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Informações da Fundação Renova para a população do território Calha do Rio Doce | Edição: 2

Essa é a segunda edição do Jornada do território Calha do Rio Doce. 

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.

O governo de Minas Gerais vai receber da Fundação 
Renova R$ 12 milhões para a estruturação do trecho 
da Estrada-Parque Bispo Dom Helvécio para acesso 
ao Parque Estadual do Rio Doce (Perd), importante 
destino turístico da região, e R$ 128 milhões para a 
estruturação do trecho rodoviário da MG-760, entre a 
BR-262 e São José do Goiabal–Cava Grande (distrito 
de Marliéria), que conecta o Vale do Aço à Zona da 
Mata mineira. 

Além de Minas Gerais, o Espírito Santo também vai 
receber recursos para estruturação de trechos de 
rodovias, totalizando 153 km nos dois estados. Além 
de estimular o turismo, as obras irão favorecer o 
deslocamento de pessoas e o escoamento da produção 
local e regional. 

Os recursos financeiros fazem parte de um pacote 
de R$ 600 milhões para obras nos setores de saúde 
e infraestrutura em municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão. Os repasses 
incluem, ainda, a estruturação do Hospital Regional 
de Governador Valadares, para atendimento de 86 
municípios da macrorregião leste, entre outras ações. 
A aprovação foi comunicada aos governos de Minas e 
do Espírito Santo, e os instrumentos jurídicos para o 
repasse estão sendo finalizados.

Em razão dos alertas da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde sobre o 
aumento de casos do novo coronavírus no Brasil, a 
Fundação Renova mudou sua forma de atendimento. 
As visitas domiciliares, atendimentos para 
indenização nos escritórios e reuniões coletivas 
estão suspensas temporariamente. Mesmo diante 
desse cenário, o trabalho de reparação continua. 

Como parte dessas mudanças, os atendimentos e 
interações das equipes de Diálogo Social com as 
comunidades estão sendo feitos de maneira remota, 
por telefone, WhatsApp ou e-mail.

As medidas preventivas foram tomadas para conter a 
disseminação do coronavírus e prezar pela proteção, 
saúde e bem-estar da população e colaboradores. 
A conscientização é muito importante em casos 
de pandemia. Evite sair de casa e aglomerações, 
principalmente se estiver no grupo de risco (idosos e 
portadores de outras doenças). Saiba como evitar o 
contágio em: coronavirus.saude.gov.br.

Acesse o site fundacaorenova.org para mais 

informações sobre atendimento da Renova durante 

o período de pandemia. Caso tenha alguma dúvida, o 

canal: 0800 031 2323 continua ativo.

Medidas preventivas 
contra o coronavírus

           Edital Doce MG 
divulga projetos aprovados

Em março, saiu o resultado do Edital Doce MG. Os 
projetos aprovados receberão recursos financeiros 
da Fundação Renova. O objetivo da ação é estimular 
atividades que promovam a melhoria da qualidade de 
vida da população nas áreas atingidas pelo rompimento 
da barragem de Fundão.

Considerando o período de isolamento por causa do 
coronavírus, ainda não foi divulgada a data da Reunião 
de Abertura para assinatura do contrato e formalização 
da parceria. Os proponentes serão comunicados quando 
a data for confirmada.

Ao todo, 139 propostas nas áreas de Cultura, Turismo, 
Esporte e Lazer foram aprovadas em 35 municípios 
mineiros. Clique aqui para ver a lista completa.

57 projetos aprovados nos municípios da Calha 
do Rio Doce: 
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.

Sete dos projetos são para a área de Turismo, 33 para 
Cultura e 17 para Esporte e Lazer.

Ipatinga inicia obras 
de saneamento

Ipatinga iniciou a ampliação do sistema de coleta 
e tratamento de esgoto dos bairros Horto e Vila 
Celeste, com recursos financeiros do Programa de 
Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de 
Resíduos Sólidos, da Fundação Renova. São José do 
Goiabal e Sem-Peixe também estão com obras em 
andamento. Outros municípios, como São Domingos 
do Prata e Córrego Novo, receberam autorização 
para dar início à execução dos serviços.

