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Plataforma apresenta 
ações realizadas pela 
Renova até o momento

Nesta 4ª edição, o Boletim Jornada da Calha do Rio Doce traz o lançamento da 
plataforma A Reparação até Aqui, que apresenta as ações e os resultados do 
trabalho realizado pela Fundação Renova até agora. Além disso, o informativo 
mostra importantes atividades em andamento em nossa região.  
Leia e compartilhe!

Acompanhe a trajetória 
da reparação até aqui

Moradores de Pingo D’Água e Baixa Verde, 
em Dionísio; e Revés do Belém, em 
Bom Jesus do Galho, puderam conhecer 
melhor a história do Parque Estadual do 
Rio Doce (Perd) durante três reuniões 
virtuais realizadas em setembro. 

O encontro, promovido pela  
Fundação Renova e pelo Instituto 
Estadual de Florestas (IEF), reuniu 
cerca de 34 pessoas que conversaram 
sobre a relação das comunidades 
com o Parque, o histórico de criação 
da Unidade de Conservação (UC), 
suas certificações e reconhecimentos 
internacionais,  a importância da 
preservação da biodiversidade local, 
entre outras questões. 

A  plataforma A Reparação até Aqui foi 
lançada, no último mês, com o objetivo 
de apresentar as ações e os resultados 
do trabalho da Fundação Renova 
até o momento. Ela reúne as ações 
desenvolvidas nas diversas frentes 
de trabalho, divididas em sete temas: 
Ambiental, Infraestrutura, Produtiva, 
Cultural, Reassentamento, Indenização 
e Conhecimento.

Navegue pela plataforma e conheça os 
resultados do trabalho realizado até aqui

Moradores participam de 
encontro virtual com o Parque 
Estadual do Rio Doce
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Até agosto de 2020, a Renova pagou 
R$ 2,6 bilhões em indenizações e 
auxílio financeiro a 321 mil pessoas.

Além dos trabalhos de reparação, 
a Renova  coordena ações com 
recursos compensatórios, com 
foco principalmente em iniciativas 
estruturantes, de impacto coletivo  
e de longo prazo. Mais de  
R$ 600 milhões estão sendo 
destinados para projetos de 
construção e melhoria da coleta 
e do tratamento de esgoto e 
disposição adequada de resíduos 
sólidos em 39 municípios.

Outros R$ 830 milhões estão 
sendo repassados aos governos 
de Minas Gerais e Espírito Santo 
e prefeituras da bacia do rio Doce 
para ações de infraestrutura,  
saúde e educação. 

Do investimento acima, serão 
repassados R$ 12 milhões para  
a estruturação do trecho da  
Estrada Parque Bispo Dom Helvécio  
(acesso ao Parque Estadual do  
Rio Doce) e R$ 128 milhões  
para a estruturação do trecho 
rodoviário da MG-760.

O Fundo Desenvolve Rio Doce 
concedeu, até agosto de 2020,  
R$ 51,1 milhões em créditos 
para micro e pequenas empresas 
em Minas Gerais e Espírito Santo.
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Produtores de feijão de Rochedo, 
Córrego Preto e Leonel, na zona rural de 
Rio Casca, viram sua produção duplicar 
este ano, com apoio da Fundação 
Renova. Em agosto, eles colheram  
478 sacos (60kg) do grão, totalizando 
quase 29 toneladas. Toda a safra 
foi vendida para a empresa Alnutri 
Alimentos, detentora da marca Pink, por 
um valor 120% maior do que a média de 
venda do ano anterior. A empresa criou 
embalagem exclusiva para o produto, 
denominado “Cultivo do Bem”. 

Os produtores garantiram um feijão 
de melhor qualidade e alcançaram 
o mercado nacional após receberem 
assistência técnica e insumos (sementes 
padronizadas, adubo, biosilício para 
correção do solo e Equipamentos de 
Proteção Individual). Eles tiveram 
um faturamento de R$ 114 mil. As 
ações para retomada das atividades 
agropecuárias e abertura de mercado 
foram desenvolvidas pela Fundação 
Renova, em parceria com a Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater-MG) e Alnutri Alimentos.  

Quer saber mais detalhes sobre o 
projeto? Clique aqui e leia mais! 

Projeto dobra a  
produção de feijão em 
comunidades de Rio Casca 

“Antes a gente plantava milho, feijão, mas não 
tínhamos quem comprava. O apoio da Renova, 
da Pink e de todo o conjunto de pessoas 
envolvidas no projeto fez a agricultura reviver 
para gente. Trabalhamos sabendo que aquilo 
tem um valor, que temos a opção de vender.  
A gente só tem a agradecer”.

Ademar Vieira Dias,  
da comunidade de Rochedo.

“Achei que a reunião foi bastante produtiva 
no sentido de estreitar os laços entre a 
comunidade e o Parque, além de tirar algumas 
dúvidas sobre o que pode ou não pode ser feito 
nas áreas de amortecimento”.

Marcos Henrique dos Santos,  
morador de Pingo D’água.

