A
REPARAÇÃO
ATÉ AQUI
MÊS-BASE OUTUBRO/2022

O

processo de reparação
da bacia do rio Doce,
conduzido pela Fundação
Renova, prossegue
em várias frentes de trabalho.
Tem sido uma missão complexa
e desafiadora, tanto pela
magnitude dos impactos
gerados pelo rompimento da
barragem de Fundão, quanto
pelas múltiplas características
sociais, culturais e econômicas
da região, que abrange dois
estados (Minas Gerais e Espírito
Santo) e 39 municípios, onde
vivem aproximadamente
4 milhões de pessoas.
Este material traz os
resultados das ações até aqui.

Acesse a página Dados
da Reparação, com os
principais resultados das
ações executadas pela
Fundação Renova.
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REPARAÇÃO
EM NÚMEROS
DADOS DE OUTUBRO DE 2022

R$

25,79 bilhões

desembolsados nas ações
de reparação e compensação

R$

10,4 bilhões

é o orçamento previsto para 2022

R$

+70 entidades

compõem o modelo de governança

9,3 mil

pessoas trabalham na reparação
da bacia do rio Doce

INDENIZAÇÃO

REASSENTAMENTO

12,18 bilhões

119 casas

em construção e

é o total pago em indenizações e auxílios
financeiros emergenciais para cerca de

91 concluídas

407,7 mil pessoas
R$

nos reassentamentos coletivos,
até novembro

7,88 bilhões

93 imóveis

pagos em indenizações para
73 mil pessoas no Sistema Indenizatório
Simplificado

adquiridos e 65 entregues no
reassentamento familiar, até novembro

SOCIOECONÔMICO
SOCIOAMBIENTAL

R$

Restauração florestal concluída em

é o valor total dos contratos
formalizados com produtores e
fornecedores locais

+200 propriedades rurais
afetadas diretamente pelos rejeitos,
uma área de cerca de 550 hectares

150 km

+1.600 nascentes

de estradas passarão por obras e até
900 escolas receberão melhorias com
recursos da Agenda Integrada

com o processo de recuperação iniciado

113 aﬂuentes

recuperados e cerca de 800 hectares
de plantio emergencial

1,32 bilhão

R$

270 milhões

para investimentos na saúde
pública dos municípios
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A CONTENÇÃO
EMERGENCIAL,
A REESTRUTURAÇÃO
PRODUTIVA,
O REASSENTAMENTO,
TUDO ISSO ACABA
POR GERAR
EMPREGOS
LOCALMENTE.
"Temos aproveitado a oportunidade que é essa
parceria, que é muito bem-vinda e é vitoriosa.
Mas isso aconteceu, principalmente, porque
viramos a página muito rapidamente e
começamos a trabalhar. E todo esse esforço, que
vem desde o início, acaba por gerar empregos
localmente. Ou seja, acelera nossos projetos e
ainda movimenta a economia local.”
MAURÍCIO GOMES MACHADO
Produtor rural da região de Barra Longa e um dos
parceiros da Fundação Renova no trabalho de
restauração florestal das áreas diretamente atingidas.

SOCIOAMBIENTAL

A

recuperação da bacia
do rio Doce é resultado
das ações promovidas desde
o rompimento da barragem de
Fundão. A restauração florestal
da área diretamente atingida
pelos rejeitos foi concluída,
com cobertura vegetal em
índices comparados aos
anteriores a novembro de 2015.
A água do rio Doce apresenta
condições similares às de antes
do rompimento, podendo ser
consumida após passar por
tratamento convencional.
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S

ão várias tecnologias empregadas nas soluções para os rejeitos que se espalharam
pelo rio Doce e seus afluentes. Os resultados dessas ações podem ser vistos no
processo de recuperação de toda a bacia e nos dados de qualidade da água do rio, que
está em condições similares às de antes do rompimento.

•

PLANOS DE MANEJO
DE REJEITOS
Especialistas de renome nacional e internacional foram reunidos pela
Fundação Renova, com a participação de órgãos ambientais, para
desenvolver os Planos de Manejo de Rejeitos. A região atingida abrange 670 km
de cursos d’água e foi dividida em 17 trechos. Ações e técnicas adequadas foram
definidas para a reparação de cada um deles, a partir dos indicadores específicos,
como volume, espessura e características do rejeito, além das condições do meio
ambiente. Elas envolvem conformação de margens, bioengenharia, renaturalização
e restauração florestal, controle de erosão e retomada de atividades agrícolas em
áreas impactadas. O Plano de Manejo de Rejeitos para as áreas rurais entre Mariana
e a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves (Candonga) está aprovado e implementado
nas propriedades que autorizaram a execução. As ações envolvem conformação
de margens, bioengenharia, renaturalização e restauração florestal, controle de
erosão e retomada de atividades agrícolas. Entre Candonga e a foz, os planos estão
protocolados.

O REJEITO NÃO É TÓXICO
O rejeito não é tóxico, sendo formado por elementos que ocorrem
naturalmente em rochas e solo (rico em ferro, manganês e alumínio),
areia (sílica) e água. O material foi caracterizado como não perigoso em todas
as amostras, segundo critérios da Norma Brasileira de Classificação de Resíduos
Sólidos. Não é, portanto, impeditivo para a realização de diversas atividades
econômicas e produtivas. De acordo com o relatório dos estudos realizados em
áreas rurais de Mariana e de Barra Longa, os metais decorrentes do rompimento
da barragem de Fundão não representam risco à saúde humana. Para atender às
normativas sobre estudos de Avaliação de Risco à Saúde Humana, serão realizadas
mais análises para um resultado definitivo. As novas amostras serão coletadas na
calha do rio, água superficial, água para consumo humano, solo, poeira domiciliar,
alimentos de origem vegetal e animal.
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BACIA REAGE
ÀS AÇÕES AMBIENTAIS
As ações de recuperação ambiental foram iniciadas logo após o
rompimento, com a limpeza dos leitos e a estabilização das margens
dos rios Gualaxo do Norte e do Carmo, entre Mariana e Santa Cruz do
Escalvado, em Minas Gerais. Numa primeira fase, foram aplicadas técnicas de
correção da acidez do solo e semeio do mix de sementes com gramíneas e
leguminosas para revegetação inicial de mais de 800 hectares.
Na fase seguinte, foram utilizadas técnicas de bioengenharia dos solos com
drenagens e controle de processos erosivos, estabilização e regularização de
calhas e margens dos rios. As técnicas de bioengenharia envolviam semeio
de mix de espécies de rápido crescimento, uso de biomantas antierosivas
biodegradáveis de fibras de coco e palha (foto abaixo), aplicação de retentores
de fibra de coco, enrocamentos e outros métodos. Também foram criadas
áreas de remanso, pequenos trechos em que o fluxo do rio diminui, o que
dificulta a descida dos rejeitos e minimiza a turbidez da água. O projeto
piloto, desenvolvido em parceria com a empresa capixaba Aplysia Soluções
Ambientais, foi premiado no BRICS Solutions for SDGs 2021 (categoria Água
Limpa e Saneamento), que reconhece projetos inovadores que contribuem
para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e Prêmio
Hugo Werneck (categoria Melhor Exemplo em Água), considerado o Oscar da
Ecologia no país.
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DEU TÃO
CERTO QUE
OS RESULTADOS
OBTIDOS
ALCANÇARAM
RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL.
"Quando encaramos a proposta da
Renova de aplicar a nossa técnica
de renaturalização em um projeto piloto
para acelerar, de forma natural,
a recuperação de parte do rio Gualaxo
do Norte, em Minas Gerais, sabíamos
dos desafios que viriam. É muito
interessante esse posicionamento
da Renova de buscar soluções para
restaurar as condições naturais do
rio de forma sustentável e com baixo
impacto de intervenção.”

