
A Fundação Renova concluiu a 
contratação do ouvidor-geral.  
Pedro Strozenberg, advogado e 
especialista em Direito Público, foi 
escolhido para a função no final de 
2019 e terá mandato de quatro anos.

“A Ouvidoria da Fundação já existe e 
com atuação responsável e cuidadosa 
no recebimento e tratamento das 
manifestações recebidas. Mas amplia 
seu escopo e se propõe a ser agora 
mais propositiva, reforçar a presença 
nos territórios e o diálogo ativo com 
as comunidades”, afirma Strozenberg. 
Entre as suas atribuições está a 
articulação com diversos públicos que 
se relacionam com a Renova para dar 
mais agilidade às respostas.

A contratação do ouvidor-geral foi 
uma determinação do TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta) Governança, 
acordo que criou diferentes instâncias 
para assegurar a participação dos 
atingidos na reparação. Saiba mais.

A Ouvidoria é o canal que recebe 
manifestações e denúncias envolvendo 
irregularidades nas atividades da 
organização, incluindo fraudes, desvios 
de conduta e impactos negativos 
sobre os direitos humanos. Todas 
as manifestações registradas são 
apuradas com confidencialidade.

E-mail: ouvidoria@fundacaorenova.org

Telefone: 0800 721 0717

Site: www.canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

Para estimular ações que promovam a 
melhoria da qualidade de vida nas áreas 
atingidas pelo rompimento da barragem 
de Fundão, o Edital Doce MG da Fundação 
Renova aprovou 139 projetos de 35 
municípios mineiros para áreas de Cultura, 
Turismo, Esporte e Lazer. Um total de 22 
projetos de Mariana foi aprovado.

Edital Doce MG divulga lista 
de projetos aprovados
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O bordado é um dos principais 
bens culturais da cidade

CONHEÇA AS INICIATIVAS

Para colaborar com a economia durante 
a pandemia de coronavírus, o fundo 
Desenvolve Rio Doce, que oferece capital 
de giro para empresas de municípios 
atingidos da bacia do rio Doce, reduziu a 
taxa de juros para 0,45% ao mês.

O Imposto sobre Operação Financeira 
(IOF) e a Tarifa de Análise e Abertura de 
Crédito (TAAC) passam a ser incluídos 
no financiamento. No caso dos contratos 
já existentes, serão adotadas ações 
específicas para ajudar a superar essa 
fase. As medidas valem até 30 de junho 
de 2020. Solicitações e simulações 
podem ser feitas no site do BDMG.

Os microempreendedores locais 
também são foco das ações da Renova. 
Para estimular a formalização como 
Microempreendedor Individual (MEI), 
foi preparado um material com o passo 
a passo do procedimento no Portal do 
Empreendedor. Veja como fazer. 

Os atingidos que tenham um produto ou 
serviço a fornecer à Fundação e sejam 
devidamente formalizados podem se 
cadastrar no Sistema para Fornecedores. 
Clique aqui e saiba mais!

Micro e pequenos 
empresários recebem 
apoio durante pandemia
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Seguindo as orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério 
da Saúde, a Fundação Renova adotou 
ações preventivas contra o Covid-19 
desde o mês de março. Veja as medidas 
de segurança colocadas em prática:

- Os colaboradores dos escritórios 
administrativos estão em home office 
desde o dia 16 de março e por  
tempo indeterminado.  
- Os Centros de Informação e Atendimento 
(CIAs) estão fechados, mas o atendimento 
pelo 0800 permanece, com a equipe 
adotando protocolos de prevenção e 
adaptação de sua rotina de trabalho.
- Os Centros de Indenização Mediada 
tiveram o funcionamento suspenso no 
dia 16 de março. Os atendimentos para o 
período foram reagendados.
- Os cerca de 70 profissionais de saúde e 
proteção social que atuam em Mariana 
e Barra Longa seguem com suas 
atividades sob a gestão das secretarias 
municipais de saúde.
A Fundação Renova continua 
acompanhando o cenário do coronavírus 
em todo o território e seguirá adotando 
ações de prevenção e segurança.

As obras dos reassentamentos de Bento 
Rodrigues, de Paracatu de Baixo e da 
modalidade Familiar foram retomadas 
nesta terça-feira, dia 5 de maio. Assim 
como a recuperação da cachoeira do 
distrito de Camargos, em Mariana.

A decisão está apoiada pela Deliberação 
Nº 17 do Comitê Extraordinário 
COVID-19, do Governo de Minas Gerais, 
que autoriza a continuidade dos trabalhos 
na construção civil. As intervenções foram 
paralisadas no dia 23 de março como 
medida emergencial de prevenção e 
segurança frente à pandemia da COVID-19.

Nos reassentamentos, a retomada vai 
acontecer em etapas, começando pelas 
obras de terraplenagem, contenção, 
fundação, edificação das casas, e 
readequação do aterro sanitário, utilizando 
um número pequeno de colaboradores em 
campo para evitar aglomerações. 

Em Camargos, as intervenções também 
serão feitas de maneira gradativa e com 
efetivo reduzido. Inicialmente, cerca de 
cinco colaboradores de Mariana serão 
mobilizados e trabalharão ao ar livre. 
A previsão é que os trabalhos sejam 
executados em cerca de 30 dias a partir da 
retomada no distrito.

Neste momento, a Fundação Renova prioriza 
a mão de obra local para todas as atividades, 
trazendo de fora o mínimo necessário. 
Os colaboradores de outros locais foram 
avisados com antecedência e estão em 
“quarentena” de, no mínimo, 12 dias.

