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No último boletim Jornada, você 
conferiu o status de alguns dos 
compromissos previstos pelo TAC 
Fazenda Floresta para a Fundação 
Renova, como a capacitação dos 
servidores de educação e o projeto de 
coleta seletiva para as escolas de Rio 
Doce. Nesta edição, vamos falar sobre 
um dos pontos da primeira cláusula 
do TAC: operação e manutenção dos 
barramentos metálicos A, B e C. 

Essas estruturas foram construídas nos 
anos de 2017 e 2018, com a finalidade 
de reter os sedimentos da barragem 
de Fundão e impedir que cheguem até 
a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves. 
Para que os barramentos cumpram 
com suas funções e funcionem em 
segurança, é preciso realizar ações de 
monitoramento. 

Nos tópicos abaixo, além das ações 
definidas em agosto de 2020 para 
os barramentos, você também verá 
como anda a construção do Centro 
de Fisioterapia e a recuperação das 
vias urbanas da sede de Rio Doce. 
Acompanhe!

Continue acompanhando 
as ações previstas  
pelo TAC Fazenda Floresta 
para Rio Doce

Barramentos metálicos

Em agosto de 2020, foi definida 
a necessidade de manutenção e 
substituição dos equipamentos 
que monitoram a estabilidade dos 
barramentos metálicos A, B e C. As 
manutenções geralmente são feitas 
antes dos períodos chuvosos, que 
ocorrem no final do ano.

Essa ação está prevista no TAC 
Fazenda Floresta e autorizada pela 
Agência Nacional de Águas (ANA). 
Para as intervenções previstas, foram 
solicitadas todas as autorizações e 
cumpridas todas as exigências feitas 
pelos órgãos de fiscalização.

Construção de aterros  
de conquista com enrocamento 

Para evitar que haja interrupção da 
vazão do rio Doce ou que as condições 
de navegabilidade sejam prejudicadas, 
estão sendo construídos aterros de 
conquista com enrocamento nos 
barramentos A e C. 

Essas estruturas permitem o acesso 
dos colaboradores responsáveis 
pela manutenção e instalação de 
equipamentos mantendo o fluxo do rio 
contínuo e evitando a mortandade de 
peixes, por exemplo. A primeira fase 
do barramento A já está concluída 
e as obras no barramento C foram 
iniciadas em setembro. 

Monitoramento da qualidade  
da água superficial

O monitoramento da qualidade da água 
superficial é executado diariamente em 
pontos próximos aos barramentos, com 
um ponto de controle na UHE Risoleta 
Neves. São analisadas questões como 
turbidez, temperatura, condutividade, 
sólidos sedimentáveis e pH da água. 
Caso seja percebida qualquer diferença 
em relação aos parâmetros permitidos 
pela legislação, as atividades serão 
interrompidas para que as devidas 
providências sejam tomadas.

Monitoramento da qualidade do ar

O monitoramento da qualidade do 
ar ocorre diariamente nas fontes 
receptoras, que ficam nas estações 
instaladas na comunidade de Santana 
do Deserto e na sede do município 
de Rio Doce. Esse trabalho já era 
feito anteriormente e não foram 
identificados problemas.

Considerando as atividades nos 
barramentos e o aumento no fluxo de 
veículos em alguns trechos, também 
será incrementado o número de 
caminhões-pipa na estrada de acesso 
a Santana do Deserto e mantido o 
canal de atendimento à comunidade. 
Discando para 0800 031 2303, as 
pessoas podem registrar qualquer 
alteração que observarem para que as 
devidas providências sejam tomadas.

Monitoramento de ruídos  
e vibrações

O monitoramento rotineiro de ruídos 
nas fontes receptoras seguirá 
acontecendo. A diferença é que esse 
processo se intensifica durante o 
período de obras, com campanhas 
de campo semanais nos pontos já 
monitorados mensalmente. 

Cuidados tomados diante da 
pandemia Covid-19

Os colaboradores que atuam nessa 
obra já se encontravam mobilizados 
para os serviços gerais de manutenção 
na Fazenda Floresta desde maio de 
2020. Portanto, cumpriram todos os 
requisitos de prevenção necessários 
nesse período de pandemia, conforme 
os procedimentos adotados pela 
Fundação Renova.

Todos os colaboradores seguem as 
recomendações abaixo:

• Medição diária de temperatura antes 
do início das atividades.

