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O acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado 
pode ser feito por um advogado ou defensor 

público no site da Fundação Renova. 

Como você já acompanhou em outras 
edições do Boletim Jornada, o Projeto 
Feijão apoia, por meio do fornecimento de 
insumos e assistência técnica, 32 famílias 
de produtores de Rochedo, Córrego Preto 
e Leonel, em Rio Casca. A iniciativa, que 
teve início em 2020, passou pela etapa de 
plantio da segunda safra no final de abril. 
As mudas seguem evoluindo e a previsão 
de colheita é para julho.

Para o plantio, as famílias receberam 
cerca de 2,3 toneladas de sementes de 
feijão carioca, da variedade maré. Cerca 
de 750 quilos dessas sementes foram 
fornecidos pela Alnutri Alimentos, que 
adquiriu a safra completa em 2020 e 
mantém a parceria nesse ano. 

Em Rio Casca, produtores 
desenvolvem novas etapas 
do Projeto Feijão 
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O projeto de São José do Goiabal inclui 
obras de coleta e estações elevatórias. 

Quer saber mais sobre as ações de reparação no território Calha do Rio Doce? 
Então, leia a 8ª edição do Boletim Jornada! Você verá informações atualizadas 
sobre as ações de saneamento na região, sobre o projeto desenvolvido com 
produtores rurais de Rio Casca, saberá como andam os pagamentos do Sistema 
Indenizatório Simplificado, entre outros assuntos. Leia e compartilhe!

São José do Goiabal é 
o primeiro município 
a concluir as obras de 
esgotamento sanitário

O município de São José do Goiabal 
concluiu as obras do sistema de 
tratamento de esgoto com recursos 
compensatórios da Fundação Renova. 
Até dezembro de 2020, foram 
repassados R$ 4,6 milhões para o 
projeto. Com a obra, executada pelo 
município, a coleta e o tratamento do 
esgoto atenderão praticamente  
toda a sede, podendo beneficiar até  
5 mil pessoas.

A Fundação Renova forneceu 
capacitação e apoio técnico a servidores 
municipais, o que contribuiu para a 
conclusão do empreendimento.  
A obra vai colaborar com a melhoria 
da qualidade da água do rio Doce e, 
consequentemente, para a reparação do 
curso d’água.
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A ação compensatória prevê 
um total de R$ 600 milhões em 
recursos para obras em tratamento 
de esgoto e resíduos sólidos 
nos 39 municípios impactados 
pelo rompimento da barragem 
de Fundão. Além de São José do 
Goiabal, Sem-Peixe e Colatina 
(ES) concluíram as obras de 
esgotamento sanitário com recursos 
da Fundação Renova. Em nosso 
território, estão em andamento 
obras em Córrego Novo, Ipatinga, 
Rio Casca e Dionísio.

No dia 16 de junho, São José do Goiabal 
e Pingo-d’Água foram incluídos no 
Sistema Indenizatório Simplificado, 
que conta com diversas localidades 
em Minas Gerais e no Espírito Santo. 
Em nosso território, também fazem 
parte do Sistema as comunidades de 
Revés de Belém (Bom Jesus do Galho), 
Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso), 
Senhora da Penha (Fernandes Tourinho) 
e os municípios de Bugre, Caratinga, 
Sem-Peixe e Ipaba. A data-limite para 
atingidos de todas as localidades 
acessarem o Sistema é 31 de julho. 

Mais de 13,5 mil pessoas foram 
indenizadas por meio do Sistema 
Indenizatório Simplificado até o início 
de junho, correspondendo ao valor 
de cerca de R$ 1,2 bilhão desde sua 
implantação. As indenizações são 
voltadas às categorias com dificuldade 
de comprovação de danos, como 
lavadeiras, artesãos, areeiros, 
carroceiros, extratores minerais, 
pescadores de subsistência e 
informais, entre outros.

São José do Goiabal e 
Pingo-d’Água podem aderir 
ao Sistema Indenizatório 
Simplificado até 31 de julho

Entenda
O Sistema Indenizatório Simplificado 

foi implementado em agosto de 
2020 pela Fundação Renova, por 

decisão da 12ª Vara de Justiça 
Federal, em ações apresentadas 
por Comissões de Atingidos dos 

municípios impactados.

