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Aumentar a produção de leite, aliando 
inseminação artificial e técnicas de 
manejo do gado: essa é a proposta 
do programa Renova Rebanho, que 
promove o desenvolvimento rural 
sustentável em áreas atingidas pelo 
rompimento da barragem de Fundão.

Em nossa primeira edição de 2022, 
trouxemos atualizações de nossas iniciativas 

na cidade, como as obras no Parque de 
Exposições, o projeto Impulso Rio Doce e as 

indenizações. Boa leitura!

Sustentabilidade 
e produção rural 

caminhando juntas

Você participa do Plano de 
Adequação Socioeconômica e 
Ambiental (Pasea) e tem interesse 
em participar dos próximos cursos? 
Entre em contato com o analista 
de Diálogo ou a equipe de Uso 
Sustentável da Terra (UST) que 
atende sua família!

Em janeiro, foi a vez  
de 17 produtores  
rurais de Barra Longa  
aprenderem a técnica 
 de Inseminação  
Artificial em  
Tempo Fixo (IATF).  
Os resultados esperados incluem ampliação 
e melhoria dos sistemas produtivos.
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Veja como está o Parque:

Acompanhe as obras do 
Parque de Exposições 

“Mesmo que a 
gente já faça a 
inseminação aqui, 
é muito importante 
continuar praticando, 
incluindo a parte do 
preparo do sêmen. 
Temos benefícios a 
longo prazo, porque 
aumentamos a 

produção, e a curto prazo, pois 
conseguimos controlar o volume do 
leite produzido”. 

Vagner Carneiro 
Filho do Sr. José

As obras estão na reta final. 
Inicialmente, a previsão de finalização 
era dezembro de 2021, mas foi preciso 
ajustar o cronograma devido às chuvas 
dos últimos meses.

Estão em andamento:

Após a finalização da pavimentação, serão 
concluídos o paisagismo, a urbanização e a 
iluminação do acesso.

A complementação de aterro para a 
pavimentação do acesso.

As obras da Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE).

As atividades de drenagem. 

A judicialização é um termo que 
aparece com frequência em nossas 
ações ao longo da bacia do rio Doce 
e significa que uma determinada 
questão foi levada para decisão de um 
Juiz que é a autoridade competente 
para determinar obrigações a serem 
cumpridas por cada uma das partes 
envolvidas. No nosso caso, quem faz 
isso é o juízo da 12ª Vara Federal.

Em Barra Longa, assim como nas 
demais regiões atingidas pelo 
rompimento da barragem de Fundão,  
as ações judicializadas incluem o 
Sistema Indenizatório Simplificado.

Esse sistema entrou em funcionamento 
em agosto de 2020, a partir de uma 

decisão do juízo da  
12ª Vara. Os valores por 
categoria de dano, as 
documentações e os 
critérios foram definidos 
pela Justiça. O acesso 
acontece pela plataforma 

on-line Portal do Advogado, disponível 
no site da Fundação Renova somente 
para advogados e defensores públicos.

Até o final do ano passado, cerca de  
R$ 5,1 bilhões foram pagos em 
indenizações ao longo da bacia por meio 
do Sistema Indenizatório Simplificado. 
Atualmente, as homologações referentes 
ao sistema seguem acontecendo 
normalmente pelo juiz da 12ª Vara.

Judicialização:  
entenda como  
funcionam as  
definições do 
Sistema Indenizatório 
Simplificado

A IATF permite melhorar a 
qualidade genética dos animais.

O curso foi na propriedade do
Sr. José Geraldo Carneiro, que
aplica a biotecnologia há dois anos.

intervenções é abril de 2022.
O prazo para a conclusão das

A fachada do edifício-sede está concluída.

Visão interna do edifício-sede.

O muro de contenção, que

permitirá a duplicação da via de

acesso, também está finalizado.



Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

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

Precisamos unir esforços para 
preservar a nossa saúde e a de nossas 
famílias! Além da vacinação contra 
a Covid-19, que é fundamental nesse 
cenário, vamos reforçar os cuidados  
no dia a dia?

No caso da Patrícia Coelho, o programa 
está ajudando na organização financeira 
da sua empresa, que comercializa 
linguiças recheadas e carnes defumadas: 
“a gente tinha uma visão muito limitada, 
não levávamos em conta o que 
gastávamos para produzir e, quando as 
coisas apertavam, tirávamos do nosso 
próprio bolso. Agora vamos mudar”, 
afirma a proprietária da Uai Defumados.

Aqui na região, atuamos 
em parceria com o Centro 
Popular de Cultura 
e Desenvolvimento 
(CPCD). Veja os projetos 
selecionados em Barra Longa:

Em toda a bacia do rio Doce, mais de 
1.280 propostas foram selecionadas 
para participar gratuitamente 
de capacitações sobre gestão de 
negócios. Essas atividades são do 
projeto Impulso Rio Doce.

