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Feliz 2023! O Informe de Bento 

Rodrigues começa o ano trazendo 

novidades sobre o funcionamento do 

distrito. Tem até um novo bem de uso 

coletivo finalizado, sabia? Vamos te 

contar tudo em primeira mão.  
Boa leitura!

Bento Rodrigues está sendo preparado 

para que as famílias vivam com 

conforto, bem-estar e segurança. Bora 

saber como alguns serviços vão funcionar?

As redes de eletricidade, de água e 

de esgoto de Bento foram uma das 

primeiras obras de infraestrutura 

a ficarem prontas. São mais de 20 

quilômetros de rede de energia e 

mais de 8 quilômetros de tubulações 

de água e esgoto. Desde dezembro, 

as Estações de Tratamento de Água 

e Esgoto do novo distrito estão em 

pleno funcionamento, garantindo  

mais saúde à comunidade e  

proteção ao meio ambiente.

Para diminuir a emissão da poeira 

causada pelas obras em andamento 

no Bento, dois caminhões pipas e duas 

máquinas varredeiras vão molhar e 

limpar as ruas frequentemente.  

Também será encerrado o período de 

trabalho noturno e as atividades aos 

domingos para reduzir o ruído das obras.

Giro pela nova 
comunidade

Últimas notícias sobre os preparativos 
para a mudança das famílias

Energia, água e esgoto

Controle de poeira e ruído

A Prefeitura de Mariana vai realizar a 

varrição das ruas uma vez por semana 

e a Renova vai garantir outra equipe 

para varrer e molhar as vias mais três 

vezes no período. A coleta de lixo 

comum também está garantida nas 

segundas e quintas-feiras, a partir 

das 10h, e a coleta seletiva será toda 

segunda-feira, a partir das 9h.

Limpeza urbana e coleta de lixo

O posto de saúde está sendo 

equipado para atender às famílias de 

segunda à sexta-feira, das 7h às 16h. 

Os moradores terão acesso a diversos 

serviços gratuitos, como atendimento 

clínico geral, fisioterapia, odontologia 

e outras especialidades. Quem não 

for se mudar para a comunidade pode 

procurar pelo atendimento na UBS  

de referência da sua região.

A Guarda Civil Municipal estará 

presente em Bento Rodrigues nas ruas  

e no posto de serviços. Além disso, 

os agentes vão acompanhar tudo 

pela central, por meio de câmeras de 

segurança que serão espalhadas pelo 

distrito. A Guarda também estará à 

disposição dos moradores:  

basta ligar para 153.

Segurança

Transporte Público

Bento terá uma linha de ônibus municipal 

para fazer o trajeto até o centro de 

Mariana e vice-versa. Os horários foram 

definidos pelo Departamento Municipal 

de Trânsito (Demutran), que levou em 

conta uma pesquisa de mobilidade  

feita com a comunidade.
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BENTOMARIANA

A escola e o posto de saúde foram uns 

dos primeiros bens de uso coletivo 

finalizados em Bento Rodrigues, 

lembra? Agora, eles estão sendo 

equipados com armários, mesas, 

cadeiras e tudo aquilo que foi definido 

em conjunto com as Secretarias 

Municipais de Educação e de Saúde 

para garantir seu funcionamento.

Veja algumas imagens que mostram 
como os espaços estão ficando:

Escola e posto 
de saúde são 

equipados

Escola Municipal Bento Rodrigues

Posto de Saúde



Central de Relacionamento:  
0800 031 2303

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

Coordenadores:
Amanda Oliveira e Mariana Melo

brômetro

33 casas
com obras iniciadas

As obras continuam  

em Bento Rodrigues.  

Até o dia 31 de dezembro  
de 2022 tivemos:

Para chegar até aqui, foi necessário:

Desenvolver os projetos 
conceituais das obras

Aprovar os projetos 
com a comunidade

Protocolar na Prefeitura de 
Mariana para conseguir o 

alvará de construção

No caso das casas, após a emissão 

do alvará, a família tem um prazo 

para assinar o Termo de Opção 

ao Reassentamento Coletivo, 

documento que autoriza o início da 

construção da casa. Atualmente, 

203 Termos foram assinados. 

É assim que as obras avançam 
e Bento ganha a cara que a 
comunidade desenhou em 

conjunto com a Renova.

107 casas
com obras concluídas

inclui imóveis que ainda 
terão reparos e benfeitorias

07 bens coletivos
com obras concluídas
Assembleia de Deus, Escola,  

Posto de Saúde, Posto de Serviços,  
ETE/ETA, Praça São Bento e Praça 2

02 bens coletivos
com obras iniciadas

Igrejas das Mercês e São Bento