Saiba mais sobre o Projeto Feijão
➔ O projeto ainda conta com a 

parceria da Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Minas 

Gerais (Emater-MG).

➔ Houve assistência técnica para 
melhoria do cultivo e correção do 

solo, disponibilização de novas 
sementes, adubos, entre outras 
ações de apoio aos produtores.
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A colheita da segunda safra  
terá início em julho deste ano. 

Reuniões promovem 
acesso a informações e 
esclarecimentos sobre 
o Sistema Indenizatório 
Simplificado 
Para apresentar o Sistema 
Indenizatório Simplificado e esclarecer 
dúvidas sobre o tema, a equipe de 
Diálogo Social da Calha do Rio Doce 
realizou dez reuniões entre maio e 
junho nas cidades de Bom Jesus do 
Galho, Caratinga, Dionísio, Ipaba, Rio 
Casca, Santana do Paraíso, São José 
do Goiabal e Sobrália. Os encontros, 
que foram realizados virtualmente por 
conta da pandemia, reuniram um total 
de cerca de 190 pessoas.

Um dos participantes foi Crispim 
Ferreira da Silva, presidente da 
Comissão de Atingidos de Pingo-d'Água, 
que conheceu o Sistema na reunião. 
“Achei que ficou tudo muito bem 
explicado. Aqui na minha cidade é um 
pelo outro, agora consigo repassar as 
informações adiante”, conta.



O projeto Ginastas Verdes, da 
Associação Esportiva e Recreativa 
Usipa, em Ipatinga, está viabilizando 
o acesso de 60 crianças em situação 
de vulnerabilidade social a atividades 
de ginástica artística e educação 
ambiental. Os selecionados passaram 
por um teste de aptidão física e vão 
treinar no clube, de forma gratuita, 
durante um ano. O projeto foi aprovado 
no Edital Doce, iniciativa de apoio ao 
turismo, cultura, esporte e lazer nos 
municípios atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão.

“Se não fosse pelos recursos do Edital 
Doce, esse projeto não existiria e as 
crianças não estariam sendo atendidas. 
Os atletas aprenderão conceitos 
artísticos inerentes à modalidade e, 
além disso, terão o desenvolvimento da 
sua atividade motora, formação humana 
dos valores esportivos e consciência 
ambiental”, explica Josias Alves, 
gerente de Esportes do clube Usipa, 
instituição proponente e responsável 
pela execução do projeto.

Projeto apoiado pelo Edital Doce 
oferece treinos esportivos a 
crianças de Ipatinga
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As crianças participantes vão poder treinar na 
área do clube, de forma gratuita, durante um ano. 

O Ginastas Verdes é um dos 16 
projetos do território Calha do Rio 
Doce que adaptaram as atividades 
ao cenário da pandemia e iniciaram 
as ações previstas. No total, são 
228 iniciativas apoiadas ao longo 
da bacia do rio Doce, sendo 59 em 
nossa região.

Saiba mais em nosso site

Em São Domingos do 
Prata, projeto recebe 
recursos e incrementa  
os negócios

Em São Domingos do Prata, o projeto 
Mãos e Arte, da Fundação Monique 
Leclercq, recebeu mais de R$ 41 mil 
por meio da parceria entre a Fundação 
Renova e a BrazilFoundation. Os 
recursos foram utilizados na aquisição 
de equipamentos e na reforma 
de toda a loja, que comercializa 
peças de artesanato, quitandas e 
hortifrutigranjeiros produzidos  
no município.

“Estávamos sonhando e necessitando 
de uma reformulação da nossa loja 
Mãos e Arte. A gente tinha necessidade 
de colocar nossos produtos e de ter 
um elo entre a cidade e a comunidade. 
Estamos trabalhando e abrindo espaço 
para mais de 50 parceiros, que são 
as doceiras, as quitandeiras, aquela 
pessoa que produz um produto até 
no próprio quintal, um pé de fruta que 
deu em excesso ele deixa com a gente 
em troca de outra mercadoria”, conta 
Wilson Liberato de Abreu, responsável 
pelo projeto.

