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Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
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A reparação avança e os resultados acontecem

O rompimento da barragem de Fundão completa
seis anos agora em novembro. Desde então, estamos
trabalhando fortemente para reparar os danos causados
às pessoas, aos modos de vida e às comunidades da
bacia do rio Doce. Desta vez, trouxemos uma edição
extra do Jornada: reunimos os boletins dos municípios
de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
para prestarmos contas do processo de reparação. A
gente sabe que há um longo caminho a ser percorrido,
mas é o nosso papel informar o que já foi feito e o que
vem sendo realizado nas localidades atingidas.

A reparação
socioambiental e a
recuperação do rio Doce
O processo de reparação da bacia do
rio Doce atua em várias frentes de
trabalho. Uma delas está voltada para
o reparo dos impactos causados ao
meio ambiente.
Com o apoio de diversas instituições
parceiras e produtores rurais,
desenvolvemos ações que nos
ajudaram a concluir a restauração
florestal da área diretamente atingida
pelos rejeitos e que contribuíram
para a melhoria da qualidade da
água do rio Doce – que, atualmente,
apresenta condições similares às de
antes do rompimento. Os resultados
do monitoramento feito no rio Doce,
que geram 1,5 milhão de dados
anualmente, demonstram que a água
pode ser consumida após passar por
tratamento convencional. Logo abaixo,
vamos mostrar um pouco dessas ações
conjuntas e seus resultados. Confira:

Restauração florestal
A bacia do Rio Doce está sendo recuperada.
Um dos exemplos é a conclusão da
restauração florestal em aproximadamente
550 hectares de florestas e Áreas
de Preservação Permanente (APPs)
localizadas nos municípios de Mariana,
Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do
Escalvado e Ponte Nova.
A Fundação Renova destinou
R$ 356 milhões para esse trabalho
de recuperação, que envolveu
202 propriedades rurais localizadas
nessas cidades do Alto Rio Doce.
A região tem um trecho de cerca
de 100 quilômetros, onde estão os
rios Gualaxo do Norte e Carmo, que
sofreram o primeiro impacto ambiental
do rompimento da barragem de
Fundão. Aproximadamente 300 mil
mudas de 96 espécies nativas foram
plantadas nas áreas afetadas.
Todos os hectares foram
protegidos por cercamento ou pela
própria vegetação nativa do local.
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Aproximadamente
km de cerca foram instalados para
proteger e delimitar as APPs.

		 Estamos tendo sucesso na
restauração, principalmente, porque
viramos a página e começamos a trabalhar.
É muito gratificante ver o resultado”
Maurício Gomes Machado
Produtor rural de Barra Longa

Agricultura sustentável
Hortas e pomares estão sendo
implantados em propriedades rurais.
Até outubro de 2021, 75 famílias foram
contempladas com, pelo menos, uma
das 139 estruturas finalizadas, sendo
65 hortas e 74 pomares nos municípios
de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz
do Escalvado e Ponte Nova.
Barra Longa

Santa Cruz
do Escalvado

42 Propriedades rurais
36 Hortas
39 Pomares

5 Propriedades rurais
9 Hortas
9 Pomares

Mais de 9 mil horas
É o que já foi oferecido pela ATER (Assistência Técnica
e Extensão Rural), entre dezembro de 2019 e
setembro deste ano, para promover a conservação de
recursos naturais e apresentar práticas de produção
sustentável aos produtores rurais destas localidades.

VALE SABER!
A iniciativa é uma das ações voltadas para
os produtores rurais que aceitaram o Plano
de Adequação Socioeconômica e Ambiental
(Pasea). O plano propõe melhorias na
produção e na integração entre o meio
ambiente e o meio rural, sendo que as ações
são feitas de acordo com as características
de cada propriedade.

VEJA ISSO!
Duas propriedades rurais de Barra
Longa receberam as primeiras hortas
agroecológicas circulares. Essa é uma
das ações voltadas para os produtores
rurais que aceitaram o Pasea.
O formato circular possibilita mais
aproveitamento da luz, da água na
irrigação e dos espaços da terra para
diversificação do plantio.

