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Informações da Fundação Renova para a população de Mariana | Edição: 15

No 15º boletim Jornada de Mariana, você vai conferir o status da praça Gomes 
Freire, os valores recebidos pelas empresas da cidade em empréstimos 
do Fundo Desenvolve Rio Doce e como foi a edição de 2021 do Encontro 
de Sanfoneiros. Veja também como estão as atividades do Projeto Júpiter 
com os jovens do município, qual é o orçamento para ações de reparação e 
compensação em 2021 e mais. Leia e compartilhe!

Acompanhe o status 
da praça Gomes Freire

A praça Gomes Freire, ponto de 
referência histórica e cultural que fica 
no centro da cidade de Mariana, passou 
por obras de requalificação ao longo 
dos últimos 12 meses. Foram realizadas 
intervenções de acessibilidade, 
iluminação, paisagismo e restauração 
de bens históricos, entre outras. No 
final de fevereiro, quando a empresa 
responsável por executar as obras 
encerrou as atividades previstas no 
escopo, iniciaram-se as tratativas para a 
entrega da praça ao município.

As discussões coletivas e a participação 
popular são prioridades nas decisões da 
praça desde a concepção do projeto e, 
também, durante a execução da obra, 
com consultas públicas, audiências e 
visitas, além da aprovação de todos 
os órgãos envolvidos, a exemplo do 
Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) e   
Prefeitura Municipal.

Seguindo a mesma diretriz na fase atual, 
em que a sociedade tem demandado 
informações, a Prefeitura estabeleceu 
uma comissão multidisciplinar formada 
por marianenses para avaliar as 
intervenções realizadas. As questões são 
analisadas pelo ponto de vista técnico, 
com o objetivo de chegar a um consenso 
para solucioná-las da melhor forma.

Enquanto discussões sobre o sistema 
de esgoto, as lixeiras subterrâneas 
e o guarda-corpo da área dos lagos 
estão em curso, a Fundação Renova se 
comprometeu a realizar manutenções 
de paisagismo até fevereiro de 2022. 
A segurança pública e o cercamento 
da praça, como medida de prevenção 
diante da Covid-19, permanecem sob 
responsabilidade da Prefeitura.  

A requalificação da praça Gomes Freire é 
uma ação compensatória e faz parte dos 
compromissos firmados pela Fundação 
Renova com o município para aumentar 
o potencial turístico e socioeconômico da 
região. As atividades, iniciadas em março 
de 2020, precisaram ser paralisadas 
devido à pandemia e retornaram em 
junho, respeitando os procedimentos de 
segurança e isolamento diante     
da Covid-19.

Até janeiro de 2021, 87 empresas 
marianenses receberam 
aproximadamente R$ 3 milhões em 
empréstimos do Fundo Desenvolve Rio 
Doce. A linha de crédito foi criada pela 
Fundação Renova e é gerida pelo Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais 
(BDMG) no estado. Com esse valor,   
foi possível apoiar 325 empregos     
no município.

As empresas são dos setores de 
restaurantes, comércio, contabilidade 
e serviços de alimentação e bebidas, 
entre outros. Foi com os recursos do 
Desenvolve Rio Doce que Rosimary 
Santana impulsionou sua loja de 
calçados, que fica no centro de Mariana:

Após meses de cultivo, viveiristas de 
Mariana e Barra Longa afetados pelo 
rompimento da barragem de Fundão 
começaram a comercializar uma safra 
de aproximadamente 20 mil mudas. 
Essas espécies nativas, que foram 
adquiridas pela Fundação Renova 
e enviadas a produtores rurais das 
cidades de Coimbra, Ponte Nova e 
Paula Cândido, vão contribuir para a 
recuperação de nascentes do Alto    
Rio Doce. 

A ação faz parte do programa Ater 
Viveiros Familiares da Fundação 
Renova e conta com apoio técnico da 
Universidade Federal de Viçosa (UFV). 
Para garantir a segurança das famílias, 
todos os treinamentos teóricos e práticos 
foram monitorados, seguindo as normas 
de distanciamento e o uso de máscaras 
para prevenir a Covid-19.

Quatro viveiros de Mariana e Barra Longa 
venderam 7.200 plantas na primeira 
remessa, em dezembro de 2020. Em 
janeiro foram comercializadas mais 7.740 
mudas e, para os próximos dias, está 
prevista a expedição de outras 5 mil para 
a região do Alto Rio Doce.

Neste ano, o Encontro de Sanfoneiros de 
Mariana foi um pouco diferente: devido 
à pandemia, ele ganhou o formato de 
“live” e foi transmitido pelo Facebook. 
Seguindo todos os cuidados necessários 
para prevenir a Covid-19, a edição on-
line contou com a participação de 7 
sanfoneiros do município. 

