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Estamos na 7ª edição do Boletim Jornada de Governador Valadares. Nela,
apresentamos o andamento das obras da nova captação de água, o avanço
do Sistema Indenizatório Simplificado, a plataforma com um dos maiores
mapeamentos já feitos em uma bacia hidrográfica e muito mais. Leia e compartilhe!

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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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

Obras da nova captação
de água avançam com
segunda frente urbana
As obras da nova captação de água
de Governador Valadares seguem
avançando. Em abril, a instalação
dos tubos está acontecendo em
dois pontos da Rua Lincoln Byrro,
nos bairros Vila Bretas e São Paulo.
Atualmente, cerca de 861 metros de
tubulação foram instalados no trecho
urbano, somando-se aos 13 quilômetros
concluídos em toda a extensão da obra,
que tem um total de 35 km.
Além disso, em março, foi concluída
a instalação de tubos na Avenida
Rio Doce, no bairro São Paulo, com
a instalação de cerca de 680 metros
de tubulação. A próxima etapa é a
pavimentação deste trecho.
Em função da pandemia da Covid-19,
uma série de protocolos estão sendo
cumpridos, como aferição diária de
temperatura dos colaboradores,
testagem periódica, distanciamento
social da comunidade, entre outras.
Acompanhe o andamento das
obras da adutora em nosso site

Crescem indenizações
pagas com Sistema
Indenizatório Simplificado
Os pagamentos de indenizações pelo
Sistema Indenizatório Simplificado
avançam na região de Baguari, em
Governador Valadares. Até o dia 19
de março, cerca de 90 pessoas
foram indenizadas, somando
mais de R$ 7 milhões.
O Sistema Indenizatório Simplificado foi
implementado pela Fundação Renova
em agosto de 2020, por decisão da
12ª Vara Federal, a partir de ações de
Comissões de Atingidos. Por meio dele,
é possível indenizar categorias com
dificuldade de comprovação de danos
causados pelo rompimento de Fundão
(MG), como lavadeiras, artesãos,
areeiros, carroceiros, extratores
minerais, pescadores de subsistência
e informais, entre outros.
Os moradores de Baguari podem
aderir ao sistema até o dia 30 de
abril. Para isso, é necessário buscar
um advogado ou defensor público
para acessar o Portal do Advogado
e enviar toda documentação exigida.
Se você tem pedido de contestação
ou reenquadramento registrado no
Sistema, não se preocupe: nesses
casos, as solicitações serão tratadas
mesmo após a data do dia 30 de abril.
Acesse o Portal do
Advogado e saiba mais

10 mil pessoas indenizadas
em 22 localidades
Até o momento, 22 localidades de
Minas Gerais e do Espírito Santo já
aderiram ao sistema - ações coletivas
podem ser movidas pelas Comissões de
Atingidos de locais que ainda não têm
decisão. Em março, o total de pessoas
indenizadas chegou a 10 mil, somando
R$ 900 milhões pagos.
“Os números mostram que o alto volume
de adesão ao sistema e a agilidade
proporcionada pelo Sistema Indenizatório
Simplificado têm atingido o objetivo de dar
uma resposta definitiva para as pessoas”,
diz Andre de Freitas, diretor-presidente da
Fundação Renova.

Associações de Valadares
recebem apoio da Fundação
Renova e BrazilFoundation
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 nãogovernamental 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 Governador Valadares, a Associação
dos Catadores de Materiais Recicláveis
Natureza Viva (ASCANAVI) e a
Associação dos Pescadores Amigos do
Rio Doce (APARD) foram contempladas
no primeiro ciclo da parceria e
receberam um total de R$ 120 mil.
No caso da APARD, o projeto teve o
objetivo de incrementar a piscicultura
social por meio da criação de surubins.
Com isso, 11 pescadores foram
capacitados, a entidade teve um
aumento de 145% na receita e outros
pontos do leste mineiro começaram a
implementar a piscicultura de surubim.

“Nossa experiência com peixes melhorou
muito porque o surubim é muito diferente
da tilápia, que já criamos. Nos fez crescer
como profissionais e é uma boa fonte de
renda”, conta Adomilson Costa de Souza,
participante do projeto.

Veja alguns dos resultados
alcançados pelas instituições:
Projeto Surubim - APARD
Instalação de 12 tanques de rede,
possibilitando aumento de 25% no volume
de produção de peixes. 11 pessoas foram
diretamente beneficiadas pelo projeto.
Projeto Promoção Social na Gestão de
Resíduos em Governador Valadares ASCANAVI
Aquisição de equipamentos, formalização
de parceria com empresas; aumento de
32% da coleta bruta de material reciclável,
beneficiando diretamente 58 pessoas.

Fundo Desenvolve Rio Doce:
Governador Valadares movimenta
mais de R$ 13 milhões
O Fundo Desenvolve Rio Doce,
iniciativa da Fundação Renova
que facilita o acesso a recursos
para fomento e capital de giro
para pequenos empreendedores,
concedeu, até março, R$ 53 milhões
em empréstimos para 1.450 micro e
pequenas empresas de 39 municípios
atingidos. Mais de R$ 35 milhões,
cerca de 65% do volume movimentado,
foram usados por 830 empresas em
cinco cidades mineiras: Governador
Valadares, Ipatinga, Caratinga, Timóteo
e Mariana. Com esse recurso, as
empresas mantiveram 5.380 empregos
nessas localidades.
Só em Governador Valadares, foram
emprestados, até março, mais de R$ 13,4
milhões para 309 empresas, que apoiaram
quase dois mil empregos na cidade.
Como ter acesso ao fundo em MG
Para terem acesso ao recurso, as
empresas devem ter sede em um
dos 39 municípios atingidos e terem o
faturamento anual de até R$ 30 milhões.
Pode ser solicitado empréstimo no valor
entre R$ 10 mil e R$ 480 mil, divididos
em até 48 parcelas fixas e com até seis
meses de carência para o pagamento da
primeira parcela.
Os interessados podem procurar
informações e fazer solicitações pelo
site www.bdmg.mg.gov.br.

Acesse o site

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/fale-conosco

Faça uma denúncia
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