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Georreferenciamento para
revisão do Plano
Diretor de Mariana
Para apoiar a Prefeitura, a Fundação
Renova contratou uma empresa de engenharia que, por meio do uso
de uma ferramenta de alta tecnologia, fará todo o processo
de georreferenciamento do
município. Os dados gerados
apresentarão um retrato real
de Mariana, fazendo com que
se trabalhe com informações
atualizadas no planejamento
dos investimentos públicos,
na melhoria da qualidade de vida
da população e na estratégia de promover a diversificação e o desenvolvimento
econômico. A previsão é que a ação seja concluída no ano que vem. O prefeito, Duarte
Júnior, destacou que os benefícios alcançados com a ação serão “incontáveis”. “Conse-

Estamos na quinta
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

guiremos demonstrar qual é o futuro que queremos para Mariana, e também poderemos

compartilhe.

legalizar os terrenos do município. É um trabalho que vai deixar um grande legado”.

Reassentamento de Paracatu de Baixo
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental (CODEMA) aprovou, em abril/2019, a licença ambiental
para o reassentamento de Paracatu de Baixo. O documento foi liberado após análise dos estudos ambientais
protocolados e posterior parecer emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Para o início das
obras, ainda são necessários a licença urbanística e o alvará de obras a serem emitidos pelo município, e
a autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais
(SEMAD) para intervenção ambiental em Área de Preservação Permanente (APP) e vegetação nativa.

Cachoeira de Camargos
será recuperada
Considerada um dos principais atrativos do distrito,
o local era utilizado para lazer de moradores e
turistas antes de ter o seu poço atingido
pela lama
O projeto de recuperação, aprovado

haverá área para camping, areia

ambiental. A previsão de conclusão é no

por unanimidade, foi construído jun-

branca próxima ao poço principal,

segundo semestre deste ano. “Estamos

to com a comunidade após vários

conformação da trilha de acesso aos

satisfeitos com o projeto e esperançosos

encontros com representantes da

poços, instalação de corrimão de

pela recuperação do local, pois tem um

Prefeitura de Mariana, órgãos ambi-

madeira, placas de educação ambi-

bem de valor imensurável. Além da comu-

entais e a Fundação Renova.

ental e lixeiras.

nidade, outras pessoas vinham para acam-

Os moradores mostraram fotos an-

A cachoeira é formada pela queda

par e se refrescar nas águas da cachoeira”,

tigas e apresentaram intervenções

d’água do córrego do Tesoureiro,

conta o presidente da Associação de

que foram consideradas para

que não foi atingido em sua parte

Moradores, Adriano Dias.

as obras.

superior. As obras começarão assim

Além da retirada do rejeito, no local

que for aprovado o licenciamento

SAIBA MAIS no site: bit.ly/2Gdc630

Restauração da igreja de N. S.
da Conceição
Construída no século 18, a matriz de Camargos,

restauração foi assinado em abril/2019,

um dos mais antigos templos de Minas Gerais, será

durante cerimônia no Santuário de Nossa

integralmente restaurada. As obras de recuperação

Senhora do Carmo, em Mariana, que contou

arquitetônica e dos elementos artísticos serão

com a presença de representantes de diversos

executadas pela Fundação Renova, como

órgãos, como Prefeitura, Câmara, Instituto

condicionante para o licenciamento das obras do

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

reassentamento de Bento Rodrigues.

(Iphan) e Arquidiocese.

O termo de compromisso que autoriza a

SAIBA MAIS no site: bit.ly/2Gdc630

DADOS DA REPARAÇÃO
Para atender ao direito da sociedade de ter acesso às informações sobre as medidas para reparar e compensar os
danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, a Fundação Renova lança a página Dados da Reparação
(www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao), um canal permanente que reúne, de forma ampla e clara, o balanço
das principais frentes de ações e documentos oficiais de prestação de contas. Acesse!
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Voluntariado em prol da
prevenção
Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil estimula a consciência coletiva
entre os moradores de Ponte do Gama
Com objetivo de incentivar a

municipal de proteção

cultura da prevenção e preparar

e defesa civil, além de

as comunidades para enfrentar

trazer à população

possíveis emergências ambientais,

maior percepção

foi iniciado, em julho/2018, o curso

sobre como proceder

de formação de voluntários do

mediante uma situação

Núcleo Comunitário de Proteção e

adversa do dia

Defesa Civil (Nupdec), no subdistrito

a dia.

de Ponte do Gama.

