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EXPEDIENTE
Jornalista responsável:
Júnia Carvalho - Reg. 4247 - MG

Grupo de Comunicação:
Júlio Salgado, Keila Vardele, Wliane Tete, Zezinho Café, Webert Tete, 
Wliete Tete, Hugo Henrique, Lorrany Marcely e José Marques.

Participe do grupo de comunicação  
e escreva com a gente este jornal.

Reportagem
Leandro Bortot, Eliene Santos, Victor Cordeiro, 
Mia Rodrigues e Letícia Alves.

Fotos:
Cedidas pelos próprios atingidos ou 
produzidas antes da pandemia.

Projeto Editorial e Gráfico:
Marlon Ossiliere

Núcleo de criação e Arte:
Coletivo É!

As opiniões expressas nesse jornal, por parte de entrevistados e articulistas, não expressam necessariamente 

a visão da Fundação em relação aos temas abordados, sendo, portanto, de responsabilidade de seus autores.

PERPE: VAMOS ENTENDER 
O QUE É E COMO FUNCIONA?

A CAMINHO DE CASA

Passo a passo Você já conhece o 
Plano Estratégico de 
Reestruturação Produtiva e 
Econômica, o PERPE? 
O nome é grandão,  
e sua missão também!  
Ele existe para 
que as famílias das 
comunidades atingidas 
de Mariana e Barra Longa 
voltem a realizar, nos 
reassentamentos, as 
atividades produtivas que 
faziam antes do rompimento.

Funciona assim: se o José 
criava as melhores galinhas 
caipiras da região e quer 
fazer isso de novo, um 
profissional vai desenhar 
um galinheiro com ele de 
acordo com as normas de 
conforto animal e seguindo 
as leis atuais.

As famílias dos 
reassentamentos conhecem 

o que o PERPE pode 
oferecer e apresentam  

suas expectativas. 

1˚

A família deverá 
assinar um Termo de 

Adesão, confirmando a 
participação no PERPE e 

que está de acordo  
com o projeto. 

3˚

Os projetos das estruturas 
são desenhados, como 

galinheiro, curral, pomar, 
horta ou outra benfeitoria 
que a família tinha antes.

2˚

Dependendo do que for 
definido no projeto,  

a família será 
acompanhada em suas 
atividades produtivas.

4˚
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PASEA NA ZONA RURAL

Todas as estruturas são construídas seguindo a cartilha do 
PASEA aprovada pelo produtor. 

Alguns produtores têm questionado a qualidade das entregas 
do PASEA. Sobre isso, trazemos alguns esclarecimentos:

Na entrega, uma lista de verificação é preenchida  
com o proprietário. Se tudo estiver OK, ele assina o  
termo de recebimento.

Se as estruturas apresentarem problemas durante o uso,  
os produtores devem acionar a equipe do PASEA, que fará uma 
vistoria. Se for um problema da obra, o reparo será feito.  
Se for de mau uso, a responsabilidade de reparo é do produtor.

Um projeto bem parecido é 
realizado com produtores 
atingidos da zona rural 
de Mariana: o PASEA 
- Plano de Adequação 
Socioeconômica  
e Ambiental. 

Além de oferecer estruturas 
e técnicas para melhorar  
o trabalho no campo,  
as ações restauram e 
protegem as florestas que 
estão nas propriedades. 
Conheça alguns números:

180 estruturas simples finalizadas 
(cochos, porteiras, bebedouros e mata-burro).

65 estruturas complexas finalizadas 
(currais, galinheiros, chiqueiros, baias, etc). 
Outras 26 serão concluídas em breve.

641,5 hectares de plantio  
e pastagem recuperados.

4.341 horas de ATER. Ainda neste 
semestre, novos cursos serão oferecidos, 
como o uso de equipamentos e a 
conservação do solo.
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Pouco a pouco,  
as famílias de Bento 
Rodrigues estão 
ocupando os espaços 
do reassentamento. 
Tá sabendo que lá já 
teve missa, catequese, 
cinema, roda de 
brincadeiras, troca 
de mudas e até 
oficina sobre 
cuidados com hortas? 

E muito mais coisas vão acontecer daqui pra 
frente. Tudo isso faz parte de um plano que 
busca fortalecer os laços entre os futuros 
moradores e, desde já, o entendimento de 
que a comunidade em construção é deles.