O Encontro acontece desde 2017 na 
cidade e tem o objetivo de resgatar 
a cultura da sanfona, aproximando 
o instrumento da história dos 
marianenses. Para a edição de 2021, 
o projeto recebeu o apoio do Edital 
Doce, que tem o objetivo de fomentar 
iniciativas de cultura, turismo, esporte 
e lazer nas regiões atingidas pelo 
rompimento da barragem de Fundão. 

Acompanhe os canais da 
Fundação Renova para saber 
mais sobre o projeto!

O Fundo Desenvolve Rio Doce oferece 
taxas de juros a partir de 0,45% ao 
mês e pode ser solicitado por empresas 
com faturamento anual de até R$ 30 
milhões. Os valores dos empréstimos 
variam de R$ 10 mil a R$ 480 mil, 
com pagamento de 12 a 48 meses e 
até seis meses de carência para a 
primeira prestação.

No caso de Mariana, as solicitações 
podem ser feitas pelo site do BDMG
ou presencialmente, nos 
correspondentes bancários listados no 
portal. O limite de crédito é calculado 
em cerca de uma hora. Após a 
aprovação, a empresa deve enviar a 
documentação solicitada ao BDMG. Se 
tudo estiver correto, os recursos são 
liberados em até três dias úteis.

Manutenções de paisagismo

Quais são as condições      
e  como aderir?

Empresas de Mariana 
recebem cerca de 
R$ 3 milhões em 
empréstimos do Fundo 
Desenvolve Rio Doce

Viveiristas marianenses 
e de Barra Longa 
comercializam cerca de 
20 mil mudas nativas

Encontro de 
sanfoneiros de Mariana 
tem edição on-line

Foto: Fundação Renova

“Recorremos ao fundo quando estávamos 
abrindo a loja e, na época, não tínhamos 
recurso para movimentá-la, então 
foi capital de giro mesmo. Com a 
pandemia, enfrentamos alguns desafios 
e renegociamos o pagamento. Agora 
está dando certo e estamos conseguindo 
caminhar com o nosso negócio”, afirma a 
proprietária da loja Rosy's.

A praça é um espaço de todos.   
Ajude a preservá-la!

Para que a praça tenha sua estrutura 
física e seu paisagismo preservados, 
seguindo como um espaço seguro  
para os marianenses, a 
conscientização de todos é 
fundamental. É responsabilidade 
das pessoas manter os postes de 
iluminação em bom estado e não 
arremessar objetos nas plantas ou 
retirá-las. Vamos contribuir?

Veja como foi a experiência da família 
do Juliano José de Oliveira, que tem um 
viveiro no distrito de Paracatu de Cima: 
 
“Meu pai já tinha afinidade com 
a produção de mudas, mas não 
tínhamos viveiro antes. Quando 
surgiu a oportunidade da Fundação 
Renova ele aceitou, até porque ajuda 
a gerar renda. Conseguimos montar 
o viveiro com irrigação automática, 
o que facilita, porque tem que cuidar 
só da capina e adubação das mudas. 
Praticamente 90% das mudas já 
foram expedidas e ele conseguiu uma 
renda extra que é importante nesse 
momento difícil de pandemia”.

Até janeiro de 2021, foram cerca de R$ 52 
milhões em empréstimos através de 1.431 
operações de crédito para micro e pequenas 
empresas mineiras e capixabas. 

Desse total, R$ 35 milhões contribuíram 
para apoiar mais de 5 mil empregos em 810 
empresas de Governador Valadares, Ipatinga, 
Caratinga, Mariana e Timóteo. 

No Espírito Santo, o fundo é gerido pelo 
Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo (Bandes).
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Acesse o site do BDMG

49 novos bancos – 9 a mais 
do que antes – e dois bancos 
lineares na área próxima à rua 
Dom Viçoso.

O coreto ganhou as cores 
azul e branco, escolhidas em 
votação popular.

O chafariz anterior está sob os 
cuidados do poder executivo 
municipal e foi substituído por 
jatos d’água com aprovação 
da Prefeitura Municipal de 
Mariana e do Iphan.

O busto de Gomes Freire 
agora fica próximo à Casa 
do Arcebispo de Mariana, 
liberando a parte central da 
praça para a socialização dos 
visitantes quando possível.

No espaço dos lagos, foram 
abertos acessos e incluídos 
bancos no entorno.

Os postes de luz foram 
substituídos e ganharam 
reforço de mais 6 unidades, 
atendendo às normas atuais 
de luminosidade para locais 
públicos e mantendo o 
aspecto daqueles que já 
existiam na praça.

Quanto ao paisagismo, 
foram feitos o plantio de 
espécies de valor simbólico 
para a população e a poda 
de limpeza com a retirada de 
material morto ou doente, para 
proporcionar maior segurança 
e melhor percepção do 
patrimônio histórico.

