
A 17ª edição do boletim Jornada de Mariana chega com novidades 
sobre a  reparação no município. Você vai saber mais sobre a entrega 

da Praça Gomes Freire aos marianenses após requalificação, a 
doação de caminhões para reforço da coleta seletiva, as obras no 

Aterro Sanitário e muito mais. Leia e compartilhe!

Após requalificação, 
marianenses recebem  
a Praça Gomes Freire

Mariana conta agora com 3 novos 
caminhões para a coleta seletiva. Os 
veículos permitem transportar um total 
de aproximadamente 14 toneladas de 
resíduos como papéis, vidros, plásticos 
e metais a cada viagem até o Centro de 
Aproveitamento de Materiais Recicláveis 
(CAMAR), responsável por encaminhar 
os materiais para a reciclagem.

A doação dos caminhões foi feita pela 
Fundação Renova no dia 16 de junho, em 
atendimento a uma das condicionantes 
do processo de Licenciamento Ambiental 
do reassentamento de Paracatu de 
Baixo. No total, foram investidos cerca 
de R$ 940 mil na compra e adaptação 
dos veículos para a coleta seletiva.

Como você acompanhou no boletim 
Jornada, a Praça Gomes Freire passou por 
obras de requalificação no último ano. A 
novidade é que, depois de uma audiência 
de conciliação no mês de julho, o local 
foi  oficialmente recebido pelo município, 
com algumas ressalvas técnicas que estão 
sendo discutidas entre a Fundação Renova 
e a prefeitura. 
 
O Jardim, como é conhecido pelos 
marianenses, passou por intervenções 
na iluminação, no paisagismo e de 
acessibilidade, respeitando seu valor 
histórico, simbólico e afetivo. Com 
a entrega, a Fundação Renova fica 
responsável pela manutenção do 
paisagismo durante um ano, enquanto  
a segurança pública permanece sob 
responsabilidade do município. 
 
Como já vimos, as discussões coletivas e 
a participação popular foram prioridades 
nas decisões desde a concepção do projeto 
até 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 da 
Prefeitura Municipal.

Vamos relembrar algumas das 
melhorias para os visitantes?

Começou em junho 
o trabalho dos 
profissionais da 
Telsan Engenharia, 
contratada pela 
Fundação Renova 
para dar suporte na análise 
de projetos e emissão de alvarás na 
Prefeitura de Mariana. 16 funcionários 
são responsáveis por reforçar a equipe 
da Secretaria de Obras e Gestão Urbana 
pelos próximos 18 meses.

Os reassentamentos coletivos 
de Bento Rodrigues e 
Paracatu de Baixo.

Outras ações da Renova na 
sede  e nos distritos.

As obras dos 
reassentamentos familiares.

Os profissionais atuam exclusivamente 
nas demandas da Fundação Renova na 
cidade, como:

A iniciativa faz parte de 
um acordo firmado com 
o município, que prevê 
ainda um reporte mensal 
da Fundação Renova sobre 
a quantidade de projetos 
protocolados e alvarás 
emitidos pela prefeitura. 

Você sabe em quais pontos os 
reassentamentos se concentram 
atualmente? 

As obras em Bento Rodrigues estão 
voltadas para a construção de casas. Já 
em Paracatu de Baixo, o momento é de 
conclusão das obras de infraestrutura  
e liberações para as construções  
das casas.

Veja o que está em andamento:

Secretaria de Obras  
e Gestão Urbana  
ganha reforço

Giro pelos 
reassentamentos
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“Esses caminhões representam 
a sustentabilidade em Mariana 
e são importantes tanto para as 
pessoas que estão trabalhando 

aqui no CAMAR hoje quanto para 
as que vão chegar no futuro. Nosso 
objetivo é chegar a 40% da coleta 

seletiva em Mariana com esses 
caminhões. E vamos trabalhar para 

isso acontecer”.

Maria da Conceição Aparecida (mais 
conhecida como “Cidinha”)

Presidente do CAMAR

Veja algumas funcionalidades 
que garantem mais segurança 

para a coleta:

Sistema de amortecimento para 
proteger os trabalhadores durante  

o trabalho.

Botão para que o trabalhador 
que estiver na traseira do veículo 
possa avisar ao motorista quando 

for preciso parar. 

Baús que preservam a qualidade 
dos resíduos durante o transporte.

Sinalização sonora de ré.

Compartimentos específicos  
para vidros.

Com a entrega, a gestão dos veículos fica 
sob a responsabilidade do CAMAR, com 
o apoio da prefeitura. Os dias e horários 

de coleta seletiva em cada bairro e 
distrito podem ser acessados no
site da Prefeitura de Mariana.

Confira os números dos 
reassentamentos:

Bento Rodrigues

Paracatu de Baixo

152 casas, 9 bens coletivos e 20 lotes 
vagos com projetos protocolados.

134 casas e 4 bens coletivos com  
alvarás emitidos. 

19 lotes com licença simplificada 
emitida.

46 casas, 8 bens coletivos e 4 lotes 
vagos com projetos protocolados  
na prefeitura.