A primeira missa dos fiéis de Bento 
aconteceu no dia 27 de fevereiro, no ginásio 
da escola do reassentamento. Agora ela 
acontece todo quarto domingo do mês.

FAMÍLIAS MAIS PRÓXIMAS DO 
REASSENTAMENTO DE BENTO RODRIGUES

Foi um momento muito gratificante, primeiro 
porque pudemos reunir a comunidade, 

segundo porque foi em um espaço que é 
nosso. Em Mariana, muitos moram em lugares 

diferentes e é difícil  reunir todos”, conta a 
catequista, Rosilene Gonçalves da Silva.

Nessa atividade, vi que todos se divertiram 
muito. Meu filho gostou tanto que 

está ansioso para o próximo encontro. 
Precisamos de mais momentos assim para 

as crianças”, diz a mãe de Anthony, 
de 7 anos, Ana Paula Ferreira.

Em março, foi a vez da garotada ocupar 
a escola. Ela se transformou em cinema e 
crianças de 6 a 12 anos assistiram ao filme 
“Tibum – O primeiro super-herói caipira que 
se tem notícia”. O dia foi muito divertido, 
cheio de brincadeiras e cantigas de roda.

A CAMINHO DE CASA
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Oficinas da Casa dos Saberes estão de volta! 

Além das atividades que acontecem no 
reassentamento de Bento Rodrigues, a 
Casa dos Saberes está retomando sua 
programação para a convivência das 
comunidades. Quem se interessar pode 
participar, de forma gratuita, de oficinas de 
dança, artesanato, costura e musicalização. 

Clarice de Cássia Silva Peixoto, de Paracatu 
de Baixo, garantiu sua vaga. 

 
Falamos sobre o plantio de ervas que 

podem ajudar no cultivo sustentável em 
hortas, servirem para consumo próprio 

e serem comercializadas. Achei bem 
importante esse evento, porque junta 

as pessoas que se separaram depois do 
rompimento”, conta Waldir Pollack.

E aí, curtiu a ideia?  
Participe!

Ou vá até a Rua Antônio Olinto,  
nº 34, no Centro. 

O atendimento presencial é de 
segunda a sexta-feira, das 9h às 11h 
ou das 14h às 16h.

Se inscreva pelo (31) 99390-5713.

“A gente aprende passos de músicas do TikTok, 
de zumba e danças aeróbicas. Estou sempre 

convidando as pessoas para participar. Quanto 
mais gente, mais animado fica”, comenta Clarice.

Em maio, 37 pessoas curtiram a primeira 
Roda de Viola Caipira e Violão.

Em abril, quem gosta de plantar encontrou o seu lugar. Houve troca de mudas e 
oficinas sobre cuidados com hortas.  Cerca de 30 pessoas participaram, entre elas o 
produtor de Paracatu de Baixo, Waldir Pollack, que compartilhou muito do que sabe!
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OBRAS: COMO ESTAMOS?

Segundo turno para acelerar a construção

Desde maio, o reassentamento de Bento Rodrigues conta com o segundo turno de trabalho 
para agilizar a construção. Isso significa que, além dos 2.500 profissionais que atuam das 7h 
às 16h, outros 800 profissionais estão presentes das 15h45 à 00h45. Em Paracatu de Baixo,  
o segundo turno também começou! Avança, minha gente!

É importante relembrar que a evolução 
das obras e a previsão de conclusão dos 
trabalhos até dezembro de 2022 dependem 
de várias questões:

Projetos aprovados pelos atingidos.

Alvarás emitidos pela Prefeitura de Mariana.

Autorização das famílias para início das obras.

Autorização das comissões de atingidos 
e de outras instituições para o início da 
construção dos bens de uso coletivo.

Questões de engenharia.

Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Infantil

Salão ComunitárioPraça Santo Antônio

Posto Avançado de Saúde Campo

11 residências Posto de Serviços2 sítios

Disponibilidade de mão de obra.

Impactos da pandemia no ritmo dos trabalhos, 
evolução da vacinação e redução de índices de 
transmissão da Covid-19.

O que cada uma vai fazer?

Pacote 4 assinado

Em Paracatu de Baixo, os contratos com 
a Engeform e a Andrade Gutierrez foram 
assinados. As construtoras serão as 
responsáveis pelas obras do Pacote 4.