Conheça as intervenções

Clique para conferir   
o evento on-line

https://www.bdmg.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/topcultura/videos/515849906470235/


Jovens inscritos no 
Projeto Júpiter participam 
de atividades on-line

Atendimentos de 
indenização passam de 
1.000 em Mariana

Fundação Renova repassa 
R$ 249 milhões para 
cidades de Minas Gerais 
e Espírito Santo

Investimento na 
reparação da bacia 
do rio Doce chegará a 
R$ 17 bilhões em 2021

Inscrições abertas para 
projeto de fortalecimento 
das organizações locais

O Projeto Júpiter, promovido pelo Centro 
Popular de Cultura e Desenvolvimento 
(CPCD) em parceria com a Fundação 
Renova, iniciou em fevereiro suas 
atividades com os 41 jovens inscritos 
de Mariana. Com o objetivo de formar 
lideranças jovens para a construção de 
comunidades saudáveis, estão sendo 
promovidas reuniões e dinâmicas 
no formato on-line, como medida de 
prevenção diante da pandemia.

Os jovens já participaram de 3 etapas 
do projeto: “Formação do Time”, voltada 
para acolher, integrar e ambientá-
los; “Os Pilares Do Protagonismo”, 
que trabalha os conceitos de jovem 
autônomo, solidário e competente; e 
“Quem Sou Eu na Comunidade”, para 
levantar os problemas sociais que 
os incomodam. Os encontros virtuais 
também incluem participantes de Santa 
Cruz do Escalvado, Rio Doce, Ponte 
Nova e Barra Longa, cidades onde o 
projeto atua.

"Participo desde o começo e acho que 
as atividades do Júpiter estão indo bem, 
mesmo sendo pela internet. Eu quero 
aplicar os conhecimentos que estou 
adquirindo para reduzir a poluição do ar 
no local onde cresci e moro. Um caminho 
seria trabalhar junto com os produtores de 
panelas daqui para pensar em uma forma 
de produzir sem a poluição gerada pela 
atividade". 

Janaína Araújo da Silva – moradora de 
Vila Cafundão, em Mariana.

“Aqui em Mariana, hoje em dia esse 
contato com a sanfona é mais comum 
nos distritos, na roça, então precisávamos 
promover a sanfona na cidade. 
Começamos a organizar o Encontro por 
conta própria e com a ajuda de amigos. 
Neste ano, tivemos o apoio da Fundação 
Renova e foi muito importante, porque 
os sanfoneiros não imaginavam ter essa 
chance na internet. Ficamos felizes com  
a visibilidade que a live deu para o   
nosso projeto”.

Evanício Ramos - Produtor do evento

Fique ligado!

As inscrições para o Projeto Júpiter ainda estão 
abertas. O prazo foi prorrogado e os novos 

participantes passam por uma ambientação 
com os jovens que já estão no projeto.  

A novidade é que agora o Júpiter conta com 
uma plataforma on-line para ajudar nesse 

processo! Nela, os jovens podem conferir as 
oficinas realizadas e também um curso sobre o 

histórico do rio Doce e educação ambiental.

Dos 22 projetos de Mariana aprovados no 
Edital Doce, 5 adaptaram suas atividades ao 
contexto da pandemia, incluindo o Encontro 
de Sanfoneiros. No total, serão repassados 

aproximadamente R$ 1,5 milhão para os 
projetos da cidade.

Acompanhe as próximas edições do Jornada 
de Mariana para conhecer os projetos que 

iniciaram as atividades!

Acesse as redes sociais do 
Júpiter e veja como participar!

Clique para conferir o 
andamento das parcelas, 

a distribuição dos valores e 
como podem ser aplicados nas 

demais regiões impactadas.

Para continuar 
acompanhando os avanços 

da reparação, acesse o site da 
Fundação Renova.

Foto: Fundação Renova

Foto: NITRO Imagens

Foto: NITRO Imagens

O processo de indenização em 
Mariana, que começou em outubro de 
2018, ultrapassou a marca de 1.000 
atendimentos na Fase de Negociação 
Extrajudicial (FNE) em janeiro de 2021. 
Desse total, cerca de 40% aconteceu 
por meio do procedimento remoto, 
adotado após o fechamento do Centro 
de Indenização Mediada (CIM) em razão 
da pandemia. Até fevereiro de 2021, 
 R$ 220,2 milhões foram pagos 
em indenizações aos atingidos      
do município.

Em Mariana, o processo de reparação é 
diferente daquele adotado no restante 
da região impactada. Os motivos 
incluem desde o ajuizamento de Ação 
Civil Pública pelo Ministério Público   
até decisões dos próprios atingidos 
que, por exemplo, escolheram que o 
cadastro fosse feito pela Assessoria 
Técnica Cáritas.

