
Consolidar o Parque Estadual do Rio 
Doce (Perd) como um destino turístico 
de referência na observação de aves. 
Esse é o objetivo do projeto Aves do Perd, 
apoiado pela Fundação Renova por meio 
do Edital Doce. As atividades públicas do 
projeto foram iniciadas, em agosto, com 
um workshop on-line que reuniu cerca de 
50 pessoas, entre funcionários do Parque, 
agentes públicos, receptivos de turismo, 
donos de pousadas, além de pessoas 
interessadas no mercado de observação  
de aves.

Outra atividade iniciada é um curso  
on-line para cerca de 20 guias 
de turismo. As aulas abordam as 
características e comportamentos das 
aves, técnicas para observação em 
campo, utilização de equipamentos, 
entre outros assuntos. Além disso, 
também está prevista a realização de um 
curso de fotografia e, posteriormente, a 
produção de um livro fotográfico com as 
espécies da região.

Existem mais de 400 espécies 
de aves registradas no Parque e 

seu entorno imediato, um número 
correspondente a cerca de 50% de 

todas as aves registradas em Minas 
Gerais e 1/5 do total de espécies 

registradas no Brasil.

Apoiado pela Fundação 
Renova, projeto Aves do Perd 
dá início às atividades 
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O Perd abriga a maior área contínua de mata atlântica 
preservada em Minas Gerais, com rica biodiversidade, 

árvores centenárias e espécies ameaçadas de extinção

Nesta 9ª edição do Boletim Jornada da Calha do Rio Doce você vai conhecer 
os investimentos no Parque Estadual do Rio Doce, na assistência social de 
municípios, nas bibliotecas públicas e muito mais! Leia e compartilhe!

Parque Estadual do 
Rio Doce vai receber 
recursos para 
melhorar estrutura e 
fortalecer turismo

O Parque Estadual do Rio Doce (Perd) 
vai receber da Fundação Renova R$ 93 
milhões em recursos compensatórios 
que serão utilizados em uma série de 
ações para melhorar a estrutura do 
local. Os recursos contribuirão para 
melhorar a prestação de serviços 
e a proteção dos recursos naturais, 
fortalecendo o turismo e incentivando o 
desenvolvimento econômico da região. 

Os recursos serão utilizados em obras, 
projetos, serviços e aquisição de bens e 
equipamentos, além de colaborar com a 
sustentabilidade financeira da unidade 
de conservação ao longo do tempo. 
Os valores estão sendo repassados por 
meio de depósitos judiciais à 12ª Vara 
Federal de Belo Horizonte, que fará 
a gestão desses repasses para que 
o governo estadual de Minas Gerais 
possa utilizá-los. Até o momento, foram 
repassados cerca de R$ 18 milhões. 
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Unidade de Conservação
Considerado a maior floresta 
tropical de Minas Gerais, o 
Perd é a primeira unidade de 
conservação criada pelo Estado e 
uma das primeiras do país. Além 
da conservação ambiental, as 
melhorias realizadas no Parque 
ajudam a aumentar o turismo 
na região, possibilitando o 
desenvolvimento econômico das 
localidades do entorno.

A Fundação Renova concluiu o 
repasse dos recursos compensatórios 
previstos nos acordos da Agenda 
Integrada assinados com 38 municípios 
impactados pelo rompimento de Fundão 
e com os governos de Minas Gerais e 
do Espírito Santo.  No total, os repasses 
atingiram R$ 828,5 milhões.

Em nossa região, foram repassados 
R$ 140 milhões para melhorias nas 
estradas, sendo R$ 12 milhões para 
a estruturação do trecho da MG-900 
para acesso ao Parque Estadual do Rio 
Doce (Perd) e R$ 128 milhões para a 
estruturação do trecho rodoviário da 
MG-760, entre a BR-262 e São José do 
Goiabal–Cava Grande, que conecta o 
Vale do Aço à Zona da Mata mineira. 

A Agenda Integrada é uma ação em 
conjunto entre a Fundação Renova, os 
governos de Minas e Espírito Santo, 
com a participação do Fórum dos 
Prefeitos do Rio Doce. Os repasses 
são destinados para investimentos 
em educação, infraestrutura e saúde na 
região impactada.