TATIANA HEID FURLEY
Vice-presidente de Inovação da Aplysia
Soluções Ambientais, parceira da Renova
no processo de Renaturalização
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ÁREAS ATINGIDAS
DIRETAMENTE PELO REJEITO
SÃO RECUPERADAS
Foi concluída, no primeiro trimestre de 2021, a reparação de cerca de
550 hectares de florestas e Áreas de Preservação Permanente (APPs)
localizadas em Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e
Ponte Nova.
O trabalho foi realizado em mais de 200 propriedades rurais afetadas
diretamente pelos rejeitos, no qual foram plantadas mais de 350 mil mudas de
176 espécies nativas. As áreas foram protegidas por cercamento ou pela própria
vegetação nativa. Até o momento, destinaram-se R$ 356 milhões às ações de
restauração florestal das áreas diretamente impactadas.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO NATURAL
Em 2020, foi concluída a implantação no rio Gualaxo do Norte do
projeto-piloto das Estações de Tratamento Natural (ETN), que utiliza
barreiras filtrantes e ilhas de vegetação na calha do rio para filtrar a água
e absorver metais. A tecnologia foi desenvolvida pela LiaMarinha, uma startup
de Mariana.
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RECUPERAÇÃO DOS CURSOS
D’ÁGUA E DO SOLO
Estudo aponta que os valores de transporte de sedimentos no rio
Doce, no trecho entre a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves (Candonga,
MG) até a foz, no Espírito Santo, já se aproximaram dos valores históricos
medidos antes do desastre, o que evidencia uma clara recuperação do curso
d’água afetado.
2015

2017

2019

2021

Conduzido pelo professor Carlos Tucci, especialista da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS) em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental,
o estudo também indica que, ao final dos dez anos simulados, grande parte
dos rejeitos tendem a se consolidar ao longo do tempo a partir das ações
da reparação da Fundação Renova, de crescimento da vegetação local e da
estabilização do fundo dos rios afetados, com a formação da camada mais
grosseira (areia, cascalho, etc.) dos sedimentos naturais.
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NÃO HÁ LIMITAÇÕES
PARA O CULTIVO DIRETO
NO REJEITO QUE RECEBEU
AÇÕES DE REPARAÇÃO
Pesquisas lideradas pelo doutor da Universidade Federal de Viçosa
(UFV) Carlos Schaefer, especialista em solos, mostraram que não há
limitações ou riscos para o plantio em propriedades atingidas pelo rejeito e que
receberam ações de reparação. O professor da UFV e sua equipe monitoram,
desde 2015, o solo diretamente atingido pelo rompimento da barragem de
Fundão e que, nas ações de recuperação, recebeu fertilizante, calcário e adubo
orgânico.
Segundo o professor Schaefer, não há impedimento para que os animais se
alimentem do capim que nasce na
região ou para que seja feito plantio para consumo humano.
VALE SABER:
60 pontos de coleta do solo, distribuídos entre a barragem de Fundão e a Usina

Hidrelétrica Risoleta Neves, geram amostras para análises periódicas sobre a
toxicidade do solo e a natureza do rejeito depositado.

41 MIL MUDAS
DE ESPÉCIES NATIVAS
PLANTADAS
EM ÁREA IMPACTADA
No trabalho comandado pelo professor Sebastião Venâncio, doutor em
botânica pela Unicamp e coordenador do Laboratório de Restauração
Florestal da Universidade Federal de Viçosa (UFV), em parceria com a
Fundação Renova, foram plantadas 41 mil mudas de espécies nativas em 41,5
hectares de área impactada.

13

Foram observadas uma alta capacidade de regeneração do solo com rejeito e
uma boa taxa de crescimento das plantas cultivadas com tecnologias de ponta
empregadas na restauração. Entre elas está o uso do hidrogel, um polímero
que diminui as perdas de água e nutrientes da planta e aumenta a retenção
de água no solo.

CERCA DE 9.200 HECTARES DE APPS
E ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EM
PROCESSO DE RESTAURAÇÃO
As atividades de restauração florestal alcançaram, até o momento,
cerca de 9.200 hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs) e
áreas de recarga hídrica em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mudas e sementes
utilizadas nestas ações são produzidas em parceria com viveiros localizados nos
territórios da bacia do rio Doce. Pesquisas de campo realizadas pelo projeto
Caminhos da Semente revelam que as espécies nativas estão crescendo fortes e
saudáveis.

14

A Fundação Renova também mobilizou e conscientizou comunidades, fornece
insumos, mão de obra e assistência técnica. A iniciativa faz parte de uma
parceria com o World Wildlife Fund Brasil (WWF-Brasil), que desenvolveu um
projeto de recuperação florestal em larga escala específico para a bacia do rio
Doce.
EM NÚMEROS:
R$

1,7 bilhão

será destinado às ações
de restauração florestal

Mais de

260

propriedades rurais são parceiras
nas ações de restauro florestal

CERCA DE 1.620 NASCENTES
ESTÃO COM O PROCESSO
DE RECUPERAÇÃO INICIADO
As nascentes têm papel fundamental na recuperação de um rio. Se elas
estão preservadas, fornecem água de boa qualidade ininterruptamente
para os cursos d’água. Mais de 530 propriedades rurais são parceiras nas ações
para recuperação de nascentes.
VALE SABER:
Por meio de editais, produtores rurais de 38 municípios da bacia do rio Doce aderiram

às ações de restauração florestal. A meta é recuperar 5 mil nascentes e 40 mil hectares
de APPs ou áreas de recarga hídrica. Até o momento, 28,7 mil hectares foram inscritos
por mais de 2.021 produtores rurais nos editais de restauração florestal.
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TEM QUE
ROÇAR, FAZER
O ACEIRO
ENTRE A CERCA
E O CAPINADO
PARA O FOGO
NÃO PASSAR…
EU FAÇO
A MINHA PARTE.
"Todo mundo acaba sendo impactado se o
rio está doente, né? E precisamos trabalhar
pela preservação do meio ambiente. Eu já
tinha a intenção de recuperar nascentes
da propriedade quando soube da Renova.
Trabalhamos há quatro anos. As pessoas
acham que recuperar uma nascente é da
noite para o dia, mas quem está aqui sabe
o trabalho que dá. Depois do serviço de
cercamento, tem que roçar, fazer o aceiro
entre a cerca e o capinado para o fogo não
passar… Eu faço a minha parte.”
ANTONIO CARLOS SCHENEIDER
Produtor rural da região de Colatina (ES)
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PRODUTORES RURAIS SÃO
RECOMPENSADOS POR RECUPERAR
NASCENTES E MANANCIAIS
Agricultores que se comprometem a recuperar nascentes, mananciais
e fontes de água em suas propriedades estão sendo recompensados
financeiramente pela Fundação Renova. O Pagamento por Serviços Ambientais
(PSA) tem como objetivo apoiar uma mudança da cultura extrativista para a
preservacionista no ambiente rural.
A adesão é voluntária e a Fundação Renova é responsável por executar e dar
suporte à restauração ambiental nas propriedades, fornecendo os insumos e
mão de obra. O produtor rural fica responsável pela manutenção das áreas
contempladas pelo programa por um prazo de cinco anos e é remunerado
por isso.
EM NÚMEROS:

Mais de

R$ 700 mil

foram pagos até o momento

INVENTÁRIO FLORESTAL
DA BACIA DO RIO DOCE
O Inventário Florestal realizado pela Fundação Renova é um dos
maiores em andamento no país e está criando um banco de dados
sobre as condições florestais na bacia do rio Doce, com informações sobre a
variedade de espécies, condições da vegetação e fertilidade do solo. O objetivo
é criar uma referência do ecossistema para nortear as ações de restauração.
Nas áreas avaliadas, as árvores são marcadas com plaquetas e têm suas
informações disponibilizadas por QR Code. Dados como altura das árvores,
diâmetro e espécies são mapeados.
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ÁGUA DO RIO DOCE
PODE SER CONSUMIDA
APÓS TRATADA
A água do rio Doce pode ser consumida pela população após passar por
tratamento convencional nos sistemas públicos de abastecimento, bem
como ser usada para dessedentação animal e irrigação, conforme previsto na
legislação de enquadramento – classe 2 de águas doces (resolução Conama 357). A
Fundação Renova faz um monitoramento extensivo e detalhado em 690 km de rios
e lagoas da bacia do rio Doce e mais 230 km ao longo das zonas costeira e estuarina.
Estações de monitoramento automático geram informação em tempo real.