28  alvarás de casas liberados 
 e 5 alvarás emitidos para  
bens coletivos.

60 projetos protocolados na  
prefeitura de Mariana:

Bento Rodrigues 
 
  Construção de 69 casas.

  Contratação de nova empresa para  
  a construção de 27 casas a partir  
  de julho.

Paracatu de Baixo 
 
  Construção das escolas.

  Terraplenagem de vias e lotes.

  Redes de drenagem profunda e  
  de esgoto.

1 9 / 0 7 / 2 0 2 1

1 5 / 0 7 / 2 0 2 1

Caminhões ampliam a 
coleta seletiva nos  
bairros e distritos

Mais segurança

Substituição dos postes de luz 
e reforço de mais 6 unidades, 
mantendo o aspecto dos que já 
existiam na praça e seguindo as 
normas atuais de luminosidade  
para locais públicos.

Conforto e bem-estar

No paisagismo, foi  
feita a poda de  
limpeza e substituição  
autorizada de árvores  
diagnosticadas doentes.

49 novos bancos 
– 9 a mais do que 

antes – e dois 
bancos lineares na 
área próxima à rua 

Dom Viçoso.

O busto de Gomes 
Freire agora fica 

próximo à Casa 
do Arcebispo de 

Mariana, liberando 
a parte central  

da praça para  
a socialização  
das pessoas.

Revitalização do 
espaço dos lagos, 
com abertura de 
acessos e inclusão 
de bancos  
no entorno.

A requalificação da praça 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.

Parte das ressalvas técnicas 
levantadas na audiência de conciliação 
foi solucionada em uma vistoria feita 
no dia 20 de julho. Na última semana 

do mês, acontece mais uma audiência, 
em que será buscado um acordo 

definitivo para esses pontos.

Visitas às casas e aos lotes

As visitas das famílias às obras são 
parte fundamental para o processo de 
reassentamento. Durante a pandemia, as 
visitas virtuais funcionam como alternativa 
para quando os encontros presenciais não 
podem ser realizados.  
 



Você sabia que a disposição final dos 
resíduos gerados nas casas e nos 
comércios geralmente acontece nos 
aterros sanitários? Em Mariana, para que 
o Aterro funcione da forma adequada, 
preservando o meio ambiente e a 
população, a Fundação Renova está 
conduzindo uma obra de readequação 
após acordo firmado com o município e o 
Ministério Público.

Com as intervenções, os resíduos 
são armazenados em plataformas 
impermeabilizadas, que impedem o contato 
do lixo com o terreno natural, e cobertos 
diariamente com solo compactado. Essas 
plataformas seguem todos os controles 
ambientais previstos pelas normas técnicas 
relacionadas ao tema.

Entenda o processo  
de regularização 

Saiba mais

Em outubro de 2020, o Aterro 
Sanitário de Mariana recebeu a 
Licença de Operação Corretiva (LOC), 
que regularizou sua operação. O 
processo de regularização estava em 
andamento desde 2017 e, antes da LOC, 
o empreendimento operava amparado 
por um instrumento jurídico chamado 
Termo de Ajustamento de Conduta, 
firmado pelo município de Mariana junto 
à Superintendência Regional de Meio 
Ambiente (SUPRAM).

Com a licença de operação obtida, o 
Aterro pode receber até 217 toneladas de 
resíduos sólidos urbanos por dia. Caso 
continue recebendo apenas os resíduos 
gerados em Mariana, sua vida útil pode 
chegar até 40 anos.

A readequação do 
Aterro Sanitário é  

uma condicionante  
do reassentamento  
de Bento Rodrigues. 

Aproximadamente 
77 colaboradores 
atuam nas obras.

O acordo firmado 
com o município 
inclui também a 

criação de um fundo 
de R$ 15 milhões 

para a operação do 
Aterro por 5 anos.

As obras de 
readequação não 

impactaram a 
operação do Aterro. 
Seu funcionamento 

segue normalmente 
durante as 

intervenções.

Você quer impulsionar seu trabalho, 
mas está em dúvida sobre qual 
caminho seguir? O projeto Mariana 
Criativa, organizado pela Associação 
de Moradores do Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, está promovendo cursos e 
oficinas gratuitas de capacitação com 
foco no turismo. 

No total, são mais de 500 vagas 
para moradores de Mariana e outros 
municípios atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão. Todas as 
atividades oferecidas são on-line.

Capacitação também  
para artesãos e  
pequenos produtores   

Marianenses participam 
de cursos sobre 
educação patrimonial 
e ambiental

A contação de histórias é uma ferramenta 
estratégica para os profissionais de 
educação usarem com seus alunos. O 
formato on-line, além de garantir os 
cuidados necessários para prevenir a 
Covid-19, ajuda a aumentar o alcance das 
palavras narradas. Mas gravar histórias 
para uma câmera de celular e com 
qualidade nem sempre é fácil, concorda?

