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Fundação Renova adota medidas de 
prevenção contra o coronavírus
Em razão dos alertas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério 

da Saúde sobre o aumento dos casos do novo coronavírus no Brasil, a Fundação 

Renova decidiu adotar medidas para contribuir com a segurança e a integridade 

dos colaboradores, parceiros e comunidades.

Todas essas medidas são válidas, inicialmente, 

até o dia 12 de abril. A Fundação Renova 

continua acompanhando a evolução do histórico 

da transmissão do coronavírus em todo território 

e, caso seja necessário, continuará adotando 

ações de prevenção e segurança. Mesmo  

diante do novo cenário, o trabalho de  

reparação segue seu curso.

• CIA E CIM: os escritórios dos Centros de Informação e Atendimento (CIA) e 
de Indenização Mediada (CIM) estão fechados. Os atendimentos que estavam 
previstos estão sendo reagendados pela Fundação Renova. Já a central 
telefônica (0800 031 2303) continua funcionando de segunda a sábado, das 8h 
às 20h, com a equipe adotando protocolos de prevenção.

• Obras: estão temporariamente paralisadas, com permanência apenas de 
atendimento especial e de emergência.

• Atividades em campo: atividades relacionadas à frente Uso Sustentável da 
Terra (UST) estão paralisadas, incluindo capacitações e atividades coletivas. Já a 
produção de mudas para restauração florestal continua em andamento.

• Escritório administrativo: todos os escritórios administrativos da Fundação 
Renova estão fechados e os colaboradores estão trabalhando em regime de 
home office desde o dia 16/03.

Confira as ações realizadas:

Essa é a quarta edição do Jornada de Belo Oriente, Naque e Periquito. 

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. 



Realizar melhorias nas estações de tratamento 

de água (ETA) e construir uma captação 

alternativa ao rio Doce nas localidades 

atingidas  é um dos compromissos da 

Fundação Renova. Essas obras são feitas 

nas comunidades que captam água do rio 

Doce e que tiveram seu abastecimento 

público temporariamente interrompido após 

o rompimento da barragem de Fundão. Em 

Pedra Corrida, distrito de Periquito, as obras 

estão em fase final*. Uma adutora (conjunto 

de tubulações) foi feita para levar água de 

um poço até a estação de tratamento — local 

Pedra Corrida e Cachoeira Escura utilizam 
novos sistemas de abastecimento de água

Captação alternativa 
diminui o risco de falta 

de água.

Obras no sistema de abastecimento de Pedra Corrida estão em fase final. Foto: Leonardo Morais

As melhorias nas ETAs 
aumentam a qualidade do tratamento 
da água, assim como a segurança dos 

funcionários dessas estações.

Ao longo da bacia do rio Doce, nove 
Sistemas de Tratamento de Água foram 
concluídos, entre ETAs convencionais e 

tratamentos simplificados.

Novo endereço da Fundação Renova em Pedra Corrida! 
Em Pedra Corrida, o Centro de Informação e Atendimento (CIA) e o Centro de Indenização Mediada (CIM) agora funcionam em um único endereço: 
Av. Francisco Silveira Filho, 287, Centro. Mas, em função do coronavírus, os escritórios da Fundação Renova estão temporariamente fechados.

onde diversas melhorias foram realizadas. 

A comunidade de Cachoeira Escura, em 

Belo Oriente, também conta com uma nova 

ETA instalada em 2017. Atualmente está em 

andamento* a construção de um sistema de 

captação de água alternativa por meiode 

poços. As soluções alternativas ao rio Doce 

têm capacidade para suprir mais de 30% do 

consumo de água dessas comunidades.

*Devido ao coronavírus, estão suspensas 

temporariamente todas as obras em andamento 

como medida de precaução.



Vem aí o Concurso Ideias Renovadoras: 
plantando árvores e colhendo alimentos

Produtores rurais participam de cursos 
de capacitação
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As capacitações aconteceram em duas Unidades Demonstrativas, as 

UDs, que são propriedades consideradas referência em manejo correto 

de pastagem, produção de água e preservação ambiental. Durante as 

atividades, focamos em mostrar a importância de preparar o imóvel para 

épocas de estiagem, período em que a pastagem enfraquece e o risco de a 

criação entrar nas áreas de preservação aumenta.

Antônio Sergio Cardoso, analista Socioambiental da Fundação Renova

“ “
Estão abertas as inscrições para o edital do Concurso Ideias Renovadoras: Plantando Árvores 

e Colhendo Alimentos, que vai premiar as melhores soluções de reflorestamento com fins 

econômicos para ser implementado na bacia do rio Doce. A principal missão da iniciativa, 

parceria da Fundação Renova, do WWF-Brasil, do Instituto Terra e do Centro de Pesquisa 

Internacional Agroflorestal (ICRAF), é identificar soluções voltadas para agroflorestas, prática 

que combina espécies florestais com culturas agrícolas ou pecuária. Além de premiação em 

dinheiro para cinco projetos selecionados, haverá um grande movimento de compartilhamento 

de conhecimento. Os selecionados vão participar de uma imersão no Instituto Terra, 

fomentando a troca de conhecimento. 

Acompanhe a iniciativa em nosso site www.fundacaorenova.org.

