
Olá! Tem Informe novo na 
área! Nesta edição,  
vamos te atualizar sobre 
as obras do Pacote 4, que 
estão avançando.  
Temos novidades sobre 
o projeto Brota, para 
os jovens e futuros 
empreendedores da 
comunidade, além da 
volta da Casa dos Saberes. 
Boa leitura!
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81 projetos 
protocolados80 alvarás

emitidos

63 Termos de Opção ao  
Reassentamento assinados 

78 famílias 
em atendimento

Em abril, assinamos os contratos com a Engeform e a 
Andrade Gutierrez. As construtoras são as responsáveis pelo 

andamento das obras do Pacote 4 de Paracatu de Baixo.

Tá sabendo que 22 jovens dos reassentamentos de 
Paracatu de Baixo, Bento Rodrigues, Familiar e da pecúnia 
vão participar do projeto Brota? Eles serão estimulados a 
ter ideias inovadoras e criar seus próprios negócios para 

transformar o futuro e a realidade nas duas comunidades. 
Nayure Gabriella Oliveira Silva e Mateus Elias Isabel 

foram selecionados e estão muito animados  
para brotar suas ideias.

O que cada empresa vai fazer?

Brotando ideias para o futuro

Cursos e capacitações

reassentamento
Giro pelo

Paracatu de Baixo em números

Obras do Pacote 4 começam

56 casas com
obras iniciadas

03 bens coletivos
com obras iniciadas

1765

na obra
colaboradores

22 casas2 lotes 7 sítios

Escolas de Ensino Infantil e Fundamental

Posto Avançado de Saúde Campo

Posto de Serviços Salão Comunitário

Praça Santo Antônio 11 casas 2 sítios

Os coordenadores de Infraestrutura, Ronaldo de 
Souza Lopes, e de Edificações, Henrique Gandra, 
comentaram sobre esse passo importante para o 

avanço do reassentamento.

Obras em novo horário

No mês passado, a Andrade Gutierrez começou o 
segundo turno de trabalho no reassentamento. Sabe 
o que isso significa? Dos 700 colaboradores que 
estão construindo as casas em Paracatu de Baixo, 
alguns passaram a trabalhar no período noturno. As 
obras também estão ocorrendo aos sábados. Isso vai 
acelerar a construção das residências para que, em 
breve, as famílias possam começar a se mudar.

Em que pé essas obras estão?

Ronaldo: Com a Andrade, 21 casas 
estão em andamento. Uma delas está 
com a alvenaria e a laje finalizadas. 
Cinco com a alvenaria concluída e 
a laje em construção. Iniciamos as 
fundações e terraplanagem dos sítios e 
o cercamento dos lotes com muro.  
 
Henrique: A Engeform iniciou a 
alvenaria das escolas e a fundação do 
Posto Avançado de Saúde. No mês de 
julho, está previsto o início das obras 
dos demais bens de uso coletivo, com 
exceção do campo.

Quantas pessoas estão  
trabalhando nas obras do Pacote 4?

Ronaldo: A Andrade tem cerca de 700 
trabalhadores na construção das casas. 
 
Henrique: Já a Engeform possui 
aproximadamente 80 trabalhadores, 
mas a previsão é aumentar para até 140 
ainda em julho. 

Quero construir um projeto que traga valores e seja 
totalmente inovador, que faça sentido para mim e 

que seja transformador para a comunidade. Minhas 
expectativas são as melhores. Quero aprender a ver o 
mundo com outros olhos e estou mega animada com 

tudo que está por vir. Não tenho dúvida de que teremos 
projetos incríveis, engajados e com propósito”.  

Nayure Gabriella Oliveira Silva.

“

Meu projeto trata-se de capacitar pessoas a construir 
negócios digitais e fonte de renda através da internet. 
Tenho certeza de que ele vai ajudar muita gente que, 
assim como eu, não sabia o que fazer para alcançar 

uma profissão altamente rentável, onde a proposta é a 
liberdade financeira e a realização profissional.  

Minha expectativa é transbordar meu conhecimento  
em outras mentes”. Mateus Elias Isabel.

“



Central de Relacionamento:  
0800 031 2303

Fale Conosco: 
fundacaorenova.org/faleconosco

Casa dos Saberes está de volta!

Cursos e capacitações

As atividades da Casa dos Saberes retornaram depois de 
um tempo paradas por causa da pandemia.

Depois de sete meses em restauração, o Museu Escola 
Sociedade Musical São Caetano - Casa da Banda, de 
Monsenhor Horta, distrito de Mariana, está de cara nova!

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. 

Segundo o pesquisador e músico da banda São Caetano, 
Arjuna Rama, a casa será utilizada pela banda para expor 
partituras, fotos e cartas encontradas na casa da família 
Ramos, digitalizar partituras antigas e oferecer  
cursos de capacitação musical.

Que tal aprender e trocar conhecimentos de um jeito bem 
divertido com seus vizinhos e amigos? 

Para garantir sua vaga, entre em contato pelo  
(31) 99390-5713 ou compareça na rua Antônio Olinto,  

34 - Centro, de segunda a sexta-feira,  
das 9h às 11h ou das 14h às 16h.

Há vagas para oficinas de:

Costura Musicalização

Dança Artesanato

Restauração da Casa da Banda concluída

Também tem obra aqui

A obra foi conduzida pela Fundação Renova.  
Ela foi definida pelo Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural de Mariana (COMPAT), por 
meio de condicionantes ambientais, tendo em vista 
os impactos causados pelo tráfego de caminhões 
em Monsenhor Horta para a construção do 
reassentamento de Paracatu de Baixo.

Vamos conhecer mais o Brota?

Dois dedos 
de prosa

Conversamos com a Luiza Freire, consultora do Iebt 
Inovação, nossa empresa parceira, que deu os detalhes.

A ideia de estimular o empreendedorismo 
nos reassentamentos, entre pessoas 
de 18 a 29 anos, surgiu de uma pesquisa 
realizada com cerca de 50 jovens entre 
maio e junho de 2020. Os resultados 
mostraram essa vontade deles terem  
seu próprio negócio.

Como surgiu a ideia do projeto Brota?

Vamos trabalhar algumas habilidades 
essenciais para o profissional do 
futuro que quer abrir novos negócios. 
Teremos treinamentos, mentorias, 
conexões, consultorias e muito mais.

Qual suporte os jovens terão 
para criar seus projetos?

Sim! Vamos premiar em dinheiro as  
três melhores soluções de negócios.  
O Brota também vai estimular 
parcerias entre os empreendedores 
para que as ideias saiam do papel.

E vai ter premiação?


