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Uma ação integrada entre a Fundação 
Renova, os governos de Minas Gerais e 
Espírito Santo, com a participação do 
Fórum dos Prefeitos do Rio Doce, vai 
destinar cerca de R$ 830 milhões para 
investimentos em educação, infraestrutura 
e saúde na região impactada pelo 
rompimento da barragem de Fundão. 

Desse montante, cerca de R$ 240 milhões 
serão usados para a modernização de 
aproximadamente 900 escolas das redes 
públicas estaduais e municipais de ensino 
de 39 municípios atingidos nos estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo, podendo 
beneficiar até 270 mil alunos.

Além do valor a ser repassado para a 
rede de ensino, R$ 75,3 milhões serão 
aplicados na 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.

Naque e Periquito receberam, cada um, 
um veículo e um cartão combustível 
para fortalecer os serviços públicos de 
assistência social. Também está previsto 
um repasse que soma R$ 549 mil nos 
dois municípios — desse valor, cerca  
de R$ 147 mil já foram pagos pela  
Fundação Renova. Os recursos são 
destinados para contratação de 
profissionais, aquisição de insumos, 
entre outros. O objetivo é ampliar o 
atendimento às famílias vulneráveis que 
vivem nas localidades. 

Em sua sexta edição, o boletim Jornada de Belo Oriente, Naque e Periquito traz 
as principais ações de reparação e compensação executadas nas cidades, como 
a recuperação ambiental e os investimentos em proteção social, saneamento 
básico e educação. Leia e compartilhe!

Fundação Renova 
destina recursos para  
melhorias na saúde  
e educação

Renova também destina 
recursos para proteção social

Modernização das escolas 
das redes públicas estaduais 
e municipais de Minas Gerais 
e do Espírito Santo

Repasse: R$ 240 milhões
     MG: 600 escolas
     ES: 300 escolas

EDUCAÇÃO

Reduzir o risco de desabastecimento 
nas localidades que captam água 
do rio Doce é um dos compromissos 
da Fundação Renova. Para isso, são 
construídos sistemas alternativos 
de captação, além da realização de 
melhorias nas Estações de Tratamento 
de Água (ETA). O cuidado com a saúde 
do rio é outra frente de trabalho. Entre 
as ações, destacam-se o monitoramento 
das águas, a recuperação de nascentes, 
o reflorestamento e o investimento em 
saneamento básico.

Foto: Leonardo Morais

ETA de Pedra Corrida

Água: o que está sendo feito 
pelo abastecimento e pela 
saúde do rio Doce

Monitoramento das águas

3 pontos de monitoramento
em Belo Oriente, Periquito (ambos no rio Doce) 
e Naque (no rio Santo Antônio) acompanham 
a qualidade da água, analisando parâmetros 
como turbidez, pH e outros elementos. Ao todo, 
são 92 pontos ao longo da Bacia do Rio Doce. A 
ação faz parte do Programa de Monitoramento 
Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS) da 
Fundação Renova.

Os resultados revelam que a água do rio Doce 
pode ser consumida após passar por tratamento, 
assim como as outras águas captadas em rios 
que se enquadram nas normas do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama).

Restauração 
florestal

46 nascentes
e cerca de 168 hectares  
de Áreas de 
Preservação 
Permanente (APPs) 
e de recarga hídrica 
estão em processo de 
restauração em Periquito.

localizado no 
Assentamento 
Liberdade, em Periquito, 
e o Viveiro Ouro Verde, 
em Belo Oriente, são 
alguns dos parceiros 
que fornecem mudas 
para as ações de 
reflorestamento.

Viveiro de Mudas 
Silvino Gouveia,

O

Abastecimento  
de Água

Pedra Corrida,

Cachoeira Escura

uma adutora foi 
finalizada e atualmente 
está em andamento 
a recomposição do 
asfalto por onde a 
tubulação passou. 
A adutora vai levar 
água de um poço até à 
Estação de Tratamento 
de Água (ETA) do 
distrito - local onde 
diversas melhorias 
foram realizadas.

há uma nova ETA, 
instalada em 2017.  
A localidade também 
vai receber um sistema 
de captação alternativa 
por meio de poços.

Em

Em

Foto: Leonardo Morais

Tratamento  
de esgoto

R$ 20 milhões
serão repassados 
para Belo Oriente, 
Naque e Periquito 
elaborarem 
projetos e obras de 
saneamento básico. 
Os repasses são uma 
determinação do 
Termo de Transação 
e Ajustamento de 
Conduta (TTAC). O 
documento prevê 
implementação e 
gestão de programas 
socioeconômicos 
e socioambientais 
pela Fundação 
Renova para reparar 
e compensar os 
impactos causados 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão.

