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PROMOÇÃO DA 
RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA E DO 
TURISMO
MONITORAMENTO DO PROGRAMA 13

“As crianças antigamente brincavam no Rio Doce. Aí pedimos pra fazer uma área de lazer no córrego lá de cima e eles não fizeram. Eles 
não fizeram nada, tudo que pede eles dizem que não pode, parece que nóis nem existe”. (Atingido, em Resplendor)



PROGRAMA DE PROMOÇÃO 
DA RECUPERAÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA E DO 
TURISMO Orçamento Total Planejado R$ 57,9  milhões

R$ 0,76 milhões

OBJETIVO RESUMIDO 
Tem como objetivo promover ações nas áreas de cultura, esporte e lazer, para melhoria da 
qualidade de vida nos municípios atingidos; e fomentar o desenvolvimento turístico como forma 
de retomada e diversificação da atividade econômica dos polos turísticos de Mariana, Médio Rio 
Doce e Foz do Rio Doce.

CRONOGRAMA

Cronograma original (set/2017) Cronograma atual (jun/2020)

Início 02/03/2016 01/07/2016

Término 08/08/2023 31/01/2025

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
O ponto de partida das ações e projetos são os diagnósticos de impactos ao Turismo, Cultura, Esportes 
e Lazer que, apesar de entregues pela Fundação Renova ao CIF em março de 2017, ainda não foram 
iniciadas pela Fundação Renova as ações necessárias para a validação destes junto aos municípios 
e comunidades. A única ação iniciada foi o Edital Doce, de caráter compensatório, que está ainda na 
primeira das três etapas previstas. Lançado em setembro de 2019, o Edital selecionou 228 projetos 
que deveriam ter realizado suas ações em 2020. Devido à pandemia, no entanto, os contratos com os 
proponentes ainda não foram assinados.

ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado R$ 141,98* milhões

Orçamento Gasto R$ 19,48 milhões

14%

*Exceto recursos para obras viárias no montante de R$ 377 milhões, aprovadas no âmbito da “Agenda Integrada” 
(Deliberação CIF 377/2020).

Data de atualização: 30/06/2020

Implementação dos 
Projetos do Edital Doce

30%

STATUS DO PROGRAMA: PARCIALMENTE APROVADO PELO CIF 
(COMITÊ INTERFEDERATIVO)

*Anteriormente denominado “Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer”, passou por revisão no início de 2020. 
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• Enfrentamento das perdas de espaços de lazer: na maioria dos municípios atingidos, onde a população
- especialmente crianças e jovens - frequentava as pequenas praias ou lagos para nado e recreação,
houve perda de espaços de lazer e sociabilidade associados ao uso dessas águas. Para
90% dos municípios atingidos não foram oferecidas alternativas que viabilizassem
outros espaços e atividades de forma a valorizar ou ressignificar os modos de
vida das pessoas atingidas. Ainda não foi apresentada, pela Fundação Renova,
uma proposta global de enfrentamento dessas perdas, sendo que em apenas 
três municípios há ações em andamento.

Enfrentamento das Perdas de 
Espaço de Lazer e Sociabilidade

Ações reparatórias, de impacto relevante para as comunidades atingidas, que ainda não foram 
implementadas pela Fundação Renova:

• Desenvolvimento dos polos de turismo de Mariana e da Região da Foz: com o propósito de recuperar
e fomentar a atividade econômica, os planos começaram a ser elaborados em 2019, mas não tiveram

evolução. Vários segmentos sociais e econômicos atingidos, como comércio, pousadas, 
pesca e artesanato continuam sem perspectivas de retomada de suas atividades 

nas condições anteriores ao desastre. O novo escopo do Programa acrescentou 
mais um polo turístico (Médio Rio Doce) e incluiu obras de infraestrutura viária 
no Espírito Santo e em Minas Gerais. Até o momento só foram apresentadas 
as propostas de escopo para dois polos turísticos e feito o depósito judicial da 
primeira parcela de recursos previstos para as obras viárias.

Desenvolvimento dos Polos Turísticos 
de Mariana, Médio Rio Doce e Foz

Data de atualização: ago/2020

9%

27%

Data de atualização: 30/06/2020


