
Olá! Você está lendo a primeira edição do Boletim Jornada da Calha do Rio 
Doce no ano de 2022. Dessa vez, apresentamos atualizações sobre o sistema 
de indenização e outras ações em andamento na região, como o trabalho de 
recuperação ambiental e o projeto que está fortalecendo os micro e pequenos 
negócios. Vamos conhecer? Boa leitura!
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Nas oficinas de artesanato, a flora e fauna da 
região serviram de inspiração para as peças

Apoio a projetos que 
unem arte e cuidado 
com o meio ambiente

Uma parte da história de Rita Bordone, 
moradora de Bom Jesus do Galho, 
foi ter criado, em 2019, um grupo de 
artesãos com cerca de 16 participantes. 
Seu projeto recebeu apoio para 
melhorar suas atividades por meio 
de duas iniciativas: o Edital Doce e o 
Fortalecimento das Organizações Locais.

Como coordenadora do Grupo de 
Artesãos de Bom Jesus do Galho, 
Rita viu nessas duas iniciativas da 
Fundação Renova uma oportunidade 
de unir sua paixão pela arte e pela 
natureza. Outro ganho foi para quem 
participou das oficinas, pois elas 
representaram uma chance para 
as pessoas aprenderem uma nova 
atividade e gerarem renda.

Além desses dois projetos, Rita é 
participante ativa em mais duas 
iniciativas dentro do processo da 
reparação: Aves do Perd, projeto da 
Associação de Amigos do Parque 
Estadual do Rio Doce apoiado pelo 
Edital Doce, e Arranjo Produtivo 
Local (APL) de Marliéria (você vai 
saber mais sobre essa iniciativa na 
próxima matéria). 

Você já ouviu falar sobre Arranjos 
Produtivos Locais, também chamados 
de APLs? Eles estão sendo organizados 
por pessoas e entidades ligadas à cadeia 
do turismo. Essa iniciativa de apoio ao 
desenvolvimento turístico está sendo 
realizada em quatro municípios polos, 
nas regiões atingidas pelo rompimento 
da barragem de Fundão, sendo um 
deles em Marliéria. A ideia é estimular o 
ecoturismo na região do Parque Estadual 
do Rio Doce (Perd) assim como o turismo 
de aventura e o turismo rural.

Para isso, diagnósticos, consultorias e 
treinamentos estão sendo realizados 
com os principais empreendedores e 
lideranças do setor do turismo. Entre 
as ações, está a participação dos 
integrantes dos grupos em grandes 
eventos, como a Semana do Turismo, 
o Congresso da Associação Brasileira 
de Empresas de Turismo de Aventura 
(Abeta) e a visita a um projeto 
turístico em Recife (PE).
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O Edital tem como meta restaurar cinco mil nascentes

É produtor rural? Que tal ajudar a 
preservar a bacia do rio Doce?

Você sabia que os produtores rurais 
podem ajudar a recuperar a bacia 
do rio Doce? O Edital de Adesão de 
Produtores Rurais aos Programas de 
Restauração Florestal está aberto até 
que se alcance a meta de restaurar 
5 mil nascentes e 40 mil hectares de 
Áreas de Preservação Permanente 
(APPs) e de recarga hídrica. As 
inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas no site da Fundação Renova 
(www.fundacaorenova.org). Veja as 
regiões que podem participar:

Bacia do 
Rio Corrente 

Grande

Córrego 
Indaiá

Ribeirão 
Melquíades

Ribeirão 
Santa Helena

Com o Edital Doce, fizemos o 
projeto Artesanato que Renova, 
que contou com 16 oficinas de 
bordado pensadas em cima 
da flora e da fauna da região. 
Fizemos panos de prato, toalhas 
de rosto, bolsas… Já com o 
Fortalecimento das Organizações 
Locais, participamos de cursos 
de capacitação e desenvolvemos 
o Kit Criativo, que foram 15 kits 
com materiais básicos para 
produção de peças artesanais 
para desenvolvimento dos 
artesãos”, conta.

Sempre gostei de arte. Fiz 
faculdade de artes visuais e 
sou observadora de pássaros. 
Acho que a educação ambiental, 
quando passa pela arte, consegue 
sensibilizar mais pessoas. E a 
sustentabilidade, o cuidado com 
o meio ambiente, deve vir de 
todos. Nossas estampas são com 
impressão botânica, tudo natural, 
não usamos nada químico. Além 
disso, as folhas utilizadas no 
artesanato são colhidas na época 
de poda das árvores”, explica Rita.

Foi muito bom participarmos da 
Semana do Turismo e também 
da visita técnica ao Recria, no 
Recife. Participar desses eventos é 
importante. Em uma das palestras 
que fui, ficou a lição: ‘determine 
Marliéria como destino turístico. 
Esqueçam os grandes destinos. As 
coisas, para se tornarem grandes, 
têm que começar da base mesmo, 
menores’”, conta Ubiratan Lana 
Castro, membro do APL de Marliéria.

Pessoas e entidades 
se organizam para o 
desenvolvimento do 
turismo na região
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Rita Bordone: arte para sensibilizar sobre sustentabilidade
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O ecoturismo na região do Perd é uma das apostas do APL de Marliéria

““

““

Fortalecimento das Organizações 
Locais - o projeto selecionou 169 
instituições (sendo 53 da região 
da Calha) para receberem apoio 
financeiro e capacitações sobre 
elaboração de projetos, como 

concorrer a editais, controle das 
finanças, dicas contábeis e jurídicas, 
de comunicação, entre outros temas.

