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aprovados para 139 
contratos ativos.

R$ 816 
milhões 

Fornecedores locais

Informações da Fundação Renova para a população de Mariana | Edição: 11

Mais uma vez, em função do coronavírus, esta edição do 
boletim Jornada de Mariana será distribuída apenas de forma 
on-line. Leia e compartilhe! 

Acompanhe a série 
“Renova em Mariana”

A partir desta edição, o boletim 
Jornada divulga a série “Renova em 
Mariana”, que traz as principais ações 
da instituição na cidade. 

A reparação dos danos causados pelo 
rompimento da barragem de Fundão 
compreende inúmeras iniciativas 
destinadas não apenas aos atingidos, 
mas a toda a sociedade marianense. 
Esse trabalho é desenvolvido em várias 
frentes, como obras e investimentos 
em infraestrutura urbana, saúde, 
educação, proteção social, turismo e 
estímulo à economia local. 

Dados: até maio de 2020

Confira alguns números da reparação:

Meio ambiente Educação

Proteção social CulturaTurismo

Economia Emprego Esporte

Obras SaúdeInfraestrutura

recolhidos 
pela receita 
municipal, de 
setembro de 2016 
a maio de 2020.

R$ 40,6 
milhões 

Impostos (ISS)

emprestados 
a 91 empresas 
locais, por 
meio do Fundo 
Desenvolve Rio 
Doce, ajudando a 
gerar ou manter 
cerca de 324 
empregos.

R$ 3,4 
milhões 

Empréstimos a empresas

pagos às famílias 
atingidas.

R$ 132 
milhões 

Indenizações

investidos em 
eventos culturais 
e esportivos.

R$ 4,3 
milhões 

Turismo e cultura

em diversas áreas

Ações e 
investimentos

69 alvarás emitidos para a  
construção de casas

17 alvarás para lotes vagos

2 alvarás para bens coletivos

13 licenças simplificadas para a 
construção de fundações

Bento Rodrigues

11 projetos protocolados até agora: 
 6 projetos referentes a sete 
 edificações residenciais 
 1 Posto de serviços 
 1 Posto avançado de saúde 
 1 Cemitério 
 1 Escola infantil 
 1 Escola de ensino fundamental

Paracatu de Baixo

Reassentamentos
As comunidades de Bento Rodrigues 
e de Paracatu de Baixo estão sendo 
construídas em um modelo de 
reassentamento único no mundo, 
com participação das famílias em 
todos os processos.



Reforma e ampliação da Fábrica 
de Laticínios de Mariana

Reforma de local da prefeitura 
para abrigar a Casa do 

Empreendedor

Readequação do Aterro Sanitário 

Galpões e áreas 
administrativas 
para Camar e 
Ecoponto

Doação de 3 
caminhões-
baú para 
coleta seletiva

Capacitação para equipe do Sistema 
Único de Assistência Social (Suas)

Construção 
de usina de 
reciclagem de 
resíduos de 
construção civil

Em maio, o CAPSij foi entregue à 
população. O espaço foi reformado 
e ganhou novas áreas, ampliando 
a capacidade de atendimento, 
tratamento e acolhimento de crianças e 
adolescentes portadores de transtornos 
mentais graves e persistentes no 
município e região.

A obra do Aterro Sanitário também foi 
retomada em junho e permitirá que os 
resíduos sólidos do município sejam 
depositados em locais adequados, a fim 
de impedir a contaminação do terreno 
natural. Será criado um fundo de R$ 
15 milhões para garantir ao município 
recursos para a operação do aterro por 
cinco anos. 

A Renova se prepara para iniciar 
as ações do Edital Doce MG, que 
selecionou 22 projetos sociais de 
Mariana voltados para a cultura, o 
esporte e o lazer. Em Minas Gerais, 
141 projetos foram aprovados.

