
 

Estamos na 
oitava edição 

do Jornada de 
Mariana. Além 

de impresso, 
este boletim 

também está 
disponível no 

site da Fundação 
Renova. O 

propósito é o 
mesmo: informar 

e prestar contas 
sobre o processo 

de reparação e 
compensação 
dos danos do 

rompimento da 
barragem do 

Fundão. Leia e 
compartilhe.
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Lugar de devoção

Para a comunidade de Bento Rodrigues, o 

mês de outubro foi especial: os devotos cele-

braram o dia de Nossa Senhora Aparecida no 

novo oratório, reconstruído em uma gruta 

na estrada do Gualaxo. Este foi o primeiro 

bem público entregue às famílias. A estrutu-

ra antiga deu lugar a uma pequena capela, 

onde está a imagem da santa restaurada na 

Reserva Técnica da Fundação Renova.

Acesso asfaltado 

O principal acesso ao terreno de Lavoura 

onde Bento será reassentado, ganhou nova 

pavimentação de asfalto. Concluída em 

outubro, a obra facilitou o acesso da comuni-

dade e ciclistas, além de melhorar  o trânsito 

de veículos e materiais para as construções. 

Novo acesso

O acesso principal ao reassentamento de 

Paracatu está em obra com mais de 90% da 

Por dentro dos 
reassentamentos

Ferramenta na web
Assim como em Bento Rodrigues, agora também será possível acompanhar, de perto, 

o andamento das obras de Paracatu de Baixo com o tour virtual. A nova ferramenta 

contém links para visão 360° do terreno, topografia, projetos 3D dos bens públicos e 

textos informativos. O tour virtual, disponível no site www.fundacaorenova.org, pode 

ser acessado de qualquer computador e celular. Confira!

etapa de movimentação de terra concluída. 

Este foi um pedido da comunidade para não 

passar por Paracatu atingido. 

Visitas às obras 

Em Paracatu de Baixo, as famílias atingidas 

começaram uma série de visitas ao terreno 

de Lucila. Com isso, os futuros moradores 

têm mais clareza onde ficarão os cômodos 

da casa, iluminação solar, vista da casa e 

tamanho da construção no lote. 



Produtores rurais de Mariana participaram, nos meses 

de outubro e novembro, de cursos gratuitos de Mane-

jo de Cria e Manejo Sanitário de Bovinos, visando o 

desenvolvimento rural sustentável dos territórios 

atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. 

Técnicas de desinfecção, higiene da água, controle de 

ectoparasitas, doenças, ordenha higiênica e vacinação 

foram algumas das temáticas revisadas durante a ca-

pacitação. O produtor rural de Paracatu de Cima, José 

Ferreira, aproveitou o momento para trocar experiên-

Cursos gratuitos de 
criação e manejo 
de gados 

Obras de sinalização estão sendo desenvolvidas nas vias de acesso aos distritos de Monsenhor Horta e Águas 

Claras. Em Monsenhor Horta, foram instaladas placas, além da pintura de faixas e lombadas em 2,1 km. O trecho 

que liga Monsenhor Horta a Águas Claras e Paracatu de Baixo também recebeu a pintura de faixas. Ao todo, 

serão executados mais de 23km de sinalização. A previsão é que as intervenções no local sejam concluídas em 

2019, a depender das condições climáticas.

De olho na sinalização

Capacitações são frutos da parceria entre 
a Fundação Renova e a empresa Emater

cias de estratégias que já utiliza em sua propriedade 

com os demais participantes. “Gostei muito. Precisa-

mos sempre nos aprimorar e momentos assim nos aju-

dam a pensar em mais ideias que podemos colocar em 

prática em nosso dia a dia na área rural”, afirmou José.

 

Dia do Fornecedor
A contratação de fornecedores locais fortalece a economia da 

região. Por isso, a Fundação Renova realiza plantões para o cadas-

tro de empresas interessadas em atuar nos municípios atingidos 

pela barragem de Fundão. Chamada de Dia do Fornecedor, a ação 

é gratuita e acontece todas as quintas-feiras, de 14h às 17h, na 

Casa do Jardim (Praça Gomes Freire, 236/242). Os plantões serão 

realizados, este ano, até o dia 19 de dezembro. Participe!



Qualificação de mão de obra local

 

Com o mercado cada vez mais competitivo, se profis-

sionalizar virou questão de necessidade. Por isso, com 

o intuito de se aprimorar ainda mais, o jovem maria-

nense Marison Santana, de 28 anos, não pensou duas 

vezes para se inscrever no processo seletivo dos cur-

sos profissionalizantes, em Mariana. 

A ação, resultado da parceria entre o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (Senai) e a Fundação Re- 

nova, nasceu para fortalecer a economia da cidade, 

por meio da qualificação profissional.  De acordo com 

Marison,  os cursos são de extrema importância para 

aquelas pessoas que querem e almejam algo a mais.