Os repasses são uma determinação do 
Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC). O documento prevê 
implementação e gestão de programas 
socioeconômicos e socioambientais 
pela Fundação Renova para reparar e 
compensar os impactos causados pelo 
rompimento da barragem de Fundão.

ETA de Cachoeira Escura

Os repasses são uma determinação do 
Termo de Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC). O documento prevê 
implementação e gestão de programas 
socioeconômicos e socioambientais 
pela Fundação Renova para reparar e 
compensar os impactos causados pelo 
rompimento da barragem de Fundão.

https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Resolucao/2005/res_conama_357_2005_classificacao_corpos_agua_rtfcda_altrd_res_393_2007_397_2008_410_2009_430_2011.pdf
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A Fundação Renova apoia os produtores 
rurais atingidos por meio de cursos 
de capacitação e assistência técnica. 
Esse apoio se dá alinhado ao seu 
compromisso de preservação ambiental. 
Conheça algumas ações!

O Fundo Desenvolve Rio Doce apoiou a 
geração de cerca de 199 empregos em 
Belo Oriente, Naque e Periquito - foram  
51 contratos firmados com micro e 
pequenas empresas locais, totalizando 
mais de R$ 1 milhão concedidos pela linha 
de crédito*. A iniciativa oferece condições 
especiais para que essas empresas 
atravessem a crise econômica causada 
pelo coronavírus, como a manutenção 
da redução das taxas de juros a partir de 
0,45% ao mês. Saiba mais

Outras medidas movimentam a economia 
local e apoiam o empreendedorismo, como:

Conheça o Edital Doce MG e o Formação 
de Lideranças Jovens, que pretendem 
fomentar a cultura, o turismo, o esporte, 
o lazer e a participação da juventude nas 
cidades atingidas.

Reflorestamento, cursos  
de capacitação e assistência 
técnica rural: conheça as ações

Desenvolve Rio Doce apoiou 
quase 200 empregos locais

Municípios recebem 
projetos voltados à 
educação e cultura

Foto: Leonardo Morais

Foto: Divulgação/Fundação Renova

Famílias atingidas receberão três 
anos de assistência técnica rural

Fundo oferece taxa de juros e condições 
especiais às micro e pequenas empresas

*dados de 2017 a junho de 2020

Edital Doce 
MG

7 projetos
das áreas 
de cultura, 
turismo, 
esporte e lazer 
receberão um 
total de  
R$ 774,350 mil  
em Belo Oriente,   
Naque e 
Periquito. 
Saiba mais.

Formação de 
Lideranças Jovens

200 jovens
da região participarão de 
projetos sociais e culturais 
a partir de setembro. 
Liderança Jovem  
Rio Doce é o nome da ação, 
desenvolvida pela Fundação 
Renova e conduzida 
pelo Centro Integrado 
de Estudos e Programas 
de Desenvolvimento 
Sustentável (CIEDS). 
Conheça o projeto.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.
org/fale-conosco

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

26 trabalhadores

10 seminários on-line

9 mil vagas

locais atuam nas ações da reparação e compensação.

foram realizados para apoiar empreendedores 
em meio à pandemia. Entre os temas estão 
“Dicas de Educação Financeira” e “Gestão de 
Pessoas”. Assista a todos eles aqui.

em cursos on-line gratuitos estão sendo 
ofertadas para jovens de 16 a 29 anos 
em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai). As inscrições 
podem ser realizadas até o dia 4 de setembro  
clicando aqui.

Foto: Leonardo Morais

Cursos de 
capacitação

145  
produtores rurais
das três cidades 
participaram de 
cursos de capacitação 
ofertados em parceria 
com a Empresa de 
Assistência Técnica 
e Extensão Rural 
(Emater-MG).

Cerca de

Mapeando  
a floresta

102 mil 
organismos

mil espécies

de 2.254 espécies 
da fauna e flora 
terrestres foram 
identificadas ao longo 
da bacia do rio Doce, 
incluindo o município 
de Periquito. O estudo 
é mais um esforço 
para identificar, 
descrever e reparar 
os possíveis impactos 
do rompimento da 
barragem de Fundão 
na biodiversidade.

foram identificadas e 
600 materiais botânicos 
e 1.500 amostras do 
solo foram coletadas 
em municípios mineiros 
e capixabas, por meio 
do Inventário Florestal 
da Bacia do Rio Doce. 
O objetivo é avaliar a 
diversidade da flora, as 
condições do solo e da 
paisagem nas áreas de 
nascentes, margens de 
rios e recarga hídrica.

