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Apresentação

O presente documento cumpre com a CLÁUSULA 192 do TERMO DE

TRANSAÇÃO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TTAC), que determina a

elaboração de relatório mensal sobre o andamento de todos os PROGRAMAS –

SOCIOAMBIENTAIS e SOCIOECONÔMICOS desenvolvidos e executados pela

FUNDAÇÃO RENOVA – e envio do documento ao COMITÊ INTERFEDERATIVO

(CIF), sempre no décimo dia útil de cada mês. Os programas têm como

objetivo recuperar o meio ambiente e as condições socioeconômicas da área de

abrangência impactada pelo rompimento da barragem de Fundão, em

novembro de 2015, de forma a restaurar a situação anterior ao rompimento,

como está disposto na CLÁUSULA 05, INCISO I do referido termo.
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Sumário Executivo

Este Relatório Mensal de Atividades da Fundação Renova apresenta as ações

realizadas pelos programas em setembro de 2020, distribuídas nos três

grandes eixos de atuação: Terra e Água; Pessoas e Comunidades;

Reconstrução e Infraestrutura.

Eixo Terra e Água

As ações de monitoramento da bacia do Rio Doce vêm gerando resultados cada

vez mais assertivos para a bacia. Visando melhor acesso a estes resultados, em

setembro foi protocolado o Relatório Mensal QAQC PMQQS referente ao mês de

JUL/20 em 30/09 e Protótipo da Plataforma Online do PMQQS em 03/09. Houve

ainda o protocolo da Definição de Programa do PG38 revisado em 30/09

(PG038, pág. 276).

A qualidade do ar também vem sendo monitorada na Bacia do Rio Doce, nas

ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 185). Houve a apresentação ao

Sistema CIF dos estudos de balanço e transporte de sedimentos intra e

extracalha dos Trechos 1 a 16 e entrega ao Sistema CIF do estudo

geomorfológico do trecho do rio Doce a jusante da UHE Risoleta Neves, previsto

no escopo dos estudos de transporte de sedimentos, conforme aprovado no

âmbito da CT-GRSA, contendo também imagens remotas (análises

geoespaciais).

O manejo de rejeitos ainda conta com um aliado que é a recuperação do

Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 100) a qual, até o mês de

setembro, bombeou cerca de 959 mil m3 de material do reservatório.

Buscando restabelecer as condições de operação da UHE, são contínuas as

ações de infraestrutura como: Sensores instalados no Barramento B já
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apresentam primeiros resultados; Ações para respostas as ICs do EIA em

andamento, com tendência de serem encaminhadas a SUPPRI no prazo

estipulado e atividades para reabilitação da UG1 em andamento.

Ainda em setembro, houve o protocolo da matriz atualizada do Plano de Ação

para Conservação da Biodiversidade Terrestre junto à CT-Bio. (PG030, pág.

226).

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 73),

a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 415 animais nos

Centros de Acolhimento Temporário de Animais 1 e 2. Os atendimentos

prestados, tanto nas moradias temporárias quanto em propriedades de origem,

geraram até agora 1.639 prontuários médicos, com informações detalhadas

sobre cada indivíduo e sua evolução ao longo do tratamento recebido.

No alto Rio Doce foi dada continuidade às atividades de entrega de alimentos

aos animais. Houve a construção participativa de projetos executivos de

pomares e hortas nos municípios de Mariana/MG, Barra Longa/MG, Ponte

Nova/MG. Estas benfeitorias são pautas positivas na rotina produtiva das

famílias rurais, favorecendo a segurança alimentar e dando oportunidades de

uma possível diversificação de renda em um futuro próximo. Retomada das

atividades de reestruturação produtiva em todos os municípios (PG017, pág.

151). Na região do Médio e Baixo Rio Doce, houve o fornecimento de recursos

financeiros para aquisição de silagem aos produtores rurais, localizados abaixo

da Usina Risoleta Neves em Minas Gerais até o Espírito Santo, que estejam

enfrentando dificuldades técnicas/operacionais na manutenção de suas

atividades produtivas, em atendimento à Ação Civil Pública da 12ª Vara Federal

Cível e Agrária da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais (SJMG).

A recuperação ambiental é igualmente o foco dos programas 26 e 27 —

respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica
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(pág. 201) e de Nascentes (pág. 207) —, que promoveu entre os dias 21 a 25

de setembro o workshop de imersão com os ganhadores do Concurso Ideias

Renovadoras: plantando árvores, colhendo alimentos, em conjunto com o

World Wide Fund for Nature (WWF), World Agroforestry Centre (ICRAF) e

Instituto Terra. Essa inciativa tem o intuito de propor modelos que atendam as

diferentes necessidades da bacia. Os modelos discutidos são de recuperação

em APPs de baixada, quintais florestais, sistemas agroflorestais (SAFs) com

café, com mulheres como protagonistas, com pecuária e organizados perto dos

mercados e realização da 1ª oficina de nivelamento técnico online da Rede de

Sementes e Mudas.

Eixo Pessoas e Comunidades

No que se refere ao cadastramento dos impactados (PG001, pág. 14), 34.870

cadastros foram enviados ao CIF, correspondente a 30.398 famílias e 98.258

pessoas, desde o início do programa até setembro/2020.

Garantir ressarcimentos e indenizações aos impactados, são ações do

programa (PG002, pág. 22). No mês de setembro, em relação as indenizações

das campanhas 1, 2 e 3, referente aos Camaroeiros da Praia de Suá, até o

momento, foram atendidas 172 pessoas (97,7% dos 176 elegíveis). Destes,

172 receberam o pagamento das indenizações (100% dos atendidos). Em

relação à campanha de Mariana, das 388 indenizações pagas até agora, 43

foram realizadas em setembro. Quanto aos auxílios emergenciais (PG021, pág.

179), atualmente existem 32.887 pessoas assistidas, com um total de 14.754

pagamentos. Em setembro, 4 novos auxílios foram incluídos, todos por decisão

judicial.

Neste eixo de trabalho da Fundação Renova, muito tem sido feito em busca da

retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (PG016, pág. 145). Em

setembro, dentre as ações realizadas pelo programa, houve a entrega dos

relatórios territoriais parciais com informações preliminares de dados
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secundários do projeto de Mapeamento das potencialidades econômicas para

estruturação produtiva e alternativas de renda. Os relatórios entregues foram:

Relatório Territorial da Calha do Rio Doce; Relatório Territorial da Foz do Rio

Doce; Relatório Territorial do Médio Rio Doce e Relatório Territorial do Alto Rio

Doce.

No âmbito dos programas de proteção e recuperação da qualidade de vida de

Povos Indígenas (PG003, pág. 30) e de Outros Povos e Comunidades

Tradicionais (PG004, pág. 38), o pagamento do auxílio subsistência financeira

foi realizado a 1.213 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 236

na Terra Indígena de Comboios. As 137 famílias da Terra Indígena de

Resplendor receberam silagem de milho, sal mineral para bovinos e ração.

