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Chegamos à 16ª edição do boletim Jornada de Mariana! A seguir,
você vai conferir quais atividades da Fundação Renova estão em
andamento com a Onda Vermelha, um giro pelos Reassentamentos
e o valor do Lucro Cessante 2020 no município. Veja também
como funciona a plataforma Recoloca Rio Doce e os resultados da
iniciativa Minha Casa em Mim.

Atividades em Mariana são
adaptadas à Onda Vermelha
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Preservar a saúde dos marianenses e
colaboradores é uma das prioridades da
Fundação Renova. Por isso, o cenário
de pandemia e as definições municipais
e estaduais para prevenir a Covid-19
seguem sendo acompanhados de perto.
Com a cidade na Onda Vermelha do
Programa Minas Consciente, a Renova
mantém apenas as atividades que
respeitam as restrições necessárias
para garantir a segurança de todos.
Para as ações que podem continuar
em andamento, são mantidas todas
as medidas de prevenção frente
à pandemia.
Clique aqui para conferi-las
Além disso, a testagem dos
colaboradores no município aumentou
de 15% para 50% e o número de
trabalhadores em campo se mantém
menor que 50% do previsto para obras
de construção civil.

Veja quais atividades estão
em andamento atualmente:
Obras nos reassentamentos,
readequação do Aterro Sanitário e
reforma da Casa do Empreendedor.
Atividades de restauro florestal e
monitoramento ambiental.
Ações nas estruturas rurais
pelo Plano de Adequação
Socioeconômico e Ambiental
(PASEA) e de Assistência Técnica e
Extensão Rural (ATER).
Monitoramento aéreo do trecho
entre Fundão e Candonga.
Fiscalização das
atividades de campo.
Atividades de fundiário, relativas a
terrenos e propriedades agrárias.
Atendimentos individuais e sob
demanda da equipe de
Diálogo Social.
Retomada do Escritório de
Monsenhor Horta, pela equipe de
Uso Sustentável da Terra.
Visitas das famílias e comissões
às obras dos reassentamentos e
atendimento presencial no
Espaço Feirão.
Serviços veterinários (abrigos de
animais e assistência veterinária).
Manutenções de Bioengenharia
e controle de erosão.
Intervenções em vias pavimentadas
e não pavimentadas.

Uma das manutenções realizadas
é a do desvio da ponte do Borba,
entre os distritos de Paracatu de
Baixo e Pedras. As intervenções
foram feitas no mês de maio para
evitar a erosão das laterais do
desvio nos períodos de chuva.
O objetivo é garantir a segurança dos
veículos pesados e equipamentos
que passam pelo local.

A Fundação Renova continua
acompanhando o cenário da pandemia
em todo o território e informará se
houver atualizações. Caso fique em
dúvidas ou precise de mais informações,
entre em contato pelo 0800 031 2303.

Giro pelos
reassentamentos
As obras nos reassentamentos seguem
avançando, mesmo com as restrições
impostas pela Onda Vermelha. Veja
abaixo os status atuais das intervenções
e também alguns exemplos para
entender a complexidade das obras.

Bento Rodrigues
Em Bento Rodrigues, as obras de
infraestrutura estão 95% concluídas:
isso significa que as redes de drenagem,
esgoto e energia elétrica, além da
terraplenagem e da pavimentação, estão
finalizadas. Agora, restam a rede de
água e o paisagismo.
Além disso, 8 casas estão prontas e
71 estão em andamento. A escola e os
postos de saúde e serviços também
estão concluídos.
Para entender melhor a complexidade
das obras de infraestrutura, confira os
comparativos abaixo:
Até janeiro de 2021
Terraplenagem de vias

354.373,42 m

3

Área de depósito de
material excedente
3

133.852 m
Subleito

66.776,36 m

3

Sub-base/base

21.909,90 m

3

O total de
terraplenagem
equivale a

231

piscinas olímpicas

É como se cerca de 7 piscinas
olímpicas fossem construídas por mês
entre julho de 2018, quando as obras
começaram, e janeiro de 2021.
Tubulação para água e esgoto
Rede de água potável

11.115 m

Adutora de água bruta

2.299 m
Adutora de
água tratada

Rede de esgoto

7.874 m

573 m

As tubulações percorrem um
caminho que equivale à distância de
Mariana até o distrito de Monsenhor
Horta, aproximadamente.

8.071 estacas

fincadas no solo,
para garantir a
estabilidades das
construções.

Empilhadas, elas
teriam a altura de
807 prédios de
20 andares.