EM NÚMEROS:

82

pontos de monitoramento
convencionais distribuídos
na bacia do rio Doce e na
zona costeiral

103

parâmetros físicos, químicos
e biológicos em amostras
de água e de sedimentos
são analisados
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estações automáticas geram
informações em tempo real
Os mais de

1,5 milhão

de dados gerados anualmente
por um dos maiores sistemas de
monitoramento de cursos d’água
do Brasil estão disponíveis no
portal Monitoramento Rio Doce
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CONDIÇÕES
SÃO SEMELHANTES
ÀS DE ANTES
DO ROMPIMENTO
Os resultados do monitoramento da bacia do rio Doce demonstram
uma tendência de recuperação em toda a região impactada, com
a retomada das concentrações dos parâmetros de qualidade da água em
níveis históricos. Mesmo antes do desastre, o nível de turbidez dos rios é mais
elevado no período de chuvas – de outubro a março – como já apontava
o monitoramento realizado pelos órgãos de gestão de recursos hídricos
de Minas Gerais e do Espírito Santo. Desde 2016, a Agência Nacional das
Águas (ANA) e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM) emitiram relatórios
que demonstram que a deposição de material oriundo do rompimento da
barragem de Fundão não tem potencial de alterar os efeitos de inundações
de regiões que margeiam o rio Doce.
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MUNICÍPIOS CONCLUEM
OBRAS DE SANEAMENTO
A Fundação Renova está destinando mais de R$ 720 milhões para
projetos e obras que contemplam coleta e tratamento de esgoto e
destinação de resíduos sólidos urbanos em 39 municípios da bacia do rio Doce.
A previsão é que cerca de 1,5 milhão de pessoas sejam beneficiadas. Nove obras
estão concluídas em Rio Casca, Rio Doce (em três distritos), São José do Goiabal
e Sem-Peixe, em Minas Gerais, e em Colatina e Linhares, no Espírito Santo. Essas
cidades receberam o repasse de R$ 22,2 milhões por parte da Fundação Renova.

A Fundação Renova oferece capacitação técnica e presta suporte aos
municípios na formulação dos pleitos e nas análises dos planos de saneamento
básico e resíduos sólidos.

EM NÚMEROS:
R$

55,8 milhões

foram repassados para 35 municípios e dois consórcios
até outubro de 2022
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ESTAÇÕES DE TRATAMENTO
E SISTEMAS DE CAPTAÇÃO
GARANTEM FORNECIMENTO DE ÁGUA
Foram concluídos 17 Sistemas de Tratamento de Água e 18 adutoras,
entre construídas e reformadas. Também foram concluídos 15 sistemas
de captação alternativa para que municípios não dependam unicamente da
água do rio Doce para seu abastecimento.
A nova adutora em Governador Valadares (MG) vai levar água do rio Corrente
Grande para as Estações de Tratamento de Água da cidade. Até o momento,
36,7 km da adutora foram concluídos, com 98% das obras na área urbana
finalizadas. E foram geradas mais de 500 vagas de emprego.

MONITORAMENTO
DA BIODIVERSIDADE TERRESTRE
A primeira fase do programa de monitoramento, realizada entre 2019
e 2020, representou um importante inventariado da biodiversidade
terrestre da bacia do rio Doce. Partindo do método Rapeld, pesquisadores
avaliaram impactos em vertebrados, invertebrados, na vegetação e no solo,
tendo sido realizadas amostragens em 19 módulos distribuídos entre Fundão
e a foz do rio Doce. Para a segunda fase, uma nova metodologia foi elaborada
por especialistas com o objetivo de avaliar como as comunidades faunísticas e
florísticas estão respondendo às ações de melhoria.
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VALE SABER:
Após um ano de coletas, não foram identificados impactos relacionados

diretamente ao rompimento da barragem de Fundão.

49

ações foram detalhadas no Plano de Ação para
Conservação da Biodiversidade Terrestre do Rio Doce

MONITORAMENTO
DA BIODIVERSIDADE AQUÁTICA
No Espírito Santo, o monitoramento é conduzido desde 2018, por
meio de parcerias com instituições de ensino e pesquisa e empresas
de consultoria. Em novembro de 2021, foi inaugurado o prédio Biodiversidade
Aquática (BioAqua) no Centro Universitário Norte do Espírito Santo (Ceunes),
em São Mateus. Obra é fruto do acordo com a Universidade Federal do Espírito
Santo (Ufes), via Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (Fest).
Em Minas Gerais, o monitoramento foi iniciado em 2021, a partir de seis projetos de
pesquisa selecionados via edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais (Fapemig), que serão conduzidos por três universidades do estado.

VALE SABER:
60 ações foram detalhadas no Plano de Ação para Recuperação

e Conservação da Biodiversidade Aquática.
Publicado em 2021, o Livro Vermelho da Biota Aquática do Rio Doce Ameaçada
de Extinção Pós-Rompimento da Barragem de Fundão, Mariana | Minas Gerais
apresenta, pela primeira vez, uma avaliação do estado de conservação de
espécies da biota aquática em escala de bacia hidrográfica.
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ESTUDO ACOMPANHA
TARTARUGAS MARINHAS
A fim de avaliar os impactos dos rejeitos que atingiram o mar, a
Fundação Renova e a Fundação Pró-Tamar monitoram o comportamento
reprodutivo das tartarugas marinhas na costa do Espírito Santo e Bahia.
Foram instalados transmissores via satélite em 20 tartarugas das espécies Caretta
caretta para mapear rotas migratórias, identificar áreas de alimentação ou mesmo
para avaliar mudança de comportamento reprodutivo. Devido ao longo ciclo de
vida das tartarugas marinhas, a avaliação dos efeitos sobre estas populações só
será possível a longo prazo.

PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE
Recursos compensatórios estão sendo repassados pela Fundação
Renova ao Parque Estadual do Rio Doce (PERD), considerado a maior
floresta tropical de Minas Gerais. Até o momento, foram repassados mais de R$
25,5 milhões de um total de R$ 93 milhões. O valor será utilizado para melhorar a
estrutura do espaço, aumentar a efetividade na gestão, fortalecer a prestação de
serviços, proteger os recursos naturais e incrementar o turismo local.

REASSENTAMENTO

A

s obras em Bento
Rodrigues e em
Paracatu de Baixo avançam
com a construção de dezenas
de casas e a conclusão da
infraestrutura dos novos
distritos. Elaborado com a
participação ativa dos futuros
moradores, o projeto dos
reassentamentos se assemelha
à construção de verdadeiras
cidades, com equipamentos
públicos, pavimentação das
vias e redes de energia, água e
esgoto.
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O

programa de reassentamento tem como missão reestruturar os modos de vida
e a organização das comunidades que perderam suas casas pela passagem do
rejeito após o rompimento da barragem de Fundão – os distritos de Bento Rodrigues e
Paracatu de Baixo, em Mariana; Gesteira, em Barra Longa; e as comunidades rurais dos
respectivos municípios.

•

R$

3,04 bilhões

foram desembolsados nos
reassentamentos até outubro
de 2022

Até que as vilas sejam construídas e as demais reparações de moradias sejam
finalizadas, o atendimento de moradia temporária às famílias que possuem esse
direito é garantido na região de Mariana e Barra Longa.
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BENTO RODRIGUES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
E DOS BENS COLETIVOS CONCLUÍDAS
Com o avanço das obras, o reassentamento de Bento Rodrigues ganha os
contornos do distrito que foi desenhado juntamente com os moradores. As obras
de infraestrutura estão concluídas, considerando vias, drenagem, energia elétrica, redes de
água e esgoto das ruas. O Posto de Saúde e de Serviços, a Escola Municipal e a Estação
de Tratamento de Esgoto estão finalizados. Foram iniciadas as obras da Assembleia de
Deus, Igreja São Bento, Igreja das Mercês, da Associação de Hortifrutigranjeiros de Bento
Rodrigues (AHOBERO), da praça São Bento e praça do Encontro.

89

casas estão
concluídas
e 65 estão
em construção, até
novembro.