Os programas de Proteção Social (PG005, pág. 45) e de Apoio à Saúde Física e

Mental da População Impactada (PG014, pág. 135) operam com grande

sinergia no sentido de municiar o poder público com meios e recursos eficazes

para cumprir seu papel de propiciador de bem-estar à população das

localidades atingidas. No âmbito da proteção social, houve a validação do plano

integrado entre as áreas de Povos Indígenas e Tradicionais e o programa de

Proteção Social para início da implantação das ações junto às famílias

vulneráveis identificadas conforme atividades acordadas nos planos de

trabalho. Ainda em setembro, houve aceite do termo de cooperação técnica e

financeira junto ao município de Ipatinga/MG, para assinatura do plano de

reparação acordado e disponibilização de veículo e cartão combustível para a

prefeitura de Barra Longa/MG no território do Alto do Rio Doce, como previsto

no plano de trabalho assinado pelo município junto à Fundação Renova;

A educação é um dos maiores legados que a Fundação Renova pode deixar

para as gerações futuras e sua construção já começou, com medidas que vêm

sendo efetivadas, por exemplo, pelos programas de Recuperação de Escolas e
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Reintegração da Comunidade Escolar (PG011), de Memória Histórica, Cultural e

Artística (PG012), de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce

(PG033) e de Preparação para Emergências Ambientais (PG034).

Em relação ao Programa de Memória Histórica, Cultural e Artística (PG012,

pág. 122), em setembro, houve a finalização do material didático que dará

suporte a Educação Patrimonial da Reserva Técnica.

A título de preparação para emergências ambientais (PG034, pág. 258), em

setembro, houve a conclusão da execução do cronograma de publicações de

setembro/20 da Assessoria Técnica Remota às Defesas Civis.

No Fundo Desenvolve Rio Doce, empresas dos estados de Minas Gerais e

Espírito Santo vêm recebendo empréstimos dos Bancos de Desenvolvimento de

Minas Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (BANDES), respectivamente. Tais

ações compreendem o estímulo ao desenvolvimento e a diversificação

econômica da região (PG018, pág. 161).

O programa de estímulo a contratação local (PG020, pág. 172) também merece

destaque, dentre as ações realizadas pela Fundação Renova em setembro.

Houve a realização de palestra com o tema "Qualidade dos produtos e serviços

e o impacto na satisfação dos clientes" e seminário com o tema "Gestão da

Qualidade" para empresas participantes do Projeto Desenvolvimento de

Fornecedores no Espírito Santo.

Todos os meses, grande parte das informações dos programas da Fundação

Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população

(PG006, pág. 50; PG035, pág. 264 e PG036, pág. 270), seja pelo site,

integração, diálogo e relacionamento contínuo por meio de reuniões e visita ao

Centro de Informação Técnica em Mariana, dentre outros. O contato pode ser

feito também pelos canais de relacionamento e ouvidoria disponíveis.
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A ouvidoria vem, desde a chegada do novo ouvidor-geral no final de 2019,

passando por melhorias nos processos de gestão das manifestações,

assegurando o registro, qualificação, apuração e respostas às reclamações e

denúncias recebidas.

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Na frente de Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água (PG032, pág.

244) dentre as ações realizadas pelo programa, pode-se citar a retomada das

obras de melhorias na Estação de Tratamento de Água Vila Isa, em Governador

Valadares/MG, a conclusão da análise de qualidade da água do novo poço de

Regência, distrito de Linhares/ES, do projeto executivo do sistema de

tratamento de água de Camargos, distrito de Mariana/MG e conclusão do

projeto básico do sistema de captação, adução e tratamento de água de

Itueta/MG. No âmbito da Ação Civil Pública (ACP), houve a judicialização do

Programa no contexto do Eixo Prioritário nº 9.

Para as ações compensatórias de coleta e tratamento de esgoto e de

destinação de resíduos sólidos nos municípios da Área Ambiental 2 (PG031,

pág. 232), os repasses já realizados somam R$ 14.859.488, contemplando os

municípios de Alpercata/MG, Córrego Novo/MG, Dionísio/MG, Fernandes

Tourinho/MG, Iapu/MG, Ipaba/MG, Ipatinga/MG, Itueta/MG, Marliéria/MG, Rio

Casca/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG, Sem-

Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES e CIMVALPI (Consórcio

Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga). O programa também já

realizou 727 horas de capacitação com servidores públicos dos municípios da

Área Ambiental 2.

Em busca da recuperação das demais comunidades e infraestruturas

impactadas entre Fundão e Candonga (PG010, pág. 107), em setembro, houve
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a conclusão de 74 Estruturas de Apoio Simples sendo: 23 Cochos, 01 Porteira e

01 Bebedouro em Rio Doce/MG, 15 Cochos, 07 Bebedouros e 08 Porteiras em

Barra Longa/MG, 03 Cochos, 08 Porteiras em Mariana/MG, 05 Cochos e 01

Bebedouros em Santa Cruz do Escalvado/MG, 02 Cochos e 03 Porteiras em

Ponte Nova/MG.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 82) prevê três reassentamentos

coletivos — Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, em Mariana, e Gesteira, no

município de Barra Longa (MG) — bem como o reassentamento familiar, que

assiste a pessoas que possuíam propriedades atingidas pela lama ao longo do

rio e as desistentes dos reassentamentos coletivos. A seguir, são apresentadas

as ações realizadas nestes locais durante o mês de junho:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando

a cada mês. Em setembro, houve a conclusão do pavimento asfáltico do

acesso aos poços e da rede de água bruta da área 3; Conclusão da

instalação e montagem de 181 postes de 291 previstos e lançamento de

cabos da iluminação urbana; Conclusão de 4 projetos conceituais, 8

básicos e 4 de fundação;

Paracatu de Baixo — em setembro, houve a conclusão do Gabião da

Rua Monsenhor Horta; Conclusão de 2 projetos conceituais e 14 de

fundação;

Gesteira — o processo referente ao Reassentamento de Gesteira foi

judicializado. Aguardando decisão judicial para seguir com os

atendimentos.
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Reassentamento Familiar e Reconstruções — Essas modalidades

consistem na compra de imóvel com edificações e benfeitorias sem a

necessidade de reformas, compra de imóvel com edificações e

benfeitorias com necessidade de reformas, compra de terreno e posterior

construção das edificações e benfeitorias na propriedade atingida

(origem). Em setembro, houve a conclusão de 4 projetos detalhados.

As páginas a seguir contêm o detalhamento destas e de muitas outras ações.