BENTO RODRIGUES

103 casas e 3 bens  
coletivos em andamento

47 casas e 4 bens  
coletivos concluídos

A construção das casas e dos bens de 
uso coletivo continua sendo o foco dos 
reassentamentos de Bento Rodrigues e de 
Paracatu de Baixo. Até o momento são:

PARACATU DE BAIXO

37 casas e 1 bem coletivo 
em andamento

13 residências 7 sítios 2 lotes

A CAMINHO DE CASA
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ATENÇÃO!
A Fundação Renova esclarece que 
faz o desconto máximo de 10% do 
valor da indenização para pagar os 

honorários aos advogados, conforme 
determinado na sentença. Além disso, 
não interfere, controla ou fiscaliza a 

negociação entre cliente e advogado.

As comunidades de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, assim como outras atingidas 
pelo rompimento da barragem de Fundão, podem participar do Sistema Indenizatório 
Simplificado. É comum ter dúvidas sobre ele. Vamos esclarecer algumas?

RENOVA RESPONDE DÚVIDAS 
SOBRE INDENIZAÇÃO

Precisa de advogado para entrar no sistema?

Sim, um advogado ou defensor 
público. Somente o seu representante 
legal conseguirá acessar o Portal do 
Advogado para enviar a documentação.

Sobre o pagamento de 
Lucro Cessante em 2022

Todo ano, quem deixou de receber pelos 
serviços ou produtos de um negócio 
que tinha e, por isso, fez um acordo no 
Programa de Indenização Mediada (PIM), 
aguarda o pagamento do Lucro Cessante. 

Em 2022, alguns atingidos de Mariana se 
queixam de ainda não terem recebido o 
valor referente a 2021. A Fundação informa 
que os contatos estão sendo feitos desde 
janeiro e destaca que haverá incidência de 
juros nos pagamentos após 31 de março.

Quem pode entrar no Sistema  
Indenizatório Simplificado?

As categorias que sofreram danos 
de difícil comprovação e que 
geralmente envolvem trabalhos 
informais, como artesãos, lavadeiras 
e pescadores de subsistência. 
Algumas categorias formais também 
podem participar. É o caso de donos 
de hotéis e de restaurantes. Todos 
tinham que ter no mínimo 16 anos na 
data do rompimento.

Participar do sistema suspende o 
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)? 

Não. A suspensão acontece somente 
depois de aceitar a proposta de 
indenização. Isso acontece porque 
o sistema quita, de forma única e 
definitivamente, todos os danos 
sofridos pela pessoa. Com isso, o 
pagamento do AFE é encerrado.

INDENIZAÇÃO

Qual o prazo para participar?

De acordo com a decisão da Justiça, o 
prazo foi prorrogado até 30 de junho.
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CASA DA BANDA É CONCLUÍDA

FIQUE POR DENTRO 
DO QUE ACONTECE

Depois de sete meses em restauração, o Museu 
Escola Sociedade Musical São Caetano - Casa da 
Banda, de Monsenhor Horta, distrito de Mariana, 
ficou pronto. A entrega para a comunidade 
estava prevista para o início de maio, mas após 
divergências manifestadas pela Prefeitura de 
Mariana sobre algumas intervenções feitas,  
a Fundação se comprometeu a solucioná-las.

O Museu vai ser utilizado para preservar 
a história musical local. “Vamos expor 
partituras, fotos e cartas encontradas na casa 
da família Ramos, onde o grupo ensaiou por 
muito tempo. Também usaremos o espaço 
para digitalizar partituras e dar cursos de 
capacitação musical”, contou Arjuna Rama, 
pesquisador e músico da banda.

Dos 22 trabalhadores que atuaram nas obras, 
alguns eram da comunidade, como o pedreiro 
Tanael Freitas de Paula, que é baterista do grupo.

ANTES

DEPOIS

Limpeza do terreno

Troca de telhas degradadas

Preservação da estrutura de madeira e das 
técnicas construtivas de alvenaria compostas 
por pau a pique e adobe (terra crua)

Restauração do piso, fogão a lenha e chaminé

Novas instalações elétricas e hidráulicas

O que foi feito

A Fundação Renova foi a responsável 
pelas obras de revitalização, seguindo o 
projeto conceitual da Prefeitura de Mariana.  
Com exceção do tamanho e da fachada,  
que não foram modificadas, houve:

Foi muito gratificante trabalhar na obra 

da Casa da Banda. Ali, eu senti que estava 

construindo uma parte da história que 

venho participando há 15 anos. Adquiri um 

conhecimento sobre restauro que vou levar 

para o resto da vida”, afirma Tanael.
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PRÓXIMA PARADA:  
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

A próxima obra no distrito de Monsenhor 
Horta é na antiga Estação Ferroviária. Por 
lá, será feita a recuperação do telhado de 
barro, do reboco e dos embasamentos em 
pedra. Os pisos, forros de madeira, portas e 
janelas também serão revitalizados.  
O espaço ganhará rampa de acesso, 
guarda-corpo nas escadas, iluminação 
externa e muito mais. 