Sustentabilidade também na
sede do município
15 famílias de Barra Longa fazem
parte do projeto-piloto “Quintais
Saudáveis”. A iniciativa é responsável
pelo desenvolvimento de quintais
produtivos em áreas impactadas pelo
rompimento da barragem. A partir dos
resultados, será decidido com cada
proprietário a melhor forma de atuação
e o sistema produtivo a ser implantado
em seu quintal. Com o trabalho
desenvolvido, começará a etapa de
engajamento de cerca de 200 quintais
do município.

VOCÊ SABIA?
O rejeito não é tóxico! Ele é formado por
substâncias que são comuns na natureza,
como ferro, alumínio e manganês,
e foi caracterizado como não perigoso
em todas as amostras, segundo critérios
da Norma Brasileira de Classificação de
Resíduos Sólidos.

O que vem sendo feito na
Usina de Candonga?
Com o rompimento da barragem de
Fundão, parte dos rejeitos ficou retida
no reservatório da Usina Hidrelétrica
Risoleta Neves, por isso foi necessário
conduzir ações para recuperá-la. Elas
incluem obras compensatórias, de
remoção de rejeitos e a recuperação
ambiental das margens do rio Doce
e setores da Usina. Em maio de
2021, todas essas atividades foram
assumidas pela Samarco a partir de
um acordo de cooperação e passaram
a se chamar Projeto Candonga.
Para o caso de dúvidas sobre as
atividades em andamento pelo Projeto
Candonga, a Samarco disponibiliza
o número 0800 033 8485 e o e-mail
relacionamento@samarco.com.

Desenvolvimento:
estimulando negócios
e melhorias para a saúde,
educação e infraestrutura
A retomada econômica, seja na geração
de empregos ou no fortalecimento
das empresas, é um dos pilares da
reparação. Esse incentivo vem sendo
realizado em diversas frentes, como
por meio de ações que impulsionam
o desenvolvimento das cidades
atingidas. Além disso, repasses foram
realizados para que prefeituras e
Governos estaduais invistam em
infraestrutura, educação e saúde.
As cidades do Alto Rio Doce estão
recebendo essas iniciativas ao longo
dos anos. Vamos conferir?

EMPREGO E LINHA DE
CRÉDITO PARA EMPRESAS
Recoloca Rio Doce
É uma plataforma on-line criada
para ajudar pessoas atingidas a se
recolocar no mercado de trabalho.
Você faz o seu cadastro no site, monta
o seu currículo e ele ficará em um
banco de dados, onde as empresas
vão buscar os profissionais conforme
as suas necessidades. As empresas
também anunciam as suas vagas por
lá. Além disso, é possível ter acesso
a treinamentos e workshops. Para
conhecer e se cadastrar, é só acessar o
site www.recolocariodoce.com.br.

Programa de Desenvolvimento
de Fornecedores
O programa prepara as empresas para se
tornarem mais competitivas no mercado,
por meio de implantação e revisão
de processos de gestão, produção e
comercialização, a fim de gerar um
maior lucro para o empreendimento.
Empresas de Santa Cruz do Escalvado,
Rio Doce e Barra Longa estão
participando da programação
oferecida em 2021:

20 empresas foram mapeadas nos três
municípios. Dessas, 10 foram selecionadas
para receber os seminários e assistências.

O PDF também oferece palestras
on-line sobre temas como gestão
comercial e de pessoas, divulgadas no
site da Fundação Renova. As inscrições
são gratuitas e podem ser feitas até o
dia da realização de cada evento.

Fundo Desenvolve Rio Doce
O Fundo Desenvolve Rio Doce
foi criado para apoiar o micro ou
pequeno empreendedor com acesso
facilitado a linhas de crédito com juros
reduzidos. A ideia é ajudar empresas
a atravessarem a crise econômica e
manter empregos. Em Minas Gerais,
as instituições podem solicitar valores
entre R$ 10 mil e R$ 480 mil.
Em nossa região, o Fundo emprestou
cerca de R$ 92 mil para três empresas
(duas de Barra Longa e uma de Santa
Cruz do Escalvado) até agosto de
2021, possibilitando a manutenção de
nove empregos. Você pode procurar
informações e fazer solicitações pelo
site www.bdmg.mg.gov.br.

