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Expedição faz mapeamento
inédito do Rio Doce
Já imaginou navegar virtualmente
pela bacia do rio Doce, do rio Gualaxo
do Norte até a Foz do rio Doce (no
Espírito Santo), e acompanhar as
ações de reparação em um ambiente
imersivo, como se estivesse descendo
ou subindo os cursos d’agua?
Agora isso é possível com a
Expedição Rio Doce, um dos maiores
mapeamentos já produzidos em uma
bacia hidrográfica, disponível no
site da Fundação Renova e também
no Google Street View. São mais de
1,5 milhão de imagens captadas
em cerca de 600 km de percursos
fluviais, marítimos, terrestres e
aéreo, com vistas panorâmicas de
diversos pontos e localidades, que
permitem a qualquer pessoa, em
qualquer lugar do mundo, navegar
virtualmente pela bacia do rio Doce.
No site, o usuário percorre a região
mapeada com a possibilidade
de interagir com conteúdos
multimídias, como vídeos,
informações e galeria de fotos.
O projeto é uma das iniciativas
para dar transparência às atuais
condições do rio Doce e também
gerar conhecimento sobre
os trabalhos de reparação e
compensação realizados ao longo
da bacia.
Acesse expedicaoriodoce.
fundacaorenova.org para ver o
conteúdo. Navegue, descubra e
compartilhe essa experiência!

Moradores de Rio Doce
começam a receber
pagamentos pelo Sistema
Indenizatório Simplificado
Desde fevereiro, quando os moradores
de Rio Doce passaram a ter acesso ao
Sistema Indenizatório Simplificado,
mais de 120 pessoas foram
indenizadas no município. O novo
fluxo permite indenizar categorias
com dificuldade de comprovação de
danos pelo rompimento da barragem
de Fundão e foi implementado em
agosto de 2020 pela Fundação Renova,
por decisão da 12ª Vara Federal.
Até abril, os pagamentos realizados
por esse sistema no município
ultrapassam R$ 15 milhões.
Entre as categorias com acesso ao
sistema, estão artesãos, pescadores
de subsistência e informais,
lavadeiras, entre outras. Os valores
das indenizações no município
pelo sistema, com quitação única
e definitiva, vão de R$ 17 mil a
R$ 262 mil, de acordo com a
categoria do dano. Clique aqui
para conferir os valores.
Atualmente, 22 localidades mineiras
e capixabas têm acesso ao Sistema
Indenizatório Simplificado e cerca
de 11,8 mil pessoas foram pagas,
ultrapassando R$ 1 bilhão.
Os moradores de Rio Doce têm
até 31 de julho para aderir.
Como acessar o sistema?
O acesso ocorre por meio de uma
plataforma online chamada Portal
do Advogado, disponível no site
www.fundacaorenova.org. A adesão
é facultativa e as pessoas devem
ser representadas por advogados
ou defensores públicos, segundo
definição da justiça.
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.

Fique atento!
A Fundação Renova tem
equipes à disposição para
orientar os advogados em
casos de problemas no
acesso à plataforma. Os
advogados têm ainda a opção
de tirar suas dúvidas pelo
0800 031 2303.
A Fundação Renova não
cobra por nenhum de seus
atendimentos, incluindo
cadastros e pagamentos de
indenizações.
As trocas de e-mails e
mensagens pelo WhatsApp
ficam restritas aos
representantes da Fundação
Renova. Para conferir se a
ligação foi realizada por um
de nossos representantes,
ligue para o número 0800 031
2303.
Em caso de dúvidas, você
também pode procurar por
sua referência do Diálogo.

Desde março, para esclarecer
dúvidas sobre o Sistema
Indenizatório Simplificado, as
comunidades de Rio Doce e Santa
Cruz do Escalvado têm participado
de videoconferências com a equipe
de Diálogo da Fundação Renova.
Para cada um dos municípios, foram
oferecidas quatro reuniões on-line.

Repasses para
investimentos em
educação, infraestrutura
e saúde chegam a
R$ 249 milhões
A Fundação Renova repassou
a segunda parcela do total de
R$ 830 milhões previstos para a
ação integrada com os governos de
Minas Gerais e do Espírito Santo
e municípios atingidos no início
de 2021. Considerando o primeiro
depósito, feito no ano passado, foram
desembolsados mais de
R$ 700 milhões.
A Agenda Integrada destina verbas
compensatórias para investimentos
nas regiões impactadas pelo
rompimento da barragem de Fundão
por meio de repasses para o poder
público. Além de infraestrutura
e saúde, parte desses recursos é
voltada para a melhoria de escolas
nos municípios atingidos.
No caso de Santa Cruz do
Escalvado e Rio Doce, do total de
R$ 3 milhões previstos para cada um
dos municípios, R$ 2.550 milhões
já foram destinados. As prefeituras
podem combinar ou escolher ações
como construção e reforma de
creches e pré-escolas, adequação
do mobiliário escolar e obras para
escolas de ensino fundamental,
entre outras, dentro desse
orçamento.
Implantação do Distrito Industrial
em Rio Doce
Outra frente da Agenda Integrada é a
diversificação da economia local. Em
Rio Doce, do total de R$ 12,2 milhões
previstos para a implantação de um
Distrito Industrial, R$ 10,4 milhões
já foram destinados ao município.
O Distrito Industrial favorecerá
a dinâmica produtiva municipal,
com a atração de novas empresas
— inclusive do setor de serviços
de base tecnológica. A geração de
emprego e renda vai beneficiar
também cidades vizinhas como
Ponte Nova, Dom Silvério, Barra
Longa, Santa Cruz do Escalvado e
Sem Peixe.