Edital Doce - 228 projetos receberam 
cerca de R$ 12,5 milhões. O objetivo é 

fomentar e apoiar projetos de  
cultura, turismo, esporte e lazer 

nas regiões atingidas.

Saiba mais

““

As regiões atendidas foram 
definidas pelo Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce (CBH-

Doce) e pelo estudo de priorização 
feito pelas universidades federais 

de Minas Gerais (UFMG) e de 
Viçosa (UFV).

Saiba mais
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Ação para fortalecer 
micro e pequenos 
negócios

O projeto Impulso Rio Doce 
selecionou mais de mil negócios e 
ideias ao longo da bacia do rio Doce. 
Desde janeiro, seus gestores estão 
recebendo capacitação, assessoria e 
acompanhamento para desenvolverem 
os empreendimentos. O objetivo é 
diversificar a economia e fortalecer 
os micros e pequenos negócios das 
localidades atingidas.

Alexia Ribeiro, moradora de Ipatinga, 
foi uma das pessoas que teve o seu 
negócio selecionado. Há um ano, ela 
mantém uma loja on-line de biquínis, 
em que ela própria desenha as peças. 

Pedidos de indenização 
pelo PIM e AFE podem 
ser feitos online 

Cuidados com a 
Covid-19 continuam

Desde 10 de janeiro de 2022, a 
Fundação Renova passou a atender aos 
pedidos de reparação financeira pelos 
danos causados pelo rompimento 
da barragem de Fundão (MG) pela 
internet, por meio do Sistema PIM/
AFE (SPA). Essa ferramenta passa a 
atender, de forma online, os pedidos de 
indenização referentes aos Programas 
de Indenização Mediada (PIM) e Auxílio 
Financeiro Emergencial (AFE). 

Para aderir a esse sistema, é 
necessário comprovar, por meio 
de documentos, os danos sofridos 
pelo rompimento da barragem de 
Fundão em 2015. É preciso também 
ter o cadastro concluído na Fundação 
Renova. O acesso ao sistema só 
pode ser feito pelo seu advogado ou 
defensor público.  Vamos saber mais 
sobre essa novidade?

O seu advogado ou defensor público 
deverá acessar o link do SPA 

na página da Fundação Renova 
(fundacaorenova.orgfundacaorenova.org)  e iniciar o 
cadastro e a criação de usuário.

Após esse passo, ele preenche os 
seus dados e envia os documentos 

necessários. Se houver erros de 
preenchimento e/ou documentação, 

o advogado será informado e 
deverá corrigir as informações.

Se estiver tudo certo após a análise 
das informações e dos documentos 

enviados, será apresentada a 
proposta de indenização, que poderá 

ser aceita ou não pelo atingido

Em caso de aceite, o termo de acordo 
será enviado para homologação 
da justiça e o pagamento será 

realizado em 90 dias.

Desde o início da pandemia, estamos 
acompanhando a proliferação do 
coronavírus em todo o território 
atingido e continuamos adotando 
ações de prevenção e segurança 
por regiões, de acordo com os 
protocolos regionais, nacionais e 
internacionais. Devido aos novos 
casos de Covid-19 e gripe, as reuniões 
com as comunidades continuam, em 
sua maioria, de forma virtual. Dessa 
forma, asseguramos a segurança da 
população e dos colaboradores.

Em nosso site, você consegue ver 
todas as medidas que adotamos desde 

que a pandemia começou. Acesse:

Resolvi me inscrever no Impulso 
Rio Doce porque acho que ele 
vai me ajudar muito em relação 
ao gerenciamento da marca, 
principalmente na questão 
financeira. Quero estudar mais 
a fundo tudo o que envolve 
empreendedorismo e, por isso, 
minhas expectativas são as 
melhores possíveis”, conta.

Do total de 1.285 negócios, cerca 
de 75% são empreendimentos já 
existentes e os outros 25% estão 
na fase de ideias para serem 
transformados em um possível 
negócio. Entre os exemplos estão 
salão de beleza, restaurante, oficina 
mecânica, peixaria, alambique, 
fábrica de temperos, venda de 
mudas de plantas (flores e frutas), 
loja de roupas e acessórios, 
alimentação e serviços em geral.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/fale-conosco

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

O território Calha do Rio Doce é composto 
pelos seguintes municípios: Bom Jesus 
do Galho, Bugre, Caratinga, Córrego Novo, 
Dionísio, Fernandes Tourinho, Iapu, Ipaba, 
Ipatinga, Marliéria, Pingo D’Água, Raul 
Soares, Rio Casca, Santana do Paraíso, 
São Domingos do Prata, São José do 
Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe, 
Sobrália e Timóteo.

““

Qual a diferença entre o Sistema 
Indenizatório Simplificado e esse 

novo Sistema PIM/AFE (SPA)?

O Sistema Indenizatório 
Simplificado é destinado para 

as categorias informais, que não 
conseguem comprovar os danos 

sofridos pelo rompimento da 
barragem de Fundão. Já o sistema 

PIM/AFE tem como público 
os atingidos que conseguem 
comprovar os danos sofridos.
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A partir daí, será feita uma análise 
das informações junto com a 

documentação enviada para a 
verificação de elegibilidade.
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Dúvidas? 
Ligue para 0800 031 2303. 

fundacaorenova.org/covid-19

http://fundacaorenova.org
http://fundacaorenova.org/covid-19