Para ajudar na recuperação da 

bacia do rio Doce, os produtores 

rurais devem adotar um modelo 

de produção mais sustentável. É 

exatamente isso que 56 agricultores 

de Periquito e Governador Valadares 

foram buscar durante capacitações 

realizadas, em dezembro, pela 

parceria entre a Fundação Renova 

e a WWF-Brasil. Chamada de “Dias 

de Campo”, a atividade consiste na 

realização de oficinas com técnicas 

de plantio de capineria, esterqueiras, 

barraginhas, tratamento de esgoto 

da propriedade, entre outras. O 

objetivo é apresentar aos agricultores 

métodos mais sustentáveis de se 

produzir, além de conscientizá-los 

sobre a possibilidade e necessidade 

de manutenção das áreas preservadas 

em suas propriedades. Este ano, a 

previsão é realizar outros Dias de 

Campo a partir de maio.

A atividade aconteceu em duas Unidades Demonstrativas de 
Periquito e Governador Valadares. Foto Leonardo Morais
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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 Pedro Strozenberg. Entre as suas 

atribuições está a articulação com diversos públicos que se 

relacionam com a Renova para dar mais agilidade às respostas.

Com o objetivo de entender como o rio Doce está se recuperando, 92 pontos de monitoramento 

foram implementados ao longo da bacia, sendo um deles em Belo Oriente (próximo à balsa de 

Cachoeira Escura), um em Naque (no rio Santo Antônio) e um em Periquito (próximo à balsa 

de Pedra Corrida). Ao todo, 80 parâmetros físicos, químicos e biológicos (temperatura, metais e 

bactérias, por exemplo) são avaliados periodicamente e essa análise gera um banco de informações, 

compartilhado com os órgãos públicos que supervisionam as ações da Fundação Renova. Os mais 

de 6 milhões de dados coletados em dois anos mostram que as condições da água são hoje as 

mesmas de antes do rompimento.

Ouvidor-geral vai estreitar 
relacionamento com 
comunidades

Doce é o rio mais monitorado do país

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. 
O manifestante 
recebe um número 
de protocolo para 
acompanhar a apuração 
e fornecer novas 
informações.

O que a Ouvidoria da 
Fundação Renova faz?

Contatos da Ouvidoria
E-mail: ouvidoria@fundacaorenova.org
Telefone: 0800 7 21 0717

 Dentre os 92 pontos de monitoramento, existem 22 estações automáticas que geram dados em tempo real. Foto Nitro Imagens
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Mais de 300 pessoas participam de 
oficinas temáticas

Grupo de pescadores de Pedra Corrida 
formaliza associação  

Os temas abordados nas oficinas são escolhidos pelas próprias 
comunidades. Foto Leonardo Morais

Ao longo do ano passado, aconteceram 12 

oficinas temáticas nos Centros de Informação e 

Atendimento (CIA) de Naque e Cachoeira Escura, 

distrito de Belo Oriente. Ao todo, 7 temas foram 

abordados e cerca de 308 pessoas participaram 

dos encontros. Para encerrar o ciclo de 2019, 

aconteceu em dezembro o “Encontrão das 

Oficinas Temáticas”, que reuniu participantes 

das duas localidades e contou com dinâmicas, 

apresentação dos próximos temas e entrega de 

certificados de participação.  

“Eu fui em quase todos os encontros. Para mim 

foi muito bom, descobri muita coisa da Fundação 

Renova que eu não sabia. Só tenho a agradecer, 

porque aprendizado nunca é demais”, conta 

Carlos César Ramos, morador de Naque.

No dia 4 de março, aconteceu a formalização da Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra Corrida 

(ASPIPEC), instituição apoiada pela Fundação Renova por meio do Programa de Apoio ao Associativismo 

e ao Cooperativismo. O evento contou com a presença de cerca de 100 participantes.

A ASPIPEC já existia, mas sem registro. Com a formalização e a criação de um CNPJ, o grupo pode investir 

no desenvolvimento de suas atividades, abrindo novos mercados, captando recursos e fazendo parcerias.

Estamos lutando há muito tempo para tentar montar a associação, mas sempre faltava algum 
documento, não andava para frente. Cheguei ao ponto de pensar em desistir, mas pensei muito nos 
companheiros. Aí, quando a Fundação Renova chegou, pegaram nossos papéis e nos ajudaram na 

legalização. Agora vamos ter força para lutar por melhorias para a nossa comunidade.

Patrícia de Oliveira Vieira, presidente da ASPIPEC

Ciclo 2020 

Em 2020, outras oficinas temáticas serão 

realizadas. Para não perder as datas e os 

temas abordados, fique de olho nos canais de 

comunicação da Fundação Renova.

Quer falar com a Fundação Renova?
Acesse fundacaorenova.org/fale-conosco
Ligue para 0800 031 2303
Procure um Centro de Informação e Atendimento (CIA).

Você também pode fazer uma denúncia sem se 
identificar
Acesse: canalconfidencial.com.br/fundacaorenova
Ligue para 0800 721 0717

“ “

Divulgado o resultado do Edital Doce MG
Em março, foi divulgado o resultado do Edital Doce MG. Em Belo Oriente, Naque e Periquito, sete propostas foram 

aprovadas e receberão recursos financeiros da Fundação Renova. O objetivo é fomentar e apoiar iniciativas nas áreas 

de cultura, turismo, esporte e lazer nas cidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. 

Veja a lista com os 139 projetos aprovados: www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-mg.


