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Implementado em agosto de 2020, a 
partir de decisão da 12ª Vara Federal, 
o Sistema Indenizatório Simplificado 
atende aos casos de difícil 
comprovação de danos causados pelo 
rompimento da barragem de Fundão. 
Por meio desse Sistema, a Fundação 
Renova está realizando o pagamento 
de indenizações para categorias 
informais como lavadeiras, artesãos  
e pescadores de subsistência.

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. 

Em dezembro, foi a vez de Ipaba 
do Paraíso (distrito de Santana do 
Paraíso); Pedra Corrida (distrito de 
Periquito); Revés do Belém (distrito 
de Bom Jesus do Galho); Cachoeira 
Escura (distrito de Belo Oriente) 
e Baguari (distrito de Governador 
Valadares) receberem sentença 
favorável da 12ª Vara Federal. 
Também apresentaram petições e 
aguardam as decisões judiciais as 
comissões locais de Rio Doce, Santa 
Cruz do Escalvado, Chopotó, Aimorés 
e Colatina, além da Associação 
Jequitibá e da Confederação 
Nacional dos Pescadores e 
Aquicultores.

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 aceite, o termo de 
aceite é encaminhado à Justiça. 
Depois da homologação pelo Juízo, 
a indenização é paga em até 10 dias 
úteis. 

Os valores variam de cerca de  
R$ 23 mil a R$ 567 mil, dependendo 
do dano sofrido. Até 07 de dezembro, 
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 

Saiba mais sobre o novo 
sistema indenizatório para 
casos de difícil comprovação

Desde o mês de novembro, agentes 
das Defesas Civis de Santa Cruz 
do Escalvado e Rio Doce estão 
participando do curso de extensão 
em Análise de Risco oferecido pela 
Universidade do Sul de Santa Catarina 
(Unisul). As aulas acontecem no 
espaço virtual de aprendizagem 
da Unisul e abordam pontos como 
percepção de risco, ameaça, 
sustentabilidade, vulnerabilidade e 
política nacional, estadual e municipal 
de Defesa Civil.

O curso faz parte do Ciclo de 
Formação Continuada, uma parceria 
do Programa de Preparação 
às Emergências Ambientais da 
Fundação Renova com a Unisul e 
as Defesas Civis de Mariana, Barra 
Longa, Santa Cruz do Escalvado 
e Rio Doce. O projeto inclui desde 
cursos de curta duração até pós-
graduação, com conclusão prevista 
para o ano de 2024. O objetivo é 
fortalecer a operacionalização 
das Defesas Civis nas ações de 
prevenção e respostas a desastres 
de qualquer natureza.

A partir de março, o curso de 
graduação tecnólogo em Gestão 
Ambiental será oferecido a 58 alunos 
dos 4 municípios, além dos cursos 
de extensão em Resposta Social e 
Prevenção, Mitigação e Preparação. 
Já a pós-graduação lato sensu 
em Defesa Civil se inicia em 2023, 
voltada àqueles que se formarem na 
graduação e tiverem interesse em 
seguir com os estudos.

Agentes das Defesas Civis 
participam de Ciclo de 
Formação Continuada

“Esses cursos são de muita 
importância para atender à 
comunidade de uma maneira 
mais ativa. Vamos ter outra 
visão sobre as áreas de risco, 
sobre como atenderemos 
à comunidade. Teremos 
um ganho em agilidade e 
expertise. Hoje já temos 
essa visão, mas com o curso 
vamos aprimorar o trabalho 
desenvolvido. Essa é uma 
oportunidade ímpar para 
todos os municípios que estão 
participando. Vai ser ótimo 
para nós”.

Cleber Teixeira

Coordenador da Defesa Civil de 
Rio Doce

https://www.fundacaorenova.org/


As nossas edições anteriores 
trouxeram os status de algumas 
das ações que são conduzidas pela 
Fundação Renova no município de Rio 
Doce e que seguem o TAC Fazenda 
Floresta. Entre esses compromissos, 
estão a operação e manutenção das 
estruturas construídas para reter os 
sedimentos da barragem de Fundão: 
os barramentos metálicos A, B e C. 

Na 4ª edição do informativo, vimos 
como ocorreram as ações de 
monitoramento dessas estruturas. 
Você também acompanhou a 
capacitação dos servidores de 
educação, o projeto de coleta 
seletiva para as escolas de Rio 
Doce, a construção do Centro de 
Fisioterapia e a recuperação das 
vias urbanas da sede do município. 

A seguir, você terá uma atualização 
sobre o andamento da recuperação 
de vias urbanas e verá como estão 
as obras do Galpão de Transbordo, 
do Quartel da Polícia Militar e da 
Estação de Tratamento de Água. 
Confira!

Confira o andamento das 
ações previstas pelo TAC 
Fazenda Floresta para  
Rio Doce

Galpão de Transbordo 

A Fundação Renova é responsável 
pela construção do Galpão de 
Transbordo, localizado no Centro de 
Triagem de Resíduos de Rio Doce. 
As obras estão em andamento desde 
março de 2020 e 25% das atividades 
previstas foram finalizadas. 

As ações de demarcação topográfica 
do projeto executivo, terraplenagem 
e implantação das fundações estão 
concluídas. Todo o protocolo de 
prevenção e segurança adotado pela 
Fundação Renova durante o período 
de pandemia é seguido no local.

