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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 novembro 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

novembro foi protocolado o posicionamento da Fundação Renova referente a

Nota Técnica nº 69_GTA-PMQQS e Resumo Executivo do QAQC do PMQQS –

compilado 3 anos. Houve ainda, a retomada da Operação das Estações

Automáticas de Monitoramento RCA02 e RDO01 após interrupção de operação

devido as chuvas ocorridas em janeiro de 2020 e atendimento à Deliberação do

CIF nº 310 – Entrega de parte dos laudos das análises laboratoriais da primeira

campanha de coleta do Plano de amostragem para o Monitoramento da

Qualidade da Água, Sedimentos e Material Inconsolidado nos diques S3, S4,

barragem de Nova Santarém e rio Gualaxo do Norte (PG038, pág. 281).

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

ações do manejo de rejeitos (PG023, pág. 193). Houve o início da operação da

estação de monitoramento da qualidade do ar no município de Santa Cruz do

Escalvado, em Minas Gerais (Operação da estação denominada “Novo

Soberbo”).

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

Reservatório da UHE Risoleta Neves (PG009, pág. 103) a qual, até o mês de

novembro, 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: Término da restauração da edificação do
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Armazém da Fazenda Floresta. Houve ainda, foi deferido o licenciamento pela

SEMAD para a Operação Corretiva LOC de Regularização Ambiental das obras

de dragagem e disposição de rejeitos na Fazenda Floresta e recuperação das

margens e setores (UHE RISOLETA NEVES), não identificado no Programa

Ambiental de monitoramento de vibrações, evento com valor acima do

estabelecido pela ISO/2631/DAD1 (1980) e no Programa Ambiental de

monitoramento de ruídos, evento com valor acima do estabelecido pela Lei

Estadual 10.100/90 para Áreas de Residência Rural.

Com o objetivo de promover a qualidade de vida dos animais (PG007, pág. 76),

a Fundação Renova mantém sob sua guarda temporária 419 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 1.651 prontuários médicos, com informações detalhadas

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

No alto Rio Doce foi dada continuidade a entrega de alimentação animal para

os produtores rurais com suas propriedades impactadas pelo rejeito. Houve

execução das infraestruturas rurais simples e complexas, 40 projetos

executivos assinados que podem ser anexados as informações, estes servem

como premissas para dar start nas benfeitorias de pomares e hortas nas

propriedades rurais seguindo um cronograma de acordo com a logística

regional (PG017, pág. 158). Na região do Médio e Baixo Rio Doce, houve

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). Ainda no mês de novembro, houve o protocolo na CT-EI

a resposta do cumprimento da Deliberação 341/2019 que rege sobre a inserção
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de assuntos na revisão do programa de Retomada das Atividades

Agropecuárias-PG17.

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

respectivamente, de Áreas de Preservação Permanente e Recarga Hídrica (pág.

207) e de Nascentes (pág. 214) —, que promoveu no médio e baixo Doce,

Minuta do ofício sobre a atualização dos cronogramas judicializados do PG 26 já

revisada pelo gerente da UST e enviada a equipe da ACP. (Item 15 - Eixo 1) e

atualização dos cronogramas do Item 15 Eixo 1 em função da retomada das

atividades impactadas pela pandemia da COVID 19. Espera-se que ao fim de

2023 sejam implantados hectares no PG 26. No território Alto Doce, houve a

retomada da manutenção de Restauração Florestal no município de Coimbra.

Eixo Pessoas e Comunidades

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

retomada das atividades aquícolas e pesqueiras (PG016, pág. 151). Em

novembro, em relação ao Mapeamento das Potencialidades Econômicas: houve

a entrega de mais 6 relatórios atualizados com a inserção de alguns dados

primários e a entrega do Relatório Territorial do Baixo Rio Doce com os dados

preliminares. Em relação ao Projeto Cultivando para Pescar: houve a Dispensa

de licença da comunidade de Areal e recebimento de parte dos materiais para

montagem dos tanques. E na Caracterização Socioeconômica da Pesca e

Aquicultura e Monitoramento Pesqueiro: houve a apresentação do Relatório

Preliminar na CT-EI em 9/12 e autorização do Comitê Central para realização

atividade de supervisão de campo e treinamento agentes de campo.