Paracatu de Baixo
Em Paracatu de Baixo, as obras nas
escolas da comunidade estão em
andamento. A laje de cobertura da
escola infantil foi concretada, enquanto
na escola de ensino fundamental a
armação da laje está em execução.
A terraplenagem das vias e lotes e as
redes de drenagem profunda e esgoto
também estão em execução.
Vamos aos grandes números de
Paracatu de Baixo? Veja alguns
comparativos que mostram como a
construção do reassentamento tem
dimensões muito maiores do que em
outras obras:
Até dezembro de 2020
Terraplenagem de vias

1.231.869,11 m
Subleito

3

32.301,99 m

3

Sub-base

4.999 m
O total
equivale a

3

508

piscinas olímpicas

Redes
Rede pluvial

1.230,58 m
Rede de esgoto

1.790,01 m
Adutora de Água Tratada

1.080 m
Total
de redes

=

40
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Drenagem
Drenagem profunda

1.172,08 m

Drenagem superficial

6.557,31 m
Descida d’água

490 m

l
o
b

O total
equivale à
distância de
Paracatu de
Baixo até
Monsenhor
Horta.
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Pagamento do Lucro
Cessante 2020 ultrapassa
R$ 4 milhões em Mariana
Até o dia 27 de abril, aproximadamente
390 marianenses receberam
pagamentos referentes ao Lucro
Cessante 2020. No total, foram pagos
cerca de R$ 4,4 milhões na cidade.
Têm direito à indenização por Lucro
Cessante os atingidos que assinaram
o acordo no Programa de Indenização
Mediada (PIM), receberam indenização
por lucros cessantes em anos anteriores
e permanecem impactados em suas
atividades econômicas, ainda
que parcialmente.
Devido à pandemia da Covid-19, todo
o processo para o pagamento do lucro
cessante ocorre por atendimento
remoto. Em Mariana, caso seja de
interesse do atingido, os atendimentos
podem contar com a participação da
assessoria técnica Cáritas.
Para saber como funciona o processo,
acesse o site da Fundação Renova.
www.fundacaorenova.org.br

Novo endereço do CIM
O Centro de Indenização Mediada (CIM) de
Mariana agora fica na Rua Pavão, nº 22,
bairro Dandara. A antiga sede, localizada
no Centro, já foi desativada. Quando
for possível retomar os atendimentos
presenciais, que continuam suspensos
por conta da pandemia, eles acontecerão
no novo local.
Para o caso de dúvidas, o CIM
disponibiliza o número (31) 9.9542-5299.

Plataforma on-line conecta
trabalhadores a empresas
com vagas disponíveis

Você está à procura de vagas de
emprego, quer cadastrar sua empresa
ou deseja se qualificar para o mercado
de trabalho? Desde abril, a plataforma
Recoloca Rio Doce vem apoiando
o Sine Mariana com todas
essas funcionalidades.
A parceria amplia as possibilidades dos
profissionais atingidos retornarem ao
mercado de trabalho e aprimorarem
seus conhecimentos. Na plataforma,
também é possível acessar workshops
em vídeo com conteúdo de reforço e
ferramentas que ajudam na preparação
para entrevistas de emprego.

Veja como funciona:
Os profissionais
podem cadastrar
seus currículos e
acessar as vagas
de emprego
disponíveis, de
forma gratuita,
pelo endereço:

As empresas
interessadas
também podem
se cadastrar e
disponibilizar vagas
de trabalho no site,
contando com um
banco qualificado
e direcionado para
atender às suas
demandas.

recolocariodoce.com.br

Essas demandas
são previamente
mapeadas, para
que a plataforma
já possa direcionar
os candidatos de
acordo com as
necessidades de
cada empresa.

A plataforma reúne
ainda conteúdos
em texto e vídeo
para ajudar os
candidatos a se
capacitarem
para as vagas.

Confira alguns números da plataforma:

29

profissionais
de Mariana e
Barra Longa foram
recolocados
com o auxílio
da plataforma.

825

currículos
estão
cadastrados
atualmente.

374 vagas

foram disponibilizadas.

Oportunidade para
qualificar sua empresa
Se você tem um negócio e quer se
capacitar em temas de gestão, não
pode perder o 3º ciclo do Programa
de Desenvolvimento de Fornecedores.
Com consultorias, treinamentos e
palestras on-line ao longo deste ano,
o projeto vai qualificar os participantes
para os processos de concorrência,
incluindo a etapa de apresentação da
proposta técnica.
Na área financeira, por exemplo,
os participantes vão receber ajuda
para entender o custo do seu serviço
ou produto e como precificá-los.
Em Mariana, 40 empresas serão
selecionadas para participar do
programa, que é inteiramente gratuito.
Acesse aqui o evento de lançamento
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Artesãos fortalecem trabalho
conjunto na pandemia
É possível manter a ideia de coletivo
em tempos de pandemia? Na iniciativa
Minha Casa em Mim, mesmo com
artesões e produtores agropecuários
atuando a distância, os coletivos vêm
se fortalecendo e ganhando mais
visibilidade. Prova disso é que seis
dos 13 grupos participantes deram
um importante passo: formalizaram a
cooperativa Minha Casa Artes e Sabores.
A trajetória de sucesso começou em
2019, com o projeto Catarse Coletiva,
desenvolvido com artesãos de Mariana,
Ouro Preto e Barra Longa. A coleção
Minha Casa em Mim, fruto do projeto, foi
destaque na São Paulo Fashion Week
em novembro do ano passado, com a
curadoria do estilista Ronaldo Fraga.
De lá para cá, os trabalhos
produzidos ganharam um site, foram
disponibilizados em lojas físicas de
Minas Gerais e do Rio de Janeiro
e contabilizaram R$ 92 mil em
vendas. Em Mariana, eles podem ser
encontrados na loja Vitrine, que fica na
rua Direita, nº 16.
Saiba mais neste vídeo

