
Sugestão de Pauta: Recivil realiza projeto social para documentar população atingida pela tragédia 

em Mariana 

 

O Recivil irá realizar mutirão de documentação nessa terça-feira (10-11), para solicitar a segunda via 

das certidões da população atingida pelo desastre. 

 

Para contribuir com o processo de retomada da rotina dos moradores afetados pelo rompimento das 

barragens em Mariana, a equipe de projetos sociais do Sindicato dos Oficiais de Registro Civil de 

Minas Gerais - Recivil irá realizar um mutirão de documentação nessa terça-feira (10-11), para 

solicitar a segunda via das certidões da população atingida pelo desastre. Grande parte das pessoas 

atingidas pela lama perderam todos os documentos na tragédia. 

Nesta segunda- feira (09-11), a equipe de projetos sociais do Recivil visitou os locais onde estão os 

desabrigados de Mariana para fazer o levantamento de pedidos das segundas vias das certidões de 

nascimento e casamento. 

Ainda não se tem a estimativa fechada de quantas pessoas perderam os seus documentos. Após a 

realização do primeiro atendimento será avaliada a necessidade da realização de novos mutirões.  

A equipe do Recivil é responsável pelos pedidos de segundas vias de certidão de nascimento, 

casamento e óbito. O documento é fundamental para que o cidadão tenha acesso aos demais 

documentos básicos. 

A emissão dos documentos será realizada pelos registradores civis das cidades em que as vítimas da 

tragédia são registradas. 

O mutirão será realizado em parceria com a Defesa Civil, Instituto de Identificação, Defensoria 

Pública e Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania.  

O Recivil desenvolve parcerias com diferentes instituições e órgãos governamentais do estado a fim 

de proporcionar acesso à cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade social. 

 

 

 

 

 

Departamento de Comunicação Recivil: Renata Dantas (31)98492- 1293 

Evento: Mutirão de Documentação de Desabrigados em Mariana / Data: 10 de novembro de 

2015/ Local: Arena Mariana  

Fonte para entrevista: Andréa Paixão – Coordenadora de Projetos Sociais (31) 98499-0721 

Recivil - (31) 2129-6010 