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. 39), o pagamento do auxílio subsistência financeira



9

foi realizado a 1.214 famílias na Terra Indígena de Tupiniquim-Guarani e 239

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. 47) e de Apoio à Saúde Física e

Mental da População Impactada (PG014, pág. 138) 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 entrega da

Brinquedoteca e equipamentos em Barra Longa, ação prevista no Termo de

Cooperação Técnica e Financeira e início das atividades de mais duas técnicas

(assistente social e psicóloga) no CRAS em Barra Longa, ação prevista no

Termo de Cooperação Técnica e Financeira. No âmbito do programa de Saúde,

em novembro houve a Suspensão da publicação do Edital da FAPES a pedido da

CT-Saúde e Decisão judicial que aprovou alteração de lista de recursos

humanos do Acordo Judicial de Barra Longa a pedido do município.

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

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. 125), em novembro, houve a volta das atividades presenciais na Reserva

Técnica e início da devolutiva do Diagnóstico de Referências Culturais às

comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo.

A título de preparação para emergências ambientais (PG034, pág. 263), em

novembro, houve a assinatura do termo de parceria entre a Fundação Renova
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e a UNISUL em 05/11/20, início do Curso de Extensão do Projeto Formação

Continuada da Defesa Civil em 19/11/20, finalização da primeira gincana

virtual do conhecimento: brincar e prevenir do projeto escola segura em

18/11/20 e Webinar Ciclo de Formação Continuada das Defesas Civis – mais de

500 visualizações em 23/11/20.

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. 168).

O programa de estímulo a contratação local (PG020, pág. 180) também merece

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

Houve Seminário abordando o tema “Gestão Contábil, Tributária e Trabalhista”.

Evento destinado a empresários de Colatina e Linhares.

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

Renova podem ser obtidas pelas iniciativas de comunicação à população

(PG006, pág. 53; PG035, pág. 269 e PG036, pág. 275), 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. 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.
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Eixo Reconstrução e Infraestrutura

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

250) dentre as ações realizadas pelo programa, pode-se citar a conclusão das

primeiras sessões técnicas da AECOM, onde foi apresentado o PG-32, projetos,

contextos e registros, aos peritos do juiz da 12ª Vara, conclusão das visitas de

reconhecimento dos peritos do juiz, a todas as localidades atendidas pelo PG-

32, elaboração da base de dados dos beneficiários de abastecimento com

caminhão-pipa e/ou água mineral, incluindo localização geográfica. Com a

judicialização do PG32 no contexto do Eixo prioritário nº 9, grande parte dos

projetos e obras inerentes à Cláusula 171 do TTAC precisaram ser paralisados

até que venha laudo pericial devidamente homologado pelo juízo da 12ª Vara

Federal de Belo Horizonte, para que seja possível retomar projetos,

cronogramas e propriamente a execução das obras.

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

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

pág. 239), os repasses já realizados somam R$ 17.912.427, 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, Periquito/MG, São Domingos do Prata/MG, São José do Goiabal/MG,

Sem-Peixe/MG, Baixo Guandu/ES, Colatina/ES, Linhares/ES, Raul Soares 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. 110), em novembro, houve

a continuação das atividades de calçamento na rua Matias Barbosa no

Município Barra Longa, Manutenção em 29,8 Km’s de acessos de vias não
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pavimentadas, início das atividades de adequação da área de transbordo de

lixo de Barra Longa, retomada das atividades da Adutora de Gesteira,

complemento Rede de esgoto Volta da Capela.