Boa leitura!
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Nota: * O pacote de trabalho "cadastro dos remanescentes de mariana" foi reestruturado. Com isso, foram

unificadas as três subdivisões (Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e comunidades rurais) em um pacote

único, contabilizando o avanço com o critério quantitativo a partir das bases de dados para melhorar o

acompanhamento. Além disso o pacote de trabalho "cadastro dos remanescentes de mariana” teve prazo

reprogramado para julho/21. Houve mudança também no pacote de trabalho “realizar devolutiva junto aos

impactados”, que teve nomenclatura alterada, adicionando as campanhas 1 e 2, que fazem parte do processo

e que agora contam com avanço quantitativo no cronograma. Seu prazo foi também reprogramado para

julho/21. O pacote de trabalho “atualização e correções dos cadastros realizados” teve prazo também

reprogramado para julho/21. Nenhuma das alterações impacta orçamento ou prazo final de execução do

programa e se devem ao atraso das atividades devido ao COVID-19.

** Por se tratar de um processo as demais atividades do cadastro não estão presentes na linha do tempo

devido a data final da entrega (final dos processos) ser em 2021.

*

**
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Nota: * Contabilização da taxa de devolutivas dos meses de julho e agosto foi revisada. Foram identificadas

duplicatas que haviam sido contabilizadas, sendo o valor corrigido para 72%.

** A meta da taxa de não localizados foi corrigida. De acordo com a definição do programa, a meta para o

indicador taxa de não localizados, é 10%. Com isso, o valor foi alterado de 5% para 10%.

**

*
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Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva

S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço do programa.
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Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva

S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço do programa.
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* O cronograma do programa está em revisão. Com a paralisação das atividades de campo em decorrência

do COVID-19, as tarefas que necessitam de esforços presenciais foram reprogramadas.

** Existe a possibilidade da revisão do programa ser replanejada para 2021, mediante aprovação do CIF.

O prazo estimado para início do processo de revisão do programa deverá ser quatro meses após o fim das

medidas de isolamento social impostas pela pandemia COVID-19, devido à necessidade de construção

participativa da comunidade indígena. Esta dilação de prazo foi solicitada formalmente pela CT-IPCT ao CIF

em 21/09/2020 e ainda não obteve resposta.

*

**

**

**

**

**

**
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* Exclusão de um titular da Associação Indígena Tupinikim de areal do escopo de atuação da Fundação

Renova no mês de setembro, devido a solicitação da Associação Indígena informando que o titular em questão

se encontra residindo fora da terra indígena. A Associação Indígena já realizou a solicitação de inclusão de

outro titular para esta vaga. A documentação de elegibilidade foi enviada pela Associação Indígena para a

Fundação Renova, e será avaliada de acordo com os critérios de elegibilidade firmados em acordo para

possível inclusão de novo titular no mês de outubro.

*

33



34



35



36



* Curva S sujeita a alterações devido a possíveis revisões no escopo do programa e consequente adequação

do cronograma. O percentual previsto de setembro/2020 está menor que o percentual previsto de agosto/2020

devido ao processo de gestão de mudanças realizado.

*
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*

*O cronograma do programa está em revisão. Com a paralisação das atividades de campo em decorrência

do covid-19, as tarefas que necessitam de esforços presenciais foram reprogramadas.

**Existe a possibilidade da revisão do programa ser replanejada para 2021, mediante aprovação do CIF. O

prazo estimado para início do processo de revisão do programa deverá ser quatro meses após o fim das

medidas de isolamento social impostas pela pandemia covid-19, devido à necessidade de construção

participativa da comunidade quilombola. Esta dilação de prazo foi solicitada formalmente pela CT-IPCT ao

CIF em 21/09/2020 e ainda não obteve resposta.
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*

* Curva S sujeita a alterações devido a possíveis revisões no escopo do programa e consequente adequação do

cronograma.

44



45



46



.

47



48



49



PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e

Controle Social

Eixo Pessoas e Comunidades

Objetivos

(i) Assegurar canais de integração, diálogo e relacionamento contínuo com a

população impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela

transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios de atuação da

Fundação Renova. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente,

acessível e contínua a todos os interessados, de modo a favorecer a

participação esclarecida da sociedade nos processos de reparação e

compensação. (iii) Apoiar os demais programas da Fundação Renova, no que

tange à promoção de participação social e comunicação no desenvolvimento e

implementação dos projetos socioeconômicos e socioambientais previstos no

Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). Vale destacar o caráter

transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos demais programas

previstos no TTAC. Sua transversalidade visa garantir, por meio de ações de

diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de

reparação e compensação, executadas pela Fundação Renova, sejam

convergentes com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas.

Cabe ressaltar ainda, o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos

dividem-se em quatro pilares - Comunicação, Participação e Diálogo Social,

Canais de Relacionamento e Ouvidoria – que devem atuar de forma integrada e

com foco no atingido, sob uma perspectiva territorial.
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Entregas do ano de 2020

Concluído             Planejado           Reprogramado

dezembro de 2020 Execução do processo estruturado de Ouvidoria

Execução do processo participação social

Execução do processo análise de contexto

Execução do processo de Diálogo Social Permanente

Execução do processo de canais de informação e interação 
com as comunidades

Execução do processo de produção de conteúdo

Execução do processo de gestão dos Canais de 
Relacionamento

dezembro de 2020 

dezembro de 2020 

dezembro de 2020 

dezembro de 2020 

dezembro de 2020 

dezembro de 2020 
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DIÁLOGO

Grandes números do pilar

Tabela 1. Grandes Números

53



54



55



Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação

CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto

com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social),

por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em

construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS,

assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do

Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.
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CANAIS DE RELACIONAMENTO

Grandes números do pilar

Tabela 4. Indicadores.
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Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação

CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto

com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social),

por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em

construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS,

assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do

Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.
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Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação

CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto

com a CT-PDCS (Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social),

por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em

construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS,

assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e equipe do

Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.
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Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva

S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço do programa.
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6 animais adotados na campanha virtual de adoção.
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Os desvios apresentados em relação à meta vigente, não são significativos do ponto de vista

de atendimento aos quesitos mínimos de bem-estar animal. A metodologia utilizada prevê

um padrão no escalonamento dos diferentes graus, de modo que ações possam ser tomadas

prioritariamente em formato preventivo.

78



Para o período vigente, não houve atualização do indicador que verifica a finalização dos

processos adotivos realizados.

