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Olá! Esta é a 12ª edição do Boletim Jornada do território Calha do Rio Doce. Você vai ficar por 
dentro das principais ações que estão em andamento para reparar e compensar os danos 
causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Dessa vez, apresentamos projetos 
desenvolvidos com crianças e jovens da região, o atendimento móvel realizado pela equipe de 
Diálogo e informações sobre o Sistema Indenizatório Simplificado, entre outros assuntos. Leia 
e compartilhe!

Alunos e professores da Escola Municipal Manuel Lúcio 
de Morais, em São José do Goiabal, participaram 
de uma programação diferente sobre preservação 
ambiental. A escola recebeu, no final de março, o 
Circuito da Água Bacia do Rio Doce, ação que contou 
com jogos, oficinas, palestras, plantio de mudas e 
concurso de desenhos sobre o meio ambiente.

Incentivando crianças 
a serem agentes da 
preservação 

O concurso de desenhos marcou o Circuito da 
Água Bacia do Rio Doce em São José do Goiabal
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Um dos ganhadores do concurso, o aluno Jefferson 
Martins Valadares, de 10 anos, destaca sua 
preocupação com o futuro e conta o que aprendeu 
durante o evento.

“As pessoas que estão nascendo agora correm 
o risco de ficar sem água. Temos que ter mais 
cuidado quando estamos escovando os dentes 
para não deixar torneira aberta, tomar banho 
menos demorado e não jogar lixo nos rios. No meu 
desenho eu quis passar o amor pela natureza e 
esse cuidado com a água”,  diz.

O evento também contou 
com plantio de mudas

 Jefferson Valadares, de 10 anos, um 
dos ganhadores do concurso

Vendo 
de perto
Outra atividade do 
Circuito da Água Bacia 
do Rio Doce foi a visita 
à Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE) de São 
José do Goiabal. Na 
ocasião, as crianças 
puderam aprender 
a importância do 
saneamento para a saúde 
das pessoas e do rio.



Jovens da bacia do rio Doce estão 
colocando em prática os projetos 
desenvolvidos durante o programa de 
Formação de Lideranças Jovens. E os 
participantes da iniciativa no território 
Calha do Rio Doce puderam trocar 
experiências sobre as ações desenvolvidas 
durante o seminário Vozes da Juventude, que 
aconteceu no Parque Estadual do Rio Doce 
(Perd) no dia 19 de março.

Juventude unida para 
transformar o lugar 
onde vive

O encontro contou com a presença de 70 jovens 
de 20 municípios que participaram de atividades 
educativas ambientais e de confraternização, além 
do bate-papo sobre a construção dos projetos 
em suas cidades. Em nossa região, o projeto de 



Formação de Lideranças Jovens é o Raízes e Asas 
do Rio Doce, coordenado pela Fundação Geraldo 
Perlingeiro Abreu (FGPA) em parceria com a 
Fundação Renova.

Isadora Pereira, de Fernandes Tourinho, uma 
das jovens participantes, avalia que o momento 
significou uma importante troca de experiências. 
Ela e mais dois colegas estão desenvolvendo um 
projeto de arborização urbana no município. “Eu 
tive a oportunidade de conhecer outros jovens, de 
outros projetos, e com certeza isso vai enriquecer 
muito o meu conhecimento. Além disso, foi uma 
experiência única, porque não conhecia o Parque”, 
conta.

O projeto Formação de Lideranças 
Jovens reuniu mais de mil 

participantes ao longo da bacia do rio 
Doce, que receberam capacitações 

e elaboraram projetos para suas 
próprias comunidades. 

No total, mais de R$ 1 milhão 
estão sendo destinados para o 

desenvolvimento de 58 iniciativas 
conduzidas por cerca de 112 jovens 

selecionados.



Os municípios começaram a usar os recursos da Agenda 
Integrada, um pacote de cerca de R$ 830 milhões 
destinados para investir em melhorias na saúde, educação e 
infraestrutura em Minas Gerais e no Espírito Santo. 

O depósito judicial havia sido feito em julho de 2021 pela 
Fundação Renova e, agora, o Poder Público está usando os 
valores para comprar vans escolares e ônibus, por exemplo.

Dentre os municípios que estão utilizando os recursos, está 
São José do Goiabal. Até o momento, foram liberados para 
a cidade mais de R$ 2 milhões, o que corresponde a 67% 
do valor total previsto. Sem-Peixe também recebeu mais de 
R$ 1 milhão, 35% do valor previsto. Os recursos estão sendo 
utilizados para compra de veículos escolares, como minivan, 
ônibus e vans.

