
Obras em andamento 
em Bento Rodrigues Esta é a segunda 

edição do boletim 
Jornada. Nosso 
compromisso é 

prestar contas das 
ações de reparação  

e compensação  
dos danos  

do rompimento  
da barragem.  

No Jornada você 
fica por dentro de 

assuntos como 
contratações, obras  

e investimentos  
em Mariana.  
Acompanhe 
e participe, 

informando-se aqui  
e nos outros  

canais da Renova. 
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Com a liberação recebida dos órgãos responsáveis, 

tiveram início as obras do reassentamento de Bento 

Rodrigues no terreno da Lavoura, área

escolhida pela comunidade. São obras de 

infraestrutura como terraplenagem, 

pavimentação, redes de esgoto e 

distribuição de água e de energia.

Depois serão iniciadas as construções 

das residências e equipamentos públicos 

como escola e posto de saúde.

As empresas contratadas vão gerar emprego e 

renda para a população marianense. No pico das 

obras serão oferecidas duas mil vagas para

construção civil por meio do Sistema Nacional  

de Emprego (SINE). 

Foi realizado no dia 5 de setembro, em 

Mariana, o Workshop da Construção Civil 

para os comerciantes locais. O principal

objetivo do encontro foi reforçar o diálogo e 

as ações direcionadas aos empreendedores 

com relação às oportunidades de prestação

de serviço, locações de equipamentos e 

fornecimento de produtos para as empresas 

contratadas pela Fundação Renova.

De olho no futuro 
econômico da cidade

Cerca de 88 empresas de Mariana possuem contratos para oferecer  

seus produtos e serviços às ações de reparação, num valor total

aproximado de R$ 255 milhões (dados de agosto/18). As empresas  

locais têm concorrido em pé de igualdade com grandes corporações.  

Em meados de agosto deste ano, a Fundação Renova assinou, na Câmara 

Municipal, um acordo que prioriza e aperfeiçoa critérios e diretrizes 

de contratação de mão de obra, de serviços e materiais de Mariana.

Concorrência em pé de igualdade        

em goo.gl/9yc2i6SAIbA MAIS

sobre o reassentamento de  SAIbA MAIS
bento Rodrigues em goo.gl/jcA5Z7

Visão geral do projeto urbanístico de bento Rodrigues  
aprovado em fevereiro de 2018.
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Por meio da iniciativa, 42 escolas de 

Mariana - 30 municipais e 12 estaduais 

- vão receber assistência técnica na 

elaboração dos Projetos Político-

Pedagógicos (PPP). A ação fortalecerá 

a gestão escolar e contará com 

consultoria especializada em questões 

pedagógicas e psicopedagógicas.  

É a continuidade de uma parceria 

entre a Secretaria Municipal de 

Educação e a Fundação Renova 

que vem identificar desafios 

de aprendizagem dos alunos e 

contribuir para o trabalho dos 

educadores, dando a eles condições 

toda escola  
tem objetivos 
a alcançar, 
metas a cumprir, 
sonhos a realizar. 
Compreender  
essa realidade 
e apoiar a 
comunidade 
escolar é o que 
faz o programa 
de Assistência 
Pedagógica e 
Psicopedagógica.

de diagnosticar as necessidades do 

processo de ensino-aprendizagem. 

As diretrizes e etapas foram 

apresentadas aos diretores, vice-

diretores, pedagogos e professores 

da rede municipal. Para o vice-diretor 

da Escola Municipal Monsenhor José 

Cota, Mauro de Jesus, a iniciativa 

vem agregar ao que já  está sendo 

elaborado dentro da unidade escolar, 

fortalecendo quem tem vontade de 

transformar e contribuir por meio desse 

projeto de aprendizagem.

 

em goo.gl/22gWDX
SAIbA MAIS

Jovens preparando o futuro
O projeto “O Futuro do Rio Doce é Você” nasceu da 

necessidade de ampliar e qualificar a participação da 

juventude na causa da reparação. Fruto da parceria com 

o Instituto Elos, o projeto contempla a formação de 

100 jovens de diferentes municípios, a criação de uma 

visão de futuro para a região da bacia do rio Doce e o 

desenvolvimento de projetos que vão ao encontro dessa 

visão. A formação vivencial foi realizada simultaneamente 

em três municípios e partiu do resgate de histórias, do 

reconhecimento de talentos e recursos e da realização de 

sonhos de cada uma destas comunidades.

Cerca de 1.000 jovens de 22 cidades 
foram mobilizados para participar 
do projeto. Destes, cerca de 600 se 

inscreveram e 100 foram selecionados 
para participar. mariana foi uma das 

cidades escolhidas para a formação de 
33 jovens, de diferentes municípios.  