Cursos profissionalizantes auxiliam a entrada no mercado de trabalho 

“Sempre digo que a capacitação é porta de entrada para 

tudo que diz respeito à profissão e ao mercado. Fiz o 

processo e consegui ser classificado. Foi demais!”, disse 

Marison. Segundo ele, a área que escolheu, construção 

civil, é bastante promissora, mas o profissional tem que 

estar antenado e capacitado para o mercado. 

“A cidade precisava qualificar a mão de obra local para 

disputarmos vagas em diversos campos profissionais. 

Hoje, além da experiência na carteira de trabalho, é 

preciso mais qualificação. Então, foi uma oportunidade 

única para mim e, tenho certeza, que para outros tantos 

cidadãos marianenses”, afirmou. 

 

OPORTUNIDADES

Mais de 700 pessoas se inscreveram no cadastro aber-

to em agosto deste ano, que contou com capacitações 

nas áreas de gestão, informática, construção civil e 

metalmecânica. Para quem não conseguiu se inscre-

ver no meio do ano, a boa notícia é que ainda poderá 

se inscrever em cursos de NR10, NR18, NR35 e Pacote 

Office. As inscrições devem ser feitas na sede do Senai.  

Para mais informações, ligue para: 3557-2120.

Em Audiência Pública, marcada por grande participação popular, foi aprovada a proposta de revitalização da 

Praça Gomes Freire (Jardim). Com a presença de representantes da Fundação Renova, Prefeitura de Mariana, 

Câmara de Vereadores e do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, o encontro debateu as intervenções 

que serão realizadas dentro do projeto arquitetônico e paisagístico proposto para o local. A atenção à acessi-

bilidade foi um dos tópicos discutidos, como também o paisagismo e os eixos compositivos e visuais da Praça.  

Durante a apresentação, foi destacado que o projeto busca se adaptar às novas realidades, mas sem deixar de res-

peitar a essência e o caráter histórico do espaço. “Essas discussões são muito importantes, porque conseguimos 

ouvir. A Fundação Renova apresentou o projeto e tivemos o retorno dos moradores. Agora é caminhar junto da 

população e moldar o que será feito daqui para frente. Sabemos que não há concordância total, mas vamos nos 

esforçar e fazer valer a vontade da maioria”, afirmou o prefeito Duarte Júnior.

Revitalização da Praça Gomes Freire é aprovada



Quer falar com a Fundação Renova?  
Acesse fundacaorenova.org/fale-conosco
Ligue para 0800 031 2303
Procure um Centro de Informação e Atendimento (CIA)

Atendimento telefônico inclusivo para 
pessoas com deficiência auditiva: 
Ligue para 0800 200 7302

Você também pode fazer uma  
denúncia sem se identificar:
Acesse: canalconfidencial.com.br/fundacaorenova
Ligue para 0800 721 0717
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Tiragem: 1000 exemplares

Cinco brinquedotecas foram 

entregues, no mês de outubro, 

para o atendimento familiar nos 

Centros de Referência de As-

sistência Social (CRAS) e no Cen-

tro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS). 

A adaptação dos espaços faz 

parte do acordo de reparação 

entre a Prefeitura Municipal e a 

Fundação Renova, por meio do 

Programa de Proteção Social.

Novos espaços para a assistência social

 

População debate o Plano 
Municipal de Resíduos Sólidos

Foi realizada, em outubro, a 2ª Audiência Pública 

sobre o processo de revisão do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Na oca-

sião, foram apresentados os programas propostos 

para sanar as lacunas na gestão de resíduos no mu-

nicípio. A população fez questionamentos sobre 

os programas apresentados no que diz respeito à 

execução e prazos. Após serem impressos, todos os 

produtos elaborados ao longo da revisão do Plano 

serão protocolados na Prefeitura de Mariana e logo 

depois encaminhados para aprovação na Câmara 

de Vereadores, com o intuito de se definir as diretri-

zes para o manejo de resíduos sólidos no município.

Brinquedotecas são inauguradas e atenderão famílias marianenses 

Segundo o secretário de Desen-

volvimento Social de Mariana, 

Juliano Barbosa,  “a adaptação 

destes locais foi uma ação im-

portante para o atendimento 

às famílias. Os técnicos, agora, 

poderão trabalhar com qualidade, 

dentro de um local mais acolhe-

dor e lúdico. Acreditamos que, 

com isso, teremos um resultado 

ainda melhor neste acompanha-

mento feito com os que necessi-

tam da política pública de assis-

tência social”, afirmou.  

Empresários e empreendedores de Mariana con-

tarão novamente com as capacitações do Programa 

de Desenvolvimento de Fornecedores Locais. A ação 

contempla ciclos de seminários e palestras nos te-

mas: Marketing digital, formação de preços, gestão 

de pessoas, recrutamento e seleção. Além disso, 

haverá um encontro específico sobre como agir em 

conformidade com leis e regulamentos externos 

(compliance). As capacitações são organizadas pela 

Fundação Renova em parceria da Consultoria DVF, 

Associação Comercial, Industrial e Agropecuária 

de Mariana (ACIAM), Câmara de Vereadores e Pre-

feitura de Mariana. Fique por dentro da agenda de 

atividades por meio do site da Fundação Renova. 

Oportunidade para 
empreendedores locais