Repasse para melhoria  
nas estradas da  

região é concluído  

“Por ocasião do Edital Doce, tudo 
aquilo que a gente vinha trabalhando e 
sonhando foi materializado. Era o que 
faltava para fazer acontecer o projeto. 
Queremos implementar esse turismo 

e fazer com que ele se perpetue, 
mesmo quando o recurso financeiro 
não estiver mais presente. A ideia, 

então, é construir uma base para que 
ele se mantenha por si só”, diz Henrique 

Junior, coordenador do projeto.
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A prática de observação de pássaros tem 
grande potencial de crescimento e alia o 

turismo à conservação ambiental

Com o objetivo de contribuir para 
a melhoria da qualidade de vida da 
população, foi criado o Projeto de 
Incentivo à Leitura, que irá revitalizar 
as bibliotecas públicas municipais de 
39 cidades atingidas pelo rompimento 
da barragem de Fundão. Cada 
município que aderir à iniciativa deverá 
montar um plano, que pode chegar a 
um orçamento de até R$ 200 mil, para 
revitalização de bibliotecas públicas, 
aquisição de livros, equipamentos, 
melhorias de infraestrutura e 
treinamento de profissionais.

O orçamento do projeto será utilizado 
exclusivamente para aquisição, 
pela Fundação Renova, dos itens 
estabelecidos nos planos desenvolvidos 
(livros e mobiliários, por exemplo), e 
não haverá repasse de recursos para 
os municípios. Os servidores ligados 
à gestão e ao desenvolvimento de 
atividades nas bibliotecas dos municípios 
serão capacitados para construir os 
planos entre os meses de agosto e 
novembro. Já a entrega dos itens 
ocorrerá a partir do segundo  
semestre de 2022.

Projeto vai incentivar a  
leitura e revitalizar  
bibliotecas públicas municipais
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O acesso ao Sistema é feito por meio 
do Portal do Advogado, disponível no 

site da Fundação Renova 

Prazo para aderir ao Sistema 
Indenizatório Simplificado é 
prorrogado até 31 de outubro

Após decisão judicial, 28 localidades 
de Minas Gerais e do Espírito 
Santo ganharam mais 90 dias para 
acessarem e aderirem ao Sistema 
Indenizatório Simplificado. A nova 
data, 31 de outubro, foi definida por 
meio de sentenças judiciais, após 
Comissões de Atingidos solicitarem  
a prorrogação em juízo. Até o início  
de agosto, cerca de R$ 2 bilhões  
foram pagos em indenizações a  
21,4 mil pessoas.

Em nossa região, as seguintes 
localidades têm acesso ao Sistema: 
Bugre, Revés do Belém (Bom Jesus 
do Galho), Caratinga, Ipaba, Senhora 
da Penha (Fernandes Tourinho), 
Pingo-d’Água, São José do Goiabal, 
Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso) 
e Sem-Peixe. 

Saiba mais!

Rio Casca e Dionísio também 
poderão aderir ao Sistema
A partir do dia 8 de setembro, 
moradores de Rio Casca 
e Dionísio, atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão, também poderão 
aderir ao Sistema Indenizatório 
Simplificado.  O prazo final, 
definido pela Justiça para as duas 
localidades, vai até 31 de janeiro 
de 2022.

O acesso é feito por meio da 
plataforma on-line denominada 
Portal do Advogado, no site 
da Fundação Renova. Para 
ingressar, os requerentes devem 
ser representados por advogado 
ou defensor público, segundo 
sentença judicial em andamento. 

https://www.fundacaorenova.org/release/sistema-indenizatorio-simplificado-tem-prazo-de-adesao-prorrogado-em-mg-e-no-es/


Santana do Paraíso adquiriu um caminhão 
basculante (conhecido como caminhão-
caçamba), no valor de R$ 350 mil, com 
recursos do Programa de Coleta e 
Tratamento de Esgoto e Destinação de 
Resíduos Sólidos da Fundação Renova. 
Além de aumentar a efetividade da coleta 
seletiva, o veículo vai potencializar os 
trabalhos da Associação de Catadores 
de Materiais Recicláveis de Santana 
do Paraíso (ASCAP), melhorando 
consequentemente o gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos.