A frente de reconstrução de vilas (PG008, pág. 85) 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 novembro:

Bento Rodrigues — a reconstrução de Bento Rodrigues vem avançando

a cada mês. Em novembro, houve a conclusão do asfalto e em

andamento a execução de meio fio, sarjeta, calçada e drenagem do

acesso; corte, aterro e execução de geomembrana das lagoas; e

construção do prédio (ETE); Área 1 – Execução de drenagem superficial

da S. C. de Jesus (E. 12 a 20); esgoto da viela 15; drenagem da viela

18; e contenções da quadra I2 (ID 313); Área 3 – Execução de

drenagem do acesso ao poço 5; esgoto das vielas 08 e 09; acabamentos

das vielas 05 e 06; e terraplenagem e contenções dos IDs 90, 92, 93D e

96 (quadra O1); Área 2 – Aplicação de asfalto no acesso ao reservatório;

solo grampeado das vielas 19 e 22; e rede de esgoto da viela 27;

execução do abrigo da ETA; e execução de contenções nas quadras C, D,

E, F, G; Rede de Distribuição Urbana – Instalação, equipagem,

lançamento de cabos, montagem de trafos e luminárias nos postes de

iluminação urbana; Casas - Conclusão dos IDs 50, 64 e 112A. Em

andamento atividades em 5 casas da quadra F, IDs 01, 05, 11, 12 e 59;

Bens Públicos - Em andamento as atividades de construção dos Bens

Públicos Escola, Posto de Serviços e Posto de Saúde.
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Paracatu de Baixo — em novembro, houve no trecho A - Conclusão do

Solo Grampeado; Ramo A – Início da Contenção Solo Grampeado.

Gesteira — O processo referente ao Reassentamento de Gesteira foi

judicializado. Aguardando decisão judicial para seguir com os

atendimentos.

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 novembro, houve a conclusão da concorrência para

execução da obra de um aviário em Santa Bárbara-MG; Conclusão de 2

projetos básicos; Conclusão das retificações de área de 2 imóveis

adquiridos; Aquisição de 3 imóveis, lote vago para construção de casas

para 3 famílias que optaram por esta modalidade.

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

Boa leitura!
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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação Renova, o

relatório do programa não refletem as informações do mês de novembro. No relatório referente à dezembro,

enviaremos as atualizações completas.
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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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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.
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* Em relação ao quantitativo reportado até o mês de outubro/20, identificamos uma inconsistência dos dados. As
informações acima já incorporam as correções e incluem os quantitativos atualizados até o mês de novembro/2020.
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Em função da pandemia as atividades dos centros encontram-se reduzidas e a aferição do indicador tem sido

realizado em caráter trimestral. O resultado de outubro de 2020 caracteriza-se como a repetição do resultado de

agosto de 2020.

Aferição do indicador prevista para novembro concluída e o reporte de resultados da atividade para o relatório de

dezembro de 2020.
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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.
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Para o período vigente, não houve atualização do indicador que verifica a finalização dos processos adotivos

realizados.

Até o dia 15 de novembro, data corte de dados deste relatório, mais 1 (um) cão foi adotado durante a

campanha virtual. Estas adoções, conforme metodologia da Definição do Programa, somente passarão a

compor o indicador após a finalização do acompanhamento de 6 meses do processo.
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Conforme previsto na Definição do Programa, o calendário de execução do PG07 é alinhado com o

cronograma oficial para a entrega das obras de reassentamento. Portanto, o atraso e a tendência apontados

nos gráficos 2 e 3 permanecerão enquanto não houver formalização de nova data desta entrega (data

vigente de 27/02/2021).
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* Devido a mudança de modalidade de 12 famílias que migraram para o programa de reassentamento familiar,

a Curva S foi recalculada mostrando um avanço menor que no mês de setembro.

