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Projeto do Centro de Saúde Dona Manoca

Avanço do Plano
de Compensação e
Desenvolvimento
Com a participação ativa das comunidades, Itabirito
segue avançando com o Plano de Compensação
e Desenvolvimento. O objetivo não é somente
compensar os eventuais impactos causados pela
elevação do nível máximo de emergência da
barragem Forquilhas, mas também construir, de forma
coletiva, soluções para o município. Acompanhe as
obras em andamento:
Cobertura e reforma na quadra da
Escola Municipal Ana Amélia Queiroz
DEZ/2020 - JUL/2021
“A reforma está trazendo muito contentamento, não
só para os alunos, mas também para os professores
e para a toda a comunidade”, conta Maria José
Mônica dos Santos Braga, diretora da escola.
Reforma Centro de Saúde em
Engenheiro Corrêa (OP)
MAI/2021 - JUL/2021
“Agora, com a reforma, o Centro de Saúde poderá
oferecer mais privacidade aos pacientes, já que
as salas estarão separadas por especialidade”,
afirma Daniela Viana de Jesus, moradora de
Engenheiro Corrêa.

Reforma na quadra da Escola
Municipal Guilherme Hallais França
MAI/2021 - SET/2021
“Conseguiremos atender melhor os nossos alunos
e incentivar ainda mais a prática de esportes”, diz
Iracema Mapa, secretária de educação da escola.
Construção de UBS em Bonsucesso
JUN/2021 - NOV/2021
“É uma conquista para a comunidade do
Bonsucesso. A nova unidade de saúde vai
possibilitar maior conforto e melhor atendimento
à população”, pontua Amanda Santos, secretária
municipal de urbanismo.

Cobertura, reforma na quadra e
construção de vestiário na Escola
Municipal Ribeirão do Eixo
JUN/2021 - DEZ/2021
“A reforma vai possibilitar que utilizaremos a
quadra faça chuva ou faça sol”, comemora
Valdívio da Silva, professor da escolinha de
futebol da comunidade.

Mais segurança para o meio ambiente e
para as comunidades
Para controlar e mitigar os impactos ambientais que
eventualmente podem ser causados pelas obras
de descaracterização das barragens Forquilhas I, II,
III e Grupo, que serão iniciadas após a conclusão da
estrutura de contenção, contamos com o trabalho
intenso de profissionais capacitados que vão além do
cumprimento das legislações.
“Primeiramente fazemos um estudo da área onde as
estruturas serão descaracterizadas para definirmos quais
procedimentos serão realizados para preservar ou minimizar
os possíveis impactos a flora, os recursos hídricos e a
qualidade do ar, por exemplo”, explica Gianni Pantuza,
gerente de Meio Ambiente do projeto. Confira algumas
das ações que são executadas com regularidade:
Caminhões-pipas molham as vias de
acessos às obras para evitar dispersão de
poeira

Criação de acessos alternativos para
reduzir o tráfego de veículos pesados nas
vias utilizadas pela comunidade

Medidores de ruídos são instalados para
aferir o limite de som proveniente das obras
e propor melhorias, se necessário

Veículos utilizados nas obras passam
por inspeção visual para garantir as
condições de tráfego
Sistema de telemetria que monitora
a velocidade dos caminhões utilizados
no transporte de materiais para as obras.
O objetivo do equipamento é reforçar a
segurança do tráfego

Após a finalização da obra, seguimos monitorando
a recuperação ambiental da área por meio do
acompanhamento da estabilidade biológica da
região, ou seja, verificamos como essas alterações
estão impactando o meio ambiente. “Durante todo o
processo, as atividades são monitoradas diariamente e
nosso trabalho é pautado no diálogo e na escuta sobre as
necessidades da população”, afirma Pantuza.

Novas chances para a criatividade
A atriz Júlia Castro do Grupo Teatral Flor de Maio conta
que a iniciativa ampliou suas perspectivas e trouxe
muitos aprendizados. “Compreendemos melhor nosso
negócio e como podemos atuar na cidade, inclusive
precificando nosso serviço”.

Grupo Teatral Flor de Maio em atividade (imagem
produzida antes da pandemia Covid-19)

Transformar talento em oportunidades de trabalho
e geração de renda é a intenção do Projeto
Desenvolvimento Territorial e Transformação
Social que, em parceria com a Vale, realiza
capacitações voltadas para empreendedores da
economia criativa, agroecologia e turismo, além
do fortalecimento institucional a 14 associações e
coletivos que atuam em Itabirito.

A pandemia não impediu a continuidade do projeto.
As oficinas estão acontecendo em formato virtual, sem
prejudicar o desenvolvimento dos participantes. Mesmo
à distância, eles criaram uma rede colaborativa onde
trocam ideias sobre o aprendizado e realizam parcerias
para a inovação da oferta de serviços.
Conheça também o Projeto
Horizontes através do QR Code
ao lado. Outra iniciativa que busca
estimular negócios inovadores,
que tragam impactos positivos
para a cidade.
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