R$ 830 MILHÕES PARA EDUCAÇÃO,
INFRAESTRUTURA E SAÚDE
A Agenda Integrada é uma ação
realizada em conjunto entre a Fundação
Renova e os governos de Minas Gerais e
do Espírito Santo, com a participação do
Fórum dos Prefeitos do Rio Doce, para
compensar os danos causados pelo
rompimento. A iniciativa destinou cerca
de R$ 830 milhões para investimentos
em educação, infraestrutura e saúde
na região impactada. Os repasses
começaram a ser realizados no ano
passado e terminaram em julho deste
ano. A responsabilidade pelas obras é
dos governos.

Infraestrutura
Implantação do Distrito
Industrial de Rio Doce
Cerca de

R$ 12,2 milhões

serão destinados para criação do
distrito na cidade de Rio Doce, com área
aproximada de 68 mil m² e potencial
de beneficiar pelo menos outros cinco
municípios da região.

Educação
Até 900 escolas em 38 municípios
receberão melhorias com recursos
da Agenda Integrada.
Foram destinados:

R$ 137 milhões
para os municípios
mineiros.

R$ 23 milhões

para os municípios
capixabas.

Em Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce
e Barra Longa, o valor soma:

R$ 9 milhões,
sendo R$ 3 milhões para cada cidade.
Com esses recursos, as prefeituras
podem investir em ações de melhoria na
educação pública.

Cultura, turismo e lazer

Edital Doce
Ações de incentivo ao turismo, ao lazer,
à cultura e ao esporte fazem parte do
trabalho desenvolvido nos municípios. Um
exemplo é o Edital Doce: ao todo, mais
de 200 projetos das localidades atingidas
foram selecionados para receber apoio por
meio de repasse de recursos. Veja quais
são as iniciativas da nossa região:
BARRA LONGA
Fazendo arte e bordando vida
Banda para todos
RIO DOCE
Contos e Encantos
Semeando Saberes
Produção, cultura, arte e tradição,
um Rio Doce de bão!
A arte no espaço da fé
Projeto Chuteira de Ouro
Memórias do Brincar, Resgate de
Brinquedos e Brincadeiras
Projeto Carnagueto

SANTA CRUZ DO ESCALVADO
Projeto Renova de Incentivo da Cultura
Afro-brasileira “Igualdade e Cultura
uma Ponte que nos une”
Associação música e arte (AMA)
Contos de Lá nos Cantos de Cá
Confira todos os projetos na
nossa página do Edital Doce.

Organizações locais
fortalecidas
Como o próprio nome diz, a iniciativa visa
promover o crescimento de instituições
que ficam nas cidades atingidas. Foram
selecionadas 172 organizações, que incluem
associações de artesãos, de músicos e
pequenos grupos teatrais, entre outras.
Elas participaram de aulas on-line sobre
o terceiro setor e, até o final de novembro,
estão na fase de rodadas de negócios.
Dá uma olhada nas entidades
da nossa região!
BARRA LONGA
Associação Barralonguense de
Bordadeiras e Artesãos

RIO DOCE
Crocheteiras de Rio Doce
Grupo Semear
Grupo Coletivo Memorizando
Pedala Rio Doce
Turma do Gueto
WF Produções
Coletivo Cantarolando - Asas da Música
Coletivo Contos e Encantos
Coletivo Olhar em Foco

SANTA CRUZ DO ESCALVADO
Associação Desportiva Cultural e Artística
de Capoeira e Cidadania Integrada
AMA - Associação Música e Arte
À medida que os planos de ação forem
sendo apresentados, cada organização
receberá R$ 5 mil para colocar em prática
os planejamentos traçados com o apoio de
uma mentoria especializada.
Clique aqui e confira mais informações
sobre os projetos.