Recuperação das vias urbanas

Como você já sabe, a recuperação 
das vias urbanas da sede de Rio 
Doce segue o layout definido pelo 
município e a empresa responsável 
pelas atividades está mobilizada 
desde janeiro deste ano.

De outubro para cá, as obras de 
drenagem e pavimentação dessas 
vias continuaram, em acordo com o 
protocolo de prevenção e segurança 
da Fundação Renova. Cerca de 74% 
das estruturas previstas já foram 
executadas.

Quartel da Polícia Militar

A Fundação Renova é responsável 
pelo projeto construtivo e pela 
reforma do Quartel da Polícia Militar, 
com a melhoria das instalações.  
A empresa que executa a obra está 
mobilizada desde março deste ano, 
mas, com a pandemia, teve suas 
atividades paralisadas até junho. 
Atualmente, as atividades de 
terraplenagem estão finalizadas, 
com a implantação das fundações 
e construção de vigas e pilares. 
Aproximadamente 1/3 da obra está 
concluída.

Estação de Tratamento de Água

Outro item previsto pelo TAC 
Fazenda Floresta é a automação do 
sistema de bombeamento de água e 
a adequação do sistema elétrico das 
estações elevatórias que já existiam 
em Rio Doce. 

A escavação e a passagem dos cabos 
de infraestrutura para automação 
estão concluídas. Também já foram 
finalizadas a recomposição do piso 
de concreto e a execução do Sistema 
de Proteção Contra Descargas 
Atmosféricas (SPDA).



Desde o mês de outubro, três Fóruns 
de Prestação de Contas foram 
promovidos com comunidades de 
Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado 
e Rio Doce. Os eventos, que tiveram 
entre os temas Restauro Florestal, 
Agenda Juventudes, Diálogo Social 
e Canais de Comunicação, integram 
o Resulta: Encontro para Prestação 
de Contas da Fundação Renova. A 
iniciativa da equipe de Diálogo Social 
da Renova contempla ainda toda a 
bacia do rio Doce, com o objetivo de 
compartilhar informações, identificar 
expectativas e dialogar sobre as ações 
de reparação e compensação junto às 
comunidades.

Como medida de prevenção 
à propagação da Covid-19, os 
encontros estão acontecendo no 
formato virtual nos três municípios. 
A opção pelo modelo on-line é uma 
ação preventiva com o intuito de 
evitar aglomerações, atendendo às 
orientações da OMS. 

As equipes de Diálogo e Canais de 
Relacionamento da Fundação Renova 
são responsáveis por mobilizar o 
público e articular as informações 
junto aos programas de reparação 
e compensação. Em toda a bacia do 
rio Doce, o evento já envolveu mais 
de 700 pessoas de aproximadamente 
25 comunidades em 20 municípios 
mineiros e capixabas onde a 
Fundação Renova atua.

Comunidades atingidas 
participam dos Fóruns de 
Prestação de Contas da 
Fundação Renova

Reuniões virtuais

Além dos Fóruns de Prestação de 
Contas, a equipe de Diálogo Social 
e as comunidades de Barra Longa, 
Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce 
estão participando de reuniões on-
line para conversar sobre o processo 
de reparação. Durante os encontros, 
realizados pelo Google Meet, os 
participantes levam demandas, 
críticas e sugestões.

As reuniões acontecem de acordo 
com as demandas dos atingidos, 
após o processo de escuta e as 
solicitações de pautas recebidas 
pela equipe de Diálogo Social. Tem 
alguma sugestão de tema para 
as próximas reuniões? Entre em 
contato com a equipe do Diálogo e 
faça sua proposta!

A partir de agora, você tem um novo 
canal no site da Fundação Renova 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 Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, 
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!

Acompanhar a qualidade  
da água ficou mais fácil

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

No ar há pouco mais de um ano, 
o Portal da Transparência traz 
informações e números rastreáveis, 
que permitem a toda a população 
acompanhar e fiscalizar as ações da 
Fundação Renova de maneira simples. 
Atendendo à Lei da Transparência, 
o portal é interativo, atualizado 
mensalmente e contribui também 
para aproximar a Fundação Renova 
dos atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão. 

Essa página faz parte da iniciativa 
internacional OGP (do inglês Open 
Government Partnership), que 
pretende incentivar em todo o 
mundo práticas governamentais 
relacionadas à transparência dos 
governos, ao acesso à informação 
pública e à participação social. 
Assim, é possível ampliar e 
qualificar a participação e o controle 
social no contexto de reparação ao 
longo da bacia do rio Doce.

Além de acessar informações 
sobre o trabalho desenvolvido pela 
Fundação Renova, as pessoas podem 
registrar manifestações no Portal 
da Transparência. Nesse caso, o 
usuário é direcionado para os Canais 
de Relacionamento e em até 20 dias 
recebe orientações sobre como o 
processo vai seguir. Clique aqui para 
acessar o portal!

Já conhece o Portal da 
Transparência da  
Fundação Renova?

https://portal-de-monitoramento-rio-doce-fundacaorenova.hub.arcgis.com/
https://portal-de-monitoramento-rio-doce-fundacaorenova.hub.arcgis.com/
https://www.fundacaorenova.org/
https://www.fundacaorenova.org/
https://transparencia.fundacaorenova.org/inicio