Munícipios recebem 
recursos da Agenda
Integrada para a educação

O que é a Agenda Integrada?

Essa ação trata do repasse de recursos para 
prefeituras e governos estaduais para compensar 
os danos causados pelo rompimento. Os valores 
são repassados por meio de depósitos judiciais 
à 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, que faz a 
gestão desses repasses para que os governos 

municipais e estaduais possam utilizá-los.



Mais perto das 
comunidades

São José do Goiabal recebeu em março, o 
Centro de Informação e Atendimento (CIA) 
itinerante, conhecido como CIA Móvel. O 
objetivo da ação é facilitar o acesso dos 
atingidos às informações sobre o processo de 
reparação, esclarecendo dúvidas e registrando 
solicitações. Durante o encontro, foram 
realizados cerca de 600 atendimentos sobre 
diferentes temas, como Cadastro Integrado, 
Indenização e Auxílio Financeiro Emergencial 
(AFE).  
A previsão é que o CIA Móvel esteja presente 
em outras comunidades ao longo dos 
próximos meses. Fique de olho nos nossos 
canais oficiais de comunicação!



Encontros apresentam mais detalhes 
sobre a reparação

Além do CIA Móvel, a equipe de Diálogo Social realiza 
periodicamente encontros com as comunidades para 
tirar dúvidas e apresentar as ações em andamento. 

Em março, foram realizados quatro diálogos coletivos 
para a população de diferentes municípios, como 

Santana do Paraíso, Ipatinga e Marliéria. 

Os eventos reuniram mais de 100 pessoas e contaram 
com os temas: Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER), Edital da Pesca e Aquicultura e Sistema 
Indenizatório Simplificado.

Sistema Indenizatório 
Simplificado tem prazo 
prorrogado



Quem foi atingido pelo rompimento da barragem 
de Fundão e mora em uma das 45 cidades com 
acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado 
tem até o dia 30 de junho para fazer seu 
requerimento. O prazo final é estabelecido pela 
Justiça.

Para acessar o Sistema, é necessária a 
confirmação de idade maior que 16 anos na 
data do rompimento da barragem e atender 
os critérios previstos em sentença, como ter 
solicitado cadastro ou se cadastrado até 30 de 
abril de 2020.

Como aderir?

A adesão ao Sistema é facultativa 
e deve ser feita por meio do Portal 
do Advogado, no site da Fundação 
Renova. Para ingressar, as pessoas 

devem ser representadas por 
advogado ou defensor público.



Você sabia que existe uma equipe que confere 
todas as informações e documentos enviados por 

quem solicita indenização? Essa é uma medida 
de segurança para evitar fraudes e garantir que 
a reparação financeira seja direcionada a quem 

realmente tem direito.

E se você desconfiar de algo ou souber de alguma 
tentativa de fraude, pode entrar em contato com a nossa 

Ouvidoria, pelo telefone 0800 721 0717, ou pelo site 
canalconfidencial.com.br/fundacaorenova

Fique ligado! Aproveite e conheça algumas atitudes 
para evitar fraudes no dia a dia:

• Não abra e-mails, mensagens ou links que pareçam 
suspeitos. Geralmente, erros de português são um sinal de 
que a comunicação não está sendo feita de forma séria.

• Nunca envie dados cadastrais e senhas a desconhecidos 
por WhatsApp, SMS e e-mail. 
E não aceite pagar ou receber qualquer valor por 
documentos que não sejam verdadeiros.

 

S E M  F R A U D E
INDENIZAÇÃO



Atenção!
As ligações para o canal inclusivo devem ser feitas com o equipamento 
TDD (Telephone Device for Deaf) acoplado ao telefone comum. Assim, o 
deficiente auditivo pode se comunicar por meio de mensagens de texto. 
Já o número da Central de Relacionamento (0800 031 2303) não tem 
alterações. A ligação é gratuita e o atendimento também acontece de 
segunda a sábado, das 8h às 20h.

O número da central de atendimento 
inclusivo mudou!
Quer saber mais detalhes ou esclarecer dúvidas sobre as ações de 
reparação na bacia do rio Doce? Além da Central de Relacionamento (0800 
031 2303), disponibilizamos uma central inclusiva para atendimento a 
deficientes auditivos. A novidade é que o número inclusivo mudou: agora, 
as ligações devem ser feitas para 0800 704 1979. O atendimento é 
de segunda a sábado, das 8h às 20h.

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.

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

Redes sociais
instagram.com/
fundacaorenova

facebook.com/
fundacaorenova

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717