Nesse quase um

O projeto é formado por diversos

ano de implantação,

voluntários da comunidade,

o Nupdec tem se

que são preparados pela Defesa

consolidado e despertado

debates e oficinas, os moradores

Civil para dar pronta resposta

a consciência de mobilização dos

recebem orientações e

aos desastres, além de, em

voluntários, fazendo com que

treinamentos preventivos, como

situação de normalidade, atuar no

se tornem verdadeiros agentes

primeiros socorros e prestação de

planejamento de ações que visem

multiplicadores das ações de gestão

auxílio imediato às pessoas em

à proteção comunitária. Composto

de riscos e desastres, estimulando o

situações de risco. O projeto é uma

por aproximadamente 30 pessoas, o

trabalho em prol do coletivo.

parceria da Defesa Civil Municipal

projeto vem fortalecendo o sistema

Além de rodas de conversas,

com a Fundação Renova.

Contato com a Defesa Civil
Para falar com a Defesa Civil, entre em contato pelos telefones (31) 3558-4412 ou 199

Edital para formação de lideranças jovens
A Fundação Renova abriu em maio

da faixa etária entre 15 e 29 anos

da bacia do rio Doce. As instituições

o edital de chamamento público

dos municípios atingidos pelo

interessadas têm até às 18h do dia 25

do projeto Formação de Lideranças

rompimento da barragem de

de junho de 2019 para enviarem suas

Jovens. Serão selecionadas até

Fundão. O objetivo é promover o

propostas.

cinco instituições — públicas e/ou

engajamento e qualificação, por

privadas — para o desenvolvimento

meio de projetos socioambientais

do projeto que atenderá jovens

voltados para o desenvolvimento

SAIBA MAIS no site: bit.ly/2VMxkzz
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Reforço para contratação
de profissionais
A Prefeitura de Mariana e a

recurso será utilizado

Fundação Renova assinaram um

para aquisição de

acordo que dará ao município

equipamentos,

condições técnicas para avaliar os

como materiais

projetos das obras de reconstrução

de escritório,

de Bento Rodrigues e Paracatu

computadores,

de Baixo, além do licenciamento

mobiliário e veículos.

ambiental de Paracatu.

O reforço no quadro

Pelo convênio, a Fundação Renova

de pessoal é uma demanda do

e loteamentos.

vai repassar à Prefeitura cerca de R$

município, visto que o número

A contratação emergencial desses

7,9 milhões.

atual de servidores públicos seria

profissionais temporários pelo

O valor permitirá reforço para

insuficiente para analisar, em

município de Mariana será feita

contratação de profissionais técnicos

tempo hábil, o grande volume de

pelo Consórcio Intermunicipal

e especializados nas áreas de

projetos arquitetônicos, urbanísticos

Multissetorial do Vale do Piranga

geologia, engenharia e arquitetura

e estudos ambientais dos

(Cimvalpi). O acordo terá duração de

ligados às Secretarias de Obras e

reassentamentos — como casas,

dois anos, a partir da sua assinatura,

de Meio Ambiente. Além disso, o

equipamentos públicos

podendo ser renovado.

Obras viárias em Monsenhor Horta
Começaram, em abril/2019, as obras na alça viária do distrito. Nesta primeira fase,
o trecho que dá acesso à Paracatu de Baixo passará por pavimentação asfáltica.
Já na segunda etapa, serão colocados em prática os projetos de implantação de
drenagens, calçadas, sinalizações e iluminação. O objetivo é melhorar as condições
de tráfego local, minimizando os impactos causados por veículos pesados que
circulam nas vias em função das obras dos reassentamentos.

Quer falar com a Fundação Renova?

Acesse fundacaorenova.org/fale-conosco
Ligue para 0800 031 2303
Procure um Centro de Informação e Atendimento (CIA)

Você também pode fazer uma
denúncia sem se identificar:

Acesse: canal.confidencial.com.br/fundacaorenova
Ligue para 0800 721 0717
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Acesse as nossas mídias sociais:
facebook.com/fundacaorenova
instagram.com/fundacaorenova
youtube.com/fundacaorenova
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