
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 primeira edição do Jornada de Conselheiro Pena, Galileia e Tumiritinga. 

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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Informações da Fundação Renova para a população de Conselheiro 
Pena, Galileia e Tumiritinga. Edição 1 – Março / Abril de 2020



A Fundação Renova finalizou o novo 

sistema de abastecimento de água de 

Galileia, composto por uma nova Estação de 

Tratamento de Água (ETA), um novo sistema 

de captação principal, além de uma captação 

alternativa.

A nova ETA conta ainda com uma Unidade 

de Tratamento de Resíduos (UTR). Assim, a 

água da limpeza dos filtros e decantadores 

volta ao início do processo de tratamento e 

Galileia recebe novo sistema de 
abastecimento de água

Entenda o que foi feito:

Uma nova Estação de Tratamento de 
Água (ETA) 

foi construída para melhorar o 
abastecimento na cidade. Ela 

funciona mesmo durante as cheias, 
diminuindo o risco de falta de água 

nesses períodos.

Uma Unidade de Tratamento de 
Resíduos (UTR) foi implementada 

para evitar que sedimentos 
voltem para o rio. 

Quatro poços de água subterrânea 
estão prontos para operar. Eles 
foram revitalizados e ligados à 

ETA para garantir uma captação 
alternativa à cidade.

Um novo sistema de captação 
de água foi feito no rio Doce e 
o reservatório de água tratada 

de Galileia foi totalmente 
revitalizado.

os resíduos ficam armazenados em tanques 

para serem reaproveitados ou descartados 

corretamente, sem retornar ao rio Doce.

Galileia é o primeiro dos 24 municípios 

atingidos a receber um sistema de 

abastecimento completo. 

Com ele, a cidade passa a ter um tratamento 

moderno e eficiente, além de contar com 

uma nova opção para captação de água.

Nova Estação de Tratamento de Água foi concluída no final de 2019. Foto Leonardo Morais



Crianças participam de coleta e 
monitoramento da água do rio Doce

Doce é o rio mais monitorado do país
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Em Tumiritinga, crianças da Escola Municipal Professora Alcina Silva de Miranda puderam 

aprender na prática sobre o monitoramento da água do rio Doce, realizado pela Fundação 

Renova. Eles coletaram uma amostra de água do rio e realizaram testes simulando a análise dos 

parâmetros de qualidade, como pH, turbidez e outros elementos.

“Eu coletei a água e aprendi sobre ela. Tiramos muitas fotos com um drone. Foi muito legal!”, 

afirma o estudante Alexander Rocha, que foi sorteado para ir de barco fazer a coleta.

A Fundação Renova conta com 92 pontos de monitoramento ao longo da bacia do rio Doce. 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 mostram que as condições da água são hoje as mesmas de antes do rompimento. Foto Leonardo Morais

Comunidade de Tumiritinga conta 
com melhorias no abastecimento
Desde 2017, a comunidade de São Tomé do Rio Doce, em Tumiritinga, conta com um poço 

de água subterrânea que atende a 100% da população. Além de viabilizar essa captação, a 

Fundação Renova implementou um sistema de tratamento com equipamentos para melhorar a 

qualidade da água dos poços, como o abrandador.  

A previsão é que uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e uma Unidade de Tratamento de 

Resíduos (UTR) também sejam implementadas na comunidade.
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Conselheiro Pena recebeu, em março, um veículo para fortalecer os serviços de assistência 

social do município. 

Conselheiro Pena é um município muito grande, temos a Barra do Cuieté, Cuieté Velho, Ferruginha e 
outros. É de uma complexidade tamanha. Esse apoio vai agregar muito o atendimento volante que 

realizamos no município. A cidade se orgulha de ser uma das primeiras a assinar o termo com a Renova. 
Realmente vai fazer a diferença para a população. 

André Luiz Teixeira Farias, Secretário de Assistência Social e Esportes.

Conselheiro Pena recebe veículo para 
fortalecer atendimento social

Termo prevê capacitações, repasse de recursos financeiros, aquisiçãode insumos 
e equipamentos e disponibilização de veículo. Foto Leonardo Morais

“ “
Prainha do Jaó é revitalizada
Em 2017, a tradicional Prainha do Jaó, em Tumiritinga, recebeu melhorias na infraestrutura, 

como palco, camarins, acessos, banheiros e instalação de lixeiras para coleta seletiva. As 

mudanças, realizadas pela Fundação Renova, contribuíram para tornar o local mais agradável 

aos visitantes.

Nova etapa
Agora, o objetivo é realizar novas melhorias para fomentar o turismo da região. 

A previsão é instalar quiosques, chuveiros e construir uma infraestrutura para churrasco, 

composta por pias e mesas. A expectativa é que as obras comecem nos próximos meses. 

A entrega faz parte de 

um termo de cooperação 

técnica e financeira 

assinado pela Fundação 

Renova e Prefeitura 

Municipal. Além do carro 

e de outros insumos, o 

termo prevê o repasse 

de recursos financeiros 

para contratação de 

cinco profissionais: 

dois assistentes sociais, 

duas psicólogas e um 

motorista.

As ações visam fortalecer 

a política pública de 

assistência social do município, estimulando o desenvolvimento do Centro de Referência de 

Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). 

A previsão é que outras cidades recebam os benefícios. 
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Concurso seleciona projetos para 
restauração da bacia do rio Doce  
Está em andamento o 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 iniciativa é uma parceria entre Fundação 

Renova, WWF-Brasil, Instituto Terra e Centro de Pesquisa Internacional Agroflorestal (ICRAF). 

Ao todo, cinco projetos serão selecionados. Haverá premiação em dinheiro e imersão para 

troca de conhecimentos.

Saiba mais em nosso site: www.fundacaorenova.org.

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

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.

Ouvidor-geral vai estreitar 
relacionamento com 
comunidades

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

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.