Esse é o segundo veículo adquirido pelo 
município com recursos financeiros da 
Fundação Renova. O primeiro, comprado 
em 2020, foi um caminhão adaptado 
para coleta seletiva, que facilitou o 
recolhimento adequado dos materiais 
recicláveis de Santana do Paraíso.

Santana do Paraíso adquire 
mais um  caminhão para  
coleta seletiva com recursos 
da Fundação Renova

O veículo vai potencializar os trabalhos 
da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Santana do Paraíso (ASCAP)

Estão abertas as inscrições para o 1º 
Edital de Seleção de Projetos para 
Apoio a Grupos Produtivos na Pesca e 
Aquicultura. A iniciativa vai destinar 
cerca de R$ 4,7 milhões para projetos 
que contribuam para o desenvolvimento 
de grupos ligados às atividades 
pesqueiras nos municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão.

As inscrições são gratuitas e devem 
ser realizadas até o dia 04 de outubro 
no site da Fundação Renova ou no 
portal Prosas. Podem se inscrever 
pescadores profissionais com Registro 
Geral de Pesca (RGP) ou com protocolo 
emitido entre os anos de 2014 e 2015 
e, também, aquicultores regularizados 
impactados com licenciamento 
ambiental. Os participantes deverão 
estar reunidos em grupos e todos 
devem estar cadastrados na Fundação 
Renova. Não perca tempo. Junte o seu  
grupo e participe!

Edital vai selecionar 
projetos que estimulem 
o desenvolvimento das 
atividades pesqueiras

No total, prefeituras de 32 municípios 
mineiros e capixabas, já pactuaram o 
plano de reparação, com previsão de 
repasse financeiro no total de cerca 
de R$ 34 milhões para fortalecer os 
seus serviços públicos de proteção e 
assistência social a aproximadamente 
nove mil famílias.

No território da Calha do Rio Doce, 
as cidades de Bom Jesus do Galho, 
Caratinga, Ipaba e Santana do Paraíso 
também aderiram ao acordo, em 2020,  
e receberam um total de mais de  
R$ 1 milhão.

Para saber mais
A ação compensatória prevê 
cerca de R$ 600 milhões em 
recursos para ações de sistema 
de esgotamento sanitário e 
resíduos sólidos urbanos nos 
39 municípios impactados pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão. Em nosso território, 
São José do Goiabal concluiu as 
obras de esgotamento sanitário 
e Córrego Novo, Ipatinga, Rio 
Casca e Dionísio estão com obras 
em andamento. 

• Dúvidas sobre o edital, bem  
como a documentação exigida 
para inscrição devem ser  
enviadas para o e-mail:  
editalpesca@fundacaorenova.org 

• Já as dúvidas a respeito da 
utilização da Plataforma Prosas 
deverão ser encaminhadas para 
o e-mail: contato@prosas.com.
br ou pelos telefones (31) 3070-
3600 ou (31) 3070- 3400, durante 
horário comercial (das 9h às 18h).

Dúvidas ao se inscrever? 

Profissionais de saúde do Sistema Único de 
Saúde (SUS) de 39 municípios impactados 
pelo rompimento da barragem de Fundão 
começaram a receber capacitações remotas 
na área da saúde. Vigilância em saúde, 
atenção primária, atenção secundária 
e saúde mental estão entre os temas 
abordados. O objetivo é que os profissionais 
se transformem em multiplicadores dessa 
aprendizagem, levando melhorias ao 
atendimento das comunidades atingidas  
em seus municípios.

A iniciativa começou em junho deste 
ano e tem previsão para se estender 
até meados de 2023. O cronograma de 
realização dos temas das capacitações 
é definido com os gestores municipais 
e regionais de saúde, respeitando a 
organização dos serviços de saúde 
e, consequentemente, a participação 
efetiva dos profissionais. A expectativa é 
formar cerca de 1.760 profissionais.