196

179

famílias

projetos foram
protocolados
na prefeitura
de Mariana

Tour virtual do

reassentamento
de Bento
Rodrigues

CONSTRUÇÃO DE BENTO
99
1
1
hectares de
área urbana

estação de
tratamento de
esgoto (ETEs)

reservatório
elevado/Estação
de Tratamento
de Água (ETA)

BENS COLETIVOS
• Campo de futebol
• Escola Bento Rodrigues
• Posto de saúde
• Posto de serviços

• Quadra poliesportiva
• Igreja das Mercês
• Associação de
• Igreja São Bento
• Templo Assembleia de Deus hortifrutigranjeiros
• Associação comunitária

STATUS - OUTUBRO DE 2022
Escolha
da Área

Compra
da Área

Aprovação
do Plano

Licenciamento

Supressão
Vegetal

Preparação da
Infraestrutura

Projeto
das casas

Construção
das casas
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BENTO RODRIGUES
NOV 2022

Com as obras finalizadas em 2021, a Estação de Tratamento de Esgoto de Bento
Rodrigues inclui um prédio administrativo e um sistema de seis lagoas para
tratamento do esgoto.

Foram iniciadas as obras da Assembleia de Deus, da Igreja São Bento, da
Associação de Hortifrutigranjeiros de Bento Rodrigues (AHOBERO), Igreja das
Mercês, Praça São Bento e Praça do Encontro

Cada casa que está sendo construída em Bento Rodrigues foi desenhada com a
participação ativa dos moradores. Na imagem, as futuras moradoras Maria Felix de
Sousa Santos e Marinalva dos Santos Salgado, mãe e filha.
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PARACATU DE BAIXO

OBRAS DE INFRAESTRUTURA
CONCLUÍDAS
A infraestrutura de Paracatu de Baixo está pronta, com execução de
terraplenagem das vias de acesso e das áreas dos lotes, contenções, obras
de bueiros de drenagem pluvial, adutora de água tratada e rede de esgoto. Foram
concluídas a pavimentação do acesso principal e a iluminação pública. As obras da escola
fundamental, escola infantil, do posto de saúde, posto de serviços, salão comunitário e da
praça Santo Antônio estão em andamento.

2

casas estão
concluídas
e 54 estão
em construção, até
novembro

64

80

projetos
básicos foram
protocolados
na prefeitura

famílias

Tour virtual do

reassentamento
de Paracatu de
Baixo

CONSTRUÇÃO DE PARACATU
95,93
hectares de área urbana

BENS COLETIVOS
• Escola Fundamental
• Escola Infantil
• Posto de Saúde
• Posto de Serviços
• Praça Santo Antônio

• Igreja Católica
• Casa São Vicente
• Salão Comunitário
• Campo de Futebol
• Quadra poliesportiva

• Igreja Evangélica
• Cemitério
• Estação de Tratamento de Água
• Estação de Tratamento de

Esgoto

STATUS - OUTUBRO DE 2022
Escolha
da Área

Compra
da Área

Aprovação
do Plano

Licenciamento

Supressão
Vegetal

Preparação da
Infraestrutura

Projeto
das casas

Construção
das casas
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PARACATU DE BAIXO
OUT 2022

No reassentamento de Paracatu de Baixo, 56 casas, o posto de saúde, posto de serviços, salão
comunitário, as escolas fundamental e infantil e a praça Santo Antônio estão em andamento.
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GESTEIRA

PROJETO CONCEITUAL
DE GESTEIRA
AGUARDA HOMOLOGAÇÃO
DA JUSTIÇA
Desde novembro de 2019, o reassentamento coletivo de Gesteira está sendo tratado
na Ação Civil Pública (ACP) que tramita na atual 4ª Vara Federal de Minas Gerais.
Para dar início à execução das obras, a Fundação Renova aguarda a Justiça homologar 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).

8

famílias previstas para serem
atendidas no reassentamento
coletivo de Gesteira

REASSENTAMENTO
FAMILIAR
O reassentamento familiar é a opção para os atingidos que perderam suas casas,
mas querem viver fora dos reassentamentos coletivos de Bento Rodrigues ou Paracatu
de Baixo.

105

famílias

65

famílias
receberam
a chave das
suas casas, até
novembro

93

imóveis foram adquiridos para
famílias que optaram por esta
modalidade de reparação do
direito à moradia, sendo 34
imóveis para reformar, 49 imóveis
para construir e 10 lotes para
estruturar, até novembro
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REASSENTAMENTO
FAMILIAR
EM GESTEIRA
A Fundação Renova, atendendo a solicitações de famílias de Gesteira,
apresentou proposta e fechou acordos com 29 núcleos familiares para aquisição
de imóvel por meio do modelo de reparação do direito à moradia conhecido como
reassentamento familiar.
Destas famílias, 24 possuem seu imóvel adquirido, sendo que todos já estão em nome
dos atingidos, quatro famílias optaram pelo pagamento de acordos integrais, sem a
aquisição de imóveis, e uma família está em busca de imóvel para compra.

Após a compra do imóvel e transferência de titularidade para o responsável pelo
núcleo familiar, a Fundação Renova fica responsável pelo apoio à família na mudança
para a nova moradia, assim como pelo desenvolvimento de ações para restabelecer
as atividades econômicas e produtivas tendo como referência as práticas das famílias
existentes antes do rompimento.

INDENIZAÇÃO

U

m novo sistema de
indenização, o Sistema

Indenizatório Simplificado,
permitiu a inclusão de
milhares de atingidos que
não conseguiam comprovar
seus danos e provocou a
aceleração do pagamento
das indenizações em todo o
território atingido.
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D

esde que foi criada, há cerca de cinco anos, a Fundação Renova vem trabalhando na
construção de soluções indenizatórias para ressarcir os atingidos pelo rompimento
da barragem de Fundão, em Mariana (MG). A Fundação Renova atua para concluir o
processo de indenização, prevendo, por exemplo, acordos para diferentes categorias.

•

EM NÚMEROS

Até outubro de 2022
R$

12,18 bilhões

é o valor total desembolsado
em indenizações e auxílios
financeiros para cerca de
407,7 mil pessoas (dano
água, danos gerais – inclusive
Sistema Indenizatório
Simplificado – e AFE)

R$

7,88 bilhões

é o valor pago pelo Sistema
Indenizatório Simplificado
para 73 mil pessoas

R$

304,2 milhões
é o valor pago de PIM
– Dano Água

R$

1,78 bilhão

é o valor pago de PIM
– Dano Geral

R$

2,21 bilhão

é o valor pago de
Auxílio Financeiro
Emergencial (AFE)

PROGRAMA
DE INDENIZAÇÃO
MEDIADA
O objetivo do programa é ressarcir pessoas e micro e pequenas
empresas que tenham sofrido danos materiais ou morais, bem como
perdas referentes às suas atividades econômicas, em consequência direta do
rompimento da barragem de Fundão sem a burocracia e os custos de uma
ação judicial.
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SISTEMA
PIM/AFE
Desde 10 de janeiro de 2022, a reparação financeira para quem teve
danos comprovados e que atendam aos critérios de elegibilidade do
PIM e AFE, conforme o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta
(TTAC), ocorre por meio do Sistema PIM/AFE. Só podem aderir as pessoas
com o cadastro concluído pela Fundação Renova e o acesso só pode ser feito
por defensores públicos ou advogados constituídos pelos requerentes.
É necessária a apresentação de prova material, por meio de documentos
que atestem o ofício e evidenciem os prejuízos sofridos decorrentes do
rompimento da barragem.

SISTEMA
INDENIZATÓRIO
SIMPLIFICADO
Implementado pela Fundação Renova, em agosto de 2020, a partir de
decisão da 12ª Vara de Justiça Federal (atualmente 4ª Vara Federal Cível
e Agrária da Subseção Judiciária de Belo Horizonte), esse fluxo permite 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.
A adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado ocorre por meio da plataforma
on-line denominada Portal do Advogado, disponível no site da Fundação Renova.
Para ter acesso, é preciso ser representado por um advogado ou defensor público,
conforme decisão judicial. Os critérios para comprovar os danos, os valores de
indenização, o prazo de adesão, entre outros, também estão previstos em sentença.
Os valores das indenizações, definidos pela Justiça, com quitação única e
definitiva, variam de R$ 17 mil a R$ 567 mil. Os valores por categoria de dano
podem ser conferidos no site da Fundação Renova.
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INDENIZAÇÃO
EM MARIANA
As famílias de Mariana receberam cerca de R$ 343,3 milhões em
indenizações. Até outubro de 2022, das 1.562 famílias cadastradas, 1.519
iniciaram as negociações com o Programa de Indenização Mediada (PIM), da
Fundação Renova, e 1.455 negociações foram concluídas.

