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Informações da Fundação Renova para a população de Conselheiro Pena, Galileia e Tumiritinga | Edição: 2

Essa é a 2ª edição do Jornada de Conselheiro Pena, Galileia e Tumiritinga. 
O propósito é informar e prestar contas sobre o processo de reparação e 
compensação conduzido pela Fundação Renova. O boletim é impresso, mas 
em função do coronavírus, a distribuição desta edição será apenas digital. 
Leia e compartilhe!

O trabalho de reparação realizado pela Fundação 
Renova também passa pelo estímulo às economias 
locais e fortalecimento de pequenos negócios. Ao 
longo da bacia do rio Doce, algumas medidas estão 
sendo tomadas para apoiar fornecedores e micro e 
pequenas empresas durante a pandemia da Covid-19.

Conheça algumas ações em andamento!

Desenvolve Rio Doce reduz taxa de juros

O Fundo Desenvolve Rio Doce, criado pela Fundação 
Renova em 2017 em parceria com o BDMG e o Bandes, 
reduziu pela terceira vez a taxa de juros, desta vez 
para 0,45% ao mês. Além disso, a Tarifa de Análise 
e Abertura de Crédito (TAAC) passa a ser incluído no 
financiamento. As empresas que têm faturamento 
anual de até R$ 30 milhões podem solicitar 
empréstimos com valores entre R$ 10 mil e R$ 200 mil. 
Saiba mais clicando aqui.

Renova promove seminários online

A Fundação Renova e a DVF Consultoria estão 
promovendo uma série de seminários online para os 
fornecedores locais de Minas Gerais e do Espírito Santo. 
As palestras ficam disponíveis no YouTube. É possível 
acessá-las clicando aqui. 

Processos concorrenciais em andamento

A Fundação Renova mantém em andamento os 
processos de concorrência que estavam previstos 
antes da pandemia. Para participar de processos 
concorrenciais, é preciso seguir as orientações de 
cadastro de fornecedores disponíveis aqui.

O Concurso Ideias Renovadoras: Plantando Árvores 
e Colhendo Alimentos está recebendo inscrições 
até o dia 13 de julho. Fruto de um convênio da 
Fundação Renova e do WWF-Brasil, o objetivo do 
concurso é identificar 5 iniciativas de Sistemas 
Agroflorestais (SAF) que estejam sendo implantadas 
no Brasil e que contribuam, de alguma forma, para a 
restauração florestal.

Entende-se por SAF a adoção de qualquer sistema 
de integração que vise tanto a produção de alimentos 
(de origem animais ou vegetais) quanto o plantio 
de espécies arbóreas (para restauração florestal, 
produção de frutas, etc.).

Quem pode se inscrever?

Podem participar produtores rurais, empresas, ONGs, 
universidades, escolas ou instituições de pesquisa 
que possuam projeto de SAF, em qualquer fase de 
desenvolvimento. Acesse o nosso site e saiba mais 
sobre o projeto.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.
org/fale-conosco

Rua Dom Viçoso, 236 / 242 Centro | Mariana Faça uma denúncia

canalconfidencial.com.br/ 0800 721 0717

Fundação Renova lança 
medidas de apoio às 
micro e pequenas 
empresas

Renova vai destinar 
R$ 75,3 milhões para 
Hospital Regional

Renova mantém 
medidas preventivas 
contra o coronavírus

Prazo para declarar imposto 
de renda está chegando ao fim

Jovens participam de  
projetos de formação 
de lideranças

Promover a transformação e o engajamento de 
jovens no processo de reparação. Esse é o objetivo do 
Formação de Lideranças Jovens, ação promovida pela 
Fundação Renova nos municípios ao longo da Bacia 
do Rio Doce. Ao todo, 1.200 jovens, entre 15 e 29 anos, 
participarão gratuitamente de projetos territoriais 
voltados à revitalização ambiental, social, econômica e 
cultural.