Mais de

Em outra frente,mais de

Apoio às atividades 
em campo

61 famílias

34 famílias

assistência 
técnica

A

de Belo Oriente, 
Naque, Periquito 
e Alpercata vão 
receber assistência 
técnica, ao longo 
de três anos, por 
meio da ATER 
Sustentabilidade, 
totalizando 64 horas 
anuais de atendimento 
por propriedade.

do Assentamento 
Liberdade, em 
Periquito, já recebem 
assistência técnica 
em modalidade 
adaptada ao 
arranjo familiar dos 
assentados da reforma 
agrária (Assistência 
Técnica Social e 
Ambiental - ATES).

vai contribuir para 
diversificação da 
produção, tornando-a 
mais sustentável; 
aumentar a geração 
de renda, conservar 
o solo e a água, entre 
outros benefícios.  

Criação da Rede 
de Sementes  

e Mudas

Rede de  
Sementes e Mudas
da Bacia do Rio 
Doce, projeto que 
está selecionando 
coletores de 
sementes e viveiristas 
em parceria com o 
Centro de Pesquisas 
Ambientais do 
Nordeste (Cepan), 
já apresenta bons 
resultados: um 
estudo mostrou 
que as áreas de 
restauração com 
plantio direto de 
sementes em 
Periquito, Valadares e 
Galileia apresentaram 
bons resultados.

A

Foto: Leonardo Morais

Renova mantém  
medidas de segurança 
frente à pandemia

 

A Fundação Renova segue com suas 
ações de reparação e compensação 
ao longo dos territórios atingidos, 
mas adotando medidas de segurança 
para a preservação da saúde e do 
bem-estar de colaboradores e da 
comunidade em meio à pandemia. 

Os funcionários dos Centros de 
Indenização Mediada (CIMs) e dos 
escritórios administrativos permanecem 
em home-office — regime adotado 
desde o dia 16 de março. Algumas obras 
essenciais, como a recomposição do 
asfalto por onde a adutora de Pedra 
Corrida passou, e atividades em campo 
(reflorestamento, por exemplo) foram 
retomadas seguindo protocolos de 
segurança para evitar a contaminação 
pelo novo coronavírus.

Os atendimentos ao público continuam 
ativos na Central de Relacionamento, 
por meio do telefone 0800 031 2303 e do 
nosso site. As equipes de Diálogo Social 
também seguem atuando por chamada 
telefônica, WhatsApp ou e-mail. 

Entrega de documentos solicitados 
pelo Programa de Cadastro 

As famílias de Cachoeira Escura, Naque 
e Pedra Corrida podem deixar a cópia 
(xerox) dos documentos solicitados 
pelo Programa de Cadastro na caixa de 
correio do CIA da sua comunidade. Os 
documentos devem estar dentro de um 
envelope único contendo, na capa, nome 
completo, CPF e contato telefônico do 
responsável pela família. 

Veja os endereços:

Cachoeira Escura (Belo Oriente):  
Rua Monteiro Lobato, 557

Naque: Rua Dorcelino, 474

Pedra Corrida (Periquito):  
Av. Francisco Silveira Filho, 287, casa A

A documentação solicitada pelo 
Programa de Cadastro também 
pode ser enviada através do Portal 
do Usuário, no site da Renova. Para 
acessá-lo, clique aqui.

https://www.fundacaorenova.org/noticia/fundo-desenvolve-rio-doce-faz-nova-reducao-de-juros-e-oferece-condicoes-especiais/
https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-mg/
https://www.cieds.org.br/noticias/detalhe/formar-liderancas-jovens-no-medio-rio-doce
https://www.youtube.com/channel/UCtBpIVTJTNO1SnPurVNWiqQ/featured
https://forms.gle/TAKzNXdYNtGYE6fi9
https://www.fundacaorenova.org/noticia/conheca-o-inventario-florestal-da-bacia-do-rio-doce/
https://www.fundacaorenova.org/noticia/conheca-o-inventario-florestal-da-bacia-do-rio-doce/
https://www.google.com/search?q=ater+sustentabilidade&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR789BR789&oq=ater+suste&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2j69i60.4042j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=ater+sustentabilidade&rlz=1C1SQJL_pt-BRBR789BR789&oq=ater+suste&aqs=chrome.0.0j69i57j0l2j69i60.4042j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.boletimnocaminho.fundacaorenova.org/post/estudo-monitora-restauracao-florestal-e-revela-bom-potencial-de-recuperacao-da-mata-atlantica
https://www.fundacaorenova.org
https://portal.erpsa.com.br/erprenova/portal/

