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ORÇAMENTO

Orçamento Total Planejado

Orçamento Gasto R$ 14,18 milhões

10%

R$ 141,98 milhões

DIAGNÓSTICOS DE 
IMPACTO NO TURISMO, 
CULTURA, ESPORTES E 
LAZER

45
Número de diagnósticos realizados

0
Número de diagnósticos validados

Apresentação de propostas para demandas por perdas de espaço de lazer
 

Planejado

Novo prazo estipulado pelo CIF

Situação atual

 

2018

Janeiro de 2019

Não apresentadas

Elaboração e execução dos Planos de Desenvolvimento do Turismo de 
Mariana e da Foz
 

Planejado

Situação atual

 

2018

Em elaboração

Elaboração Participativa e 
Implantação de Equipamentos de 
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

1%

100%0%

Avanço no Inventário e Planos  
de Ação quanto aos Bens Materiais 
e Imateriais

3%

100%0%

Elaboração de Plano de 
Desenvolvimento do Turismo  
em Mariana e Foz do Rio Doce 

17%

100%0%

2018 2019 2020 2021 2022

Apresentação de propostas 
para demandas por perdas 

de espaço de lazer
NÃO APRESENTADOS

Elaboração e execução dos Planos 
de Desenvolvimento do Turismo de 

Mariana e da Foz
EM ELABORAÇÃO

Projeto de fortalecimento institucional NÃO INICIADO

Apresentação de propostas para 
demandas por perdas de espaço de lazer
NOVO PRAZO - ESTIPULADO PELO CIF

Elaboração e execução dos Planos de 
Desenvolvimento do Turismo de Mariana e da Foz

PLANEJADO

Apresentação de propostas para demandas por 
perdas de espaço de lazer

PLANEJADO

Projeto de fortalecimento institucional
PLANEJADOSituação atual do programa

A entrega dos primeiros diagnósticos 
dos danos foi feita pela Fundação 
Renova em março de 2017, e ainda 
não foi realizada sua devolutiva em 
nenhuma das comunidades atingidas 
e governos locais. A única ação 
iniciada foi a recente publicação 
do Edital Doce, restringindo-se aos 
municípios de Minas Gerais, que 
prevê repasse de recursos a projetos 
relacionados a Cultura, Esportes, 
Lazer, Turismo, a serem selecionados 
a partir de 2020.

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

desenvolvimento do turismo 
de Mariana e da Região da Foz: 
com o propósito de recuperar e 
fomentar a atividade econômica, 
só começaram a ser elaborados 
em 2019. 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.   

PROGRAMA DE APOIO 
AO TURISMO, CULTURA, 
ESPORTES E LAZER

CRONOGRAMA 

OBJETIVO RESUMIDO 
Apoiar e executar ações relacionadas ao Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, 
a partir dos diagnósticos dos danos realizados pela Fundação Renova nos 
municípios atingidos.

APROVADO PELO SISTEMA CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)

• 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. 
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.
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