*
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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.
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Continuação das atividades de calçamento na rua Matias Barbosa no Município de Barra Longa

Concretagem laje edifício sede do parque de exposição de Barra Longa

Complemento rede de esgoto Volta da Capela
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*

* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.
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*

* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.
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*
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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.
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*
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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.
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Nota: Deliberações que impactam escopo e prazo: 121 – Concluída, conforme deliberação 147 de 28 de

janeiro de 2018.
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*

* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.
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*

* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.
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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação Renova, o

relatório do programa não refletem as informações do mês de novembro. No relatório referente à dezembro,

enviaremos as atualizações completas.
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1.428,91
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*
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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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* Conforme as informações de atualização do cronograma do PG028 referente a novembro de 2020, a atividade

“Celebração de convênios de parceria do edital em parceria com a FAPEMIG para monitoramento da

Biodiversidade Aquática do Rio Doce em Minas Gerais – conforme Nota Tec. DFAU/IEF/SISEMA nº 007/2017” teve

sua data de término reprogramada para fevereiro de 2021, tendo em vista os impasses para finalização da

celebração do convênio referente à linha IV e planos de mitigação em execução para finalização desta atividade.

Ressalta-se, porém que, paras as linhas I, II, III, V e VI a celebração dos convênios encontra-se finalizada desde

setembro de 2020.
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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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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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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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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.

*
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Grandes números do programa

O programa não possui grandes números.

265



266



267



Curva S do programa

Em revisão, para adequação das alterações protocoladas na revisão da

definição do programa.
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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.
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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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¹ Assinatura do Acordo de Cooperação entre Fundação Renova e Instituto Estadual de Florestas para a consolidação

do Parque Estadual do Rio Doce (PERD):

A obrigação de assinatura do Acordo de Cooperação com o IEF foi substituído na última reunião extraordinária do

CIF, em 07/12/20, pela Deliberação 472/2020.

² Realizar Oficina de Avaliação dos impactos ambientais e medidas reparatórias nas Unidades de Conservação da

Bahia do grupo Costeiras 1:

A Oficina da Bahia está suspensa, dentre todos os outros motivos, pela Pandemia. Não será realizada nenhum

encontro com as comunidades até que tenhamos segurança para isso.

Janeiro de 2020

Outubro de 2020
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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.

*
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* Informamos que, em virtude do processo de transição de fornecedor de suporte a gestão da Fundação

Renova, os tópicos de Timeline e Curva S do programa não refletem as informações do mês de novembro. No

relatório referente a dezembro, enviaremos as atualizações completas.

*
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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 0,79. 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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Gestão Econômica

313

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           4,29               109,97           4,46               3,22               0,67               0,65               

PG15 - Tecnologias Socioeconômicas 46,02             0,91               46,02             2,2                 0,29               0,25               0,05               

PG18 - Diversificação da Economia Regional 119,17           56,36             119,17           8,40               5,69               0,52               0,56               

PG20 - Estímulo à Contratação Local 20,81             6,44               20,81             2,0                 1,05               0,22               0,17               

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

PG26 – Recuperação de APPs 1.273,90        41,43             1.273,90        38,9               20,53             5,45               2,48               

PG27 - Recuperação de nascentes 212,26           46,86             212,26           20,84             12,62             2,24               0,75               

PG29 - Recuperação da fauna silvestre 10,61             1,82               10,61             1,3                 0,88               0,27               0,17               

PG31 - Coleta e tratamento de esgoto 680,58           26,03             680,58           35,71             18,53             6,01               1,29               

PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água 109,51           63,99             109,51           12,8               10,21             1,97               1,06               

PG33 - Educação Ambiental 141,48           7,03               141,48           8,28               0,24-               1,60               0,33               

PG34 - Emergência ambiental 34,26             24,38             34,26             8,5-                 1,03-               1,31               0,18               

PG35 - Informação para a população 23,07             4,22               23,07             3,09               0,50               0,22               0,06               

PG36 - Comunic. nacional/internacional 38,03             6,87               38,03             2,5                 1,99               0,29               0,72               

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

PG39 - Unidades de conservação 126,01           0,10               126,01           5,1                 0,04               1,12               -                

PG40 - CAR e PRAs 9,47               1,59               9,47               0,71               0,47               0,11               0,04               

Medidas Compensatórias 1.306,18        472,93           1.306,18        770,6             462,71           1,68               0,14               