Os moradores estão ansiosos pela 
conclusão das obras, programada para 
dezembro de 2022. A Estação Ferroviária 
de Monsenhor Horta vai se tornar um 
espaço de uso da comunidade. Para eles, 
a intervenção é importante, pois resgata 
um local que movimentou a economia do 
distrito durante muito tempo.

A estação era ponto de despacho de 
mercadorias, como capim para fazer 

colchão e panelas que vinham de 
Cachoeira do Brumado. O pessoal também 
fazia carregamento de carvão vegetal que 

ia para Miguel Burnier”, conta Caetano 
Ventura, agente ferroviário que também 

morou na estação por 12 anos.

As duas obras foram 
estabelecidas pelo Conselho 

Municipal do Patrimônio 
Cultural de Mariana (COMPAT), 

por meio de condicionante 
ambiental, tendo em vista o 

risco de impactos no distrito de 
Monsenhor Horta em função da 
construção do reassentamento 

de Paracatu de Baixo.Im
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Ralf é um cachorro de raça americana, de 14 
anos de idade, um senhorzinho muito amado 
por sua tutora, Luciene da Silveira, de Bento 
Rodrigues. Há alguns meses, ela notou que 
a barriga dele estava irritada e cheia de 
manchas vermelhas. Preocupada, solicitou 
um atendimento na Fundação Renova.

Os veterinários chegaram, avaliaram o caso 
e receitaram vitaminas, remédios, pomadas 
e shampoo. O resultado: nada de coceiras 
e um cãozinho que até voltou a latir, coisa 
que não fazia mais. “Fiquei muito satisfeita! 
Estava preocupada com ele porque estava 
magro e idoso, mas agora já está ativo de 
novo”, afirma. 

ANIMAIS PODEM CONTAR COM 
ATENDIMENTO VETERINÁRIO A DOMICÍLIO

Na dúvida se seu animal pode ser 
atendido, faça o primeiro contato para 

receber orientações!

De segunda a sexta, das 8h às 18h, registre uma 
manifestação pela Central de Relacionamento  
0800 031 2303 ou pelo site  
www.fundacaorenova.org/fale-conosco.  
Em caso de urgências fora desse horário ou nos 
fins de semana, ligue para 31 98312-8820. 

No primeiro contato, é preciso informar ao 
atendente o máximo de detalhes sobre a situação 
do animal, incluindo espécie, sexo, idade e breve 
relato do caso, além de endereço e telefone do 
tutor. Para toda solicitação serão avaliados o direito 
do animal ao atendimento e a necessidade de 
urgência. A equipe de veterinários vai analisar o 
prazo para ir até o local a partir das informações 
encaminhadas. Por isso, é fundamental detalhar o 
estado do animal.

Casos normais - previsão de até 5 dias. 
Casos de urgência, sem risco de morte do animal, 
mas que pode caminhar para isso se não for 
solucionado rapidamente - até 72 horas.
Emergência - até 24 horas.

O serviço está disponível para as famílias do 
reassentamento e participantes do PASEA.  
Os animais que hoje vivem com seus 
tutores podem ser atendidos se estiverem 
registrados no histórico de resgate do 
Programa de Assistência aos Animais ou 
cadastrados na Fundação Renova. Antes 
da assistência, são checados o histórico 
de saúde do animal e sua situação atual, 
dizendo se o problema se relaciona ao 
rompimento da barragem de Fundão.

Como solicitar o  
atendimento veterinário?

Triagem

Prazos de atendimento

Tutores com animais sob guarda temporária 

da Fundação Renova nas fazendas próximas 

à Mariana agora podem visitá-los em um fim 

de semana por mês, além dos tradicionais dias 

de terça e quarta-feira. Uma manifestação 

deve ser aberta pela equipe de Diálogo de 

referência ou pelos Canais de Relacionamento. 

Posteriormente, um profissional da Assistência 

aos Animais fará contato para agendar a visita.