Bibliotecas revitalizadas
O Projeto de Incentivo à Leitura pretende
melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Para isso, vai modernizar uma biblioteca
por cidade atingida e, também, capacitar
gestores públicos ligados a esses espaços
por meio de cursos on-line. Cada cidade
receberá R$ 200 mil para montar seu
plano de modernização.
Veja as bibliotecas participantes
no Alto Rio Doce:
Barra Longa
Biblioteca Pública Municipal de Barra Longa
Rio Doce
Biblioteca Municipal Francisca Pinheiro Martins
Santa Cruz do Escalvado
Biblioteca Pública Municipal Santa Inês

Formação de lideranças jovens
Jovens entre 15 e 29 anos participaram
de um processo formativo e agora
estão elaborando projetos voltados à
revitalização ambiental, social, econômica
e cultural da bacia do rio Doce. Os projetos
selecionados terão apoio financeiro da
Fundação Renova, totalizando mais de
R$ 1 milhão em toda a bacia, sendo
R$ 25 mil para cada iniciativa.
A ação é conduzida com cinco instituições
parceiras ao longo do rio Doce. Em nossa
região, a parceria é com o Centro Popular
de Cultura e Desenvolvimento (CPCD),
que mobiliza mais de 40 jovens com
o Projeto Júpiter em Barra Longa, Santa
Cruz do Escalvado e Rio Doce.

Saúde e proteção social
Anunciado em 2021, o Fundo Saúde está
destinando R$ 150 milhões em recursos
para investimentos no Sistema Único de
Saúde (SUS) dos municípios impactados.
Para cada cidade, incluindo Barra Longa,
Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado,
são R$ 200 mil. O valor pode ser usado,
por exemplo, na aquisição de
medicamentos e produtos hospitalares,
contratação de médicos e enfermeiros,
manutenção de unidades de emergência e
aquisição de ambulâncias.

R$ 8 milhões
É o que Barra Longa receberá pelos
próximos dois anos para melhorar seus
serviços públicos de saúde.

R$ 1 milhão
É o valor que será repassado para Barra
Longa ampliar os serviços de proteção
e assistência social. Essa quantia será
utilizada na contratação de profissionais e,
também, aquisição de equipamentos.

Indenizações:
pagamentos avançam
para diversas categorias
Desde a nossa criação, temos
trabalhado para ressarcir as pessoas
afetadas e concluir o processo de
indenização através de acordos para
diferentes categorias.
Cerca de R$ 6,5 bilhões foram pagos
em indenizações por meio do Programa
de Indenização Mediada (PIM), Sistema
Indenizatório Simplificado e Auxílio
Financeiro Emergencial (AFE) até
setembro de 2021.
Em Minas Gerais, somente pelo
Sistema Indenizatório Simplificado, até
setembro foram indenizados 17,5 mil
atingidos de 21 localidades, totalizando
aproximadamente R$ 1,6 bilhão.
Confira os números do Alto Rio Doce
até setembro de 2021:
Santa Cruz do Escalvado
Mais de R$ 117 milhões
foram pagos em indenizações pelo
Programa de Indenização Mediada (PIM),
Sistema Indenizatório Simplificado e
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)
a cerca de 950 pessoas.

Rio Doce
Mais de R$ 90 milhões
foram pagos em indenizações pelo
Programa de Indenização Mediada (PIM),
Sistema Indenizatório Simplificado e
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)
a cerca de 600 pessoas.

Barra Longa
Mais de R$ 112 milhões
foram pagos em indenizações e auxílios
financeiros emergenciais

a cerca de 380 pessoas.
A cidade não tem sentença de acesso ao
Sistema Indenizatório Simplificado.

Veja como funciona cada
modalidade:

AFE

Auxílio Financeiro Emergencial
é pago, mensalmente, às pessoas
que sofreram impacto direto na sua
atividade econômica ou produtiva.

PIM

Programa de Indenização Mediada
auxilia no pagamento aos atingidos
através da comprovação dos
danos sofridos e pela falta de
abastecimento de água potável logo
após o rompimento da barragem.

