
Olá! Estamos na última edição do Boletim Jornada de Governador Valadares 
em 2021. Você vai descobrir em que pé estão as obras da nova captação de 
água, conhecer os projetos esportivos e culturais que a cidade vai receber, 
conferir como andam os trabalhos de recuperação ambiental e muito mais! 
Leia e compartilhe!

Você sabe como está o andamento 
das obras da nova captação de água 
de Governador Valadares? Durante 
o ano, os tubos foram instalados nos 
bairros Vila Bretas e São Paulo e, 
nesses trechos, mais de 55% das 
obras foram concluídas.

As atividades também seguiram 
na zona rural. Por lá, concluímos 
algumas etapas da obra, como a 
terraplanagem e a fundação na área da 
captação e a construção de estruturas 
para os tubos atravessarem o rio 
Suassuí e a ferrovia.

Também em 2021, iniciamos a 
contratação das novas empresas que 
serão responsáveis pela construção 
da adutora, nas frentes de trabalho na 
captação de água, travessias aéreas 
e subterrâneas. Hoje, cerca de 16 
quilômetros de tubos foram instalados 
em toda obra.

55% das obras da adutora 
estão concluídas no 
trecho urbano

Valadares vai 
receber projetos 
esportivos e culturais
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“A obra passou aqui na minha rua. 
Apesar dos transtornos que toda 
obra tem, a minha experiência foi 
ótima. Tive atendimento a todo o 
momento. Sempre que precisava 
de alguma coisa, as meninas que 
faziam o Diálogo estavam prontas 
para atender”.

Mara Lúcia Alves dos Santos, 
moradora da Rua Lincoln Byrro

A adutora vai levar água do rio 
Corrente até as Estações de 

Tratamento (ETAs) dos bairros 
Santa Rita, Vila Isa e Centro. Ela 

poderá oferecer até 900 litros por 
segundo, garantindo  uma nova 
fonte de captação de água, além 

do rio Doce.

Quer saber como anda a 
qualidade da água do rio Doce?

Acesse o Portal do Monitoramento  
Rio Doce e veja os resultados 

do nosso programa!

Clique aqui

A Prefeitura de Governador 
Valadares assinou, em novembro, o 
Acordo de Cooperação Técnica com 
a Fundação Renova, que prevê apoio 
ao Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) do município. Esse 
apoio será feito em parceria com 
duas instituições selecionadas 
no Edital de Proteção Social – o 
instituto Nosso Lar e o Instituto 
Brasil Igualdade Social (IBIS).

Cada entidade tem o seu próprio projeto 
e qualquer pessoa da cidade poderá 
participar, sendo os bairros Turmalina e 
Santa Rita os locais que vão sediar as 
ações. Os projetos vão oferecer diferentes 
serviços gratuitos, como atividade física, 
oficinas culturais, entre outros.

Ao todo, a Fundação Renova vai investir 
cerca de R$ 1,1 milhão nesses projetos. 
O objetivo é aumentar o atendimento às 
famílias vulneráveis que moram nas 
localidades atingidas pelo rompimento 
da barragem de Fundão. No total serão 
destinados R$ 27 milhões aos municípios.

Hospital Regional 
recebe novo recurso 
para as obras e compra 
de equipamentos

O Hospital Regional de Governador 
Valadares recebeu um total de  
R$ 129 milhões de recursos 
compensatórios da Fundação Renova, 
que estão sendo destinados para 
ações de benefício coletivo na bacia 
do rio Doce. Os depósitos foram 
feitos nas contas da 12ª Vara Federal, 
que fiscaliza o uso dos recursos 
pelo governo do estado, que é o 
responsável pela execução das obras.

Com a conclusão das obras e compra 
dos equipamentos, o hospital terá 265 
leitos, sendo 176 de enfermaria, 39 de 
urgência e emergência e 50 leitos de 
UTI, além de 9 salas de cirurgia.

R$ 75 milhões já tinham 
sido depositados por meio 
da Agenda Integrada,  uma 
iniciativa que está destinando 
recursos para educação, 
saúde e infraestrutura nos 
municípios atingidos.

Agora, mais R$ 54 milhões 
foram repassados pelo Fundo 
Saúde, ação que tem o objetivo 
de fortalecer a saúde pública 
dos municípios atingidos.

