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Estamos na 6ª edição do Boletim Jornada de Conselheiro Pena, Galiléia e 
Tumiritinga. Dessa vez, você vai conhecer as atividades de assistência técnica 

que produtores rurais estão recebendo, saber como andam as ações de proteção 
social nos municípios e muito mais. Leia e compartilhe!

O prazo de adesão ao Sistema 
Indenizatório Simplificado, que havia 
sido encerrado em 31 de julho, foi 
prorrogado para 31 de outubro de 2021, 
conforme sentença judicial. Em nossa 
região, Galiléia e Tumiritinga fazem 
parte do Sistema. Nesses locais, os 
pagamentos alcançaram o montante 
de aproximadamente R$ 17,8 milhões 
a cerca de 170 pessoas.

Implementado por decisão da 
12ª Vara Federal, o Sistema 
Indenizatório Simplificado é voltado 
para as categorias com dificuldade 
de comprovação de danos, como 
lavadeiras, artesãos, areeiros, 
carroceiros, extratores minerais, 
pescadores de subsistência e 
informais, entre outros. Até o 
início de agosto, foram pagos R$ 
2 bilhões a 21,4 mil pessoas nas 
localidades da bacia do rio Doce 
com acesso ao Sistema.

As ações de ATER (Assistência Técnica 
e Extensão Rural) seguem em nossa 
região. Desde o mês de maio, mais de 
50 produtores rurais de Conselheiro 
Pena, Galiléia e Tumiritinga 
começaram a participar de ações com 
foco no desenvolvimento de suas 
atividades agropecuárias de forma 
mais sustentável e efetiva.

É importante ressaltar que as atividades 
seguem todos os protocolos de segurança 
para evitar a propagação do coronavírus 
Atividades coletivas, como cursos e 
reuniões, acontecem de forma remota.

O que é feito? Técnicos realizam 
visitas nas propriedades para 
definirem, junto aos produtores, a 
melhor forma de utilizar os recursos 
naturais e a produção disponível em 
cada imóvel. 

Qual o objetivo? Melhorar a gestão  
da propriedade, diversificar a 
produção, identificar e ampliar novos 
mercados e, com isso, aumentar 
a geração de renda das famílias, 
com o objetivo de possibilitar 
o fortalecimento e retorno das 
atividades agropecuárias. 

Quem faz? Instituto Antônio  
Ernesto De Salvo (Inaes) é a 
instituição parceira da Fundação 
Renova na condução da ATER em 
Conselheiro Pena e Galiléia. Já em 
Tumiritinga, é a Rede de Valorização 
de Itueta Para o Desenvolvimento 
Auto-sustentável (Rede Vidas).

Produtores rurais recebem 
assistência técnica

Prazo para ingressar no 
Sistema Indenizatório 
Simplificado é prorrogado
até 31 de outubro



Com comitê, atingidos podem 
acompanhar as ações de 

Proteção Social em  
Conselheiro Pena

Foi implementado, em Conselheiro 
Pena, o Comitê Municipal de Avaliação 
do Programa de Proteção Social da 
Fundação Renova (COMAPPS), que 
permite que os membros acompanhem 
as ações contidas no plano de proteção 
social assinado junto à prefeitura em 
maio de 2020. Em julho, aconteceram as 
primeiras reuniões do comitê.

O comitê é representado por membros 
da Renova, município e comunidades, 
garantindo a participação dos atingidos 
no processo. Além de acompanhar as 
ações previstas no plano, os membros 
podem discutir e buscar soluções para 
possíveis problemas identificados.

O plano de proteção social prevê um 
repasse de R$ 680 mil para Conselheiro 
Pena fortalecer as ações de assistência 
social já existentes. Desse valor, R$ 470 
mil já foram repassados. 

Tumiritinga também vai receber 
ações de proteção social  

 
Em junho, a Prefeitura de Tumiritinga 

assinou o Acordo de Cooperação 
Técnica com a Fundação Renova, que 
prevê um repasse de R$ 634 mil para 
a rede suplementar do Sistema Único 

de Assistência Social do município, 
além de capacitação técnica. Com 

isso, mais de 600 famílias  
serão contempladas.

O termo prevê a seleção de 
instituições socioassistenciais, 

por meio do Edital de Proteção Social, 
para atuarem junto ao município no 

atendimento das famílias. A lista das 
instituições aprovadas no Edital está 

no nosso site.

Acesse

Recurso para educação  
local foi depositado
Os municípios de Conselheiro Pena, 
Galiléia e Tumiritinga receberam,  
em juízo, um depósito total de  
R$ 10 milhões que serão destinados 
para melhorias na educação pública. 
As prefeituras podem realizar 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.