O último repasse será feito pela
Fundação Renova no segundo
semestre de 2021. Clique para
conferir o andamento das parcelas,
a distribuição dos valores e como
podem ser aplicados nas demais
regiões impactadas.

Entenda
Os repasses da Agenda Integrada
são feitos para as contas judiciais
dos estados e prefeituras. Mediante
a apresentação dos projetos, o juiz
da 12ª Vara Federal libera as contas
para que cada prefeitura realize
as ações.

Via de Santa Cruz do
Escalvado passa por obras
de manutenção
A Fundação Renova tem realizado
obras de manutenção na via
pavimentada entre o trevo de Nova
Soberbo (BR-120) e o início do acesso
não pavimentado ao Barramento
C e UHE Risoleta Neves, próximo à
entrada do cemitério e de Soberbo
Velho. Durante o período de execução
das atividades, o trânsito no trecho é
mantido no sistema “Pare e Siga”.
Todas as orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), do
Ministério da Saúde e dos protocolos
municipais para combate e
prevenção à Covid-19 são seguidas,
como distanciamento mínimo de 1,5
metro entre os trabalhadores e uso
obrigatório de máscaras. Além disso,
a equipe não mantém contato com a
comunidade.
As intervenções permitirão aumentar
a segurança dos motoristas que
passam pelo local. A manutenção
da via é uma ação reparatória
da Fundação Renova e faz parte
do programa de recuperação
das demais comunidades e
infraestruturas impactadas entre
Fundão e Candonga.

Jovens inscritos no
Projeto Júpiter participam
de curso on-line
Desde março, os participantes do
Projeto Júpiter contam com uma nova
ferramenta para fortalecer a formação
de liderança jovem: uma plataforma
de ensino a distância (EAD). Por lá,
são disponibilizadas aulas no formato
digital, o que possibilita a continuidade
do projeto neste momento de
enfrentamento à pandemia
do novo coronavírus.
O curso tem previsão de duração
até o fim de julho de 2021. Depois,
o projeto entrará na etapa de
elaboração de projetos com os jovens
para promover a transformação
e o engajamento na reparação da
bacia do rio Doce. Como você já
acompanhou no boletim Jornada,
as ações desenvolvidas são voltadas
à revitalização ambiental, social,
econômica e cultural.
As aulas podem ser acessadas por
computadores, tablets, celulares e
smart TVs. Os alunos participam de
atividades em diversos formatos,
com transmissão em tempo real e
também aulas pré-gravadas.
Os conteúdos são transmitidos por
meio de jogos de perguntas, fóruns
e e-books.

Fique ligado!
Mesmo com as atividades
em andamento, mais jovens
de 15 a 29 anos podem
ser selecionados ao longo
do processo, dependendo
do número de vagas
disponibilizadas no período
de duração do curso. Acesse
as redes sociais do Júpiter e
acompanhe!

Animais resgatados após
o rompimento da barragem
de Fundão esperam por
novos lares
Uma gata e oito cães, resgatados após
o rompimento da barragem de
Fundão, estão disponíveis para
adoção. Os animais ficam sob os
cuidados da Fundação Renova em
uma fazenda do município de Mariana.
Em função da pandemia, desde o
ano passado, está sendo realizado
um atendimento a distância, com a
possibilidade de entregar o animal
à pessoa que o adotar mesmo em
outras cidades e estados.
Todos os animais são castrados,
vacinados, vermifugados e aptos
para seguirem para novos lares.
Para que a intermediação online se
inicie, o interessado deve entrar em
contato pelo número
(31) 97112-3867 (também WhatsApp)
ou pelo e-mail luciana.sales@
fundacaorenova.org. Durante a
conversa, são enviadas informações,
imagens do animal e orientações
sobre o processo de adoção.
Em seguida, é realizada uma
entrevista remota, no formato
que melhor atenda à pessoa
interessada. O objetivo é que a
equipe possa mapear o perfil
buscado pelo adotante e se ele
tem disponibilidade para receber
o animal de forma segura e
responsável.

Importante!
A Fundação Renova
permanece monitorando
o avanço do vírus e as
orientações dos órgãos de
saúde e do poder público de
cada localidade para que as
entregas sejam agendadas
em um momento seguro a
todos os envolvidos.
Você pode oferecer um
final feliz a algum desses
bichinhos? Clique para
conferir o catálogo com os
animais disponíveis.

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

