
Quer saber mais sobre as ações de reparação em Governador Valadares? 
Então, leia a 8ª edição do Boletim Jornada! Você saberá como está o 
andamento das obras da nova captação de água, vai descobrir quanto já foi 
destinado para o Hospital Regional, entre outros assuntos!

Os tubos que fazem parte da nova captação de água de 
Governador Valadares atravessaram a Avenida JK e a 
Rua Treze de Maio entre os meses de julho e agosto. 
Agora, está sendo feita a recomposição do piso (bloco 
intertravado) em outros trechos que receberam a obra 
na Rua Lincoln Byrro e na Av. Rio Doce.

Todos os trechos em obras são sinalizados e há 
profissionais de plantão para orientar os motoristas 
e dialogar com a comunidade. Até o momento, mais 
de 15 quilômetros de tubos foram instalados em toda 
a extensão da obra, sendo cerca de 2 km no trecho 
urbano.

Saiba mais sobre a adutora

O site da Fundação Renova agora conta com uma 
página especial sobre a nova captação de água de 
Governador Valadares. No local, você encontrará 
informações sobre todas as frentes de trabalho da 
obra, além de conhecer os detalhes e objetivos dessa 
nova fonte de água para o município. Acesse!

Nova captação de água: 
obras seguem pelos 
bairros São Paulo e  
Vila Bretas

As ações da ATER (Assistência Técnica e Extensão 
Rural) foram retomadas em Governador Valadares 
após um período de paralisação por causa da 
pandemia da Covid-19. Desde maio, cerca de 31 
produtores rurais 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 on-line.

Produtores rurais 
recebem assistência 
técnica

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 Governador Valadares? 

Como anda a reparação 
em sua cidade?

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. Desenvolvida pela Fundação Renova 
junto à Kienbaum Consultoria, o site conta com 
vagas abertas em Governador Valadares e região.         
Cadastre seu currículo!

Instituições locais fortalecidas

Em Valadares, 21 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 que 
serão elaboradas. Em toda a bacia do rio Doce, 172 
instituições foram selecionadas, neste projeto que é 
uma parceria da Fundação Renova com o CIEDS.

Sistema Indenizatório Simplificado prorrogado

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. 
Implementado em agosto de 2020, por decisão da 12ª 
Vara Federal, o sistema permite indenizar categorias com 
dificuldade de comprovação de danos, como pescadores 
de subsistência e informais, lavadeiras, artesãos, areeiros, 
entre outros. Até o fim de junho, cerca de 170 pessoas 
foram indenizadas em Baguari, correspondendo ao valor 
pago de R$ 13,3 milhões.

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. Por enquanto, cerca de 31 produtores rurais 
participam da ATER em GV e previsão é atender 52 famílias. 

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 
das atividades agropecuárias.

Quem faz? Labor Rural é a instituição parceira da 
Fundação Renova na condução da ATER em Valadares.

Mobilização de produtores rurais

A Fundação Renova e o WWF-Brasil começaram 
mobilizar produtores e produtoras rurais em 25 
municípios da bacia do Rio Doce por meio do Edital 
de Adesão de Produtores Rurais aos Programas 
de Restauração Florestal, voltado para ações 
compensatórias de reflorestamento de áreas 
degradadas. A previsão é que 4.500 produtores apoiem 
na recuperação de mais de 13 mil hectares e 960 
nascentes. As inscrições vão até o dia 1º de dezembro e 
a adesão é gratuita e voluntária. 

O novo Hospital Regional de Governador Valadares vai 
aumentar o número de leitos, ampliar o atendimento 
às cirurgias, entre outros benefícios, para o município 
e a região que possui uma população de mais de 1,5 
milhão de pessoas. Para dar continuidade às obras, a 
Fundação Renova depositou, em juízo, R$ 75 milhões na 
conta do Governo Estadual, como ação compensatória ao 
rompimento da barragem de Fundão.

Os recursos podem ser utilizados pelo Governo de 
Minas mediante apresentação de projeto à 12ª Vara. 
Saiba mais na tabela abaixo:

Recursos para 
melhorias do  
Hospital Regional  
são depositados

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 (www.fundacaorenova.org) 
ou no portal PROSAS (www.prosas.com.br).

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. 

Os R$ 75 milhões serão destinados 
para ampliação e aquisição de 
equipamentos para o Hospital Regional.

A estrutura final terá 265 leitos, 
sendo 176 de enfermaria, 39 de urgência 
e emergência e 50 leitos de UTI, 
além de nove salas de cirurgia.

Execução, gestão financeira e cronograma 
das obras são atribuições do Estado de 
Minas Gerais, sob a supervisão da Justiça. 

Os recursos são depositados em juízo e 
fazem parte da ação integrada entre a 
Fundação Renova, os governos de Minas e 
Espírito Santo e as prefeituras dos 
municípios atingidos para a destinação 
dos recursos compensatórios.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717
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https://hmg.fundacaorenova.org/adutoragv/
https://recolocariodoce.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1zpzHYlZ_ujYsr-049nKwHKnFj8jzHRSn/view
https://drive.google.com/file/d/1zpzHYlZ_ujYsr-049nKwHKnFj8jzHRSn/view
https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-adesao-de-produtores-rurais-aos-programas-de-restauracao-florestal-2021/
https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-adesao-de-produtores-rurais-aos-programas-de-restauracao-florestal-2021/

