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Boletim traz informações simples e 
transparentes sobre a qualidade da água

Em sua 5ª edição, o boletim Jornada da Calha do Rio Doce apresenta o projeto que 
está mobilizando a juventude da região, as obras de tratamento de esgoto que 
estão em andamento, os recursos destinados à assistência social dos municípios 
e muito mais. Leia e compartilhe!

Acompanhar a qualidade 
da água ficou mais fácil

A Fundação Renova está destinando cerca 
de R$ 600 milhões para projetos e obras 
de saneamento, que contemplam coleta 
e tratamento de esgoto e destinação de 
resíduos sólidos em 39 municípios da 
bacia do rio Doce, incluindo o território 
Calha. A iniciativa é considerada 
fundamental para revitalização do rio 
e melhora das condições de saúde dos 
moradores locais.

Na região da Calha do Rio Doce, estão 
em andamento as obras de esgotamento 
sanitário das sedes de São José do 
Goiabal, Córrego Novo e Sem-Peixe; e dos 
bairros Horto, Vila Celeste, Limoeiro, 
Granjas Vagalumes e avenida Manaain, 
em Ipatinga.

Para esses quatro municípios já foram 
repassados mais de R$ 10,5 milhões. Além 
disso, Rio Casca e São Domingos do Prata 
já receberam autorização para iniciar as 
obras de esgotamento sanitário em suas 
sedes e Dionísio no distrito de Baixa Verde. 
O valor autorizado, no total, para esses três 
municípios é de R$ 9,7 milhões.

A partir de agora, você tem um novo canal 
para acompanhar o monitoramento da 
água na bacia do rio Doce: o Boletim 
das Águas. O material traz informações 
de maneira simplificada e transparente, 
facilitando o entendimento do  
público em geral.

Todo mês serão divulgados registros 
sobre o monitoramento dos rios Doce, 
Gualaxo do Norte e Carmo, impactados 
pelo rompimento da barragem de Fundão. 
A proposta é tornar mais acessíveis 
os dados coletados pelo Programa 
de Monitoramento Quali-Quantitativo 
Sistemático (PMQQS), já disponíveis no 
Portal de Monitoramento do rio Doce. 
Desde 2017, o programa gera uma  
base de dados contínua sobre a qualidade 
da água e sedimentos, com parâmetros 
físicos, químicos e biológicos.

O Boletim das Águas traz explicações 
diretas de questões como qualidade 
da água bruta, níveis de metais 
encontrados e índices técnicos como IQA 
(sobre qualidade da água) e ICT (sobre 
substâncias potencialmente tóxicas 
na água).  Acesse o boletim no site da 
Fundação Renova e acompanhe!

Obras de saneamento 
avançam em nossa região
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Destinado a jovens com idade entre 15 e 
29 anos, o “Raízes e Asas do Rio Doce” 
tem o objetivo de mobilizar a juventude 
para transformar a comunidade em 
que vive. O projeto, que teve o prazo 
de inscrição prorrogado até 23/12 pelo 
site fgpa.org.br, é desenvolvido pela 
Fundação Geraldo Perlingeiro Abreu 
(FGPA) em parceria com a Renova.

Com duração de dois anos, a iniciativa vai 
selecionar 400 jovens para participarem 
de uma formação, que prevê aulas e 
atividades de integração para elaboração 
de projetos voltados à revitalização 
ambiental, social, econômica e cultural 
das comunidades. O objetivo é criar uma 
rede de soluções colaborativas pelo rio 
Doce, promovendo a transformação e o 
engajamento dos jovens da região.

No dia 9 de dezembro, os jovens da região 
puderam conhecer mais sobre o projeto 
“Raízes e Asas do Rio Doce” durante 
uma videoconferência realizada pela 
Fundação Renova. O encontro reuniu 
cerca de 60 participantes. Outra iniciativa 
apresentada no encontro foi o Recoloca 
Rio Doce, site que reúne currículos e 
vagas de emprego. Acesse e saiba mais.

Obras beneficiarão 1,5 milhão de pessoas 
em toda bacia do rio Doce

Quer transformar a sua 
comunidade? Conheça o 
“Raízes e Asas do Rio Doce” 

Jovens conhecem mais detalhes 
sobre o projeto

Entenda como funciona essa frente 
de trabalho da Fundação Renova.

A Fundação Renova repassou, em 
2020, mais de R$ 300 mil e quatro 
veículos para os municípios de Bom 
Jesus do Galho, Caratinga, Ipaba e 
Santana do Paraíso — o valor total que 
será repassado para essas cidades 
soma mais de R$ 1 milhão. A ação faz 
parte do Programa de Proteção Social 
que, em dois anos, destinará o total 
de R$ 27 milhões e 35 veículos para 
24 municípios de Minas Gerais e do 
Espírito Santo.

