
“LUGAR DE FAMÍLIA, MÚSICA, 
COMIDA MINEIRA E DOS AMIGOS”

Por dentro dos novos distritos

É assim que o Jairo e a Carminha 
imaginam a vida no novo lar, em Bento 
Rodrigues. Com as expectativas lá nas 
alturas, o casal aguarda ansiosamente pelo 
momento da mudança.  
 
 
 
 
 
 

 
“Morar no nosso cantinho e fazer tudo 
aquilo que fazíamos antes é o que mais 
queremos. Será uma nova fase, numa casa 
que está do jeito que queríamos”, diz Maria 
do Carmo Silva da Conceição. Após 10 
anos ensinando na escola da comunidade, 

Carminha entrou com o pedido para se 
aposentar, mas confessa querer realizar 
um sonho antes de parar de trabalhar. 
“Gostaria de dar aula por pelo menos um 
mês na nova escola e viver esse momento 
com os meus alunos da escola temporária”, 
revela a professora.
 
Outras 88 casas estão finalizadas em 
Bento Rodrigues, assim como a escola, 
os postos de saúde e de serviço, a ETE/
ETA, a Igreja Assembleia de Deus e toda a 
infraestrutura. O distrito está pronto para 
receber as famílias e são elas que vão 
encher o lugar de vida e cultura. 

Quem se mudar para Bento Rodrigues 
vai contar com os serviços do Atendimento ao 
Morador, que já tem espaço garantido na rua 
São Bento, em frente ao posto de saúde.  
Lá, as famílias poderão esclarecer dúvidas sobre 
o funcionamento dos serviços disponíveis na 
comunidade e fazer sugestões e reclamações.

O atendimento acontecerá de duas formas: 
presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, e pela Central de Relacionamento, 
no 0800 031 2303. Se precisar, acione o 
Atendimento ao Morador.

boletim nº 26 - janeiro/2023

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

VOZ DA COMUNIDADE

O casal, a filha, o genro e netos em frente ao seu novo lar, em Bento.

“Cada família está numa etapa, mas a nossa 
casa está pronta, estamos satisfeitos com ela 
e queremos ir pra lá assim que for permitido. 
É hora de seguir em frente”, conta Jairo 
Vicente da Conceição.
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Serviço de  
ATENDIMENTO 
AO MORADOR
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Rua Dona Olinda 

Rua Carlos Pinto 

Rua das Mercês 

Rua São Bento 

Entrada do novo distrito 

MG-129 

Centro de Mariana 

Av. Nossa Senhora do Carmo 

Rodoviária

Trajetos: Trajetos:

Rodovia do Contorno 

Rodoviária de Mariana 

Av. Nossa Senhora do Carmo 

Centro 

Entrada do novo distrito 

Rua São Bento 

Rua Nova 1 

Rua Carlos Pinto 

Rua Dona Olinda

TRANSPORTE COLETIVO TÁ GARANTIDO!

VAMOS FALAR DO POSTO DE SAÚDE DE BENTO?
Nas rodas de conversa entre os futuros moradores de  
Bento Rodrigues, todo mundo quer saber como serão os 
serviços públicos na comunidade. Chegou a hora de  
responder às principais dúvidas sobre o funcionamento 
do Posto de Saúde. Se liga nas respostas!

Ir e voltar para Bento Rodrigues está 

garantido. As famílias que se mudarem, 

poderão contar com uma linha de ônibus 

municipal para fazer o trajeto até o 

centro da cidade e vice-versa. 

Os horários foram definidos pelo 

Departamento Municipal de Trânsito 

(Demutran), que levou em conta 

uma pesquisa de mobilidade feita 

pela Fundação Renova com 

os futuros moradores. 

O transporte público será custeado pela 

Fundação Renova nos seis primeiros 

meses, podendo ser prorrogado por mais 

seis meses até que a Prefeitura Municipal 

conclua o processo de licitação.

Por dentro dos novos distritos

Ele está sendo todo equipado para iniciar os 
atendimento assim que as primeiras famílias se 
mudarem. Como nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de outros distritos, o posto de saúde de Bento 
vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A Secretaria de Saúde de Mariana vai oferecer 
diversos serviços gratuitos, por meio do Sistema 
Único de Saúde (SUS), como atendimento 
clínico geral, fisioterapia, odontologia e outras 
especialidades disponíveis nas demais  
unidades de saúde.

Assim que o posto de saúde de Bento Rodrigues 
começar a realizar os atendimentos, a UBS que hoje 
atende às famílias de Bento e de Paracatu de Baixo 
em Mariana, na rua Wencesleu Braz, será desativada.

Quem não for morar na comunidade pode procurar 
atendimento na UBS de referência da sua região. 
Por exemplo, se você mora no Bairro Dom Oscar, 
a UBS que deve ir é a da Chácara.
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Quando o posto 
começa a funcionar?

Quais atendimentos 
serão oferecidos?

A obra do posto de saúde foi concluída em dezembro de 2020. A construção do 
bem de uso coletivo atende às normas de acessibilidade e sanitárias do Ministério da 
Saúde e da ANVISA.

O que vai acontecer com o 
posto no centro de Mariana?
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MONITORES DA EDUCAÇÃO EM TEMPO 
INTEGRAL TÊM NOVOS APRENDIZADOS

BEBÊS SÃO PROMESSA DE FUTURO E ESPERANÇA

Tá sabendo?

