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Chegamos à 20ª edição do nosso boletim! Em 2022, renovamos nosso
compromisso em informar e prestar contas sobre a reparação no
município de Mariana. Dando continuidade às ações em execução desde
o ano passado, registramos importantes passos até agora. Desta vez,
trouxemos atualizações das obras na Casa da Banda, mostramos como
os reassentamentos movimentaram a economia do município em 2021 e
contamos como estão as ações para fortalecer o turismo. Confira!

Acontece

Revitalização da Casa da
Banda, em Monsenhor
Horta, na reta final

Crédito: Samuel Consentino

A Casa da Banda, que vai abrigar o
acervo da Sociedade Musical São
Caetano, está com 75% das obras
concluídas. O imóvel centenário
passa por melhorias estruturais
e de acessibilidade, para garantir
a segurança das pessoas que vão
frequentá-lo.
Foram concluídos o restauro das
estruturas da casa, das paredes e a
estrutura em madeira do telhado,
reaproveitando as telhas originais na
fachada. A restauração do fogão à lenha,
com a recuperação de sua chaminé,
também está finalizada. Agora, restam
o acabamento dos pisos, a instalação
elétrica e a rampa de acesso, entre
outras finalizações.

Sabia?
O Conselho Municipal do
Patrimônio Cultural de Mariana
(Compat) definiu essa obra
por meio das condicionantes
ambientais, considerando
impactos como o tráfego de
caminhões em Monsenhor
Horta, causado pela construção
do reassentamento de
Paracatu de Baixo.
A revitalização segue o projeto
conceitual da prefeitura.

Fazendo história
na obra

Crédito: Samuel Consentino

Preservar a história que passa de
geração em geração e contribuir para
manter viva a tradição musical do
distrito de Monsenhor Horta também
são objetivos das obras. Para isso, além
da recuperação das paredes em adobe,
pau-a-pique e madeiras, as estruturas
em estágio avançado de deterioração
são reproduzidas com a mesma técnica
da metodologia construtiva original. Um
exemplo é a restauração do pau-a-pique.

Veja como estão os
Reassentamentos
Falando em obras, a construção dos
reassentamentos segue a todo vapor.
O foco está nas moradias, bens coletivos e
infraestrutura necessária para o dia a dia
das comunidades.

Bento Rodrigues

47

casas concluídas e
86 em construção

Posto de saúde e de serviços e escola
concluídos. Igreja Assembleia de
Deus em construção.
Obras de infraestrutura concluídas
(drenagem, pavimentação, rede de
água e esgoto e eletricidade).

Paracatu de Baixo

16

Construções de
casas, das
escolas de ensino fundamental e
infantil e do posto de saúde iniciadas.

93%

da infraestrutura concluída
(até janeiro de 2022).

Reflexos para o município
em 2021
Além das comunidades que estão
sendo reconstruídas, os resultados
dos reassentamentos são para todo o
município. Veja alguns números de 2021:

1.525
107

marianenses
contratados como
mão de obra indireta
(51% do time)
marianenses
contratados como
mão de obra direta
(59% do time)

Isso quer dizer que, para cada emprego do
reassentamento ocupado por pessoas da região,
geramos 14 postos de trabalho indiretos.

128

contratos ativos
com fornecedores
locais, dos setores de
construção e serviços,
por exemplo.

Mais de 4 mil mudas
nativas para revitalizar
o córrego Lavoura

Outra obra que está em andamento no
município é a readequação do Aterro
Sanitário, que permitirá ao local
receber até 217 toneladas de resíduos
sólidos urbanos por dia. E uma das
obrigações estabelecidas no processo
de licenciamento ambiental dessa
obra é o plantio de mudas no entorno
do córrego Lavoura, que atravessa o
terreno do Aterro Sanitário.
Veja quais ações de preservação
ambiental, que contribuem com
a sustentabilidade do município,
foram concluídas por lá:

Plantio de 4.200 mudas de
árvores nativas, em uma área
total de 3,9 hectares (o que
equivale a quase 4 campos de
futebol).
Remoção de sedimentos que
se acumularam no fundo do
córrego no período anterior
ao início das obras de
readequação do Aterro.
Construção de estruturas
que permitem a preservação
do córrego, incluindo de
drenagem de águas das
chuvas, dissipação de energia
das águas drenadas
e contenção de sedimentos.

Está em busca de
fornecedores em MG?
Confira essa lista
Você tem demandas nas áreas de
construção, alimentação ou meio
ambiente? Saiba que pode continuar
contando com fornecedores
comprometidos, que agora estão
mais capacitados para atender a
seus clientes.
Esses negócios foram reunidos em
uma lista, que traz as áreas de atuação,
localidades e contatos de cada um:

Clique aqui

No ano passado, essas
48 empresas mineiras se
prepararam para gerir de forma
integrada os setores financeiro,
de pessoas, marketing, saúde e
segurança do trabalho. Agora,
estão implantando e revisando
seus processos de gestão,
produção e comercialização. Tudo
isso se reflete na prestação de um
serviço otimizado, com agilidade
e precisão, capaz de gerar ainda
mais valor agregado às empresas
parceiras e seus clientes.

