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Olá! O Informe de Bento Rodrigues 
está em clima de Natal. 

Agora, quem for em Bento verá uma 

linda árvore de Natal que fica iluminada 

durante a noite. Confira todos os 

detalhes, boa leitura e que 2023 

seja repleto de boas conquistas!

Os futuros moradores de Bento 

Rodrigues se reuniram no domingo, 

dia 11, para marcar o início da operação 

das estações de tratamento de água e 

esgoto e iluminar a primeira árvore de 

Natal da comunidade.

Após a fase de testes, elas entraram 

em operação no dia 11 de dezembro. 

A comunidade esteve lá para ver 

tudo de perto. Ronaldo Camelo, 

diretor do Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto (SAAE) de Mariana 

também esteve lá para celebrar 

esse momento com a comunidade.

No dia 10, 14 estudantes do 2º período 

da Educação Infantil estiveram na 

escola do novo distrito para celebrar 

a formatura com seus familiares. Eles 

também brilharam nas apresentações 

de teatro e dança, tudo com muitos 

salgadinhos, refrigerante, pipoca, 

algodão doce e brinquedos infláveis 

para a garotada se divertir.

Os 13 alunos do 9º ano também 

levantaram o diploma no Hotel 

Providência, em Mariana. Para deixar 

esse momento ainda mais inesquecível, 

eles participaram de um belíssimo evento, 

onde também foi servido um jantar.

Nosso jeito de Viver

Giro pela nova 
comunidade

Nosso jeito de Viver

Nas última semanas você recebeu 
alguns materiais falando da 
infraestrutura das Estações de 
Tratamento de Água e de Esgoto 
no Bento, lembra? 

Dezembro foi um mês especial 
para alguns alunos da Escola 
Municipal Bento Rodrigues: a hora 
de formar chegou! 

Veja alguns registros:

ETE e ETA entram em operação

Diploma na mão

A magia do Natal está entre nós

A árvore está no centro da Praça 
São Bento e vai iluminar todas 
as noites do novo distrito até o 

dia 06 de janeiro.

Acender as luzes de Natal só 
foi possível porque a rede de 

energia elétrica está em pleno 
funcionamento. Ela possui mais 

de 20 quilômetros de cabos, 
20 transformadores, cerca de 

300 postes e luminárias de LED, 
que são mais econômicas que 
as lâmpadas convencionais. 

Não vai faltar luz e energia para 
os afazeres diários e nem para 

retomar a vida em comunidade.

Como elas vão funcionar?

A Estação de Tratamento de Água 
(ETA), vai realizar o processo de 

limpeza da água que vem de um poço 
artesiano profundo. Essa etapa é 

importante para eliminar as bactérias 
que causam doenças. Depois de ser 
tratada, a água fica armazenada em 

dois reservatórios que abastecem toda 
a comunidade: um de 130 mil litros e 

outro de 40 mil litros. Já a Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE), localizada 
em um terreno mais afastado, vai tratar 
os esgotos das casas e bens coletivos 
e, só depois, lançar a água limpa de 

volta à natureza.

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

Estação de Tratamento de Água (ETA)

Agora, os futuros moradores de 

Bento terão água limpa e de 

qualidade para beber, cozinhar, 

tomar banho, escovar os dentes 

e molhar as plantinhas. 

A operação e a manutenção da ETE e da 
ETA serão realizadas pelo 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) de Mariana. 

As formaturas da Escola Municipal Bento Rodrigues 

vão além de uma comemoração. Elas marcam a 

vida dos estudantes e familiares, porque traz à tona 

toda a trajetória vivida. Em um único ano letivo , 

os alunos vivenciam diversos momentos, alguns 

felizes, outros difíceis e também uns engraçados. 

A formatura é a celebração de mais uma etapa 

concluída” disse a diretora, Eliene Geralda 

dos Santos.

Sucesso para esses alunos! Que todos 
possam celebrar muitas conquistas 

daqui para frente.

““
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Bento Rodrigues em números

brômetro

55 casas
com obras iniciadas

89 casas
com obras concluídas

203 Termos de Opção ao 
Reassentamento assinados 

5 bens coletivos
com obras iniciadas

5 bens coletivos
com obras concluídas

198 famílias 
em atendimento

(AHOBERO, Igreja das Mercês, Igreja São 
Bento, Praça do Encontro e Praça São Bento)

(Escola, Assembleia de Deus, Posto de 
Saúde, Posto de Serviços e ETE/ETA)