Tem obra aqui

Nosso jeito de viver

Francisco Lima está entre os 50 monitores do “Mariana Cidade-
Escola”, programa de Educação em Tempo Integral da Prefeitura 
Municipal, que vão levar para as salas de aula um pouco do que 
aprenderam nas formações de artesanato, educação patrimonial, 
educação ambiental, esporte, lazer, dança e teatro que fizeram 
ao longo de 2022. 

Ele trabalha nas escolas municipais Bento Rodrigues e Paracatu 
de Baixo e diz que o conhecimento que teve sobre a história do 
patrimônio vai ficar para a vida toda. 

  
As formações foram oferecidas pela Fundação Renova, em parceria 
com a Secretaria de Educação de Mariana e em cooperação técnica 
com a UNESCO. A expectativa é que no próximo ano novas turmas 
sejam abertas durante o calendário escolar.

E não é mentira, não! Tem obra acontecendo no distrito próximo 
à área de origem de Bento Rodrigues. Após a liberação do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),  
a reconstrução da ponte, localizada na rua do Rosário, no centro 
da comunidade, começou. A previsão é de que ela esteja pronta 
até o fim de janeiro.

Em Campinas, a nova passarela pênsil sobre o rio Gualaxo 
do Norte, que liga a comunidade a Barreto, foi concluída e 

entregue aos moradores em novembro de 2022.  
A antiga havia sido levada pela lama de rejeitos.

A ponte está sendo reconstruída para reparar os danos 
à estrutura causados pelo tráfego de caminhões pesados 

no período emergencial.

Quando um bebê nasce, tudo ao redor se transforma. A emoção toma conta dos pais, dos familiares e dos amigos. Mas quem também 
ganha com essa chegada é a comunidade, que vai contribuir com sua formação, repassar valores e tradições, além de prolongar a sua 
própria história. Vamos conhecer alguns destes pequenos e futuros moradores das comunidades? 

Fo
to

: i
m

ag
em

 c
ed

id
a

Fo
to

: i
m

ag
em

 c
ed

id
a

Fo
to

: i
m

ag
em

 c
ed

id
a

Fo
to

: i
m

ag
em

 c
ed

id
a

Fo
to

: i
m

ag
em

 c
ed

id
a

SANTA RITA DURÃO, OLHA A PONTE!

A mãe de Anna Vitória escolheu esse nome após anos 
lutando para engravidar. “Graças a Deus, a nossa 
benção chegou. Ela é a minha vitória! Eu só quero que 
minha filha seja muito feliz lá no novo Bento. Que possa 
seguir sendo muito sorridente e comunicativa”,  
diz Neuza da Silva. 

Essa capacitação foi muito 
reflexiva, permitiu entender mais sobre 
temas como o registro de memórias e pertencimento. Com 
toda a certeza vai me ajudar a elaborar diferentes atividades 
com os alunos no próximo semestre”, diz Francisco.

Vanessa Aparecida Isaias, mãe do Davi, espera que ele 
cresça brincando com os amigos da comunidade. “Que 
tenha uma infância de verdade, aprendendo a cair e 
a sujar. Desejo um futuro tranquilo, com muita saúde, 
aprendizagem e que seja honesto. É o que vamos ensinar, 
do mesmo jeito que aprendemos”, diz Vanessa.

Anna Vitória dos Santos Lopes 
Nascimento: 28 Outubro 2020 
Signo: Escorpião 
Meus pais: 
Antônio Florêncio Lopes  
Neuza da Silva Santos Lopes 
Sou parecida:  com o papai

Davi Isaias Tavares 
Nascimento: 6 de maio de 2022 
Signo: Touro 
Meus pais: 
Vanessa Aparecida Isaias 
Max Santana Tavares 
Sou parecido:  com o papai
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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!

Leandro Bortot | Eliene Santos  
Victor Cordeiro | Leticia Alves 
Mia Rodrigues

Thales de Toledo
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Júlio Salgado, Keila Vardele, Wliane Tete, Zezinho Café, Webert Tete, Wliete Tete, Hugo Henrique, 
Lorrany Marcely, Fabrício Marcos, Hiata Salgado, Pablo Henrique, Vanessa Aparecida 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 no CIA MAriana.

Tá sabendo?

Desde julho do ano passado, os informativos da 

Fundação Renova ficaram de cara nova para levar as 

notícias da reparação de um jeito mais claro e próximo 

das pessoas. O Voz da Comunidade, que você tem 

em mãos, é um deles. Ele se tornou mensal e passou 

a ser entregue nas casas das pessoas cadastradas e 

nos principais pontos de circulação do município. Esse 

trabalho é feito por jovens de Bento Rodrigues e de 

Paracatu de Baixo, que colaboram para melhorar a 

comunicação com as suas comunidades. Vamos ver a 

reação de alguns leitores ao receberem o boletim?
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OLHA O VOZ DA COMUNIDADE CHEGANDO, GENTE!

Tem coisas muito proveitosas. Como a gente não sai muito, 
vemos tudo no jornal. Tenho gostado demais”. 
Eva Maria Aparecida, de Bento Rodrigues

 “ “

 “ “  “ “Leio o jornal de canto a canto. Gosto demais de receber na 
minha casa e ficar antenada nas informações”. 
Lia Mol Carneiro Gonçalves, de Paracatu de Baixo

Legal, né? Para receber os informativos da 
reparação em casa ou no celular, envie um 
e-mail para comunicacao@fundacaorenova.org 
com seu nome completo, endereço e telefone. 
Acesse também em fundacaorenova.org/
noticias-dos-territorios. 

Eu leio e acompanho o jornal todo mês. É um jeito da gente ficar 
informada de tudo que tá acontecendo”.  
Rosania Aparecida da Paixão Antônio, de Paracatu de Baixo