Para esse retorno, serão adotadas 
ações protetivas, como aferição diária 
de temperatura dos colaboradores, 
alternância de horário nas refeições, 
fácil acesso a álcool gel e a pontos 
de higienização com sabão, uso de 
máscaras e distância mínima de 1,5 
metro entre todos os trabalhadores.

Além disso, com base nas orientações 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
não serão escalados os colaboradores 
pertencentes aos grupos de risco.  
Confira aqui mais informações sobre 
essas retomadas.

Estão abertas as inscrições para 
o Concurso Ideias Renovadoras: 
Plantando Árvores e Colhendo 
Alimentos, promovido pela Fundação 
Renova em parceria com o WWF-Brasil, 
o Instituto Terra e o Centro de Pesquisa 
Internacional Agroflorestal (ICRAF). 
O objetivo é identificar iniciativas de 
restauração florestal e premiar cinco 
delas, sendo três na bacia do rio Doce e 
outras duas de qualquer lugar do Brasil.

As cinco melhores soluções vão receber a 
quantia de R$ 6 mil cada e participar de 
uma imersão com especialistas da área 
no Instituto Terra, em Aimorés (MG). Os 
projetos gerados durante essa capacitação 
poderão ser aproveitados nos programas 
de restauração da Fundação Renova na 
bacia do rio Doce que abrangem 40 mil 
hectares, sendo 10 mil destinados ao 
plantio para geração de renda.

Quem pode se inscrever: produtores 
rurais, empresários, cooperativas, 
associações, instituições de pesquisa, 
escolas, alunos ou qualquer pessoa 
física brasileira com mais de 18 anos (ou 
pessoa jurídica legalmente constituída 
no Brasil) com pelo menos uma iniciativa 
de recuperação florestal.

Encerramentos das inscrições: 5 de junho 
Divulgação das iniciativas  
selecionadas: 1 a 15 de agosto

A reforma do Centro de Atenção 
Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij) será 
concluída e entregue ao município em 
meados de maio. 

As obras haviam sido paralisadas em 
20 de março devido à pandemia de 
coronavírus, mas retomaram ainda 
em abril após acordo firmado com a 
Prefeitura de Mariana para reforçar o 
sistema público de saúde nas ações 
relacionadas à COVID-19. 

Os 300 m² de área construída vão abrigar 
novas salas de atendimento, um centro 
de enfermagem e acolhimento e área de 
oficina de trabalho das equipes de saúde. 
A forma de uso do espaço como ponto de 
atendimento à população será definida 
pelo município.

O projeto original do CAPSij prevê atenção 
à saúde mental da população atingida pelo 
rompimento da barragem de Fundão, a ser 
realizado por uma equipe multidisciplinar 
formada por psicólogos clínicos, psiquiatra, 
assistentes sociais, fonoaudiólogo, 
terapeutas ocupacionais, sociólogo  
e arteterapeuta. 

Inscrições para o 
Concurso Ideias Renovadoras 
vão até junho

Essa é a edição 10 do Jornada de Mariana. O propósito é informar e prestar contas 
sobre o processo de reparação dos danos do rompimento da barragem de Fundão. 
O boletim é impresso, mas em função do coronavírus, a distribuição desta edição 
será apenas digital. Leia e compartilhe.
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Ideias sobre restauração florestal 
receberão apoio de R$ 6 mil

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

Ouvidoria - faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

Rua Dom Viçoso, 236/242 
Centro   Mariana

Fundação adota outras 
medidas de prevenção

Os reassentamentos estão entre  
as obras que foram retomadas 

Ouvidor-geral vai  
estreitar relacionamento 
com comunidades

Obras do CAPSij serão 
concluídas para reforço do 
sistema municipal de saúde

A gestão do novo centro ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Saúde

Obras em Mariana retomam 
de forma gradual
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https://youtu.be/rz04VysUUXA
mailto:ouvidoria@fundacaorenova.org
http://www.canalconfidencial.com.br/fundacaorenova
http://www.canalconfidencial.com.br/fundacaorenova
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2019/09/aprovados_edital-doce-mg_2.pdf
https://drive.google.com/open?id=10F5XyM-CE3JNKCE8DXIfQjXyLTiknW4d&authuser=marlon@coletivoe.com&usp=drive_fs
https://drive.google.com/open?id=10F5XyM-CE3JNKCE8DXIfQjXyLTiknW4d&authuser=marlon@coletivoe.com&usp=drive_fs
https://www.bdmg.mg.gov.br/desenvolve-rio-doce/
https://www.youtube.com/watch?v=ofdVStIugGE
https://www.fundacaorenova.org/sistema-para-fornecedores/
http://www.fazenda.mg.gov.br/coronavirus/instrumentos-normativos/DELIBERACAO-DO-COMITE-EXTRAORDINARIO-COVID-19-N-17-DE-22-DE-MARCO-DE-2020-2.pdf
http://www.fazenda.mg.gov.br/coronavirus/instrumentos-normativos/DELIBERACAO-DO-COMITE-EXTRAORDINARIO-COVID-19-N-17-DE-22-DE-MARCO-DE-2020-2.pdf
http://www.fazenda.mg.gov.br/coronavirus/instrumentos-normativos/DELIBERACAO-DO-COMITE-EXTRAORDINARIO-COVID-19-N-17-DE-22-DE-MARCO-DE-2020-2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1GQoozJoRwxw6-6mOpbLhgTCmw0a6KEcR/view?usp=sharing