No último mês, cerca de 30 moradores 
das Áreas de Influência Direta (AIDs) 
do rompimento da barragem de Fundão, 
incluindo profissionais da educação, 
do Aterro Sanitário e das obras dos 
reassentamentos, participaram de 
oficinas on-line sobre o tema. 

A programação foi inteiramente gratuita 
e introduziu os conceitos de Patrimônio 
Cultural e Natural, com o objetivo de 
capacitar os participantes a colocarem 
em prática as técnicas ensinadas e 
repassarem o conhecimento obtido a 
outras pessoas interessadas.

“Os cursos e oficinas têm como 
temas gestão, marketing, 
comercialização na internet, 
formação de preços e 
empreendedorismo, arte, 
artesanato e gastronomia, 
preservando os valores culturais 
e promovendo a sustentabilidade. 
São 17 atividades, entre cursos 
e oficinas, com profissionais de 
diversas áreas ministrando-as”. 

Thalison Maia 
Presidente da Associação de Moradores 
do bairro Nossa Senhora Aparecida

Esse é mais um dos 5 projetos 
apoiados pelo Edital Doce que 

estão em execução em Mariana, 
após adaptar suas atividades 

durante a pandemia. No total, A 
Fundação Renova vai repassar 

aproximadamente R$ 1,5 milhão 
para 22 projetos da cidade.

As próximas oficinas estão previstas 
para o início de agosto e têm vagas 

limitadas! Que tal aprender a produzir 
máscaras com materiais recicláveis e a 
usar essa técnica como fonte de renda? 

No total, três cursos com os temas 
educação patrimonial e ambiental 
serão oferecidos de forma on-line e 

gratuita. O último, sobre como elaborar 
projetos e captar recursos nessas duas 
áreas, está previsto para os meses de 
setembro e outubro. A iniciativa faz 
parte do processo de licenciamento 

ambiental das obras no Aterro 
Sanitário e nos reassentamentos de 

Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

Essa pode ser a sua chance: 8 cães 
resgatados após o rompimento da 
barragem de Fundão ainda estão 
disponíveis para adoção! Eles ficam sob 
os cuidados da Fundação Renova em uma 
fazenda de Mariana, mas podem ser 
adotados por pessoas de 
outras cidades e estados. 

Em função da pandemia, todo o 
atendimento acontece de forma 
remota e a Renova entrega o animal 
na casa do adotante. 

Para mais informações, entre em contato 
pelo (31) 9712-9806 (também WhatsApp) ou 
luciana.sales.crtf@fundacaorenova.org.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

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

Veja quais atividades estão concluídas: 

Atualmente, estão em andamento: 

Implantação das novas plataformas para 
a disposição dos resíduos.

Reforma dos edifícios administrativos, 
da guarita e da balança. 

Reforma da oficina mecânica. 

Implantação dos galpões de veículos 
pesados e triagem. 

Regularização do antigo local de 
depósito de resíduos.

A drenagem superficial e profunda 
da antiga plataforma de depósito de 
resíduos, já regularizada.

A implantação do novo 
lavador de veículos.

O cercamento de todo 
o perímetro do aterro.

A reforma do pavimento 
das vias de acesso internas.

O plantio de cerca viva e grama.

Por dentro das obras 
do Aterro Sanitário

A Fundação Renova convida 
todas as pessoas que moram ou 

trabalham em Mariana a participar! 
Para conferir o cronograma das 

próximas atividades:

acesse as redes 
sociais do projeto.

A previsão é que as intervenções sejam 
concluídas em 2021. Depois dessa 

conclusão, o Aterro estará apto a ser 
entregue ao município de Mariana, que 

assumirá sua operação.

Está pensando em  
adotar um bichinho?

Clique para acessar o  
formulário de inscrição.  

Mais segurança nas pontes 
de Bento Rodrigues 

As manutenções das pontes que ligam o 
reassentamento de Bento Rodrigues x Bento 
Rodrigues x Camargos estão concluídas. Para 

garantir a segurança dos motoristas que 
passam pelo local, as estruturas de madeira 

danificadas foram substituídas.

Cuidados para as visitas

Como medida de segurança, as visitas devem 
ser agendadas e dois membros de cada 
família podem participar por vez – essas 

pessoas não podem ser dos grupos de risco 
ou ter apresentado sintomas de gripe nas 

72h anteriores à visita. Além disso, é mantido 
o distanciamento mínimo de 1,5 m entre as 
pessoas e o uso de máscaras é obrigatório.

 
 

Veja alguns resultados:

De janeiro de 2018 a junho de 2021,  
237 visitas a lotes em Bento 
Rodrigues foram realizadas.

Entre novembro de 2019 e junho de 
2021, 122 famílias visitaram suas 
casas em Bento Rodrigues.

De junho de 2019 a junho de 2021,  
foram realizadas 73 visitas a lotes em  
Paracatu de Baixo.

Em uma pesquisa realizada com  
47 famílias de Bento que visitaram 
suas casas, 97% indicaram que estão  
satisfeitas com as obras e 100% 
afirmaram que a obra está de acordo 
com o projeto aprovado pela família.