Sistema Indenizatório
Simplificado
foi implementado em agosto de
2021 por decisão da 12ª Vara de
Justiça Federal, a partir de petições
apresentadas pelas comissões de
atingidos. Esse fluxo permitiu a
indenização de categorias muitas
vezes informais, como artesãos,
carroceiros, lavadeiras, pescadores
de subsistência e informais,
areeiros e outros. O sistema
também indeniza categorias
formais como pescadores
profissionais, proprietários de
embarcações e empresas como
hotéis, pousadas e restaurantes.
O Sistema funciona em uma plataforma
on-line (Portal do Advogado) e está
disponível no nosso site, mas somente
advogados e defensores públicos
conseguem acessar, por decisão
judicial. Por isso, é obrigatório ter um
representante legal. Se você é morador de
um dos municípios que já tenha decisão
judicial sobre o sistema e comprove
idade maior que 16 anos na data do
rompimento, você pode participar, desde
que tenha cadastro ou solicitação de
cadastro na Fundação Renova até 30
de abril de 2020. É bom lembrar que o
cadastro na plataforma não é garantia de
indenização. Em caso de dúvidas,
ligue para 0800 031 023 ou
0800 200 7302 (canal inclusivo).

Reassentamentos:
a reparação
do direito à moradia
Com os reassentamentos, buscamos
reparar o direito à moradia das pessoas
que perderam suas propriedades com
o rompimento da barragem de Fundão.
Isso inclui reestruturar os modos de
vida e a organização das comunidades
dos distritos de Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo (Mariana) e
Gesteira (Barra Longa).
No reassentamento de Bento Rodrigues,
dezenas de casas estão em construção
e a infraestrutura está praticamente
pronta. Em Paracatu de Baixo, as obras
de infraestrutura avançam.
Já o processo do reassentamento
coletivo de Gesteira está sendo tratado
na Ação Civil Pública (ACP) que tramita
da 12ª Vara Federal Cível/Agrária
de Minas Gerais desde 2019. Para
iniciar os processos de licenciamento
ambiental, obtenção de alvará e as
obras, a Fundação Renova aguarda a
Justiça definir e homologar o projeto
urbanístico conceitual.

Veja em que pé está o
reassentamento de Gesteira
A área onde será construído o
reassentamento coletivo foi comprada.
O projeto conceitual, elaborado a
partir do anteprojeto da comunidade,
assessoria técnica e Grupo de Estudos
e Pesquisas Socioambientais (GEPSA)
da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), foi adequado às normas
técnicas e legais desde a compra da
área. Em julho de 2021, foi necessário
protocolar uma nova proposta na Justiça,
considerando o número de famílias que
optaram por migrar para o atendimento
no reassentamento familiar e propostas
para readequação do desenho urbano
apresentadas pela assessoria técnica,
GEPSA, comissão de atingidos e Ramboll,
expert do Ministério Público.
Em agosto deste ano, a Justiça designou
a realização de uma perícia técnica pela
empresa AECOM para avaliar as propostas
e apresentar uma proposta conclusiva de
projeto para o reassentamento coletivo.
Foram fechados 28 acordos com núcleos
familiares de Gesteira para compra
de imóveis por meio do modelo de
reassentamento familiar. Dessas,
15 tiveram o imóvel comprado, sendo
que dez desses imóveis estão em nome
dos atingidos. As demais seguem sendo
atendidas em uma das etapas do processo
de aquisição. Todos os acordos foram
homologados judicialmente.

Entenda melhor:
como funciona cada tipo de
reassentamento?
Para atender às necessidades de cada
família, existem modalidades específicas
de reassentamento: o coletivo e o familiar.

COLETIVO
Essa é a escolha das pessoas que
preferem se manter na comunidade.
Elas poderão utilizar a nova
infraestrutura e os bens coletivos,
construídos no próprio local.

FAMILIAR
É a opção das pessoas que desejam
viver fora dos reassentamentos
coletivos. Cada família interessada
recebe uma proposta de valor para a
compra de um imóvel à sua escolha.
A Fundação Renova faz um estudo
técnico para se certificar de que o
imóvel está em boas condições e
atende às necessidades da família.
Se a documentação estiver de acordo,
a compra é feita.

Para saber de todas as informações
sobre a reparação, acesse o nosso site
em www.fundacaorenova.org.

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717