Assim como a própria participação 
na FNE, a adesão ao modelo de 
atendimento remoto é voluntária e 
gratuita. Caso o atingido não queira o 
serviço remoto, pode optar por aguardar 
o atendimento presencial. Estão sendo 
atendidas as pessoas cadastradas 
com dossiê da Cáritas liberado para a 
Fundação Renova, ou que manifestaram 
o interesse no atendimento na FNE 
antes mesmo da liberação do dossiê e 
que possuem ação judicial com pedido 
de indenização.

A Fundação Renova repassou a 
segunda parcela do total de R$ 830 
milhões previstos para a ação integrada 
com os governos de Minas Gerais e do 
Espírito Santo e municípios atingidos. 
Considerando o primeiro depósito, feito 
no ano passado, foram desembolsados 
mais de R$ 700 milhões. 

Como você já acompanhou no 
boletim Jornada, a Agenda Integrada 
destina verbas compensatórias para 
investimentos nas regiões impactadas 
pelo rompimento da barragem de 
Fundão por meio de repasses para o 
poder público. Além de infraestrutura 
e saúde, parte desses recursos é 
voltada para a melhoria de escolas nos 
municípios atingidos. 

Em Mariana, do total de R$ 7 milhões 
previstos, R$ 6 milhões já foram 
destinados à cidade. A prefeitura pode 
combinar ou escolher ações como 
construção e reforma de creches e 
pré-escolas, adequação do mobiliário 
escolar e obras para escolas de ensino 
fundamental, entre outras, dentro  
desse orçamento. 

O último repasse será feito pela 
Fundação Renova no segundo 
semestre de 2021.

Em 2021, o orçamento da Fundação 
Renova para ações de reparação e 
compensação pelo rompimento da 
barragem de Fundão vai ser de  R$ 5,86 
bilhões — 25% a mais do que em 2020. 
Até fevereiro de 2021, foram destinados 
R$ 12,22 bilhões e, até o final de 2021,   
o total desembolsado ultrapassará     
R$ 17 bilhões.

Cerca de R$ 3,46 bilhões foram pagos 
em indenizações e auxílios financeiros 
emergenciais a aproximadamente 320 
mil pessoas. Para 2021, a previsão é  
que sejam desembolsados mais de    
R$ 2 bilhões em indenizações e  
auxílios financeiros, ultrapassando      
os R$ 5 bilhões.

Pelo Sistema Indenizatório Simplificado, 
que permite indenizar categorias com 
dificuldade de comprovação de danos, 
aproximadamente 10 mil pessoas foram 
indenizadas até março de 2021, 
totalizando cerca de R$ 900 milhões.

Organizações e grupos informais com 
atuação de pelo menos um ano nas 
áreas de turismo, esporte, cultura e 
lazer podem se inscrever gratuitamente 
até o dia 16 de abril. O projeto vai 
selecionar 150 instituições ao longo 
da bacia do rio Doce e capacitá-las 
para captar recursos, trabalhar em 
rede e executar ações voltadas ao 
desenvolvimento comunitário.

Lucro Cessante 2020

As pessoas que tiveram impacto 
comprovado em suas atividades 
econômicas, em decorrência do 

rompimento da barragem de Fundão, 
vão receber o pagamento dos Lucros 

Cessantes referentes a 2020 até o 
dia 31 de março de 2021. Após essa 

data, a Fundação Renova seguirá 
com o tratamento e a finalização 

de eventuais casos remanescentes 
devido às suas particularidades. Tem 
direito à indenização quem celebrou 
acordo no Programa de Indenização 
Mediada (PIM) da Fundação Renova, 

recebeu indenização por Lucro Cessante 
nos anos anteriores e permaneceu 

impactado em sua atividade econômica 
em 2020, ainda que parcialmente.

Entenda

 Os repasses da Agenda Integrada 
são feitos para as contas judiciais        

das prefeituras. Mediante a 
apresentação dos projetos, o juiz da 

12ª Vara Federal libera as contas para 
que cada prefeitura realize as ações.

Clique para conferir como 
funciona o processo por 

atendimento remoto!

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

Rua Dom Viçoso, 236 / 242 Centro | Mariana (Fechado)

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

Clique para saber mais 
e se inscrever!

https://www.instagram.com/projetojupitercpcd/?hl=pt
https://www.fundacaorenova.org/agenda-integrada/
https://www.fundacaorenova.org/
https://www.fundacaorenova.org/noticia/pagamento-de-lucro-cessante-2020-sera-realizado-ate-marco-de-2021/
https://compartir.org.br/edital/fortalecimento-das-organizacoes-locais/