• Manter o distanciamento de outras 
pessoas durante a execução de suas 
atividades.

• Evitar aglomerações.

• Uso constante de máscaras.

• Transitar apenas dois colaboradores 
por veículo, um na frente e outro atrás 
(na diagonal do condutor), com janelas 
abertas e ar-condicionado desligado.

• Fazer a higienização das mãos com 
álcool gel regularmente.

Centro de Fisioterapia da Saúde

A Fundação Renova é responsável 
pela elaboração do projeto executivo 
e construção do centro. Os projetos 
desenvolvidos foram aprovados pelo 
município e a empresa responsável 
pela obra está mobilizada desde março 
de 2020. 

Devido à pandemia, as atividades 
foram paralisadas ainda em março 
e retomadas em agosto, com a 
terraplanagem e demarcação 
topográfica do projeto executivo. Todo 
o protocolo de prevenção e segurança 
adotado pela Fundação Renova 
também é seguido no local.

Recuperação de vias urbanas

A recuperação das vias urbanas da 
sede de Rio Doce segue o layout 
definido pelo município e a empresa 
responsável pelas obras está 
mobilizada desde janeiro deste ano. 
As atividades foram paralisadas 
em março, devido à pandemia, 
e retomadas em agosto. No mês 
de setembro, os trabalhos estão 
concentrados na rua Coronel Luís 
Torres. 



O Fundo Desenvolve Rio Doce é 
uma parceria com o Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo 
(Bandes) e o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais (BDMG). Desde abril, 
diante da pandemia, os juros foram 
reduzidos para 0,45% ao mês.

No caso de Santa Cruz do Escalvado 
e Rio Doce, as solicitações podem 
ser feitas pelo site do BDMG ou 
presencialmente, nos correspondentes 
bancários listados no portal. 

O limite de crédito é calculado em 
cerca de uma hora. Após a aprovação, a 
empresa deve enviar a documentação 
solicitada ao BDMG. Se tudo estiver 
correto, os recursos são liberados em 
até três dias úteis.

Micro e pequenos empreendedores vêm 
enfrentando uma série de desafios com 
a pandemia de Covid-19 e as adaptações 
recomendadas pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). Para ajudar 
empresas dos municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão 
a enfrentarem a crise econômica 
provocada por esse cenário, o Fundo 
Desenvolve Rio Doce vai manter as 
taxas de juros em 0,45% ao mês para 
empréstimos concedidos até dezembro. 

Além disso, o Imposto sobre Operação 
Financeira (IOF) e a Tarifa de Análise 
e Abertura de Crédito (TAAC) seguem 
incluídos no financiamento. As 
empresas com faturamento anual de 
até R$ 30 milhões podem solicitar 
empréstimos com valores entre R$ 
10 mil e R$ 200 mil, com pagamento 
de 12 a 48 meses e até seis meses de 
carência para a primeira prestação. 

Fundo Desenvolve Rio Doce 
mantém juros reduzidos  
e condições especiais  
até dezembro

Se o dono de uma loja optar por um 
empréstimo no valor de R$ 10 mil com 
o seu CNPJ, por exemplo, pode escolher 
pagar em:  

 • 12 parcelas: seriam 12 prestações 
de R$ 888,57, com juros de 0,45% ao 
mês. 
 

 • 48 parcelas: seriam 48 prestações 
de R$ 271,00, com juros de 0,97% ao 
mês. 
 

 • Com carência: seriam 42 prestações 
de R$ 319,49, com 6 meses para o início 
do pagamento.

Durante o mês de setembro, jovens  
de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce 
estão participando das Oficinas  
de Percepção do Projeto Júpiter.  
Em função da pandemia, os encontros 
acontecem de forma virtual e não 
incluem caminhadas pela cidade para 
que os jovens a fotografem. Dessa vez, 
as imagens são enviadas aos grupos  
de WhatsApp mantidos pelo projeto.

Promovido pelo Centro Popular de 
Cultura e Desenvolvimento (CPCD) 
em parceria com a Fundação 
Renova, o Projeto Júpiter tem como 
objetivo formar lideranças jovens 
para a construção de comunidades 
saudáveis, com atuação também em 
Barra Longa, Ponte Nova e Mariana. 
Nesse período de distanciamento 
social, o contato com os jovens se dá 
por meio de telefonemas, mensagens e 
textos no aplicativo WhatsApp. 