Até o dia 15 de setembro, data corte de dados deste relatório, mais seis animais (5 cães e 1

felino) foram adotados durante a campanha virtual. Esta adoção, conforme metodologia da

Definição do Programa, somente passará a compor o indicador após a finalização do

acompanhamento de 6 meses do processo.
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4

5
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Os grandes números em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade das

famílias migrarem entre as modalidades de atendimento ou estarem com atendimento interrompido – de

Reassentamento Coletivo para Reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de

reparação.
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Os grandes números em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade das

famílias migrarem entre as modalidades de atendimento ou estarem com atendimento interrompido – de

Reassentamento Coletivo para Reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de

reparação.
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Os grandes números em cada reassentamento é estimado e sofre alterações devido à possibilidade das

famílias migrarem entre as modalidades de atendimento ou estarem com atendimento interrompido – de

Reassentamento Coletivo para Reassentamento familiar, por exemplo – ou optarem por outra forma de

reparação.
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No relatório do último mês foi informada a previsão de entrega do pacote Reforma de Estruturas de Apoio

(Quintal) no mês de outubro de 2020. Porém, essa entrega foi postergada para 2021 e com isso, o

Programa não apresenta entregas previstas para 2020.

109

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/93f28ba5-14d4-4b4a-b197-e5dfe5a6e939/ReportSection879aa89360d40a1be37a?pbi_source=PowerPoint


110

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/93f28ba5-14d4-4b4a-b197-e5dfe5a6e939/ReportSection41aa648700ea06d22450?pbi_source=PowerPoint


111

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/93f28ba5-14d4-4b4a-b197-e5dfe5a6e939/ReportSectioncb41bd54b7c7da64687b?pbi_source=PowerPoint


112

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/93f28ba5-14d4-4b4a-b197-e5dfe5a6e939/ReportSectionfac59b7ab9d99ac52170?pbi_source=PowerPoint


113

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/93f28ba5-14d4-4b4a-b197-e5dfe5a6e939/ReportSectione0868dc4c6783b1b18d5?pbi_source=PowerPoint


114

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/93f28ba5-14d4-4b4a-b197-e5dfe5a6e939/ReportSection5757d1169d8d810edaa6?pbi_source=PowerPoint


115

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/93f28ba5-14d4-4b4a-b197-e5dfe5a6e939/ReportSectionec976678309e72d81047?pbi_source=PowerPoint


116

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/2cd4a195-a60e-48b0-990b-663e09c92541/ReportSection97b09b75c90cc1bb0b43?pbi_source=PowerPoint


Entregas do ano de 2020

Concluído             Planejado           Reprogramado

Janeiro de 2020 Identificação dos alunos das escolas impactadas de Mariana/MG 
para encaminhamento ao atendimento psicopedagógico 

Identificação dos alunos das escolas impactadas de Barra 
Longa/MG para encaminhamento ao atendimento 
psicopedagógico 

Avaliação dos alunos do atendimento psicopedagógico das 
escolas impactadas de Mariana/MG

Finalização do Marco Referencial para a Elaboração do 
Projeto Político Pedagógico (PPP) das 30 (trinta) escolas da 
rede municipal de Mariana/MG

Realização da devolutiva da avaliação psicopedagógica dos 
alunos das escolas impactadas de Mariana/MG

PG 08: Entrega Escola de Bento Rodrigues/MG

janeiro de 2020 

fevereiro de 2020 

fevereiro de 2020

agosto de 2020 

dezembro de 2020 

dezembro de 2020 PG 08: Entrega da Escola de Paracatu de Baixo/MG

dezembro de 2020 Elaboração do Plano de Ação para implementação do Projeto 
Político Pedagógico (PPP) em 19 (dezenove) escolas da rede 
municipal de Mariana/MG.

Entrega de Relatório Técnico para 11 (onze) escolas da rede 
municipal de Mariana/MG, nas quais não é possível realizar o 
trabalho do Plano de Ação de forma remota

dezembro de 2020 
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Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.
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Fatos Relevantes do mês

Não houve fatos relevantes no mês de setembro.
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Não houve apoio às manifestações culturais previstas entre os meses de março a setembro de 2020

em decorrência da paralisação das atividades devido ao coronavírus.

Houve paralisação na execução dos projetos de restauro na reserva técnica de mariana/mg, em

decorrência da suspensão das atividades de campo pela fundação renova, devido ao coronavírus.
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Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.
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Curva S sujeita a alterações devido às revisões no escopo do programa e consequente adequação do

cronograma.
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Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.
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Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.
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Nota: Os dados de setembro/2020 não foram recebidos até o fechamento do presente relatório.
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O indicador I01 sofreu uma redução em seu valor em agosto devido a uma correção realizada no

relatório enviado pelo SENAI em uma das medições. Constava no relatório um número maior que o

realizado.
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1.428,91
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* Foi realizado ajuste do gráfico, considerando as casas decimais do resultado do indicador.

*
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Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a

curva S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço do

programa.
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Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.
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Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.
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Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de

Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos

Indicadores, ainda não foram aprovados pela CTBio/CIF e começarão a ser

medidos após o retorno dos especialistas e revisão da metodologia do

monitoramento prevista para 2020.
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A conclusão do Projeto Básico do CETRAS MG e a conclusão do Projeto Conceitual do CETRAS ES

desconsideram a aprovação do orçamento do programa.

As entregas previstas para 2020 sofreram alterações em relação aos meses anteriores devido ao fato de

que o cronograma passou pelo processo de gestão da mudança. Esse procedimento foi necessário para

adequar ao novo planejamento de entregas definido pela equipe técnica do programa juntamente com as

áreas suporte da Fundação Renova.
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Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.
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Indicadores

Os indicadores do programa, apresentados na Definição, ainda não foram

aprovados pelo CIF e começarão a ser medidos a partir do início da execução

das obras do CETRAS-MG e CETRAS-ES que tem início previsto,

respectivamente, em 2021 e 2022.
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A Curva “S” sofreu alterações em relação aos meses anteriores devido ao fato de que o cronograma

passou pelo processo de gestão da mudança. Esse procedimento foi necessário para adequar ao novo

planejamento de entregas definido pela equipe técnica do programa juntamente com as áreas suporte da

Fundação Renova.
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Concluído Internamente

Concluído Internamente3
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Anteriormente constava na linha do tempo a entrega “Oficina de Monitoria do Plano de Ação para

Conservação da Biodiversidade Terrestre – Ano 1”, mas, após alinhamentos internos, foi definido que no mês

de junho houve reuniões já suficientes para atualização da matriz do Plano de Ação, com previsão de

protocolo em agosto/20 junto à CT-Bio.
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Anteriormente era reportado neste tópico que o programa havia definido 92 ações para Conservação da

Biodiversidade Terrestre, porém, no mês de agosto, elas foram revistas e otimizadas chegando a um número

de 49 ações.
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Indicadores

Os indicadores de resultado do programa, apresentados no Relatório Final de

Indicadores de Resultado, propostos durante o Workshop de Revisão dos

Indicadores, ainda não foram aprovados pela CT-Bio/CIF e começarão a ser

medidos após a revisão da metodologia do monitoramento prevista para 2020.
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PG031 Coleta e Tratamento de Esgoto e

Destinação de Resíduos Sólidos

Eixo Reconstrução e Infraestrutura

Objetivo

O Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e de Destinação de Resíduos