"A gente precisava definir um
direcionamento e uma identidade,
porque nosso artesanato estava
crescendo e vimos que podíamos
contar nossa história através dele.
Com a cooperativa, a expectativa
é poder vender e aprender mais.
Um trabalho de aprendizado e
dedicação, que me fará crescer e
também ajudar às outras artesãs".
Viviane Carneiro
Artesã e tesoureira da cooperativa
Minha Casa Artes e Sabores

Veja os itens produzidos

Arte também
para as crianças
Incentivar a criatividade das crianças
em uma época de isolamento e
pandemia: esse é o objetivo do Projeto
Impulso Cultural, comandado pelo
marionetista Catin Nardi. No mês de
maio, crianças de Mariana participaram
de uma oficina on-line para aprender
como confeccionar suas próprias
marionetes com materiais recicláveis.
Em junho, o projeto vai transmitir pelo
YouTube um espetáculo exclusivo
com os bonecos. A ideia é que as
crianças desenvolvam o interesse pelas
marionetes e se conscientizem
também sobre a importância
do consumo consciente.
Acompanhe as redes sociais
do projeto para não perder o
espetáculo on-line!

“Estamos colhendo o resultado,
vendo a alegria na cara das
crianças. Temos uma equipe de
cerca de 14 pessoas no projeto. É
recompensador ver o tanto que
cada criança cresce e se enriquece
a partir dessa experiência plástica.
Ter a oportunidade de fazer isso em
um momento tão difícil quanto o de
pandemia é algo único. Que esse
seja um impulso inicial!”
Catin Nardi

Marionetista, diretor do Teatro Navegante
e idealizador do Impulso Cultural

O Impulso Cultural é um dos 5
projetos apoiados pelo Edital Doce
que estão em execução em Mariana,
após adaptar suas atividades para
cumprir as medidas de segurança
na pandemia.
No total, será repassado
aproximadamente R$ 1,5 milhão
para os 22 projetos da cidade. O
edital fomenta iniciativas de cultura,
turismo, esporte e lazer nas regiões
atingidas pelo rompimento da
barragem de Fundão.
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A reparação do rio Doce
a um clique de todos
Sabia que agora você pode navegar
virtualmente pela bacia do rio Doce,
do rio Gualaxo do Norte até a foz do rio
Doce (no Espírito Santo)?
O projeto Expedição Rio Doce
contempla um dos maiores
mapeamentos já produzidos em uma
bacia hidrográfica, com mais de 1,5
milhão de imagens captadas em um
percurso de aproximadamente
600 km. Ele pode pode ser visitado
em uma plataforma exclusiva ou
ainda no Google StreetView.
No site expedicaoriodoce.
fundacaorenova.org, você pode
interagir com conteúdos multimídias e
minidocumentários sobre os personagens
envolvidos no processo de reparação
da bacia do rio Doce. Uma das histórias
retratadas é a do William Pessoa ,gestor
da startup marianense Lia Marinha.
O projeto é uma das iniciativas para
dar transparência às atuais condições
do rio Doce e aos trabalhos de
reparação e compensação realizados
ao longo da bacia.
Descubra e compartilhe
essa experiência!

Confira o resultado do
Edital de Fortalecimento
das Organizações Locais
As associações Arte Mãos e Flores
(Antônio Pereira) e dos Moradores
do Bairro Nossa Senhora Aparecida,
em Mariana, foram selecionadas
pelo Edital de Fortalecimento das
Organizações Locais. A partir de
agora, elas estão participando de uma
formação personalizada de acordo com
suas necessidades e as realidades
enfrentadas no dia a dia.
As associações terão a oportunidade de
aumentar a rede de contatos e também
participar de intercâmbios para troca
de saberes. A ideia é que ampliem
suas possibilidades de atuação e
crescimento, com a execução de ações
para o desenvolvimento comunitário.

Acesse o resultado
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Seja o final feliz que
esses bichinhos tanto
esperam. Adote!
Uma gata e oito cães, resgatados após
o rompimento da barragem de Fundão,
estão disponíveis para adoção. Eles
ficam sob os cuidados da Fundação
Renova em uma fazenda em um distrito
de Mariana e podem ser entregues
aos adotantes até mesmo em outras
cidades e estados.
Todos os animais são castrados,
vacinados, vermifugados e aptos para
seguirem para novos lares. Para que
o atendimento on-line se inicie, o
interessado deve entrar em contato
pelo número (31) 99712-9806 (também
WhatsApp) ou pelo e-mail
luciana.sales .crtf@fundacaorenova.org.
Saiba mais

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.
org/fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717