Durante as Oficinas de Percepção,  
os coordenadores do projeto combinam 
a atividade com os participantes e dão 
o prazo de uma semana para o envio 
dos materiais, que podem ser fotos, 
vídeos e depoimentos. Os arquivos 
são reunidos pela equipe do projeto 
e expostos nos grupos da oficina, 
servindo como base para as conversas 
realizadas. A partir disso, surgem 
novas propostas de trabalho para  
o grupo. 

Jovens participam das 
Oficinas de Percepção  
do Projeto Júpiter

“A princípio seriam 3 ou 4 oficinas, mas 
acabamos fazendo mais do que isso, 
porque no formato virtual gastamos 
mais tempo. A percepção é como eles 
veem o espaço, com imagens de lugares 
ou pessoas que são o ponto luminoso 
para eles. Estamos conversando sobre o 
que eles esperam para o retorno depois 
da pandemia, o que querem fazer e qual 
proposta têm para a comunidade ondem 
estão inseridos”. 

Silmara Soares, coordenadora do Projeto 
Júpiter nos municípios de Barra Longa, 
Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce 

“Participo das Oficinas de Percepção 
desde o início. Sou de Belo Horizonte 
e moro em Santa Cruz há um ano, mas 
sempre vinha a passeio pra cá. Tenho 
uma visão “de fora” da comunidade, 
alguns costumes que são mais locais 
me chamam a atenção. Nos pediram 
para identificarmos pontos luminosos 
da cidade, então mandei fotos da Pedra 
do Escalvado, da Cachoeira Alta e do rio 
Ipiranga, que é um braço do rio Doce. 
Também quero mostrar pessoas que 
são muito importantes pra gente, como 
o seu Zé Caetano, que tem 94 anos e é 
o morador mais antigo da comunidade 
onde moro, Porto Plácido. Ele tem 
histórias de antigamente, do rio, dos 
peixes... Depois das oficinas, passei 
a ter uma visão muito incrível desse 
contexto daqui e das pessoas. Elas me 
passam uma questão do viver, do plantio 
e da colheita que é muito importante pra 
mim”.

Heloar Reis, de 29 anos, moradora de 
Santa Cruz do Escalvado

https://www.bdmg.mg.gov.br/


Nos dias 14 e 15 de setembro, foram 
realizadas as primeiras reuniões 
remotas da equipe de Diálogo Social da 
Fundação Renova com as Comissões de 
Atingidos e Assessoria Técnica de Santa 
Cruz do Escalvado e Rio Doce. 

A pauta dos encontros, mapeada a 
partir dos diálogos individualizados 
com os diversos públicos atingidos 
do território, abordou a retomada de 
atividades na região, com foco nos 
protocolos de saúde e segurança 
seguidos pela Fundação Renova nesse 
período de pandemia, assim como a 
contratação de mão de obra local. Os 
encontros ocorreram pelo aplicativo 
Zoom, atendendo à solicitação das 
próprias Comissões.

Diante da impossibilidade das reuniões 
presenciais, o formato on-line foi a 
alternativa encontrada pela equipe 
de Diálogo para retomar as agendas 
coletivas de escuta da população, com 
o objetivo de promover a participação 
social. A ideia é que os próximos 
encontros aconteçam de acordo com as 
demandas das próprias comunidades 
e abordem os temas levantados pelos 
participantes.

Equipe de Diálogo Social 
da Fundação Renova 
promove reuniões remotas 
com as Comissões de 
Atingidos de Santa Cruz do 
Escalvado e Rio Doce

- Manutenção de acessos 
 
- Instalação do canteiro de obras – 
Fazenda Floresta

 
- Pilha 1 – Fazenda Floresta

 
- Encosta da jusante do dique principal – 
Fazenda Floresta

 
- Monitoramento da qualidade da água 
superficial

 
- Monitoramento da qualidade do ar

 
- Controle da emissão de material 
particulado

 
- Monitoramento de processos erosivos

 
- Monitoramento de ruídos ambientais

 
- Monitoramento de vibrações

 
- Gerenciamento de resíduos sólidos  
e efluentes

 
- Monitoramento de animais 
atropelados

Veja quais são as atividades  
já retomadas: 

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.
org/fale-conosco

Rua Maranhão, 06 - Novo Soberbo —  
Santa Cruz do Escalvado - MG

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