VALE SABER:
Mariana teve os primeiros pagamentos pelo Sistema Indenizatório Simplificado

em março de 2022. Foram indenizadas cerca de 850 pessoas até outubro,
correspondendo ao valor total pago de mais de R$ 184,6 milhões.

LUCRO CESSANTE
Os Lucros Cessantes correspondem à renda da atividade produtiva
que o atingido deixou de auferir como consequência direta do
rompimento da barragem. O pagamento de Lucro Cessante de 2021, realizado
em 2022, alcançou R$ 78,12 milhões para 2.272 atingidos até outubro de 2022.
$

35

POVOS
INDÍGENAS
A Fundação Renova concluiu, em janeiro de 2022, o pagamento dos
acordos de indenização para mais de 1.600 famílias indígenas e 8
associações de Aracruz (ES). Os acordos, homologados pela 4ª Vara Federal,
totalizam cerca de R$ 390 milhões.

CADASTRO
DE ATINGIDOS
A solicitação de cadastros encerrou definitivamente em dezembro de
2021, conforme decisão da atual 4ª Vara Federal. As manifestações serão
atendidas por ordem de registro até 01 de junho de 2024.
As solicitações de cadastro realizadas após 30 de abril de 2020 se destinam
exclusivamente ao Programa de Indenização mediada (PIM) e demais
programas socioeconômicos. O ingresso no Sistema Indenizatório Simplificado
somente é possível para quem solicitou ou se cadastrou até abril de 2020, de
acordo com o recorte temporal definido pela Justiça.

SOCIOECONOMIA

C

ontratação local,
investimento

em qualificação e
empreendedorismo e
acesso facilitado a linhas de
financiamento impulsionam
a economia e geram
emprego e oportunidades
nas cidades impactadas.
A Fundação Renova
repassou recursos para que
prefeituras e os governos
estaduais invistam nas
áreas de educação,
infraestrutura e saúde,
em projetos com impacto
coletivo e de longo prazo
na bacia do rio Doce.
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A

reparação da bacia do rio Doce passa pela restauração, fortalecimento e ampliação
de cadeias produtivas e elos da economia local que foram impactados pelo
rompimento da barragem de Fundão. Assim, as ações de reparação geram, cada vez
mais, oportunidade de crescimento para as pessoas e suas comunidades.

•

CERCA DE R$ 830 MILHÕES
PARA INVESTIMENTO EM
INFRAESTRUTURA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
O repasse aos governos de Minas Gerais e Espírito Santo e prefeituras
da bacia do rio Doce promoverá a reestruturação de mais de 150 km
de estradas nos dois estados, de até 900 escolas em municípios atingidos
e do Hospital Regional de Governador Valadares (MG), além de possibilitar
a implantação do Distrito Industrial de Rio Doce (MG), que contribuirá para
diversificar a economia local.
As estradas reformadas podem beneficiar o turismo, melhorar o acesso de
serviços públicos e facilitar o escoamento da produção regional nos dois
estados. As escolas públicas terão recursos para ampliar e melhorar suas
estruturas, além de adquirir equipamentos necessários para atender milhares
de estudantes. O Hospital Regional de Governador Valadares será concluído e
contará com 265 leitos, sendo 176 de enfermaria, 39 de urgência e emergência e
50 leitos de UTI, além de 9 salas de cirurgia.
Os projetos selecionados para receber o aporte têm impacto coletivo e de
longo prazo e foram definidos em conjunto com os governos de Minas Gerais e
Espírito Santo, com a participação do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce.
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AGENDA INTEGRADA

Educação:

R$

238,9 milhões

Saúde:

R$

Estradas:

R$

505 milhões

75,3 milhões
Distrito Industrial de Rio Doce:

R$

12,2 milhões

CONCLUÍDAS MAIS DE
1.600 OBRAS DE RECONSTRUÇÃO
E RECUPERAÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS
DANIFICADAS
A reconstrução e recuperação das infraestruturas danificadas na região
de Mariana e Barra Longa, em Minas Gerais, fazem parte das ações de
reparação empreendidas pela Fundação Renova desde 2016.
Casas, propriedades rurais, escolas, pontes, praças, poços artesianos e contenções
de encostas foram entregues após amplo trabalho que envolveu demolição,
limpeza e retirada de resíduos, entulho e detritos decorrentes do rompimento.
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EM NÚMEROS:

Mais de

140 km
+200 km

de acessos recuperados

de cercamentos em
propriedades rurais

+1600 km

de manutenção em acessos
Cerca de

300

imóveis, entre residências,
propriedades rurais e escola,
reformados ou reconstruídos
em Barra Longa

CONCLUÍDA A REFORMA
DA PRAÇA GOMES FREIRE,
EM MARIANA
A praça Gomes Freire, em Mariana, Minas Gerais, foi reinaugurada após
as obras de requalificação. Conhecido como Jardim, o espaço passou
por intervenções respeitando o valor histórico, simbólico e afetivo. O cartão
postal do município agora conta com melhorias de acessibilidade, iluminação
e paisagismo. As obras cumprem uma medida compensatória e fazem parte
dos compromissos firmados pela Fundação Renova para aumentar o potencial
turístico e socioeconômico da região.
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AÇÕES DE REPARAÇÃO
MOVIMENTAM R$ 1,32 BILHÃO
EM CONTRATAÇÃO LOCAL
O incentivo à retomada da atividade econômica faz parte das ações
empreendidas na reparação da bacia do rio Doce e acontece de três
maneiras: por meio da diversificação econômica dos municípios, do fomento
ao desenvolvimento das cadeias produtivas e do estímulo às micro e pequenas
empresas. Um exemplo é a política de incentivo à contratação local, que já
movimentou R$ 1,32 bilhão em contratos firmados.

59%

EM NÚMEROS:

56%

dos contratos atuais
firmados pela Fundação
Renova são com
fornecedores locais

dos profissionais são dos
municípios impactados

R$

307,9 milhões

de ISS gerados para os
municípios impactados
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QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS
Para ampliar as oportunidades de recolocação ou inserção no
mercado de trabalho para a população atingida, a Fundação Renova,
por meio de parcerias com o SENAI (MG e ES), oferece diversas capacitações
de iniciação e qualificação profissional em diversos temas, nas áreas da
construção civil, administração, gestão, segurança do trabalho e produção
de alimentos. O projeto Recoloca Rio Doce realiza cursos presenciais com
o tema “Como se preparar para o Mercado de Trabalho”, além de oferecer
uma série de conteúdos online na plataforma www.recolocariodoce.com.
br . Até outubro de 2022, foram ofertadas 8.492 vagas, com 7.647 pessoas
matriculadas e 5.233 pessoas formadas em 290 turmas.
VALE SABER:

Durante a pandemia foram ofertadas 10.504 vagas para 88 modalidades de cursos
online de iniciação profissional com o SENAI e cursos de desenvolvimento de
Habilidades e Competências com a plataforma Qualifica. Essas qualificações foram
encerradas em agosto de 2021.

QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS LOCAIS
O projeto +Gestão, voltado para capacitar pequenas e médias
empresas em processos de gestão, fazendo assim com que as
empresas se tornem mais competitivas no mercado de atuação, capacitou 145
empresas em nove municípios nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
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R$ 94,2 MILHÕES LIBERADOS
EM FINANCIAMENTOS
PARA MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS
O Fundo Desenvolve Rio Doce concedeu, até outubro de 2022,
R$ 94,2 milhões em crédito para empresas em Minas Gerais e Espírito
Santo. A iniciativa foi criada pela Fundação Renova para facilitar que pequenos
empreendedores ao longo do rio Doce tivessem acesso a recursos para
fomento e capital de giro de seus negócios de forma menos burocrática e com
juros reduzidos. O fundo é gerido pelos Bancos de Desenvolvimento de Minas
Gerais (BDMG) e do Espírito Santo (Bandes). Os desembolsos realizados pelo
Fundo Desenvolve Rio Doce contribuíram para a manutenção de mais de 10,7
mil empregos em Minas Gerais e no Espírito Santo.
"Tenho uma fábrica de roupas desde 2013 em Colatina e peguei o dinheiro do
Fundo Desenvolve Rio Doce para fazer um capital de giro e manter o fluxo de
caixa. Com esse dinheiro, eu consegui equilibrar o caixa e tive um aumento de
vendas entre 15% a 20%. Precisei até aumentar o número de costureiras para dar
conta da produção. Acredito que ele é vantajoso e contribui com as empresas.”
THAILAN HARTUIQUE NICCHIO
Proprietário da Focus Denin Indústria Textil de Colatina (ES)
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STARTUPS CRIAM SOLUÇÕES
INOVADORAS PARA DESAFIOS
DA REPARAÇÃO
Unindo empreendedorismo, tecnologia e sustentabilidade, a inovação
é essencial para a reparação da bacia do rio Doce, um cenário que
demanda, constantemente, geração e aplicação de novos conhecimentos
e técnicas. Com esse propósito, o Edital de Inovação para a Indústria,
realizado em parceria com o Sebrae e Senai, convocou startups e empresas
a apresentarem soluções pioneiras para superar desafios no processo de
reparação do território atingido pelo rompimento.
Entre os projetos selecionados estão iniciativas que fazem uso de drones para
análise da água do rio Doce, de biotecnologias ecológicas para tratamento de
águas e oferecem capacitação profissional em estratégia de negócios para as
comunidades atingidas.

EM NÚMEROS:
R$

950 mil

é o total destinado para a execução
dos três projetos selecionados

FORTALECIMENTO DE MICRO
E PEQUENOS NEGÓCIOS
O projeto Impulso Rio Doce aprovou 1.285 iniciativas de
empreendedorismo para receber ações de consultoria, mentoria e
capacitação em 40 localidades atingidas da bacia do rio Doce. A iniciativa é
conduzida em parceria com o IEBT – Inovação e Transformação Digital. Dos
projetos selecionados, 75% correspondem a negócios existentes e 25% estão
em análise de viabilidade, em setores diversificados, como salão de beleza,
restaurante e alambique.
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COOPERATIVISMO
E ASSOCIATIVISMO
Como forma de fortalecer o cooperativismo e o associativismo,
a Fundação Renova implementou ações para desenvolver
Empreendimentos de Base Solidária (EBS) e de Organizações da Sociedade Civil
(OSC) nos municípios impactados. O resultado foi a formalização e regularização
das associações, inserção delas no mercado, capacitação de seus membros em
gestão e finanças e incremento na geração de renda. Ao todo, foram apoiados 22
empreendimentos de base solidária, de Minas Gerais e do Espírito Santo.

PROPRIEDADES RURAIS
RECEBEM REPARAÇÃO INTEGRADA
A Fundação Renova trabalha para a retomada produtiva das
propriedades rurais que foram impactadas pelo rejeito da barragem
de Fundão. Entre as ações estão a oferta de assessoria técnica, reforma de
infraestruturas danificadas, recuperação de áreas degradadas, construção de
barraginhas e entrega de silagem, além do repasse de tecnologia que permita
um aumento de produtividade e renda para os agricultores e pecuaristas das
comunidades rurais.

EM NÚMEROS:

461

barraginhas construídas para
armazenar água da chuva

800

infraestruturas rurais foram
concluídas, entre currais,
chiqueiros e galinheiros

Quase

53 mil

toneladas de silagem
entregues para produtores
rurais impactados
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PLANO DE GESTÃO AJUDA
PROPRIETÁRIOS RURAIS
A RETOMAREM SUAS ATIVIDADES
Planos de gestão estão sendo desenvolvidos sob medida para
propriedades atingidas entre Mariana (MG) e Rio Doce (MG), trecho
mais afetado pelo rejeito da barragem de Fundão. Elaborado em parceria com a
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG),
o Plano de Adequação Socioeconômica e Ambiental (PASEA) propõe medidas
de melhoria para cada propriedade, além de detalhar as atividades para a
reparação que vêm sendo realizadas desde 2016.
As ações incluem manejo sustentável de pastagens, o uso e conservação do
solo, a adequação e melhoria de estruturas rurais e a instalação de sistemas
para o tratamento do esgoto doméstico, entre outras.
VALE SABER:
Foram concluídas, em julho de 2021, as primeiras hortas agroecológicas

circulares para produtores rurais integrantes do Pasea. O formato circular
das estruturas possibilita um melhor aproveitamento da luz, da água na
irrigação e dos espaços da terra para diversificação do plantio.

FAMÍLIAS RECEBEM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
PARA MELHORAR RENDA
DE SUAS PROPRIEDADES
Entre as ações de recuperação executadas pela Fundação Renova em
relação à retomada econômica das comunidades rurais, com foco na
melhoria da gestão, aumento de produtividade e renda e comercialização dos
produtos, os produtores rurais têm acesso à Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER).
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O trabalho inclui orientação sobre plantio e colheita, repasse de novas
tecnologias que trazem benefícios para a produção do agricultor e do
pecuarista, e estratégias de conservação de recursos naturais.
EM NÚMEROS:

+600

propriedades rurais nas regiões do
médio e baixo rio Doce receberão
ações de ATER

PROPRIETÁRIOS
RECEBEM APOIO TÉCNICO
PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
Os produtores rurais Alisson Patrício e Marina Ritter Waskow são
donos de uma das propriedades em que são realizadas ações para que
funcionem como modelos de produção sustentável. Foram implementadas duas
unidades demonstrativas na propriedade do casal, localizada em Barra Longa
(MG): uma de Sistema Agroflorestal (SAF) e outra de silvicultura de espécies
nativas com fins econômicos. As duas técnicas possibilitam a conservação
ambiental associada com a diversificação da produção e o aumento de renda
por hectare.
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As fazendas-modelo recebem uma série de ações de reparação, como melhoria
de pastagem, reconstrução de infraestrutura rural e plantio de hortas e pomares.
Ainda são oferecidos assistência técnica especializada e todos os insumos e
serviços necessários para implantação da área de demonstração.
VALE SABER:

16

propriedades já possuem Unidades
Demonstrativas implantadas na
região do Alto Rio Doce

25

Unidades Demonstrativas serão
implantadas, fazendas-modelo
de silvicultura de espécies nativas,
manejo de pastagem ecológica
e sistemas agroflorestais

COMUNIDADES AUMENTAM RENDA
VENDENDO SEMENTES PARA USO
NA RESTAURAÇÃO FLORESTAL
A Rede de Sementes e Mudas, criada em parceria com o Centro de
Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan), mobiliza e remunera pessoas
e organizações sociais nas atividades de coleta de sementes e produção de mudas,
que são compradas para o atendimento das demandas de restauração florestal.
Criada em 2019, a rede forneceu, logo no primeiro ano, mais de 1.600 kg de
sementes para projetos e programas da reparação da bacia do rio Doce. A meta é
que a rede consiga fornecer 100% da demanda total por sementes da Fundação
Renova, mas que também possa fornecer insumos para compradores de outros
estados do Brasil contribuindo para a recuperação do bioma Mata Atlântica.
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FAMÍLIAS
EM ASSENTAMENTO DO MST
FORNECEM MUDAS
PARA A REPARAÇÃO
Um convênio firmado entre a Fundação Renova e o Movimento dos
Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) resultou na produção de 150 mil
mudas para ações compensatórias de recuperação de nascentes e preservação
ambiental na bacia do rio Doce. A produção ocorreu no Assentamento
Liberdade, no Município de Periquito (MG), e a venda das mudas para a Renova
gerou uma renda de mais R$ 342 mil aos trabalhadores.
EM NÚMEROS:

274

famílias em assentamentos rurais nos
municípios de Tumiritinga e Periquito, em
Minas Gerais, e Linhares, no Espírito Santo,
estão recebendo ações de assistência técnica
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PARTICIPAR
DA REDE
DE SEMENTES
E MUDAS
MUDOU
A MINHA FORMA
DE OLHAR
A NATUREZA.
"Hoje, além de saber identificar as árvores
e suas sementes, sei da importância que
cada uma tem para abrigo e alimentação
dos animais e o equilíbrio do ecossistema.
Aprendi o que é restauração de fato e sei
que é um processo demorado, que exige
técnica e dedicação. Por isso, valorizo ainda
mais e me sinto feliz em fazer parte, em
ajudar nessa reconstrução.”
DANILA MORAES
etnia Tupiniquim, da aldeia Córrego de Ouro
(Aracruz/ES), que integra a Rede de Sementes
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R$ 120 MILHÕES PARA COMBATE
AO CORONAVÍRUS
A Fundação Renova destinou R$ 120 milhões de verba compensatória ao
Governo de Minas Gerais e ao Governo do Espírito Santo para reforçar
o combate à Covid-19 nos dois Estados. O montante foi disponibilizado em maio
de 2020 para a aquisição de 1.047 respiradores mecânicos em Minas Gerais e
para aquisição de 250 respiradores mecânicos e reformas e adequações em
hospitais nos municípios de Colatina, Linhares e Vitória, no Espírito Santo, com a
construção e modernização de 95 leitos, sendo 33 novos de UTI.
EM NÚMEROS:
R$

84 milhões

para Minas Gerais

R$

36 milhões

Quase

1.300

ventiladores
pulmonares
adquiridos

para o Espírito Santo

INVESTIMENTO DE
R$ 150 MILHÕES EM AÇÕES
ESTRUTURANTES DE SAÚDE
Os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, além de 36 municípios
mineiros, vão receber R$ 150 milhões em recursos da Fundação
Renova para investimentos exclusivamente na área da Saúde. Os recursos
serão empregados no Sistema Único de Saúde (SUS) para reforçar o combate
à Covid-19 e proporcionar um legado estrutural e permanente para as regiões
contempladas. Em Minas Gerais, os recursos serão direcionados para o Hospital
Regional de Governador Valadares e para a criação do Samu Leste do Sul. No
Espírito Santo, possibilitará a construção de Unidades de Pronto Atendimento
(UPAs) em Linhares e Colatina e de hospital de pequeno porte em Baixo Guandu.
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EM NÚMEROS
R$

82,8 milhões

para o Estado de Minas Gerais

R$

R$

60 milhões

para o Estado do Espírito Santo

7,2 milhões

para 36 municípios mineiros

RECURSOS AMPLIAM ASSISTÊNCIA
SOCIAL PARA MAIS DE 23 MIL FAMÍLIAS
A Fundação Renova disponibilizou R$ 33 milhões e 32 veículos para que
cidades ao longo da bacia do rio Doce fortaleçam seus serviços públicos
de proteção e assistência social. Os recursos serão destinados à ampliação de
ações socioassistenciais, socioculturais e apoio psicossocial para 23 mil famílias
vulneráveis que residem nas localidades atingidas pelo rompimento da barragem
de Fundão.

Cerca de R$ 9,5 milhões também foram disponibilizados, por meio do Edital
de Proteção Social. Os recursos serão repassados em projetos que promovam
o atendimento e o acompanhamento da população vulnerável em
11 municípios atingidos.

MARIANA TEM NOVO CENTRO
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
INFANTOJUVENIL
Reforma e ampliação do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil
(CAPSij) entregue pela Fundação Renova em maio de 2020 possibilitou
melhorias no atendimento, tratamento e acolhimento de crianças e adolescentes
portadores de transtornos mentais graves e persistentes em Mariana (MG) e região.
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REPASSE DE R$ 8 MILHÕES
PARA REFORÇAR A SAÚDE
DE BARRA LONGA
Em Barra Longa, a Fundação efetuará, até 2022, o repasse de cerca
de R$ 8 milhões para apoio e fortalecimento dos serviços públicos de
saúde do município. O repasse é resultado de acordo judicial, firmado entre o
município de Barra Longa, a Fundação Renova e suas mantenedoras. A maior
parte do repasse financeiro é destinada à contratação e capacitação de 16
profissionais para atuação nas áreas de Atenção Primária da Saúde (APS),
Saúde Mental e Vigilância em Saúde. Foram contratados psiquiatra, psicólogo,
médicos plantonistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais de
nível superior, médio e técnico para a Vigilância em Saúde.
O acordo também prevê apoio para capacitação de profissionais do SUS do
município, a disponibilização de computadores e notebooks para fortalecer o
sistema de informação em saúde e de dois veículos para apoiar as equipes da
Atenção Primária à Saúde (APS) e Vigilância em Saúde no acompanhamento
das famílias atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Além
disso, estão sendo realizados repasses financeiros anuais para a compra de
medicamentos e para complementação de consultas e exames especializados
do SUS.

60 PROFISSIONAIS REFORÇAM
SISTEMA DE SAÚDE
DE MARIANA E BARRA LONGA
Desde 2016, cerca de 60 profissionais – entre médicos, enfermeiros,
assistentes sociais e psicólogos – contratados pela Fundação Renova
atuam reforçando o SUS (Sistema Único de Saúde) em Mariana e Barra Longa
(MG). Suas atividades estão sob a gestão dos secretários municipais de Saúde e
Desenvolvimento Social.
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A assistência à população desses municípios atingidos foi iniciada
imediatamente após o rompimento da barragem, com o fornecimento dos
primeiros socorros, atendimento psicológico aos familiares das vítimas e de
pessoas desaparecidas, acesso à informação, à água potável, à moradia e à
alimentação adequada. Além disso, 1.760 profissionais do SUS em municípios
atingidos estão recebendo capacitações nas áreas de vigilância em saúde,
atenção primária, atenção secundária e saúde mental.
EM NÚMEROS:
R$

18,6 milhões

para apoio a políticas públicas
de saúde e assistência social em
Mariana

R$

8,9 milhões

destinados à suplementação
de Recursos Humanos em
Mariana

EDUCAÇÃO,
CULTURA E TURISMO

O

incentivo ao turismo
e o apoio às ações

culturais fazem parte do
trabalho da Fundação Renova
na reparação da bacia do
rio Doce. São iniciativas
que fortalecem a economia
local, permitem o resgate e a
manutenção das tradições e
costumes das comunidades
da região. A Fundação Renova
também investe na formação
de jovens líderes comunitários
e em parcerias que agregam
conhecimento.
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A

Fundação Renova considera o turismo como importante fonte impulsionadora da
economia de Minas Gerais e do Espírito Santo. Ações são realizadas para promover
a ampliação da atividade turística em todo o território, incentivando empreendedores
locais e eventos esportivos, religiosos e gastronômicos. Festividades tradicionais também
foram apoiadas, colaborando com a preservação das manifestações locais, atração
turística e movimentação econômica.

•

Foz do rio Doce: a Fundação Renova apoiou diversos eventos como a tradicional Festa do
Caboclo Bernardo, o Circuito Nacional de Surf, a Festa do Robalo, o Verão de Regência e
Povoação, entre outros.
Mariana: importantes eventos para o calendário turístico do município foram apoiados,
como o Iron Biker, o Encontro Internacional de Palhaços e a iluminação do Natal de Luz.
VALE SABER:

Aproximadamente R$ 8 milhões são movimentados
a cada edição do Iron Biker Brasil.