A ação é desenvolvida em parceria com cinco 
instituições selecionadas em 2019, através de edital. 
O Centro Integrado de Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) é a instituição que 
atenderá os jovens da região.

O projeto faz parte do Programa de Educação para 
Revitalização da Bacia do Rio Doce, um dos programas 
de compensação em função do rompimento da 
barragem de Fundão da Fundação Renova.

Seguindo as orientações da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, a Fundação 
Renova adota ações preventivas contra o Covid-19 
desde o mês de março. 

Os colaboradores administrativos estão em 
home office por tempo indeterminado e as ações 
presenciais, como visitas domiciliares e atendimento 
nos escritórios, continuam suspensas. Atualmente 
está sendo avaliada a retomada com segurança de 
algumas obras e atividades em campo. Todas as 
decisões são analisadas constantemente e adequadas 
às mudanças de cenário.

Recuperação ambiental

Com o objetivo de garantir a sobrevivência das mudas 
já plantadas, a Fundação Renova retomou o trabalho 
de manutenção florestal na zona rural de Galileia e 
em outras áreas de preservação de Minas Gerais e 
Espírito Santo. As atividades seguem uma série de 
medidas para preservar a saúde de colaboradores e 
sociedade.

Já fez a sua declaração do imposto de renda? Se não, 
fique atento! O prazo para o envio das informações 
vai até o dia 30/06! O Informe de Rendimentos com 
os valores pagos pela Fundação Renova em 2019 foi 
encaminhado para a casa pelos Correio e também está 
disponível no Portal do Usuário, no site da Renova. 
Quem tiver dificuldades para obter o documento 
deve ligar para o 0800 031 2303. Se precisar de mais 
esclarecimentos, acesse a cartilha com as principais 
orientações ou o site da Receita Federal .

 A Fundação Renova aprovou o repasse de R$ 75,3 
milhões para estruturação do Hospital Regional de 
Governador Valadares, que terá 265 leitos, sendo 
176 de enfermaria, 39 de urgência e emergência e 
50 leitos de UTI, além de 9 salas de cirurgia. A obra 
vai beneficiar cerca de 1,5 milhão de habitantes de 
86 municípios atendidos pelo hospital, incluindo a 
população de  incluindo a população de Conselheiro 
Pena, Galileia e Tumiritinga.

O recurso financeiro faz parte de um pacote de R$ 
600 milhões para obras nos setores de saúde e 
infraestrutura em municípios da bacia do rio Doce 
atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. 
A aprovação foi comunicada aos governos de Minas 
Gerais e do Espírito Santo, e os instrumentos jurídicos 
para o repasse estão sendo finalizados. Os projetos 
compõem a agenda integrada prioritária apresentada 
pelos governos dos dois Estados, elaborada em 
concordância com o Fórum dos Prefeitos do Rio Doce 
e objeto de deliberações do Comitê Interfederativo em 
fevereiro deste ano. 

Recursos compensatórios

A aplicação de recursos compensatórios está prevista 
no TTAC. O objetivo é compensar impactos para 
os quais não é viável ou possível a recuperação, 
mitigação, remediação e/ou reparação, por meio 
da melhoria das condições socioambientais e 
socioeconômicas das áreas afetadas.

Medidas visam apoiar   
empreendedores frente à pandemia

Foto: Arquivo/ Fundação Renova

Tem um projeto de SAF? 
Participe do nosso 
concurso!

Projetos vencedores serão   
implementados na bacia do rio Doce
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https://www.fundacaorenova.org/noticia/fundo-desenvolve-rio-doce-faz-nova-reducao-de-juros-e-oferece-condicoes-especiais/
https://www.youtube.com/channel/UCtBpIVTJTNO1SnPurVNWiqQ/featured
https://www.fundacaorenova.org/fornecedores/
https://www.fundacaorenova.org/paineis/ideias-renovadoras/
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_ir_2020.pdf
https://transparencia.fundacaorenova.org/cif
https://www.fundacaorenova.org/sobre-o-termo/