Lideranças jovens por
uma Mariana melhor

Sabia que, na bacia do rio Doce, as
iniciativas para revitalização ambiental,
social e econômica das comunidades
estão também partindo dos jovens?
Em Minas Gerais e no Espírito Santo,
58 projetos estão em execução com
o apoio do programa de Formação de
Lideranças Jovens, que está destinando
mais de R$ 1 milhão em recursos para
essas ações. Os repasses começaram
no mês passado.
Aqui em Mariana, atuamos em parceria
com o Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento (CPCD). Veja os
projetos selecionados na cidade:

Léo Clube Gaveteiro:
A proposta é reativar esse clube.
O local disponibilizará
computadores para que os jovens
possam usá-los e ensinar outras
pessoas a usarem. Serão oferecidas
também outras formações para
inserção no mercado de trabalho.
Projeto Mata Ciliar da
Vila Cafundão:
O projeto vai recuperar a mata ciliar
do rio Brumado, na comunidade
de Vila Cafundão, despertando o
compromisso para o respeito e
equilíbrio do meio ambiente. A ideia
é retirar o lixo depositado no rio e
fazer plantios para recuperar a
mata no entorno.

Teremos turismo
fortalecido? Sim, senhor!

O setor de turismo é muito
importante para o desenvolvimento
e a geração de renda das cidades.
Conseguimos perceber isso na
prática aqui em nossa região. E
foi para impulsionar a atividade
que empreendedores mineiros
e capixabas se organizaram em
Arranjos Produtivos Locais (APLs).
Eles estão participando de capacitações
e consultorias para que consigam
identificar os potenciais turísticos e
desenvolver atividades de acordo com
as características e estruturas das
localidades onde atuam. A Agência de
Desenvolvimento do Arranjo Produtivo
de Turismo de Mariana (Adapro) está em
fase de regularização, com o registro da
entidade, e preparando uma pesquisa
que será realizada com os moradores do
município ainda neste mês.

“Com essa pesquisa saberemos como
se sentem e relacionam com a cidade,
sua cultura, arte, paisagens e costumes.
Vamos considerar os resultados
nas campanhas de comunicação
e promoção turística. Também
trabalharemos pela conexão do turismo
com a economia criativa. Mariana
guarda imensos potenciais criativos
que, se devidamente trabalhados,
enriquecerão as experiências dos
visitantes com a cidade”.
Antonio Caeiro

Membro da Adapro e sócio-diretor da
Planeta Cultura e Sustentabilidade

Fazem parte da ação Mariana,
Marliéria e Governador Valadares
(MG), além de comunidades da
Foz do rio Doce, no Espírito Santo.

E mais...
É nossa diversidade de riquezas
culturais, naturais, históricas
e gastronômicas que nos torna
uma cidade com grande potencial
turístico. Em novembro do ano
passado, com a 28ª edição do Iron
Biker, recebemos cerca de 1.300
atletas e nos consolidamos a capital
do mountain bike. A competição já
acabou, mas as trilhas seguem: os
esportistas podem aproveitá-las e
se preparar para competições ao
longo do ano. Dê o play, confira e
compartilhe!

Veja o vídeo

A Fundação Renova convida todas as
pessoas que moram ou trabalham
em Mariana para acessar o material.

Acompanhe a
reparação pelo
Portal da Transparência

No ar desde 2019, o Portal da
Transparência da Fundação Renova
traz informações que permitem à
sociedade acompanhar e monitorar
a reparação dos danos causados
pelo rompimento da barragem de
Fundão. A plataforma é interativa
e atualizada mensalmente de
acordo com as ações reparatórias
e compensatórias executadas,
contando também com dados de
gestão financeira, concorrências e
governança da Renova.
Trata-se de um espaço de evidência
e acesso às informações sobre a
reparação, de Mariana à Foz do rio
Doce. E, assim como esse complexo
processo, está em constante
atualização.

Acompanhe

Inscrições abertas para
a segunda edição do
Edital Doce

Você tem projetos nas áreas de
turismo, cultura, esporte ou lazer e
está em busca de apoio? Não perca
a oportunidade: até o dia 29/04,
estão abertas as inscrições para
o segundo Edital Doce!
Podem participar pessoas físicas,
microempreendedores, coletivos,
grupos informais, organizações
sem fins lucrativos e empresas com
projetos inéditos ou já existentes
em municípios atindigos de Minas
Gerais e do Espírito Santo. Os
orçamentos devem ser entre
R$ 25 mil e R$ 200 mil.

Faça sua inscrição

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717

