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Essa é a segunda edição do Jornada de Governador Valadares. 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!

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.

Confira as ações realizadas:
• 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.
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.

Mais de R$ 400 milhões
movimentados em Valadares
Um dos propósitos da Fundação Renova é fomentar e promover
ações que estimulem o desenvolvimento e a diversificação da
economia das cidades atingidas. Em Governador Valadares, as
ações vêm sendo realizadas desde o rompimento para reparar e
compensar os danos causados à cidade. Veja o que foi feito até
fevereiro de 2020:
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melhorias nas estações de tratamento
de água (ETAs).

63 milhões

Indenização para atingidos
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milhões pagos por danos
gerais a 301 famílias.

milhões pagos, até janeiro,
em Auxílios Financeiros
Emergenciais (AFE).

90

milhões movimentados pela
obra da adutora, que vai trazer a nova
captação no rio corrente até GV.

R$

é a previsão de
recursos para a cidade.

milhões em indenizações relativas à
falta de água para 142 mil moradores.

milhões de impostos
municipais foram recolhidos.

Obras de infraestrutura

Mais de R$
milhões aprovados
serão repassados para a Prefeitura iniciar
projetos e obras de saneamento.

R$

41
3,6

fornecedores geram
impostos para a cidade.

Apoio aos negócios locais

9,5

milhões
emprestados para
micro e pequenas
empresas da
cidade por meio do
Desenvolve Rio Doce.
R$

R$

120

mil

concedidos à
Associação de
Pescadores e Amigos
do Rio Doce (APARD)
e à Associação de
Catadores de Materiais
Recicláveis Natureza
Viva (ASCANAVI)
em parceria com a
BrazilFoundation.

Estações de tratamento
de água recebem melhorias

Em Governador Valadares,
passam por reformas e
adequações* as ETAs:
• Centro
• Vila Isa

Foto: Leonardo Morais
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Realizar melhorias nas
Estações de Tratamento
de Água (ETAs) de 24
municípios atingidos
pelo rompimento da
barragem de Fundão é
um dos compromissos da
Fundação Renova.

Na ETA Recanto dos Sonhos foi realizada a
instalação de guarda-corpos (grades de proteção),
construção de bacia de contenção para produtos
químicos, instalação de novo mobiliário no
laboratório, além de construção de pavimentação
para acesso e em toda área da ETA.

• Santa Rita
• São Vitor
• Recanto dos Sonhos
No bairro Santa Rita, uma
nova ETA será construída
e sua capacidade de

tratamento será quatro vezes maior do que a da atual
estação. Unidades de Tratamento de Resíduos (UTR)
também estão sendo implementadas em todas
as ETAs. Assim, a água da limpeza volta ao início
do processo e os resíduos são reaproveitados ou
descartados corretamente.

*Devido ao coronavírus, estão suspensas temporariamente todas as obras em andamento como medida de precaução.
////////////////////////
Foto: Leonardo Morais

Além de realizar melhorias nas estações, a Renova
monitora a qualidade da água. Ela só é distribuída
quando parâmetros, como turbidez e pH, seguem
as exigências do Ministério da Saúde.

//////////////////////

////////////////////////////

//////////////////////

Obras na ETA do Vila Isa estão em andamento

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Acompanhe as obras da adutora
//////////////////////

/////////////////////////
/////////////////////////

Atualmente está em
andamento o processo
de seleção de uma nova
empresa para garantir maior
capacidade de entrega. Ela
executará a instalação dos
tubos, a nova captação e os
ramais urbanos. Paralelo a
isso, há trechos essenciais
para operação da adutora
em andamento* (veja
ao lado). A obra terá um
investimento total de cerca
de R$ 155 milhões, com 550
empregos gerados.

///////////

Fotos: Leonardo Morais
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Além das melhorias nas
Estações de Tratamento de
Água (ETA), Valadares vai
receber uma nova captação
vinda do rio Corrente Grande.
A obra tem nove quilômetros
de tubos instalados, além de
alguns trechos importantes
finalizados, como a
construção do Ramal Santa
Rita (que vai levar água até
a ETA do bairro) e o túnel
sob a BR-381.

/////////////

Montagem de aduela para passagem de tubos sob a linha férrea

Saiba o que está em andamento*:
• Construção de estruturas (aduelas) para permitir
que a adutora atravesse a linha férrea em trechos
dos 37 km de obra.
• Construção de linha de transmissão para garantir a
energia elétrica necessária à operação da adutora.
• Adequação de terreno e fundação (alicerce) na
fazenda onde será feita a captação de água vai
começar até junho.
A instalação dos tubos será retomada no segundo semestre
deste ano. O prazo para a conclusão dos serviços é 2021.
*Devido ao coronavírus, estão suspensas temporariamente todas as obras
em andamento como medida de precaução.

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.
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Uma de suas atribuições é a articulação
com diversos públicos que se
relacionam com a Renova para dar
mais agilidade às respostas.

O que a Ouvidoria
da Renova faz?
A Ouvidoria recebe manifestações e
denúncias envolvendo irregularidades
nas atividades da organização, 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.

Entre os temas abordados estão
Gestão e Mercado e Fruticultura.
Este ano, a expecativa é que mais de
120 cursos sejam ofertados ao longo
da bacia do rio Doce.
Foto: Leonardo Morais

//////////////////

“A Ouvidoria da Fundação já existe e
com atuação responsável e cuidadosa
no recebimento e tratamento das
manifestações. 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.

Produtores rurais de Baguari e Ilha
Brava participaram ao longo do ano
passado de cursos ofertados pela
Fundação Renova em parceria com
a Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural (Emater).

//////////////////

A 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.

Capacitação para
produtores rurais

////////////////////

Ouvidor-geral
vai estreitar
relacionamento
com comunidades

////////////////////

Em 2019, a parceria promoveu
26 cursos para mais de 400 agricultores

Conheça os projetos
do Edital Doce MG
Em março, foi divulgado o resultado
do Edital Doce MG. Em Governador
Valadares, sete projetos de cultura,
turismo, esporte e lazer foram aprovados
e receberão recursos financeiros da
Fundação Renova. Veja a lista com as
139 propostas aceitas ao longo da bacia
do rio Doce: fundacaorenova.org/
paineis/edital-doce-mg.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quer falar com a Fundação Renova?

Acesse fundacaorenova.org/fale-conosco
Ligue para 0800 031 2303
Procure um Centro de Informação e Atendimento (CIA)

Faça uma denúncia sem se identificar:
Acesse: canalconfidencial.com.br/fundacaorenova
Ligue para 0800 721 0717
Ou mande um e-mail: ouvidoria@fundacaorenova.org

