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Iniciativa capacita jovens 
para criar projetos 
em suas comunidades
Desde janeiro, o projeto Liderança 
Jovem Rio Doce, desenvolvido pela 
Fundação Renova em parceria com 
o Centro Integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento 
Sustentável (CIEDS), está realizando 
encontros virtuais com os 171 jovens 
participantes da iniciativa. Organização 
de juventudes, cartografia afetiva e 
diversidades foram alguns dos temas 
abordados nos encontros.

 
 
 
 
Veja o que os jovens participantes estão 
achando da iniciativa:

“É um projeto inovador, que fala a 
língua dos jovens. É uma forma da 
gente interagir, conhecer outras regiões 
e pessoas que moram lá e que talvez 
tenham as mesmas ideias que eu. Minha 
expectativa é criar algo novo no Vale do 
Rio Doce para que todo mundo que chegue 
veja que a gente trabalhou por aquilo. Vou 
trabalhar para fazer tudo o que eu puder 
para melhorar a minha cidade”.

Davi de Souza Silva, 16 anos, 
morador de Galiléia 

“Estou adorando. É um projeto que deixa 
a gente dar a nossa opinião e é onde 
podemos ouvir várias pessoas diferentes. 
Aprendo diversas maneiras de montar 
projetos e de ter mais união em grupo, 
porque ninguém faz nada sozinho. A 
minha maior expectativa é que, quando a 
pandemia acabar, a gente possa se juntar 
e montar um projeto em conjunto para a 
nossa comunidade”.

Jorgiele ildefonso Pacheco dos Santos,  
de 17 anos, moradora de Conselheiro Pena

Inscreva-se no Liderança 
Jovem Rio Doce

Plataforma on-line
Dia 1º de março foi lançada uma 
plataforma on-line    com  cursos 

em diferentes áreas para os jovens 
participantes, incluindo uma 

formação sobre aspectos históricos, 
socioeconômicos e socioambientais 

relacionados à bacia do rio Doce. No total, 
são mil vagas distribuídas para toda a 

bacia do rio Doce.
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Estamos na 5ª edição do Boletim Jornada de Conselheiro Pena, Galiléia 
e Tumiritinga. Dessa vez, apresentamos o novo sistema indenizatório da 
Fundação Renova, os investimentos em saúde e educação, o portal sobre a 
qualidade da água e muito mais. Leia e compartilhe!

Parceria estimula o 
empreendedorismo e a 
geração de renda ao longo 
da bacia do rio Doce
Para gerar renda e contribuir com o 
desenvolvimento socioeconômico e 
o empreendedorismo em municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão, a Fundação 
Renova realizou uma parceria com 
a organização não-governamental 
BrazilFoundation. Por meio de editais, 
foram destinados R$ 1,1 milhão para 23 
projetos selecionados em 11 cidades de 
Minas Gerais e do Espírito Santo.

Em Tumiritinga, foram selecionados os 
projetos da Associação de Cooperação 
Agrícola 1° de junho e da Associação 
do Assentamento Cachoeirinha. Já 
em Conselheiro Pena, três instituições 
foram contempladas: Associação 
Comunitária dos Produtores Rurais do 
João Pinto e Três Barras, Associação 
dos Produtores Rurais do Córrego Padre 
Angelo e Associação Mãos Dadas do 
Brasil (AMADA).

Sistema Indenizatório 
Simplificado ultrapassa 10 mil 
pagamentos ao longo da bacia
O Sistema Indenizatório Simplificado 
indenizou mais de 10 mil pessoas até 
março, totalizando cerca de R$ 900 
milhões. Esse é o dobro do valor pago 
em fevereiro, quando cerca de 5 mil 
pessoas receberam aproximadamente 
R$ 400 milhões. O sistema possibilita o 
pagamento de indenização a categorias 
com dificuldade de comprovação de 
danos causados pelo rompimento da 
barragem de Fundão.

Atualmente, 22 localidades têm acesso 
ao sistema e ações coletivas podem ser 
movidas pelas Comissões de Atingidos 
de locais que ainda não têm decisão. 
O sistema foi implementado pela 
Fundação Renova em agosto de 2020, a 
partir de decisão da 12ª Vara Federal. 

O acesso ao Sistema Indenizatório 
Simplificado é feito por meio da 
plataforma on-line chamada Portal 
do Advogado, no site da Fundação 
Renova. Para ingressar, segundo a 
sentença judicial, as pessoas devem 
ser representadas por advogado ou 
defensor público.

Acesse o Portal do Advogado

Acesso

“O projeto é muito importante para a 
região, para diversificação e o aumento 
da renda de produtores. Foram adquiridos 
vários equipamentos para plantio e 
beneficiamento dos produtos.” 

Giancarlo Sanches - Gestor do projeto da 
Associação Comunitária dos Produtores 
Rurais do João Pinto e Três Barras.

A bacia do rio Doce, uma das mais 
monitoradas no país em relação a 
dados sobre a qualidade da água, foi 
cenário de uma expedição imersiva 
para captar e registrar, por meio de 
imagens, as condições atuais do rio. A 
Expedição Rio Doce é um mapeamento 
detalhado dos cursos d’água da 
região impactada pelo rompimento 
da barragem de Fundão e que está 
incorporado às plataformas do Google 
Street View, com possibilidade de 
acesso de qualquer pessoa.

Foram mais de 1,5 milhão de imagens 
captadas durante 55 dias, de Mariana 
(MG) até a foz do rio Doce, em Regência, 
no Espírito Santo. Trata-se de um dos 
maiores mapeamentos já feitos em uma 
bacia hidrográfica.

Plataforma on-line
Para facilitar o acesso às 
informações e ampliar essa 
experiência imersiva, foi criada 
uma plataforma digital, que, além 
do mapeamento detalhado, abriga 
conteúdo audiovisual, recursos 
interativos e informações sobre a 
qualidade da água.

O projeto é uma das iniciativas 
para dar transparência às atuais 
condições socioambientais do rio 
e também gerar conhecimento 
sobre os trabalhos de reparação 
e compensação realizados pela 
Fundação Renova ao longo da bacia.

Acesse a plataforma

Confira alguns resultados                  
gerais da parceria: 

100% dos negócios alcançaram uma 
estrutura e equipamentos adequados.

58% dos grupos aumentaram o número 
de consumidores e vendas.

54% reportaram aumento de produção.

55% criaram postos de trabalho.

63% adotaram novas ferramentas    
de gestão.

53% relataram aumento na receita dos  
seus empreendimentos.

Plataforma apresenta 
mapeamento inédito 
da bacia do rio Doce

Ao navegar pela plataforma, é possível ter acesso a conteúdos interativos 
sobre as ações de reparação realizadas pela Fundação Renova
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https://liderancajovem.ciedseduca.org.br/
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https://portaladvogado.erpsa.com.br/erprenova/Padrao/modulo-portal-do-advogado/
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