Comunidades do entorno do 
Parque puderam conhecer 

melhor a história do local

Famílias aumentaram a 
qualidade e o volume de 

produção dos grãos

https://www.fundacaorenova.org/cincoanos/
https://www.fundacaorenova.org/noticia/projeto-dobra-a-producao-de-feijao-e-gera-faturamento-de-r-114-mil-para-agricultores-de-comunidades-de-rio-casca-mg/


A equipe de Diálogo Social da Fundação 
Renova está realizando Fóruns de 
Prestação de Contas virtuais com o 
objetivo de informar a população sobre 
o andamento das ações de reparação e 
compensação na região. Até o momento, 
foram realizados cinco reuniões com 
cerca de 80 membros das comunidades 
de Ipaba do Paraíso, em Santana do 
Paraíso; São Lourenço, em Bugre; e  
São José do Goiabal. 

A Fundação Renova implementou 
em agosto um sistema indenizatório 
que possibilita o pagamento a 
trabalhadores informais e casos de 
difícil comprovação de danos, como 
lavadeiras, artesãos, carroceiros, 
extratores minerais, pescadores, 
ambulantes e produtores rurais. O novo 
sistema foi criado a partir de decisão da 
12ª Vara Federal.  

Alguns dos temas abordados foram: 
recursos compensatórios da Agenda 
Integrada, ações realizadas pelas equipes 
de Uso Sustentável da Terra e Economia 
e Inovação e andamento dos programas 
de Turismo e Pesca. A previsão é 
realizar outros encontros em diferentes 
comunidades ao longo de 2020.

Naque (MG) e Baixo Guandu (ES) foram os 
primeiros municípios contemplados com 
a possibilidade de pagamentos baseados 
nessas decisões. Até o dia 23 de outubro, 
mais de 350 atingidos receberam os 
pagamentos nesses dois municípios.

A Comissão de Atingidos de Linhares 
(ES) também entrou com petição na 
Justiça e, em outubro, recebeu decisão 
favorável. O município passa a integrar o 
novo sistema em novembro.

Os encontros virtuais têm o objetivo 
de prestar contas à população mesmo 
durante a pandemia da Covid-19. E dando 
continuidade a esse compromisso, no 
dia 13 de outubro, aconteceu uma Oficina 
Temática virtual com os moradores 
de Revés do Belém, em Bom Jesus 
do Galho. Na ocasião, eles puderam 
conhecer como funciona o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) no 
município e entender como a  Fundação 
Renova atua no fortalecimento das ações 
de assistência e proteção social.

Para implementação do novo sistema, 
foi criada uma plataforma on-line, 
chamada Portal do Advogado, disponível 
no site da Fundação Renova. Nela, os 
advogados dos requerentes apresentam 
a documentação necessária para a 
comprovação dos danos. 

Facilitar o ingresso de jovens e adultos 
da bacia do rio Doce no mercado de 
trabalho. Esse é o objetivo da parceria 
entre a Fundação Renova e a  
plataforma de cursos on-line Qualifica. 
São 1.400 vagas gratuitas para 75 
cursos de qualificação profissional 
em áreas diversas. Para participar, 
é necessário ter mais de 16 anos e 
cadastro na Fundação. Os interessados 
podem se inscrever até o dia 20 de 
novembro preenchendo este formulário.

Inscrições para cursos de 
qualificação profissional vão 
até 20 de novembro

Fundação Renova implementa 
novo fluxo de indenização

Geração de trabalho

Oficina Temática

A plataforma oferece capacitações rápidas, 
com 1 hora de extensão, e também 
formações mais longas, de 38 horas. Entre 
os cursos disponíveis, estão: atendimento 
ao cliente, colocação no mercado de 
trabalho, inglês e espanhol, fotografia 
digital, gestão de equipes, ginástica 
laboral, marketing digital, primeiros 
socorros e os preparatórios para o Detran, 
Enem e Toefl (teste de Inglês como uma 
Língua Estrangeira).

A iniciativa faz parte de um projeto 
da Fundação Renova que envolve um 
conjunto de ações visando fomentar a 
geração de trabalho e renda nas regiões 
atingidas. Entre as ações, também está 
a parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), que 
está ofertando, até o dia 30 de outubro, 
9 mil vagas em cursos on-line gratuitos 
de iniciação profissional. 

Há capacitações rápidas, com 1 hora, e 
também formações mais longas, de 38 horas

Novo sistema indenizatório possibilita o 
pagamento a trabalhadores informais e 

casos de difícil comprovação de danos

Divulgação: Fundação Renova 

Encontros virtuais levam 
informações às comunidades 
da região

Divulgação: Fundação Renova 

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

Avenida Altina Gonçalves, 95 - Iguaçu | Ipatinga

Ouvidoria
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

Plataforma on-line

O território Calha do Rio Doce 
é composto pelos seguintes 

municípios: Bom Jesus do Galho, 
Bugre, Caratinga, Córrego Novo, 

Dionísio, Fernandes Tourinho, 
Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, 
Pingo D’Água, Raul Soares, Rio 
Casca, Santana do Paraíso, São 
Domingos do Prata, São José do 
Goiabal, São Pedro dos Ferros, 
Sem-Peixe, Sobrália e Timóteo

https://qualifica.com/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZjMrett-LEC4UeE_O4hV5AparltKctxEo8ozSgjbB0pURU9aMFNVWFZMNTIyQUJWVVZRSFdPR1RCMy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCvZuWzyOGGpaEmCHrOD4DTUFfW9BGN_qu3DgrtN3d1KWkNw/viewform