PROJETOS SÃO SELECIONADOS
NAS ÁREAS DE TURISMO,
CULTURA E LAZER
Mais de 220 iniciativas de municípios de Minas Gerais e do Espírito
Santo foram selecionadas pela primeira edição do Edital Doce, de
promoção e melhoria da qualidade de vida da população. São projetos voltados
para o resgate e valorização das tradições culturais, do desenvolvimento das
potencialidades turísticas e da reintegração das atividades esportivas e de
lazer. Mais de R$ 12 milhões foram destinados aos projetos selecionados em 45
municípios. Em março de 2022, a Fundação Renova lançou a segunda edição do
edital, que vai contemplar projetos com orçamentos entre R$ 25 mil e R$ 200 mil.
EM NÚMEROS:
Mais de

220 projetos

aprovados

Mais de

R$ 12 milhões

destinados aos projetos
selecionados em 45 municípios
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PERMITE QUE
PESSOAS QUE
SE ENCONTRAM
EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE
SOCIAL SINTAM
QUE NÃO ESTÃO
SOZINHAS.
"O projeto de equoterapia,
aprovado no Edital Doce, faz
parte da reparação. Temos aí
uma forma de inclusão social.”
CREONICE FREITAS
APAE de Resplendor (MG)
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FORTALECIMENTO
DE ORGANIZAÇÕES LOCAIS
O Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais, desenvolvido
em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de
Desenvolvimento Sustentável (CIEDS), fornece apoio técnico a instituições para
fomentar a atuação nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer. O projeto
busca fomentar essas instituições para que sejam capazes de identificar,
mobilizar, captar recursos, trabalhar em rede e executar ações para o
desenvolvimento comunitário.
EM NÚMEROS:

169

instituições selecionadas
recebem recursos

R$

5 mil

estão sendo destinados a cada
uma das organizações para
investimentos iniciais em projetos
impactados

PARCERIA
FORTALECE NEGÓCIOS
DE GRUPO DE BORDADEIRAS
DE BARRA LONGA
Tradição secular, o bordado é patrimônio cultural em Barra Longa
(MG) e, por meio da parceria com a Associação de Cultura Gerais
(ACG), a Fundação Renova contribui para a consolidação do grupo Meninas da
Barra, composto por 27 mulheres que preservam o bordado manual, herança
da forte presença portuguesa no período colonial. O grupo teve seu trabalho
reconhecido fora do país em apresentação na Feira Internacional de Negócios
Criativos e Colaborativos (Fincc), no início de 2020. Elas já tinham ganhado
projeção nacional em 2018, quando o estilista mineiro Ronaldo Fraga, levou
peças das bordadeiras para o desfile na São Paulo Fashion Week. Atualmente,
três desses bordados integram o acervo do Museu de Arte de São Paulo (Masp).
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"Foi gratificante ver nosso trabalho divulgado. Jamais poderíamos imaginar tamanha
repercussão. Foi a nossa primeira feira digital e deu tudo certo. E estamos também nas
redes sociais. Lá, as pessoas podem ver nossos bordados e estão nos procurando.”
MARIA MAGALY LANNA
Bordadeira

FORMAÇÃO
DE LIDERANÇAS JOVENS
Cerca de 1.000 jovens, entre 15 e 29 anos, foram mobilizados para
participar gratuitamente do primeiro ciclo do Programa de Formação de
Lideranças Jovens, que contempla iniciativas territoriais voltadas à revitalização
ambiental, social, econômica e cultural nos municípios atingidos em Minas
Gerais e no Espírito Santo. Em 2022, o programa iniciou o repasse de recursos
para 58 projetos mineiros e capixabas selecionados. No total, a iniciativa está
destinando mais de R$ 1 milhão em recursos para o desenvolvimento das ações.

FORMAÇÃO DE EDUCADORES
A Fundação Renova firmou convênios com as universidades federais de
Minas Gerais (UFMG) e de Ouro Preto (UFOP) e com o Instituto Federal
do Espírito Santo (IFES) para o projeto Formação de Educadores, que visa
oferecer cursos de Aperfeiçoamento e de Especialização e também bolsas de
Mestrado e Doutorado a quase 7 mil professores das redes públicas de ensino
dos dois estados. Os cursos e bolsas oferecidos têm ligação com o processo de
recuperação e revitalização da região impactada e com a educação ambiental
ao longo da Bacia do Rio Doce.
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INCENTIVO À LEITURA
A Fundação Renova iniciou, em abril de 2022, a etapa de aquisição
dos itens escolhidos pelos representantes das 32 bibliotecas públicas
municipais que aderiram ao projeto de Incentivo à Leitura. O projeto visa à
revitalização de bibliotecas públicas ao longo da Bacia do rio Doce. Cada
biblioteca participante tem à disposição um teto de R$ 200 mil, que está sendo
usado para melhorias de infraestrutura, aquisição de livros e equipamentos,
bem como para capacitação dos servidores.

PRESERVAÇÃO DO ACERVO
DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS
DA RESERVA TÉCNICA
A Reserva Técnica, desde sua implantação, em 2016, realiza o trabalho
de identificação, catalogação, conservação e restauração dos bens
móveis e integrados de valor histórico, cultural e religioso resgatados das
Capelas de São Bento e de Nossa Senhora das Mercês, em Bento Rodrigues, da
Capela de Santo Antônio, em Paracatu de Baixo, e da Capela de Nossa Senhora
da Conceição, em Gesteira.
O objetivo da Reserva Técnica é a guarda, recuperação, preservação e a
difusão desses bens, que fazem parte da história religiosa e afetiva das
comunidades atingidas. Por isso, questões como os valores histórico e cultural e
a religiosidade permeiam todo o trabalho desenvolvido e definem os critérios e
as metodologias adotados para a adequada execução dos trabalhos.
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FUNDAÇÃO RENOVA CONTA COM REDE
COLABORATIVA PARA REPARAÇÃO
Ao lado da Fundação Renova, uma rede de parceiros colabora na
criação de estratégias, execução das ações e no cumprimento das
metas. São técnicos e especialistas de diversas áreas de conhecimento,
dezenas de entidades de atuação social, ambiental e econômica e organizações
referência na produção científica do Brasil e do mundo.
EM NÚMEROS:

25 universidades
40 ONGs

+ 70

entidades compõem o
modelo de governança do
sistema de reparação
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ENTIDADES
QUE COLABORAM
COM A REPARAÇÃO
Instituições nacionais e internacionais trazem conhecimento científico
e trabalham com a Fundação Renova para conceber e implementar
soluções para os desafios da reparação. Estão entre elas:
UNESCO - o Acordo de Cooperação Técnica Internacional firmado entre as
duas entidades promove o desenvolvimento sustentável - social, ambiental e
econômico - das regiões atingidas. Com seu quadro técnico multidisciplinar, a
UNESCO pode trazer experiências e buscar soluções relevantes e inovadoras.
WWF-Brasil - a parceria teve início em 2018 com um projeto piloto de
recuperação florestal em larga escala. Desde então a entidade aplica sua
experiência na bacia do rio Doce, utilizando modelos de recuperação florestal
já testados em outras regiões e que visam o aumento da quantidade e melhoria
da qualidade da água;
WRI-Brasil – o instituto de pesquisa que promove a proteção do meio ambiente
como oportunidade econômica é parceiro da Fundação Renova desde 2017,
ajudando a implantar soluções de uso sustentável da terra em áreas rurais;
Somam-se a essas entidades inúmeras outras como:
• Agência Nacional de Águas (ANA)
• Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil)
• BrazilFoundation
• Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce)
• Ibama
• ICMBio
• Instituto Elos
• Instituto Terra
• Funai
• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes)
• Governos federal e estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo
• Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
• Serviço Social da Indústria (SESI)
• Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Espírito Santo (UFES),
Viçosa (UFV), Ouro Preto (UFOP) e Universidade Vale do Rio Doce (Univale)

62

ESPECIALISTAS DO MUNDO
INTEIRO ASSESSORAM
OS ESFORÇOS DA REPARAÇÃO
Convocado e gerido pela União Internacional para a Conservação da
Natureza (UICN), hoje a maior e mais diversificada rede ambiental do
planeta, o Painel do Rio Doce fornece recomendações técnicas à Fundação
Renova desde 2018, com o objetivo de assessorar os trabalhos de recuperação
na bacia do rio Doce.
O Painel do Rio Doce é composto por especialistas nacionais e internacionais
que acumulam diversas habilidades técnicas, qualificações acadêmicas e
conhecimentos locais.

"O painel tem uma responsabilidade e um desafio muito grande de analisar,
entender e produzir recomendações técnico-científicas para a Renova. É uma
ação que terá outros desdobramentos para a sociedade.”
FRANCISCO BARBOSA
Vice-presidente do Painel do Rio Doce Ecologia de Água Doce
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