Sólidos tem cunho compensatório e prevê a disponibilização de recursos

financeiros pela Fundação Renova, no valor de R$ 500 milhões, aos municípios

da área ambiental 2 (banhados pelo rio Doce e pelos trechos impactados dos

rios Gualaxo do Norte e Carmo) para custeio da elaboração de planos

municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de

esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de

esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva,

unidades de triagem de recicláveis, unidades de tratamento de orgânicos,

estações de transbordo, erradicação de lixões e implantação de aterros

sanitários regionais (Cláusula 169 do Termo de Tratamento e Ajustamento de

Conduta (TTAC) e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de

2018). Adicionalmente aos recursos previstos na Cláusula 169 do TTAC, o

programa prevê também a destinação de R$ 17 milhões para atendimento ao

pleito do Consórcio Público para o Tratamento e Destinação Final Adequada de

Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo

(CONDOESTE), classificados como compensatórios no âmbito da Cláusula 232

do TTAC.
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2,0%
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Na apuração do mês de Set/20, o cálculo dos indicadores foi alterado a partir do processo de auditoria interna do

Programa 32. Embora o indicador deva ser calculado com base na quantidade de Termos de Entrega Assinados, foi

observado que sua apuração, na verdade, considerou a quantidade de obras finalizadas segundo cronograma detalhado

do PG032. Sendo assim, a Captação Alternativa e Melhorias de ETA de Gesteira (distrito de Barra Longa/MG) foi

desconsiderada e o resultado e meta de ambos os indicadores foram corrigidos.
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Entregas do ano de 2020

Concluído             Planejado           Reprogramado

janeiro de 2020 
Assinatura do Termo de Parceria com Fundação Francisca Veras
para formação de Assentados da Reforma Agrária em Minas
Gerais

Conclusão da etapa de mobilização institucional das áreas
1, 2, 3 e 5 para execução do Projeto de Formação de
Lideranças Jovens – Ciclo 01/03

Assinatura do Termo de Parceria para realização do Projeto 
de Formação de Lideranças Jovens da área 4 – Ciclo 01/03

Assinatura do Termo de Parceria com CEFORMA para 
formação de Assentados da Reforma Agrária no Espírito 
Santo

Conclusão da elaboração do Projeto Político Pedagógico para 
o Curso de Formadores em Agroecologia – Assentamentos 
da Reforma Agrária de Minas Gerais

Conclusão da etapa de Articulação Institucional das áreas 1, 2, 3 
e 5 do Projeto de Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01/03

fevereiro de 2020 

fevereiro de 2020 

abril de 2020

maio de 2020 

maio de 2020 

maio de 2020 

julho de 2020 Conclusão da mobilização para o Curso de Formadores em 
Agroecologia – Assentamentos da Reforma Agrária de Minas 
Gerais – Turma 02/04

Conclusão do Diagnóstico Educacional dos Assentamentos da 
Reforma Agrária de Minas Gerais

agosto de 2020 

Conclusão da mobilização para o Curso de Formadores em 
Agroecologia – Assentamentos da Reforma Agrária de Minas 
Gerais – Turma 01/04

agosto de 2020 Conclusão da Mobilização e Engajamento da Bacia de Pontões e 
Lagoas e Bacia do Piranga em interface com o PG27

agosto de 2020 Finalização da interface com PG27 para o Projeto de 
Recuperação de Nascentes da Bacia do Suaçuí, Bacia de Pontões 
e Lagoas e Bacia do Piranga

setembro de 2020 Conclusão da mobilização para o Curso de Formadores em 
Agroecologia – Assentamentos da Reforma Agrária do Espírito 
Santo – Turma 01/02

Conclusão da elaboração do Projeto Político Pedagógico para o 
Curso de Formadores em Agroecologia – Assentamentos da 
Reforma Agrária do Espírito Santo

setembro de 2020 
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Entregas do ano de 2020

Concluído             Planejado           Reprogramado

Conclusão da etapa de Articulação Institucional da área 4 do 
Projeto de Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01/03

Conclusão do Diagnóstico Educacional dos Assentamentos 
da Reforma Agrária do Espírito Santo

Conclusão da Formação dos Assentados da Reforma 
Agrária – ES – Turma 01/02

Conclusão da Mobilização para o Curso de Formadores de 
Assentados da Reforma Agrária – ES – Turma 02/02

outubro de 2020 

outubro de 2020

outubro de 2020 

outubro de 2020 

outubro de 2020 

outubro de 2020 Conclusão do Curso de Formadores em Agroecologia –
Assentamentos da Reforma Agrária de Minas Gerais – Turma 
01/04

Conclusão da etapa de mapeamento, diagnóstico e definição do 
Marco Zero das áreas 1, 2, 3 e 5 do Projeto de Formação de 
Lideranças Jovens – Ciclo 01/03

outubro de 2020 

Assinatura do Termo de Parceria com a UFMG/UFOP para 
realização do Projeto de Formação de Educadores e Gestores 
em Minas Gerais

novembro de 2020 Mobilização e seleção dos participantes da área 1 do Projeto de 
Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01/03

novembro de 2020 Mobilização e seleção dos participantes da área 2 do Projeto de 
Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01/03

novembro de 2020 Mobilização e seleção dos participantes da área 3 do Projeto de 
Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01/03

novembro de 2020 Mobilização e seleção dos participantes da área 5 do Projeto de 
Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 01/03

novembro de 2020 Assinatura do Termo de Parceria para execução do Projeto de 
Formação de Educadores e Gestores no Espírito Santo

dezembro de 2020 Conclusão da etapa de mobilização institucional da área 4 para 
execução do Projeto de Formação de Lideranças Jovens – Ciclo 
01/03
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Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.
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Fatos Relevantes do mês

- Conclusão da mobilização para o Curso de Formadores em Agroecologia –

Assentamentos da Reforma Agrária do Espírito Santo – Turma 01/02

- Conclusão da elaboração do Projeto Político Pedagógico para o Curso de

Formadores em Agroecologia – Assentamentos da Reforma Agrária do Espírito

Santo.
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Indicadores

Os indicadores do programa estão em revisão.
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Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.
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Fatos Relevantes do mês

Escola Segura, Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Fortalecimento do Sistema 

de Proteção e Defesa Civil:

Conclusão da execução do cronograma de publicações de setembro/20 da

Assessoria Técnica Remota às Defesas Civis, que envolve estratégias para

acompanhamento e continuidade das atividades desenvolvidas de apoio às

Defesas Civis (Escola Segura, Núcleo de Proteção e Defesa Civil e Comitê

Gestor de Riscos), durante o período de isolamento social devido a pandemia

de COVID-19.
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Indicadores

Tabela 1. Indicadores que não iniciaram a medição.

