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Nesta 13ª edição, o boletim Jornada de Mariana apresenta a plataforma
“A Reparação até Aqui”, que reúne as ações de reparação e compensação da
Fundação Renova ao longo da bacia do rio Doce. Além disso, veja informações
sobre cursos on-line gratuitos, o processo de construção dos reassentamentos
e os números de indenizações na cidade. Leia e compartilhe!

A reparação até aqui

O trabalho de reparação inclui investimentos para
estruturar economia, educação e saúde
Foto: NITRO Imagens

Para cuidar da reparação social e
ambiental, a Fundação Renova conta
com a colaboração de milhares de
pessoas, parcerias com instituições de
ensino e pesquisa em inúmeras frentes
de atuação. Todo esse trabalho está
reunido na plataforma “A reparação até
aqui”, lançada para prestar contas e
informar os resultados da reparação.
Nela você encontra as ações nos temas:
Ambiental, Infraestrutura, Produtiva,
Cultural, Reassentamento, Indenização
e Conhecimento.

Clique aqui e conheça as ações.

Cidades atingidas pelo
rompimento da barragem de
Fundão vão receber cerca
de R$ 240 milhões para
modernização de escolas
Como parte de uma ação integrada da
Fundação Renova e dos governos de
Minas Gerais e do Espírito Santo com a
participação do Fórum dos Prefeitos do
Rio Doce, cerca de R$ 240 milhões serão
destinados para a área de educação. Quase
900 escolas dos dois estados receberão
os recursos, beneficiando até 270 mil
alunos nos 39 municípios atingidos,
incluindo Mariana
Esse valor faz parte dos R$ 830 milhões
destinados a obras dos setores de
infraestrutura, saúde e educação.
Do total, cerca de 480 milhões
foram disponibilizados em juízo pela
Fundação Renova no mês de setembro.
O restante vai ser depositado em seis
e 12 meses, e a liberação pela 12ª Vara
Federal acontecerá de acordo com o
cronograma de obras apresentado
pelos estados de Minas Gerais e do
Espírito Santo e pelas prefeituras.
Veja como fica a distribuição de recursos
na área de educação em Minas Gerais:

R$ 44,3 milhões
para escolas estaduais

Ampliação, reformas e quadras esportivas
Modernização das salas de informática
Adequação do mobiliário escolar
Aquisição de veículos
Estruturação de laboratórios de
educação profissional

R$ 137 milhões
para escolas municipais

Recursos distribuídos de acordo com a
população de cada cidade
Construção e reforma de creches e
pré-escolas
Obras para escolas de ensino fundamental
Adequação do mobiliário escolar
Veículos e consultoria para gestão
estratégica na área educacional

Acesse o site da Fundação Renova para
acompanhar o andamento dos repasses.
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Inscrições para cursos de
qualificação profissional
vão até 20 de novembro
Nesse período de pandemia, muitas
pessoas têm percebido a importância
da qualificação quando se candidatam
a vagas de emprego. Facilitar o
ingresso de profissionais da bacia do
rio Doce no mercado de trabalho é
justamente o objetivo da parceria entre
a Fundação Renova e a plataforma
de cursos on-line Qualifica. São 1.400
vagas gratuitas para 75 cursos de
aprimoramento profissional com
duração variável, em áreas que vão de
Administração a Vida Saudável.
A plataforma oferece capacitações
rápidas, com 1 hora de duração, e
também formações mais longas, de
38 horas. Para participar, é preciso
ter mais de 16 anos e cadastro na
Fundação Renova. As inscrições
podem ser feitas neste link.
Veja alguns dos cursos disponíveis:

Aprenda a gastar menos
Colocação no mercado de trabalho
Estratégias de negociação
Fotografia digital
Gestão de equipes
Preparatório para o Enem
Marketing Digital
Departamento pessoal
Planejamento familiar
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A participação popular nas decisões da praça é prioridade desde a
concepção do projeto em consultas públicas, audiências e visitas
Observação: a imagem é ilustrativa. As cores de cada elemento decorativo do
coreto estão sendo definidas e detalhadas a partir da paleta escolhida na votação.

Marianenses decidem
que o coreto do Jardim
será azul e branco
Entre os dias 15 e 22 de outubro, cerca
de 244 pessoas participaram de uma
votação on-line e decidiram que o coreto
da praça Gomes Freire, o Jardim, será
azul e branco. A consulta pública foi
realizada no site do Conselho Municipal
do Patrimônio Cultural (Compat) após
a conclusão de uma pesquisa histórica
que investigou as cores do coreto ao
longo dos anos, considerando critérios
técnicos e estéticos relacionados à sua
reconstrução em 1937.
A votação e a pesquisa atendem
às recomendações do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) e do Compat. Iniciativa da
prefeitura de Mariana e conduzida
pela Fundação Renova, a obra de
requalificação do Jardim começou
em março de 2020, mas teve que ser
paralisada por conta da pandemia.
As atividades retornaram em junho,
seguindo protocolo de saúde e
segurança em acordo com a OMS e
autoridades médicas e sanitárias.
As intervenções na praça incluem
melhorias de inclusão e acessibilidade,
iluminação, paisagismo e mobiliário,
além da preservação dos lagos e da
ponte, considerando os aspectos
históricos da praça do fim do século XIX.