Profissionais do SUS 
recebem capacitações 
para melhorar 
o atendimento às 
comunidades atingidas 

O que vem sendo feito pela 
qualidade da água? 

Comunidade de Revés  
do Belém conhece o  

projeto Doce Vivo
Atingidos de Revés do Belém, em 
Bom Jesus do Galho, puderam 
conhecer o projeto Doce Vivo durante 
uma reunião remota realizada 
no final de julho. Na ocasião, os 
participantes receberam informações 
sobre o nosso papel na preservação 
da água, e também, conheceram o 
que vem sendo desenvolvido pelo 
Programa de Monitoramento Hídrico 
da Fundação Renova.

O projeto Doce Vivo realiza palestras, 
oficinas, treinamentos e demais 
atividades com informações para 
diversos públicos, como  
escolas, associações,  
comissões de atingidos, 
proprietários rurais, entre 
outros. Os interessados 
em receber uma 
apresentação do projeto 
em sua comunidade ou 
instituição podem entrar 
em contato com a  
equipe de Diálogo Social 
da Fundação Renova.

Reuniões on-line 
possibilitam o acesso 
à informação: veja as 

agendas realizadas entre 
junho e julho

Como você já acompanhou em outras 
edições do Boletim Jornada, a equipe de 
Diálogo Social está realizando uma série 
de reuniões para tirar dúvidas e explicar o 
funcionamento do Sistema Indenizatório 
Simplificado. Entre os meses de junho e 
julho, foram realizados 12 encontros com 
mais de 300 atingidos e lideranças de 
Bom Jesus do Galho, Caratinga, Santana 
do Paraíso, São José do Goiabal, Sobrália, 
Sem-Peixe e Pingo-D’Água. 

Em razão da pandemia da Covid-19, 
todas as reuniões acontecem de forma 
remota. Além do Sistema Indenizatório 
Simplificado, outros temas pautaram 
outros encontros. Exemplo disso foram 
as discussões sobre a implementação 
do Comitê Municipal de Avaliação 
do Programa de Proteção Social nos 
municípios de Bom Jesus do Galho, 
Ipaba, Caratinga e Santana do Paraíso.

Para receber as agendas da equipe de 
Diálogo Social, basta entrar em contato 
com o profissional que atende a sua 
região. Participe!

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/fale-conosco

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

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.

Ações para fortalecer a 
assistência social em São 
José do Goiabal e Ipatinga

Medidas de apoio à proteção social 
nas comunidades impactadas pelo 
rompimento da barragem de Fundão 
integram as iniciativas de reparação 
da bacia do rio Doce. Entre 
elas, estão acordos 
de cooperação 
realizados pela 
Fundação Renova 
com as prefeituras 
de Ipatinga e São 
José do Goiabal 
para fortalecer as ações já desenvolvidas 
pelos Sistemas Único de Assistência 
Social (SUAS) dos dois municípios.

O acordo firmado com o município 
de Ipatinga - chamado de Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira - prevê 
o repasse de R$ 400 mil para compra 
de insumos para realização de oficinas, 
contratação de empresa para realização 
de capacitação dos servidores, compra 
de equipamentos para fortalecimento 
do Sistema Único de Assistência Social, 
entre outras ações.

Em São José do Goiabal, o acordo prevê 
que uma instituição socioassistencial seja 
selecionada, através do Edital de Proteção 
Social, para atuar na suplementação dos 
serviços de assistência social já existentes 
e aplicação do repasse de R$ 632 mil.  
O resultado do Edital está disponível no 
site da Fundação Renova. 

https://prosas.com.br/editais/9284-edital-de-apoio-a-grupos-produtivos-da-pesca-e-aquicultura
https://www.fundacaorenova.org/noticia/profissionais-de-saude-do-sus-de-municipios-de-mg-e-do-es-participam-de-capacitacoes-online/
https://www.fundacaorenova.org/agua/
https://www.fundacaorenova.org/agua/
https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-protecao-social/
https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-protecao-social/
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2021/08/lista-de-aprovados-edital-protecao-social.pdf