Sabia que, na bacia do rio Doce, as 
iniciativas para revitalização ambiental, 
social e econômica das comunidades 
estão partindo também dos jovens?  
Em Minas Gerais e no Espírito Santo,  
58 projetos estão em execução com o 
apoio do programa de Formação  
de Lideranças Jovens da 
Fundação Renova, que 
está destinando mais de 
R$ 1 milhão em recursos  
desde janeiro.

Tuim da Barra 
Serão realizadas ações de educação 
ambiental e que proporcionam o retorno 
dos pássaros Tuins ao munícipio, com a 
construção de comedouros, por exemplo.

Renascer para sobreviver 
A proposta é revitalizar a Nascente de Cima, 
que abastece as 11 famílias da Comunidade 
do Bananal, e iniciar um processo de 
educação ambiental no local.

Plantando vida 
O projeto vai promover a conscientização 
das pessoas sobre a importância das 
árvores na cidade. Está prevista a 
distribuição de mudas e o plantio de 1.000 
árvores na Comunidade do Açude.

Cuidar da sua 
saúde é cuidar 
de toda a cidade

Lave com frequência as mãos 
com água e sabão (quando 
não for possível, higienize  
com álcool gel 70%).

Não se esqueça da sua  
maior aliada: a máscara!

Evite aglomerações e 
mantenha a distância de  
2 metros das pessoas.

Ao tossir ou espirrar, cubra 
a boca com os braços, e 
não com as mãos.

Evite o compartilhamento de 
objetos pessoais e contatos 
físicos, como apertos de 
mão, beijos e abraços.

Impulso para tirar 
as ideias do papel e 
desenvolver os negócios

Negócios de diversos tamanhos 
e segmentos fazem parte da 
ação, como comércio e serviços, 
associações, produtores rurais que 
querem comercializar seus itens e 
empreendedores que desejam tirar 
suas ideias do papel.

Em Barra Longa, foram selecionados 120 
ideias e negócios. Além disso, 5 pessoas da 
cidade foram contratadas para acompanhar 
os grupos e formar uma rede de apoio entre 
os empreendedores da região. O ponto para 
atendimento fica na rua Avenida Manoel 
Carneiro, 349, Centro.  

“Vamos revitalizar a nascente, 
plantando mudas ao redor, para que ela 
volte ao fluxo que tinha antigamente”.

Larissa Barreto 
Uma das responsáveis pelo projeto

Lideranças  
jovens que 
transformam o futuro

O seu advogado ou defensor 
público deve clicar aqui para a 
criação do usuário na plataforma.

A partir daí, será feita uma 
análise das informações junto 
à documentação enviada, para 
verificar a elegibilidade.

Após isso, ele preenche seus 
dados e envia os documentos 
necessários. Se houver erros de 
preenchimento ou documentação, 
o advogado será informado e deve 
corrigir as informações.

Se estiver tudo certo, será 
apresentada a proposta de 
indenização, que pode ser aceita 
ou não pelo atingido.

Você sabia? Agora é 
possível pedir indenizações 
on-line pelo PIM e AFE
Quem tem cadastro concluído na 
Fundação Renova pode aderir ao 
Sistema PIM/AFE, sendo que é preciso 
comprovar, por meio de documentos, 
os danos sofridos com o rompimento 
da barragem de Fundão. 
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Até o fim de 2021, R$ 8,71 bilhões 
foram pagos em indenizações e auxílios 
financeiros para cerca de 363,5 mil 
pessoas na bacia do rio Doce.

Qual a diferença entre 
o Sistema Indenizatório 
Simplificado e o SPA?
O Sistema Indenizatório 
Simplificado segue atendendo 
categorias informais, com 
dificuldade para comprovação dos 
danos sofridos, e formais. O prazo 
para aderir é 30 de abril de 2022, 
mas a pessoa precisa ter solicitado 
cadastro até 30 de abril de 2020.

Já o Sistema PIM/AFE é voltado 
para os atingidos que conseguem 
comprovar os danos. Até o final 
de 2023, estamos cadastrando 
as pessoas que fizeram essa 
solicitação até o fim do ano passado, 
conforme decisão judicial. Com o 
cadastro concluído, é possível aderir 
ao Sistema PIM/AFE e participar de 
outros programas socioeconômicos 
da Fundação Renova.

Quem foi indenizado pelo 
Sistema Indenizatório 
Simplificado pode ser  
atendido pelo SPA?
Não. Ter sido indenizado pelo  
Sistema Indenizatório Simplificado 
significa a quitação total e definitiva 
dos danos financeiros sofridos com o 
rompimento da barragem de Fundão. 

O acesso ao sistema só pode ser feito

 por advogados ou defensores públicos.

Projeto oferece diagnósticos, consultorias,

treinamentos coletivos e mentorias gratuitamente.