CÓDIGO DESCRIÇÃO FÓRMULA DE CÁLCULO

UNIDADE

DE

MEDIDA

STATUS ATÉ 09/20

PREVIST

O

REALIZA

DO
FAROL

I01

Percentual de 

indivíduos capacitados 

(cursos de longa 

duração)

Total de indivíduos formados / 

Total de indivíduos inscritos
% - - -

I02

Taxa de resposta às 

demandas de 

Promoção à 

capacitação da Defesa 

Civil

Número de demandas atendidas

/ Total de solicitações de acordo

com os critérios do Projeto

% - - -

I03

Índice de 

Fortalecimento do 

Sistema de Proteção e 

Defesa Civil

(Número de solicitações 

atendidas / Total de eventos 

solicitados dentro dos 

critérios)x0,333 + (Cobertura 

de áreas de risco realizada / 

Cobertura de áreas de risco 

prevista)x0,333 + (Número de 

Planos de Contingência 

elaborados / Total de Planos de 

Contingência previstos)x0,333

% - - -

I04

Percentual de 

cumprimento da 

implantação de 

medidas de 

incremento da 

estrutura de apoio das 

defesas civis

Número de medidas cumpridas / 

Total de medidas planejadas
% - - -
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Curva S do programa

Em revisão, para adequação das alterações protocoladas na revisão da

definição do programa.
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Grandes números do programa

Em função da pandemia do coronavírus (COVID-19), não há grandes números

a serem reportados. A Fundação Renova vem estabelecendo uma série de

ações que visam proteger colaboradores, parceiros e comunidades atingidas da

evolução e dos impactos da supracitada pandemia. Dessa maneira, devido às

circunstâncias, as atividades foram suspensas, inclusive as do Centro de

Informações Técnicas (CIT) Mariana, as quais foram paralisadas a partir do dia

16/03/2020. Estas medidas se deram a fim de se evitar aglomerações que

possam vir a colocar em risco a saúde das pessoas.
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Indicadores

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação

CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto

com a CT-PDCS, por meio de oficinas participativas, com a participação de

especialistas em construção de indicadores e/ou monitoramento, membros da

CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, auditoria independente e

equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se em andamento.
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Alteração do cronograma para atender a nova realidade de planejamento do programa devido a oportunidade

de revisão dos programas oferecida pela cláusula 203, e suportada pelos documentos de "Revisão da

definição do programa", deliberação 376, e procedimento institucional de Gestão de Mudanças PG-PMO-002,

conforme diretrizes e metodologia do PMO.
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Entregas do ano de 2020

Concluído             Planejado           Reprogramado

dezembro de 2020 Execução do processo de manutenção do sítio eletrônico
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Grandes números do Programa

Tabela 1. Grandes Números.

272



273

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1c0a348e-6c7b-4273-908e-bc442d611146/ReportSectionfac59b7ab9d99ac52170?pbi_source=PowerPoint


Indicadores

Tabela 2. Indicadores mensurados atualmente.
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Curva S do programa

Por se tratar de um programa cujas entregas consistem em processos, a curva

S não é a melhor ferramenta de acompanhamento de avanço físico do

programa.
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As entregas previstas para 2020 sofreram alterações em relação ao mês anterior devido ao fato de que o

cronograma passou pelo processo de gestão da mudança. Esse procedimento foi necessário para adequar ao

novo planejamento de entregas definido pela equipe técnica do programa juntamente com as áreas suporte

da Fundação Renova.

Anteriormente constava na linha do tempo a entrega “Protocolo do relatório anual do PMQACH (semestrais 2

e 3 mar/19 - mar/20)“ e “Protocolo do relatório semestral do monitoramento de água para consumo

humano (PMQACH) (mar/20 - ago/20) ” que se tornou “ Protocolo do relatório do Monitoramento de Água

para Consumo Humano (PMQACH) - período 2015 - março 2020”

Em atendimento a Nota Técnica CT Saúde 34/2020, a Fundação Renova está elaborando o Relatório do

PMQACH com os dados de 2015 até março 2020.

Trecho da nota técnica: "A série histórica dos resultados no monitoramento das ETAs (pré-PMQACH-

nov/2015 à set/2018) e do PMQACH (set/2018 à mar/2020), com o objetivo de conhecer o comportamento

dos parâmetros analisados no espaço de tempo nos SAA, SAC e SAI;"
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O resultado do indicador de “Disponibilidade de Dados de Monitoramento das Estações Automáticas”

apresentou resultado positivo no mês de agosto, assim como nos demais meses de 2020.

Para o mês de julho o indicador ficou abaixo do planejado, devido o retorno gradual nas atividades de

coletas em decorrência da pandemia do COVID-19, dessa forma, não houve coletas em todos os pontos

O indicador de “Aderência ao plano de coleta e análises laboratoriais” é reportado com dois meses de

defasagem, pois o prazo de entrega dos laudos laboratoriais coletados e analisados conforme contrato é

de 60 dias, além do prazo para triagem e conferência dos dados para alimentação de banco de dados.

Foram desconsideradas para o cálculo do indicador as análises de chumbo 210, de acordo com a Nota

Técnica 45/2019 do GTA-PMQQS.
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As ações no Médio e Baixo Doce continuam paralisadas.

290

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/ea354932-9dfc-4224-b3d4-93f6f23ea565/ReportSectionfac59b7ab9d99ac52170?pbi_source=PowerPoint


Nota: A meta do indicador é elaborar, retificar e/ou ratificar os cadastros de todos os proprietários que

aderirem ao programa. Atualmente, o programa possui 244 proprietários aderidos.

Saída de um imóvel que foi adquirido por outro produtor e a área foi incorporada à outro imóvel

também impactado. O CAR do antigo imóvel será enviado para o IEF para realizar seu cancelamento.

A instauração de um processo de aditamento do contrato de análise e tratamento do CAR visando a

prorrogação de prazo e valor desembolsado no período de paralisação pela pandemia para a execução

das metas para o Alto Rio Doce.
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Glossário

I. IMPACTADOS: as pessoas físicas ou jurídicas, e respectivas comunidades,

que tenham sido diretamente afetadas pelo rompimento da barragem de

Fundão nos termos das alíneas abaixo e do TTAC:

a. perda de cônjuge, companheiro, familiares até o segundo grau, por

óbito ou por desaparecimento;

b. perda, por óbito ou por desaparecimento, de familiares com graus

de parentesco diversos ou de pessoas com as quais coabitavam e/ou

mantinham relação de dependência econômica;

c. perda comprovada pelo proprietário de bens móveis ou imóveis ou

perda da posse de bem imóvel;

d. perda da capacidade produtiva ou da viabilidade de uso de bem

imóvel ou de parcela dele;

e. perda comprovada de áreas de exercício da atividade pesqueira e

dos recursos pesqueiros e extrativos, inviabilizando a atividade

extrativa ou produtiva;

f. perda de fontes de renda, de trabalho ou de autossubsistência das

quais dependam economicamente, em virtude da ruptura do vínculo

com áreas atingidas;

g. prejuízos comprovados às atividades produtivas locais, com

inviabilização de estabelecimento ou das atividades econômicas;

h. inviabilização do acesso ou de atividade de manejo dos recursos

naturais e pesqueiros, incluindo as terras de domínio público e uso

coletivo, afetando a renda e a subsistência e o modo de vida de

populações;
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i. danos à saúde física ou mental; e

j. destruição ou interferência em modos de vida comunitários ou nas

condições de reprodução dos processos socioculturais e cosmológicos

de populações ribeirinhas, estuarinas, tradicionais e povos indígenas.