Serviços de infraestrutura
em Paracatu de Baixo

Como os reassentamentos
são construídos?
Construir os reassentamentos de Bento
Rodrigues e Paracatu de Baixo, em
Mariana, e Gesteira, em Barra Longa, é
como construir três cidades. Escolas,
postos de saúde, praças e igrejas são
exemplos de bens coletivos presentes
em uma cidade que estão sendo
construídos nos reassentamentos.
Além disso, toda a infraestrutura que
uma cidade requer para funcionar está
também presente nos reassentamentos:
drenagem, redes de esgoto e água, ruas
pavimentadas, estações de tratamento.
Embora quase não seja vista, é ela que vai
garantir a destinação correta do esgoto, a
água tratada para consumo e a energia que
move o comércio e chega às casas.
As construções dos reassentamentos
avançam respeitando valores e
manifestações que marcam a identidade
de cada uma das comunidades e seus
modos de vida.

Para isso, a Fundação Renova e
os atingidos deram muitos passos
juntos até aqui. Veja o que foi
feito e quais são os desafios para
concluir a infraestrutura.

Escolha
do terreno

2º
3º

Paracatu
de Baixo

Elaboração e
aprovação do projeto

Concessão de
licenças ambientais
e urbanas

4º
5º

Retirada de
vegetação nativa

Terraplenagem
do terreno

6º
7º

Abertura
de vias

Construção de
redes de esgoto, água
e drenagem

Pavimentação das ruas
dentro do reassentamento

9º

8º

Instalação de
rede elétrica

Construção de
bens coletivos

10º

Ícones: by macrovector / Freepik

1º

Bento
Rodrigues

Série “Renova em Mariana”
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A indenização é uma das principais
frentes de trabalho da Fundação
Renova. Para que as diversas demandas
sejam atendidas, as pessoas são
consideradas em sua individualidade,
já que cada uma sofreu impactos de
natureza e intensidade diferentes.
O pagamento de indenizações em
Mariana passou por um processo
diferente das outras regiões impactadas
pelo rompimento da barragem de Fundão.
Os motivos incluem uma Ação Civil
Pública ajuizada pelo Ministério Público
e a decisão dos próprios atingidos, que
escolheram que o cadastro fosse feito
pela Assessoria Técnica Cáritas.
Hoje, os atendimentos relativos a
indenizações são oferecidos de forma
remota no município, pois os escritórios
estão fechados devido à pandemia de
Covid-19. Caso a família demonstre
interesse, a equipe de mediação entra
em contato para marcar uma reunião
on-line de apresentação da proposta
de pagamento.
Continuando com a série “Renova em
Mariana”, a seguir você confere alguns
números de indenizações na cidade.

Indenizações
Dados: até 31 de agosto de 2020

1.325
famílias
Nesse momento, é muito importante
cadastradas
ter cuidado com possíveis golpes. Em
caso de dúvidas, entre em contato
com sua referência de Diálogo para
confirmar o contato.

897
famílias

698
negociações
concluídas

894
dossiês
entregues

iniciaram as
negociações
com o Programa
de Indenização
Mediada (PIM)
O Programa
de Indenização
Mediada (PIM) é
gratuito e de adesão
voluntária, voltado
aos atingidos com
danos comprovados
em suas atividades
econômicas. Em
Mariana, as famílias
estão negociando
indenizações por
danos materiais e
dano moral.

Os dossiês
são entregues
pela Assessoria
Técnica Cáritas à
Fundação Renova.

Cerca de

R$ 161
milhões pagos
Clique aqui e fique por dentro de outras
iniciativas da Fundação Renova em Mariana.

Veja como funciona
o cadastro no Portal
de Fornecedores da
Fundação Renova
A Fundação Renova conta com duas
plataformas digitais para os processos
de contratação. Conheça:
Webformat
O Portal de Fornecedores (Webformat)
oferece às empresas cadastradas a
possibilidade de serem convidadas para
participar dos processos de cotação e
concorrências. Para isso, o empresário
deve criar uma conta no menu
Fornecedores.
Quando for selecionada, a empresa
receberá um convite para concluir os
dados cadastrais no Portal e fazer o
cadastro no sistema SAP Ariba.

Sistema SAP Ariba
O SAP Ariba é o sistema adotado pela
Fundação Renova para os trabalhos
da Cadeia de Suprimentos. Ele permite
integrar fornecedores para um processo
de contratação mais ágil e seguro.
Para entender como funciona o primeiro
acesso ou em caso de dúvidas, o
empresário pode clicar no botão saiba
mais do Portal de Fornecedores da
Fundação Renova (acesse aqui) onde
encontra mais informações e materiais
detalhados para suporte. O fornecedor
também receberá por e-mail todas as
informações necessárias.

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.
org/fale-conosco

Rua Dom Viçoso, 236 / 242 Centro | Mariana

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717