O bairro Santo Antônio foi 
transformado a partir dos sonhos da 

comunidade e do mutirão realizado nos 
dias 1 e 2 de setembro.

Que escolas  
queremos  
para mariana?
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Um lugar destinado ao 
conhecimento e à convivência
A Casa do Jardim está oficialmente 
aberta para moradores de  
Mariana e região, comunidades  
atingidas e visitantes.  
O novo espaço abriga  
a cultura e a memória  
da população.

Destinada a ser um ponto de 

acesso à informação, ao diálogo, 

às atividades de capacitação e 

ao uso coletivo, a Casa do Jardim 

promove e preserva a memória 

da cidade, estimulando também 

a criação de novas ideias, projetos 

culturais e ações educativas. 

Seu papel é manter a reflexão 

permanente sobre a relação  

do homem com sua cidade  

e com o ambiente.

Instalada em um casarão do 

século XVIII, a Casa do Jardim foi 

batizada em homenagem à Praça 

do Jardim (Praça Gomes Freire), 

local de referência em Mariana. 

Lá se podem visitar sete cenários 

interativos, que contam a história 

da região, entre outras atrações. 

De forma atuante e participativa, as 

comunidades de Mariana e região 

já estão ocupando o espaço em 

oficinas de discussão sobre a própria 

utilização da Casa do Jardim. 

sobre a Casa do Jardim no site da Fundação Renova. Acesse: goo.gl/fYi4wf 
SAIbA MAIS

Os debates giram em torno das 

escolhas das atividades que 

poderão ser realizadas e das 

formas de manter o local sempre 

ativo e preparado para receber 

a população. Atividades como 

mostras, exibição de filmes, 

palestras, capacitações,  

exposições culturais e trabalhos 

educativos estão entre as  

ideias de programação que a  

Casa do Jardim deve receber.

       Memórias mapeadas: 
maquete interativa em 3D 
sobre o rompimento da 
barragem de Fundão e os 
trabalhos de reparação.

       Conhecendo mais 
sobre: conteúdo digital e 
interativo dos programas 
da Fundação Renova.

        Caminhos do Ouro:  
linha do tempo  
sobre a história do ciclo do 
ouro, no país, Minas Gerais 
e de Mariana.

       Vozes da Memória: 
depoimentos e relatos 
baseados em  
fatos reais dos atingidos 
da região.

       Espaço 
audiovisual: vídeos 
institucionais  
do processo  
de reparação.

       Área de 
contemplação: 
espaço de exposição 
e venda de trabalhos 
de artesãos das 
comunidades 
marianenses.       Caminho da Transformação: espaço dedicado à 

presença do homem e a experiências ligadas à água.



modelo de governança avança 
O modelo de governança da 
Fundação Renova passa por um 
aprimoramento com a participação 
das comunidades atingidas nas 
definições das medidas
para reparar os danos  
provocados pelo  

Quer falar com a Fundação Renova?  
Acesse o portal www.fundacaorenova.org/fale-conosco/
Ligue para o número 0800 031 2303
Procure um Centro de Informação e Atendimento (CIA)
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n Agora os atingidos 

devem participar das 

decisões tomadas 

em todo o sistema 

de governança, 

nos desenhos dos 

programas e nas ações 

do monitoramento. 

n Os diferentes 

fóruns onde as 

demandas são 

discutidas terão 

representação  

dos atingidos. 

O que mudou?
n Serão criadas 19 

comissões formadas, 

voluntariamente, 

pelos atingidos que 

moram nas regiões 

mais impactadas. 

n Serão criadas até seis  

Câmaras Regionais, também 

formadas por membros da 

comunidade atingida, a fim de 

alinhar as ações fornecidas  

para outros territórios.  

SOCIEDADE

CURADORIA
MPMG

COMITÊ
INTERFEDERATIVO COMISSÕES LOCAIS

CONSELHO
CURADOR

CONSELHO CONSULTIVO

OUVIDORIA

DIRETORIA EXECUTIVA

COMPLIANCE

CONSELHO FISCAL

AUDITORIA
INDEPENDENTE

CÂMARAS REGIONAIS 

Confira em nosso site mais mudanças no modelo de governança da Fundação.  
Acesse: goo.gl/wXqNDH 

rompimento da barragem de 
Fundão. O TAC* Governança 
garantiu que pessoas que sofreram 
os impactos da tragédia ocupem 

* O Termo 
de Ajuste de 

Conduta (TAC) 
é um acordo 

que torna 
mais rápida 

a solução 
de conflitos 

legais.

Para fazer uma denúncia anônima:
Acesse o portal:  
www.canalconfidencial.com.br/fundacaorenova
Ligue para o número 0800 721 0717

cadeiras em todas as 
instâncias de decisão e 

monitoramento. 