II. INDIRETAMENTE IMPACTADOS: as pessoas físicas e jurídicas, presentes ou

futuras, que não se enquadrem nos incisos anteriores, que residam ou venham

a residir na ÁREA DE ABRANGÊNCIA e que sofram limitação no exercício dos

seus direitos fundamentais em decorrência das consequências ambientais ou

econômicas, diretas ou indiretas, presentes ou futuras, do rompimento da

barragem de Fundão, que serão contemplados com acesso à informação e a

participação nas discussões comunitárias, bem como poderão ter acesso aos

equipamentos públicos resultantes dos PROGRAMAS.

III. ÁREA AMBIENTAL 1: as áreas abrangidas pela deposição de rejeitos nas

calhas e margens dos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, considerando os

respectivos trechos de seus formadores e afluentes, bem como as regiões

estuarinas, costeiras e marinha na porção impactada pelo rompimento da

barragem de Fundão.

IV. ÁREA AMBIENTAL 2: os municípios banhados pelo Rio Doce e pelos trechos

impactados dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, a saber: Mariana, Barra Longa,

Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Sem-Peixe, Rio Casca, São Pedro dos

Ferros, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, Raul Soares, Dionísio,

Córrego Novo, Pingo d'Água, Marliéria, Bom Jesus do Galho, Timóteo,

Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo Oriente, Bugre, Iapu,

Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho, Alpercata, Governador

Valadares, Tumiritinga, Galileia, Conselheiro Pena, Resplendor, Itueta, Aimorés,

Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e Linhares.
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V. ÁREA DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: localidades e comunidades

adjacentes à calha dos rios Doce, Carmo e Gualaxo do Norte e Córrego

Santarém e a áreas estuarinas, costeira e marinha impactadas.

VI. MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA

SOCIOECÔNÔMICA: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado,

Rio Casca, Sem-Peixe, São Pedro dos Ferros, São Domingos do Prata, São José

do Goiabal, Raul Soares, Dionísio, Córrego Novo, Pingo-D’Água, Marliéria, Bom

Jesus do Galho, Timóteo, Caratinga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Ipaba, Belo

Oriente, Bugre, Iapu, Naque, Periquito, Sobrália, Fernandes Tourinho,

Alpercata, Governador Valadares, Tumiritinga, Galiléia, Conselheiro Pena,

Resplendor, Itueta e Aimorés

VII. MUNICÍPIOS E LOCALIDADES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO NA ÁREA

DE ABRANGÊNCIA SOCIOECÔNÔMICA: Baixo Guandu, Colatina, Barra do

Riacho em Aracruz, Marilândia e Linhares, além das áreas estuarinas, costeira e

marinha impactadas.

VIII. PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS: conjunto de medidas e de ações a

serem executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado,

necessárias à reparação, mitigação, compensação e indenização pelos danos

socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão,

fiscalizadas e supervisionadas pelo PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

IX. PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS: conjunto de medidas e de ações a serem

executadas de acordo com um plano tecnicamente fundamentado, necessárias

à reparação e compensação pelos danos socioambientais decorrentes do

rompimento da barragem de Fundão, fiscalizadas e supervisionadas pelo

PODER PÚBLICO, nos termos do TTAC.

X. PROGRAMAS: são os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e os PROGRAMAS

SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.
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XI. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS: são as ações e medidas aprovadas pela

FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados

PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS.

XII. PROJETOS SOCIOECONÔMICOS: são as ações e medidas aprovadas pela

FUNDAÇÃO, nos termos do TTAC, para a implementação de determinados

PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XIII. PROJETOS: são os PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS e os PROJETOS

SOCIOECONÔMICOS quando referidos em conjunto.

XIV. PODER PÚBLICO: órgãos e entidades públicos integrantes ou

vinculados aos COMPROMITENTES e que, em razão de suas atribuições

institucionais, tenham competência legal para regulamentar e/ou fiscalizar

ações relacionadas a um determinado PROGRAMA.

XV. ÓRGÃOS AMBIENTAIS: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Instituto Chico Mendes de Conservação

da Biodiversidade (ICMBio); Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos (Seama-ES); Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito

Santo (Idaf); Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

(Semad-MG); Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do

Espírito Santo (Iema-ES); Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG); Fundação

Estadual de Meio Ambiente (Feam-MG).

XVI. ÓRGÃOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: Agência Nacional de

Águas (ANA); Agência de Gestão de Recursos Hídricos do Espírito Santo

(AGERH-ES); e Instituto de Gestão das Águas de Minas (Igam-MG).

XVII. PROGRAMAS REPARATÓRIOS: compreendem medidas e ações de cunho

reparatório que têm por objetivo mitigar, remediar e/ou reparar impactos

socioambientais e socioeconômicos advindos do rompimento da barragem de

Fundão.
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XVIII. PROGRAMAS COMPENSATÓRIOS: compreendem medidas e ações que

visam a compensar impactos não mitigáveis ou não reparáveis advindos do

rompimento da barragem de Fundão, por meio da melhoria das condições

socioambientais e socioeconômicas das áreas impactadas, cuja reparação não

seja possível ou viável, nos termos dos PROGRAMAS.

XIX. FUNDAÇÃO: fundação de direito privado, sem fins lucrativos, atendidos os

requisitos da lei, a ser instituída pela SAMARCO e pelas ACIONISTAS com o

objetivo de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos PROGRAMAS

SOCIOAMBIENTAIS e PROGRAMAS SOCIOECONÔMICOS.

XX. EXPERT: pessoa física ou jurídica, ou grupo de pessoas físicas ou jurídicas,

legalmente habilitadas e contratadas pela FUNDAÇÃO RENOVA para gestão,

avaliação, elaboração e/ou implantação dos PROGRAMAS e/ou PROJETOS, total

ou parcialmente.

XXI. SITUAÇÃO ANTERIOR: situação socioambiental e socioeconômica

imediatamente anterior a 05/11/2015.

XXII. PRADA: Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Alteradas.
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Taxa de acidentes registrados

(Número de acidentes registrados x 1.000.000/horas trabalhadas)

* Acidentes registrados = acidentes com afastamento mais acidentes sem afastamento.

