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

 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.
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Recursos serão utilizados para dar andamento à segunda 
etapa da obra e para aquisição de equipamentos

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.

O trabalho de reparação realizado 
pela Fundação Renova também passa 
pelo estímulo às economias locais e 
fortalecimento de pequenos negócios. Em 
Governador Valadares e região, algumas 
medidas estão sendo tomadas para 
apoiar fornecedores e micro e pequenas 
empresas durante a pandemia da Covid-19.

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 
para 0,45% ao mês.

Mapa aproxima empresas e clientes
A Fundação Renova e a Calebe Design 
lançaram o #fiqueemcasavaladares, 
mapa de deliveries, onde os 
próprios usuários podem cadastrar 
estabelecimentos. Acesse aqui. 

Lojas online são lançadas em Valadares
Mais de 20 lojas virtuais foram 
lançadas pela Associação Comercial 
de Governador Valadares e Apiki 
Wordpress. A Renova apoiou a iniciativa 
identificando e sensibilizando produtores 
atingidos a participarem do projeto.

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, 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 cinco 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.).

Promover a transformação e o 
engajamento de jovens no processo 
de reparação. Esse é o objetivo da 
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 faz parte do Programa de 
Educação para Revitalização da Bacia 
do Rio Doce, um dos programas de 
compensação da Fundação Renova em 
função do rompimento da barragem de 
Fundão. Conheça mais detalhes sobre o 
projeto clicando aqui.

A Fundação Renova está retomando, 
gradualmente, atividades em campo 
que haviam sido paralisadas como 
medida de prevenção e segurança 
frente à pandemia. 

Os trabalhos de manutenção florestal 
foram retomados com o objetivo de 
garantir a sobrevivência de mudas já 
plantadas nas áreas de restauração.  
As atividades acontecem no Espírito 
Santo e em Minas Gerais, incluindo 
a cidade de Governador Valadares, 
e seguem uma série de medidas 
preventivaspara preservar a saúde de 
colaboradores e sociedade.

Já as demais atividades presenciais, como 
reuniões coletivas, visitas individuais e 
atendimentos, continuam suspensas. Os 
colaboradores administrativos atuam em 
regime de home office desde o dia 16 de 
março. Acesse o nosso site e saiba mais.

Entenda o funcionamento 
da Fundação Renova 
durante a pandemia

Renova lança medidas de apoio 
às micro e pequenas empresas

Essa é a 3ª 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.
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Medidas visam apoiar empreendedores 
frente à pandemia
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Projetos vencedores serão 
implementados na bacia do rio Doce

Tem um projeto de SAF? 
Participe do nosso concurso!

Jovens participam de 
projetos de formação 
de lideranças

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

Rua Treze de Maio, Nº 971 - Bairro São Paulo |  
Governador Valadares

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