Reforma e revitalização 
da Praça Gomes Freire

A querida praça que fica no centro 
histórico da cidade começou a ser 
reformada em março, mas a obra teve de 
ser paralisada por causa da pandemia. 
As atividades foram retomadas em junho 
e serão feitas melhorias de inclusão e 
acessibilidade, iluminação, paisagismo 
e mobiliário, além da preservação dos 
lagos e ponte. As obras devem ser 
concluídas em novembro deste ano.

Arte dos tapumes da obra mostra fotos 
e pinturas de diferentes tempos da praça

Reforma e ampliação do 
Centro de Atenção Psicossocial 

Infantojuvenil (CAPSij)

Ações por região 
Mariana (área urbana | distritos)

Urbanismo

Cultura

 Saúde e Proteção Social

Obras e meio ambiente

Loteamento do 
Morro de Santana

Revisão e atualização 
do Plano Diretor

Implantação do Plano 
de Mobilidade Urbana

Repasse de R$ 25 milhões 
para o Turismo

Edital Doce MG

Contratação de novos profissionais 
de saúde e de proteção social

A Fundação Renova destinou recursos 
para a contratação, pela Prefeitura de 
Mariana, de 34 profissionais da saúde 
e 31 da proteção social. Novos médicos, 
enfermeiros, psicólogos e assistentes 
sociais estarão disponíveis para reforçar 
o atendimento à população. O processo 
seletivo será elaborado pelo município.

Ações concluídas de proteção social

Repasse de recursos para 
contratação de 12 assistentes sociais 

e 8 psicólogos

Disponibilização de 5 
veículos a serviço

Aluguel de imóvel para o 
Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (Creas)

Entrega de 5 brinquedotecas 
para o Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras) e Creas

Incentivo a oficinas do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculo (SCFV), com fornecimento 

de lanches e insumos

Entrega de mobiliário para o 
Creas, a Unidade Institucional de 

Acolhimento à Mulher e o SCFV do 
bairro Santo Antônio

  

Ações de saúde concluídas

Financiamento direto de 
cerca de 28 profissionais de saúde

Disponibilização de 5 
veículos a serviço

Nova sede do Conviver 
devidamente equipada

Fornecimento de medicamentos 
e materiais médicos para tratamentos de 

saúde não contemplados na lista-base do SUS
ERRATA: a ação ainda não foi concluída, conforme divulgado 

na versão anterior deste boletim. Os recursos estão disponíveis 
para repasse, mediante solicitação formal da prefeitura.

Atualmente, estes profissionais estão contratados pela 
Renova por meio de uma empresa terceirizada até que o 

processo seletivo seja finalizado pela prefeitura.



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

Calçamento de ruas

Recuperação da cachoeira do distrito

A recuperação da cachoeira de 
Camargos começou em março deste 
ano e prevê a retirada do rejeito, a 
revitalização do poço e a revegetação 
da mata ao redor. Atualmente, seis 
trabalhadores realizam a conclusão 
da remoção do solo mole e o 
transporte de material.

Continue acompanhando as próximas 
edições do Jornada de Mariana para 
ficar por dentro das ações da Funação 
Renova. Acesse também o site e as 
redes sociais (Facebook e Instagram).

Ações por região 
Camargos

Ações por região 
Monsenhor Horta e Furquim

Reforma da sede 
da Sociedade 
Musical São 
Caetano, em 
Monsenhor Horta

Construção 
de escritório 
técnico em 
Monsenhor 
Horta

Obras 
emergenciais 
na Igreja de 
São Caetano, 
em Monsenhor 
Horta

Construção 
de Estação de 
Tratamento 
de Água em 
Furquim

Obras emergenciais na Igreja de 
Bom Jesus do Monte, em Furquim

Construção de 
acesso entre 
Camargos e o 
reassentamento 
de Bento 
Rodrigues

Reforma e 
restauro da 
Igreja Nossa 
Senhora de 
Conceição

Construção de sistema de captação e 
tratamento de água 

https://www.fundacaorenova.org/
https://www.facebook.com/fundacaorenova/
https://www.instagram.com/fundacaorenova/