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

Total Compensatórios 4.745,1          765,2             4.745,1          908,4             537,5             23,9               8,7                 
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Programas Orçamento Realizado Tendência Orçamento Realizado Orçado Mês Realizado Mês

Medidas mitigatórias emergenciais 202,39           202,39           202,39           0,00               -                -                -                

PG01 - Cadastro dos Impactados 160,62           111,06           160,62           28,4               15,85             5,08               0,97               

PG02 - Ressarcimento e de indenização dos impactados 3.509,66        1.594,31        3.509,66        1.377,62        407,98           379,96           97,46             

PG03 - Proteção e rec. da qualidade de vida dos povos indígenas 440,35           272,56           440,35           101,7             85,06             8,23               6,79               

PG04 - Outros povos e comunidades tradicionais 84,55             45,71             84,55             13,17             8,52               1,23               0,84               

PG05 - Proteção social 70,93             12,44             70,93             11,6               4,92               1,30               0,41               

PG06 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 438,79           205,31           438,79           81,07             45,49             8,41               3,11               

PG07 - Assistência aos Animais 44,10             32,96             44,10             7,3                 6,04               0,68               0,65               

PG08 - Reconstrução de vilas 1.933,63        1.135,83        1.933,63        682,19           622,23           74,23             72,62             

PG09 - Recuperação do reservatório UHE Risoleta Neves 1.270,92        821,95           1.270,92        142,2             106,51           16,18             11,94             

PG10 - Rec. demais Comunidades e Infraestruturas impactadas 622,09           433,66           622,09           87,62             53,09             8,97               7,93               

PG11 - Rec. escolas e reintegração da comunidade escolar 32,32             19,97             32,32             6,3                 5,23               0,34               0,23               

PG12 - Memória histórica, cultural e artística 103,01           43,95             103,01           9,51               7,80               1,12               0,62               

PG13 - Turismo, cultura, esporte, lazer 55,57             17,65             55,57             6,0                 2,42               0,83               0,11               

PG14 - Saúde física e mental da população impactada 147,08           65,97             147,08           25,01             12,67             3,08               0,70               

PG16 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras 155,97           4,94               155,97           17,7               3,29               2,15               0,59               

PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias 336,24           148,70           336,24           65,08             56,53             7,60               5,09               

PG19 - Micro e Pequenos Negócios 35,33             7,95               35,33             5,7                 1,91               1,61               0,35               

PG21 - Auxílio Financeiro Emergencial 1.915,70        1.494,06        1.915,70        334,28           294,91           29,29             26,68             

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

PG23 - Manejo dos rejeitos 585,09           237,99           585,09           134,72           84,93             15,13             6,48               

PG24 - Contenção Rejeitos Trat In SITU 1.039,02        1.009,02        1.039,02        94,3               66,44             6,87               0,14-               

PG25 - Recuperação área ambiental 1 462,93           355,14           462,93           22,39             17,41             2,05               0,99               

PG28 - Conservação da biodiversidade 417,32           240,51           417,32           64,5               32,98             1,03               0,66               

PG30 - Fauna e flora terrestre 57,08             25,82             57,08             9,92               7,77               0,52               0,30               

PG32 - Melhoria sist. de abastecimento de água 450,93           265,58           450,93           96,2               79,16             10,86             13,97             

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

PG38 - Monitoramento Bacia do Rio Doce 444,16           220,07           444,16           41,8               28,68             5,11               2,79               

PG39 - Unidades de conservação 30,98             4,89               30,98             2,94               0,81               0,30               -                

PG41 Gerenciamento prog. Socioeconômicos e Socioambientais 1.084,12        795,26           1.084,12        277,2             240,94           20,73             18,36             

PG42 - Ressarcimento gastos públicos extraordinários 87,46             83,53             87,46             3,37               1,08               0,43               -                

Total reparatórios 16.218,5        9.909,4          16.218,5        3.749,7          2.300,6          613,3             280,5             

Total 20.963,6        10.674,6        20.963,6        4.658,0          2.838,1          637,3             289,1             
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