No total, serão destinados R$ 500 milhões aos 39 
municípios atingidos pelo rompimento da barragem 
de Fundão, além de oficinas de capacitação e serviços 
de apoio técnico. As obras são realizadas pelas 
prefeituras e os recursos financeiros repassados por 
meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e 
Espírito Santo (BDMG e Bandes).

Entregas para fortalecer 
o atendimento social

Ipaba, Bom Jesus do Galho e Caratinga receberam, 
cada um, um veículo e um cartão combustível para 
fortalecer os serviços de assistência social dos 
municípios. A entrega faz parte de um Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira assinado pela 
Fundação Renova e as prefeituras. Além do carro, o 
Termo prevê o repasse de recursos financeiros para 
contratação de profissionais, aquisição de materiais 
e equipamentos, entre outras ações.

A ação faz parte do programa de Proteção Social da 
Fundação Renova, que tem como um dos objetivos 
apoiar o poder público no desenvolvimento de 
atividades para famílias ou indivíduos atingidos em 
situação de vulnerabilidade social.

Ouvidor-geral vai 
estreitar relacionamento 
com comunidades

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.

“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.

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. 

Assista à entrevista com Pedro Strozenberg:

Renova apresenta 
resultados de ações 
ambientais

Mais de 100 moradores do território Calha do Rio 
Doce participaram de duas Caravanas Devolutivas 
de Resultados, realizadas nos dias 11 e 12 de março 
nos municípios de Rio Casca e Ipatinga. Durante 
os eventos, representantes dos programas da 
Fundação Renova apresentaram informações sobre 
a recuperação do rio Doce, a qualidade da água, o 
monitoramento dos peixes e da biodiversidade, além 
do trabalho de reflorestamento ambiental que vem 
sendo desenvolvido na bacia.

A ação foi promovida pelos programas de Retomada 
das Atividades Aquícolas e Pesqueiras e Diálogo 
Social da Fundação Renova. O objetivo é mostrar 
os resultados e as ações de recuperação ambiental 
desenvolvidas pela Fundação Renova, para apoiar a 
retomada da pesca de forma segura.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.
org/fale-conosco

 Avenida Altina Gonçalves, 95 - Iguaçu | Ipatinga

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/ 0800 721 0717

 Além de recursos financeiros, a Renova 
oferece oficinas de capacitação e serviços 

de apoio técnico às prefeituras

Renova vai destinar 
R$ 140 milhões para 
rodovias da região

Apoio no plantio para 
uma melhor colheita

Com objetivo de contribuir com a retomada das 
atividades agropecuárias e abrir mercado para o feijão 
cultivado por produtores de Rio Casca, a Fundação 
Renova tem desenvolvido uma série de ações de 
consultoria e assistência técnica em parceria com os 
agricultores e a Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater-MG). Cerca de 35 famílias das 
comunidades de Rochedo, Córrego Preto e Leonel, na 
zona rural do município, participam do projeto. 

A iniciativa pretende aumentar o volume da produção 
local, além de contribuir para a melhoria da qualidade 
dos grãos. Para isso, os agricultores receberam 
novas sementes, de variedades mais valorizadas pelo 
mercado, adubo e insumos para correção da acidez do 
solo, o que tende a elevar a produtividade das áreas.

O plantio foi realizado em abril e a colheita está prevista 
para julho. Depois disso, a ideia é que as comunidades 
vendam o feijão para uma grande empresa do ramo 
alimentício. A expectativa é que o projeto consiga 
aumentar a produção atual dos produtores, melhorando 
a renda e a qualidade de vida das famílias.

         Foto: Arquivo/ Nitro Imagens

Os resultados das ações e do trabalho dos 
produtores já podem ser observados no local

 Parte dos recursos será utilizado na 
estruturação da estrada que dá acesso 

ao Parque Estadual do Rio Doce

Foto: Arquivo/ Fundação Renova

Foto: Arquivo/Divulgação

https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-mg/
(https://www.youtube.com/watch?v=rz04VysUUXA&feature=emb_title)
https://www.youtube.com/watch?v=rz04VysUUXA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rz04VysUUXA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=rz04VysUUXA&feature=emb_title

	Sete dos projetos são para a área de Turismo, 33 para Cultura e 17 para Esporte e Lazer.