Assista ao vídeo abaixo e conheça mais 
detalhes sobre o projeto:

Mais de 23 projetos apoiados na 
bacia do rio Doce

A parceria entre a Fundação Renova 
e a BrazilFoundation beneficiou 

mais de mil pessoas e suas famílias 
por meio do apoio a 23 projetos de 
geração de renda em 11 municípios 
nos estados de Minas Gerais e do 

Espírito Santo. Ao todo, a Fundação 
Renova repassou mais de R$ 1,1 
milhão para esses projetos, que 

melhoraram sua competitividade e 
potencial de geração de renda.

Até o final do ano, 172 instituições de Minas 
Gerais e do Espírito Santo, selecionadas 
pelo Projeto de Fortalecimento das 
Organizações Locais, receberão 
capacitação e apoio técnico para que 
consigam desenvolver ou incrementar 
ações sociais em suas localidades. 

Devido à pandemia da Covid-19, todas 
as atividades serão on-line. Ao final 
do projeto, as organizações receberão 
um repasse, no valor de R$5 mil, para 
ser utilizado nas iniciativas que forem 
elaboradas durante a capacitação. 

Do total de organizações selecionadas, 
53 são do território Calha do Rio Doce, 
sendo: Timóteo (18), Ipatinga (10), Bom 
Jesus do Galho (7), Santana do Paraíso 
(3), Dionísio (3), Caratinga (2), Ipaba (2), 
São Domingos do Prata (2), São Pedro 
dos Ferros (2), Raul Soares (1), Pingo-
d'Água (1), São José do Goiabal (1) e 
Fernandes Tourinho (1). 

Projeto de Fortalecimento  
das Organizações Locais  
vai capacitar 172 instituições
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As instituições selecionadas têm atuação 
nas áreas da cultura, turismo, esporte e 

lazer nos municípios atingidos.

O território Calha do Rio Doce é composto 
pelos seguintes municípios: Bom Jesus 
do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, 
Dionísio, Fernandes Tourinho, Iapu, Ipaba, 
Ipatinga, Marliéria, Pingo D’Água, Raul 
Soares, Rio Casca, Santana do Paraíso, São 
Domingos do Prata, São José do Goiabal, 
São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe,  
Sobrália e Timóteo.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

Você conhece a plataforma Recoloca 
Rio Doce? Desenvolvida pela Fundação 
Renova em parceria com a Kienbaum 
Consultoria, a ferramenta gratuita 
conecta profissionais que buscam 
empregos a empresas que precisam 
de mão de obra. O site também 
oferece capacitações para o mercado 
de trabalho, como treinamentos e 
videoaulas. A ideia é que o profissional 
tenha a oportunidade de aprimorar 
suas habilidades e se preparar para os 
processos seletivos.

Com o uso da plataforma, os 
currículos impressos não serão 
mais considerados nos processos 
seletivos de fornecedores e parceiros 
da Fundação Renova. Os documentos 
digitais, unificados na plataforma, 
possibilitam um maior alcance e acesso 
às vagas, já que as necessidades 
das empresas são mapeadas e 
os candidatos direcionados de 
acordo com as demandas de cada 
empreendimento.

Cadastre o seu currículo na 
plataforma Recoloca Rio Doce

Como cadastrar o  
seu currículo

• ➔ Acesse o endereço  
www.recolocariodoce.com.br  
e clique no menu “Cadastre seu 
currículo”, que aparece na tela 
inicial. Antes de preencher os 
dados, a recomendação é consultar 
o tutorial disponibilizado.

• ➔ Em caso de dúvida no cadastro e/
ou preenchimento dos currículos 
na plataforma Recoloca Rio Doce, 
os profissionais devem entrar em 
contato com a Fundação Renova 
pelo número 0800 031 2303.

Para conhecer todos os grupos 
selecionados, clique aqui

https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce/
https://www.youtube.com/watch?v=Sk1Br6fZY_k
https://www.youtube.com/watch?v=Sk1Br6fZY_k
http://www.recolocariodoce.com.br
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2021/05/selecionados-fol_compartir-3.pdf