Como ler o gráfico

Coluna cor azul: taxa de acidentes acumulada no ano. Toma-se o número de

acidentes acumulados no ano, multiplica-se por um milhão e divide-se pelo

número de horas trabalhadas no ano. Coluna cor verde: representa a taxa de

acidentes referente ao mês. Toma-se o número de acidentes ocorridos no mês,

multiplica-se por um milhão e divide-se pelo número de horas trabalhadas no

mês.

Linha vermelha: valor de referência 1. Esse valor foi adotado devido ao pouco

tempo de trabalho da Fundação Renova. É o valor mínimo para uma empresa.

A média nacional para essa referência, por exemplo, é 7.

Ponto preto: esse valor corresponde à média dos últimos doze meses. Caso o

número de acidentes continue o mesmo no período e as horas trabalhadas

aumentem, esse valor pode cair.
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305



Gestão Econômica

Plurianual 2020

Programas
Orçamento 

Realizado Tendência 
Orçamento 

Realizado 
Orçado 

Mês 
Realizado 

Mês 

PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados
- - - - - - -

PG08 - Reconstrução de vilas
- - - - - - -

PG09 - Recup Reservatório UHE Risoleta Neves
- - - - - - -

PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas 
impactadas - - - - - - -

PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer
109,97 3,64 109,97 4,46 2,57 0,44 0,54 

PG15 - Tecnologias Socioeconômicas
46,02 0,78 46,02 2,2 0,17 0,26 0,01 

PG18 - Diversificação da Economia Regional
119,17 54,50 119,17 8,40 3,83 0,70 0,31 

PG20 - Estímulo à Contratação Local
20,81 6,23 20,81 2,0 0,85 0,15 0,00 

PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU
- - - - - - -

PG26 – Recuperação de APPs
1.273,90 37,85 1.273,90 38,9 16,96 3,76 2,58 

PG27 - Recuperação de nascentes 
212,26 45,53 212,26 20,84 11,30 1,82 1,14 

PG29 - Recuperação da fauna silvestre
10,61 1,57 10,61 1,3 0,64 0,14 0,13 

PG31 - Coleta e tratamento de esgoto
680,58 22,01 680,58 35,71 14,52 3,38 2,07 

PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água
109,51 61,87 109,51 12,8 8,09 0,90 1,87 

PG33 - Educação Ambiental 
141,48 6,47 141,48 8,28 

-
0,80 1,47 

-
2,50 

PG34 - Emergência ambiental
34,26 29,38 34,26 

-
8,5 3,97 1,48 0,09 

PG35 - Informação para a população
23,07 5,03 23,07 3,09 1,31 1,17 0,99 

PG36 - Comunic. nacional/internacional
38,03 5,84 38,03 2,5 0,96 0,27 0,20 

PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce
- - - - - - -

PG39 - Unidades de conservação
126,01 0,10 126,01 5,1 0,04 0,40 -

PG40 - CAR e PRAs
9,47 1,52 9,47 0,71 0,40 0,06 0,09 

Medidas Compensatórias
1.306,18 472,66 1.306,18 770,6 462,44 2,55 3,95 

Saldo Compensatório
483,7 - 483,7 - - - -

Total Compensatórios
4.745,1 755,0 4.745,1 908,4 527,2 18,9 11,5 
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Medidas mitigatórias emergenciais
202,39 202,39 202,39 0,00 - -

-
0,00 

PG01 - Cadastro dos Impactados
160,62 107,94 160,62 28,4 12,72 2,74 2,27 

PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados
3.509,66 1.416,70 3.509,66 1.377,62 230,37 178,48 25,23 

PG03 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos 
indígenas 440,35 259,58 440,35 101,7 72,08 7,58 6,43 

PG04 - Outros povos e comunidades tradicionais
84,55 43,67 84,55 13,17 6,49 1,30 0,37 

PG05 - Proteção social
70,93 11,72 70,93 11,6 4,20 0,97 0,27 

PG06 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle 
Social 438,79 198,87 438,79 81,07 39,05 8,20 3,92 

PG07 - Assistência aos Animais
44,10 31,80 44,10 7,3 4,88 0,53 0,56 

PG08 - Reconstrução de vilas
1.933,63 1.010,92 1.933,63 682,19 497,32 69,14 90,07 

PG09 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves
1.270,92 798,17 1.270,92 142,2 82,73 13,13 17,03 

PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas 
impactadas 622,09 420,05 622,09 87,62 39,49 6,70 4,94 

PG11 - Rec. escolas e reintegração da comunidade 
escolar 32,32 19,47 32,32 6,3 4,73 0,37 0,39 

PG12 - Memória histórica, cultural e artística
103,01 42,67 103,01 9,51 6,52 0,42 0,49 

PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer
55,57 16,46 55,57 6,0 1,23 0,62 0,08 

PG14 - Saúde física e mental da população impactada
147,08 64,37 147,08 25,01 11,07 2,90 0,86 

PG16 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras
155,97 4,17 155,97 17,7 2,52 3,51 0,20 

PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias
336,24 132,02 336,24 65,08 39,85 6,16 4,72 

PG19 - Micro e Pequenos Negócios
35,33 7,49 35,33 5,7 1,45 0,16 0,17 

PG21 - Auxílio Financeiro Emergencial
1.915,70 1.441,42 1.915,70 334,28 242,27 27,75 26,31 

PG22 - Gerenciamento prog. Socioeconômicos e 
Socioambientais - - - - - - -

PG23 - Manejo dos rejeitos 
585,09 221,28 585,09 134,72 68,23 13,84 7,28 

PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU
1.039,02 1.008,93 1.039,02 94,3 66,35 11,94 4,61 

PG25 - Recuperação área ambiental 1
462,93 352,71 462,93 22,39 14,97 2,05 2,05 

PG28 - Conservação da biodiversidade
417,32 215,23 417,32 64,5 7,70 30,58 0,50 

PG30 - Fauna e flora terrestre
57,08 25,44 57,08 9,92 7,39 1,03 0,76 

PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água
450,93 244,46 450,93 96,2 58,04 12,76 9,89 

PG37 - Gestão de riscos ambientais
0,17 0,17 0,17 - - - -

PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce
444,16 205,49 444,16 41,8 14,10 2,59 1,71 

PG39 - Unidades de conservação
30,98 4,88 30,98 2,94 0,79 0,67 -

PG41 Gerenciamento prog. Socioeconômicos e 
Socioambientais 1.084,12 756,88 1.084,12 277,2 202,56 20,59 21,79 

PG42 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários
87,46 83,53 87,46 3,37 1,08 0,57 -

Total reparatórios
16.218,5 9.348,9 16.218,5 3.749,7 1.740,2 427,3 232,9 

Total
20.963,6 10.103,9 20.963,6 4.658,0 2.267,4 446,2 244,4 
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