrigues Wliane Tete, Zezinho Café, Webert Tete, Wliete Tete, Hugo Henrique, Lorrany Marcely e José Marques.

As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo de comunicação, formado pelos moradores:

Quer fazer parte? Entre em contato no email comunicacao@fundacaorenova.org ou no CIA MAriana.

Mariana Melo e Thales de Toledo

4
Coisas da comunidade

De Mariana para o mundo! Meninas super-poderosas de Monsenhor Horta!

Uriel Marques Silva: esse jovem de 26 anos 

ainda vai conquistar o mundo com seus 

projetos. O marianense, que tem família 

de Bento Rodrigues, faz desde 2017 

fotos, filmagens, edições, roteiros e até 

documentários. O trabalho do Uriel é tão 

legal que um dos seus filmes foi exibido 

este ano em um festival em Nova Jersey, 

nos Estados Unidos. Tá voando alto!

Docinho, Florzinha e 

Lindinha? Que nada! Em 

Monsenhor Horta, elas são 

a Camila Moraes, a Paloma 

Roberto e a Carla Katiele. 

Esse trio tem feito a alegria 

da mulherada com o Salão 

das Meninas, que fica ao 

lado do Posto de Saúde 

da comunidade. Paloma 

é manicure, pedicure e faz 

design de unhas e Camila 

cuida das sobrancelhas 

e dos cílios. Já Carla é 

uma cabeleireira de mão 

cheia. Elas agendam 

pelo Instagram e pelo 

Whatsapp e arrasam!

CORAL CANTA COMIGO VOLTA A SOLTAR O GOGÓ! 
Muita gente tem vontade de cantar, mas 
não vai além das cantorias no banheiro. 
Haja coragem! Mas isso pode ficar mais 
fácil quando se está com pessoas que têm 
o mesmo interesse. Sabia que o coral Canta 
Comigo, de Paracatu de Baixo, planeja um 
retorno e está convidando pessoas para 
soltar a voz e abrilhantar ainda mais o grupo? 

Com mais de 10 anos de tradição, o Canta 
Comigo é um dos símbolos da cultura do 
distrito. “O coral começou comigo, com 
a professora Elizete e mais dez alunas do 
quarto ano. Inicialmente, a gente cantava 
apenas na formatura da escola, mas como a 
comunidade não tinha um coral, passaram a 
chamar a gente para eventos, missas e festas 
religiosas. Chegamos a mais de 35 membros 
e queremos voltar com força total”, conta a 
coordenadora do Canta Comigo e 
professora, Angélica Peixoto.

Quer ser coralista? O grupo se reúne todo 
primeiro domingo do mês, na Igreja de Santa 
Cruz, no Barro Preto, na missa das 15 horas.  
A hora é agora!

31 9 9920-4599

@camila_designer20

31 9 8730-0813

@urielmarquess
31 9 9836-9579

@palomasilvaunha

31 9 8330-9419

@carlakatiele

Camila

Uriel
Paloma

Carla

Pratas da casa
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