Entenda a distribuição de recursos:
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https://portal-de-monitoramento-rio-doce-fundacaorenova.hub.arcgis.com/pages/pa-monitoramento-convencional


Conheça o trabalho de 
recuperação ambiental

A meta da Fundação Renova é 
recuperar 5 mil nascentes e 40 mil 
hectares de Áreas de Preservação 
Permanente (APP) e de recarga 
hídrica na bacia do rio Doce. E 
Governador Valadares é parte 
importante desse processo.

Em nosso município, cerca de 25 
proprietários rurais da região de São 
Vitor atuam nas ações de restauração, 
protegendo 195 nascentes e 121 
hectares de APPS. Se você deseja ser 
um deles, inscreva-se no Edital de Adesão 
de Produtores Rurais aos Programas de 
Restauração Florestal.

Projeto une preservação ambiental 
com produção de feijão

Um projeto iniciado na região de 
Melquíades está unindo preservação 
ambiental com fomento à produção de 
feijão. Em parceria com a WWF-Brasil, 
da Empresa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (EMATER) e da 
Prefeitura de Governador Valadares, 
estamos apoiando seis produtores 
rurais que participam dos programas de 
restauração florestal.

Com a assistência técnica e os insumos 
(grãos, adubos etc.) recebidos, os 
agricultores estão conseguindo melhorar 
a produção de feijão junto à conservação 
do meio ambiente. O objetivo é que eles 
consigam aumentar a renda e vender 
o produto para novos mercados.

 “O projeto está sendo muito 
bom. Já estou com a madeira e 
os arames para cercar as minhas 
nascentes. Também estamos 
recebendo sementes e adubos 
para o plantio de feijão, tem 
ajudado muito”, conta Vagner 
Martins de Andrade, da região 
de Córrego Limoeiro, um dos 
participantes do projeto.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

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

Você conhece o Sistema Indenizatório 
Simplificado? Implementado em 2020 

pela 12ª Vara Federal, o sistema 
permite a indenização de categorias 

muitas vezes informais como 
artesãos, carroceiros, lavadeiras, 

pescadores de subsistência e 
informais, areeiros e outros.

Ele também indeniza categorias 
formais como pescadores profissionais, 
proprietários de embarcações e 
empresas como hotéis, pousadas e 
restaurantes. Para ter acesso, é preciso 
estar representado por advogado ou 
defensor público e acessar o Portal 
do Advogado, disponível no site da 
Fundação Renova.

O distrito de Baguari já tinha 
acesso ao sistema – por lá, cerca 
de 500 pessoas foram indenizadas, 
totalizando R$ 39,1 milhões pagos. 
Desde do dia 1º de dezembro, a 
plataforma está disponível para toda a 
cidade. O prazo de adesão, conforme 
decisão judicial, vai até o dia 30 de abril 
de 2022.

Maiores de 16 anos na data do 
rompimento e que realizaram alguma 

das ações abaixo até 30 de abril de 2020: 

Categorias informais (artesãos, 
carroceiros, lavadeiras, pescadores 

de subsistência e informais, areeiros 
e outros) e formais (pescadores 
profissionais, proprietários de 

embarcações, hotéis, pousadas e 
restaurantes). No site da Fundação Renova 

é possível ter acesso à lista completa.

É preciso ser representado por um 
advogado ou defensor público, que deve 

cumprir todas as etapas e enviar as 
documentações, definidas pela justiça, 

por meio do Portal do Advogado, no site 
da Fundação Renova. 

Valadarenses agora 
têm acesso ao Sistema 
Indenizatório Simplificado
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Quem pode aderir ao Sistema?

Quais categorias  
podem ser indenizadas? 

Como acessar o Sistema? 

 fizeram registro/ solicitação/ 
protocolo/ entrevista/ cadastro 

ou manifestação junto à 
Fundação Renova;  

 
OU 

entraram com ação na Justiça 
brasileira ou estrangeira; 

OU 

manifestaram a órgãos e 
instituições públicas a condição 

de atingido, com a explicação 
do seu dano, devidamente 
comprovado por certidão 

fornecida pelas instituições 
(Defensoria Pública, Ministério 
Público, Polícia Militar, Polícia 

Civil, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil, Assistência  

Social do Município).
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