O repasse de recursos é feito 
semestralmente e eles são destinados 
a apoiar os serviços de assistência 
social já existentes. Podem ser usados 
para contratação de profissionais, 
aquisição de equipamentos, compra 
de insumos para realização de oficinas 
de fortalecimento de vínculo familiar e 
comunitário, entre outros. O objetivo é 
fortalecer o atendimento às famílias em 
vulnerabilidade social.

Mais de R$ 300 mil são 
destinados para proteção social 
em quatro municípios da Calha

Recursos visam fortalecer o atendimento às 
famílias em vulnerabilidade social

Os repasses são uma determinação 
do Termo de Transação e Ajustamento 

de Conduta (TTAC), uma vez que a 
Fundação Renova tem a missão de 
implementar e gerir os programas 

nos territórios impactados.
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https://portal-de-monitoramento-rio-doce-fundacaorenova.hub.arcgis.com/
https://www.fundacaorenova.org/agua/qualidade-da-agua-boletins-e-relatorios/
https://www.fundacaorenova.org/agua/qualidade-da-agua-boletins-e-relatorios/
http://fgpa.org.br
https://recolocariodoce.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=xUEFmJWgqR8


Em dezembro, Ipaba do Paraíso 
(Santana do Paraíso), Revés do Belém 
(Bom Jesus do Galho), Cachoeira 
Escura (Belo Oriente), Pedra Corrida 
(distrito de Periquito), Baguari (distrito 
de Governador Valadares) e Colatina 
(ES) receberam sentença favorável da 
12ª Vara Federal e puderam aderir ao 
Sistema Indenizatório Simplificado. 

Implementado em agosto de 2020, a 
partir de decisão da Justiça, o Sistema 
Indenizatório Simplificado atende 
aos casos de difícil comprovação de 
danos causados pelo rompimento da 
barragem de Fundão.

Por meio desse Sistema, a Renova 
está realizando o pagamento de 
indenizações para categorias informais 
como lavadeiras, artesãos e pescadores 
de subsistência e informais nos 
pagamentos de indenizações. 

Naque (MG) e Baixo Guandu (ES) foram 
os primeiros municípios a receberem 
decisão favorável da Justiça, em 
resposta aos pedidos enviados pelas 
comissões locais de atingidos. Desde 
novembro, os atingidos de Itueta, 
em Minas Gerais, e dos municípios 
capixabas de Aracruz, Conceição da 
Barra, Linhares e São Mateus também 
puderam aderir ao sistema. 

O acesso ocorre por meio de uma 
plataforma on-line disponível a 
advogados e defensores públicos no 
site da Renova. Para o recebimento 
das indenizações, é preciso cumprir 
todas as etapas definidas em 
sentença judicial, apresentando as 
documentações exigidas. Após a 
homologação pelo Juízo, a indenização 
é paga em até 10 dias úteis. 

Os valores variam conforme a categoria 
de dano. Até 07/12, cerca de 2.000 
pessoas em cinco cidades receberam os 
pagamentos — totalizando mais de  
R$ 178 milhões. O número de pagamento 
cresceu cerca de 300% em um mês.

Para saber mais sobre o Sistema 
Indenizatório Simplificado e o avanço nos 
pagamentos, acesse fundacaorenova.org.

Entre os meses de novembro e 
dezembro, a equipe de Diálogo Social 
da Fundação Renova realizou  
17 reuniões na região da Calha do Rio 
Doce, envolvendo cerca de 240 pessoas.

Os encontros, realizados de forma 
virtual em razão da pandemia, tiveram 
o objetivo de compartilhar informações 
sobre as ações de compensação 
e reparação na região, escutar as 
demandas da população, apresentar 
respostas sobre assuntos em aberto, 
receber decisões de lideranças 
comunitárias, entre outras questões.

Renova leva informações para 
perto das comunidades

Uma dessas reuniões foi o Resulta: 
Encontro de Prestação de Contas da 
Fundação Renova, ação realizada 
em novembro em Bugre e Ipaba. A 
diretora presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Ipaba, Iolanda 
Vieira de Barros, participou do encontro 
e conheceu iniciativas que até então ela 
não conhecia. “Foi muito bom, a equipe 
falou sobre as ações em andamento  
no município e sobre a maneira que 
a Renova vem atuando. Descobri 
coisas que não sabia e ficou tudo bem 
esclarecido”, conta.

Em nossa região, Ipaba do Paraíso e Revés do 
Belém passaram a integrar o sistema

Novos municípios passam a 
integrar o Sistema indenizatório 
para casos de difícil comprovação

Divulgação: Fundação Renova 

O território Calha do Rio Doce é composto 
pelos seguintes municípios: Bom Jesus 
do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, 
Dionísio, Fernandes Tourinho, Iapu, Ipaba, 
Ipatinga, Marliéria, Pingo D’Água, Raul 
Soares, Rio Casca, Santana do Paraíso, 
São Domingos do Prata, São José do 
Goiabal, São Pedro dos Ferros,  
Sem-Peixe, Sobrália e Timóteo.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

Avenida Altina Gonçalves, 95 - Iguaçu | Ipatinga

Ouvidoria
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

http://fundacaorenova.org