A ação compensatória ao rompimento 
da barragem de Fundão faz parte da 
Agenda Integrada entre a Fundação 
Renova, os governos de Minas e 
Espírito Santo e as prefeituras.  
Os recursos são destinados para 
melhorias na educação, saúde e 
infraestrutura dos municípios atingidos.

Investimentos na saúde: 
estruturação do Hospital Regional 

de Governador Valadares

Para dar continuidade às obras do 
Hospital Regional de Governador 

Valadares — que também atenderá 
à população de Conselheiro Pena, 

Galiléia e Tumiritinga —, a Fundação 
Renova depositou, em juízo, R$ 75 

milhões na conta do Governo Estadual.  
O investimento vai aumentar 
o número de leitos, ampliar o 

atendimento às cirurgias, entre 
outros benefícios, para a região que 
possui uma população de mais de 

1,5 milhão de pessoas.

Saiba mais sobre a Agenda Integrada.

https://www.fundacaorenova.org/noticia/municipios-mineiros-recebem-investimentos-em-seu-atendimento-social/
https://www.fundacaorenova.org/noticia/municipios-mineiros-recebem-investimentos-em-seu-atendimento-social/
https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-protecao-social/
https://www.fundacaorenova.org/agenda-integrada/
https://www.fundacaorenova.org/agenda-integrada/


Como anda a reparação  
em sua região?

Você já sabe que reparar e compensar os 
impactos do rompimento da barragem 

de Fundão são os nossos compromissos. 
Além do que apresentamos até aqui, 

vamos conhecer outras ações em 
andamento em Conselheiro Pena, 

Galiléia e Tumiritinga?

Conectando empresas e profissionais

A plataforma Recoloca Rio Doce 
conecta profissionais em busca de um 
novo emprego, oferece capacitações 
para o mercado de trabalho e ainda 

disponibiliza uma relação de empresas 
atrás de mão-de-obra especializada. 
Desenvolvido pela Fundação Renova 

junto à Kienbaum Consultoria,  
o site conta com vagas abertas 

na região.  
 

Cadastre seu currículo!

Instituições locais fortalecidas

Em Conselheiro Pena e Tumiritinga, 
oito instituições ligadas aos setores 
de turismo, cultura, esporte e lazer 
foram selecionadas no projeto de 
Fortalecimento das Organizações 

Locais. Elas receberão capacitação e 
apoio técnico para o desenvolvimento 
e execução de ações comunitárias, 
além de R$5 mil para ser utilizado 

nas iniciativas elaboradas durante a 
capacitação. Em toda a bacia do rio Doce, 

172 instituições foram selecionadas 
neste projeto que é uma parceria da 

Fundação Renova com o CIEDS. 

Confira as instituições selecionadas 
em nossa região: Associação 
Goiabeirense Esportiva (AGE), 

Associação dos Produtores Rurais do 
Córrego Padre Angelo, Associação 
Rural dos Córregos do Rochedo, 1º 

de Junho Esporte Clube, Cooperativa 
Doces Artesanais de Tumiritinga 
(COOPERDOCES), Associação de 

Cooperação Agrícola do Assentamento 
Primeiro de Junho (ACOOPAJ), Núcleo 
de Agroecologia Tajuba e Templo Vivo.

https://recolocariodoce.com.br/
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2021/05/selecionados-fol_compartir-3.pdf


Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/fale-conosco

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

Desenvolvimento da pesca

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. As inscrições são 
gratuitas e devem ser realizadas até 

o dia 4 de outubro em nosso site ou 
no portal PROSAS.

Capacitação para profissionais do SUS

Profissionais do Sistema Único de 
Saúde (SUS) de 39 municípios atingidos 

começaram a receber capacitações 
remotas na área da saúde. O trabalho 

está sendo feito por meio de um 
acordo firmado entre a Fundação, 
Prefeituras e Superintendências 

Regionais de Saúde. As ações estão 
previstas para durarem até 24 meses 
e a expectativa é formar cerca de 1.760 

profissionais que poderão ajudar no 
atendimento às famílias afetadas pelo 

rompimento da barragem.

Bibliotecas públicas de cara nova

O Projeto de Incentivo à Leitura vai 
revitalizar as bibliotecas municipais 

de 39 cidades atingidas pelo 
rompimento. Para isso, servidores 
serão capacitados, entre agosto e 

novembro, e criarão um plano para 
ajudar na melhoria das bibliotecas 

onde trabalham. Nesse plano 
poderá ser incluída a compra de 
livros, mobiliário, equipamentos 
ou adequações na infraestrutura 

e acessibilidade dos locais. Os 
municípios participantes poderão 

receber até R$ 200 mil para 
transformar os espaços de leitura. 

https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-selecao-de-projetos-para-apoio-a-grupos-produtivos-na-pesca-e-aquicultura/
https://prosas.com.br/editais/9284-edital-fomento-pesca-e-aquicultura