Visitas nas fazendas

FIQUE POR DENTRO 
DO QUE ACONTECE

Ralf
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TIMES DE BENTO E PARACATU 
RETORNAM AOS CAMPOS DE FUTEBOL 

Alô, torcidas apaixonadas! Tá na hora 
de voltar a encher as arquibancadas 
pelos times Bento Rodrigues 
Futebol Clube e Paracatu Esporte 
Clube. Depois de um longo intervalo, 
eles voltaram a participar de 
amistosos em campos alugados pela  
Fundação Renova.

O Tião, Wanderson Genuário, é o 
atual presidente e treinador do time 
de Bento Rodrigues, que se divide 
em quatro categorias: a principal, 
a dos veteranos, a feminina e a de 
futsal. As categorias principal e de 
veteranos jogam aos domingos, em 
Padre Viegas, Antônio Pereira ou 
onde são convidados. Em alguns 
meses eles disputarão a segunda 
divisão de Mariana, que promete 
ser emocionante.

Já o time masculino de 
Paracatu de Baixo está há 
algumas semanas seguidas 
jogando aos sábados, das 
18h às 20h, no campo  
do União. 

Em Santa Rita Durão, no 
dia 1º de maio, participaram 
do Torneio do Trabalhador 
e levaram o troféu de 
campeão para casa. Nilton 
Gonçalves, presidente da 
equipe, conta com a energia  
de pessoas da comunidade 
que quiserem prestigiá-
los. Para isso, eles têm 
divulgado os jogos em 
um grupo de WhatsApp.

O nosso time é uma família, por isso, convido a todos para 
nos prestigiar porque este ano vamos disputar a segunda 
divisão rumo à primeira, se Deus abençoar”, convida Tião.

A minha intenção é chegar na primeira divisão, como antes. Quem 
quiser participar com a gente, pode me procurar. A torcida é muito 

importante e todos são bem-vindos”, diz Nilton Gonçalves.
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FALE COM A GENTE

0800 031 2303

Rua Bom Jesus, 196/A 
Centro | Mariana

fundaçãorenova.org/
fale-conosco

instagram.com/
fundacaorenova

ouvidoria 
fundacaorenova.org

facebook.com/
fundacaorenova

CLASSIFICADOS

PRATAS DA CASA

Adair da Silva e sua esposa, 
Geneci, de Bento Rodrigues, 
decidiram há quatro anos 
testar receitas de doce. E não 
é que deu certo? Desde então, 
eles vendem pé de moleque 
de amendoim inteiro, torrado e 
uma deliciosa cocada nas ruas 
de Mariana. O melhor de tudo 
é que o preço cabe na palma 
da mão: R$2,50 a unidade. 
Vamos experimentar!

DOCES DOS SONHOS!

CONTATO: (31) 99830-9523 (Adair)
 (31) 99858-0397 (Geneci)

Natura, Avon, Boticário, Eudora, 
pijamas femininos e peças 
íntimas… A Luana da Silva, de 
Paracatu de Baixo, vende de 
tudo um pouco! Há 3 anos ela 
é revendedora de produtos 
de beleza. Se você precisar 
de algo, é só chamá-la que 
ela apresenta a melhor opção 
de perfume, creme, sabonete, 
maquiagem e hidratante pra 
você. Ela também trabalha com 
pronta entrega. 

CONTATO: (31) 98229-5311

OPÇÕES DE PRESENTE?  
LIGUE PRA LUANA!

MÃOS PODEROSAS DA SIRLEI!

Tá precisando de uma mãozinha 
que vai te deixar com um visual 
de milhões? Chame a Ana 
Luíza, de Bento Rodrigues. 
Com apenas 16 anos, já tem 
certificado de maquiadora 
profissional e faz trabalhos 
incríveis. Então, se surgir uma 
ocasião, entre em contato!  
A Ana atende a domicílio, em 
qualquer lugar da cidade. 

Desde que fez um curso de 
maquiagem profissional, 
em 2020, a Sirlei Batista, 
de Paracatu de Baixo, não 
parou mais de testar as 
técnicas nas clientes. E vem se 
aperfeiçoando cada vez mais. 
Quer apreciar de perto o dom 
artístico dessa mulher?  
Marque um horário, que ela  
vai até você!

TALENTO DE SOBRA!

INSTAGRAM: @analuu_makeup16
CONTATO: (31) 99630-9866

INSTAGRAM: @sirleybatista_makeup
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