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Nesta edição o Boletim Jornada de Governador Valadares traz todos os detalhes sobre as obras da nova captação de água e 
sobre os investimentos no Hospital Regional. Veja também informações sobre as formas de atendimento online para os pedidos 
de indenização. Além disso, você vai conhecer as ações de restauração fl orestal, saber como se inscrever no Edital e contribuir 
com a recuperação do Rio Doce. Leia e saiba mais sobre as ações de reparação e compensação em andamento na cidade.

Saiba agora 
como está 
a obra da 
nova captação 
de água
Você sabia que Governador Valadares 
vai receber uma nova captação 
de água do rio Corrente Grande? 
O objetivo é que o município não 
dependa só do rio Doce para o 
abastecimento da população. Esse é 
um dos compromissos da Fundação 
Renova com a cidade. Para levar água 
do rio até as estações de tratamento, 
as ETAs, uma adutora está sendo 
construída.

No total, cerca de 18 quilômetros de 
tubos foram montados na área urbana 
e rural, o equivalente a 48% de toda a 
obra. A previsão de entrega é dezembro 
de 2022.

As obras são conduzidas pela 
Fundação Renova, sob supervisão da 
Prefeitura de Governador Valadares, do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE), da Câmara de Vereadores e da 
Câmara Técnica de Segurança Hídrica 
e Qualidade da Água (CT-SHQA / CIF).

nova captação 
A adutora passará 

por alguns obstáculos até 
chegar na cidade. Um deles é 

a BR-381, onde foi construído um 
túnel para passagem dos tubos. 
Além disso, estão prontas as 

estruturas para travessia de 
córregos, viadutos e da 
ferrovia Vitória-Minas.

O rio Corrente 
Grande vai 

fornecer até 900 
litros de água por 

segundo. Para fazer 
a captação, está 

em construção uma 
estrutura ao lado do rio, 

onde está pronta a 
terraplanagem e 
a fundação da 
sala elétrica.

Duas equipes 
trabalham ao mesmo 

tempo instalando tubos 
aéreos e subterrâneos 

no trecho rural. São 
15km prontos por lá.

Ainda este ano estão previstas 
obras na Ponte do São Raimundo 

e nas ruas Paschoal de Souza 
Lima (São Paulo) e São Luís 

(Santa Terezinha). 

Em 2022, a 
instalação de tubos 
está acontecendo 
nas ruas Curitiba 

(Santa Terezinha), 
Dona Zulmira Pereira 

da Silva (São Paulo) e 
Nadir Nunes Leite (Vila 

Bretas).

Em 2021, os tubos 
foram instalados 

na Av. Rio Doce, rua 
Dona Zulmira e rua 

Lincoln Byrro - incluindo 
a travessia da Av. JK -,

nos bairros São 
Paulo e Vila 

Bretas.

55% das obras estão 
concluídas no trecho 

urbano.

túnel para passagem dos tubos. 
Além disso, estão prontas as 

estruturas para travessia de estruturas para travessia de 
córregos, viadutos e da 
ferrovia Vitória-Minas.

Duas equipes 

Nadir Nunes Leite (Vila 

Dona Zulmira e rua 
Lincoln Byrro - incluindo 

a travessia da Av. JK -,

As obras acontecem na zona 
rural, principalmente às margens 

da ferrovia Vitória-Minas, e em 
áreas urbanas de Valadares.

Vamos saber em 
que pé está a obra? 

Acompanhe:

Área
Urbana

Área
Rural
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Conheça o 
trabalho de
restauração 
fl orestal em 
Valadares

Produtores 
rurais 
atingidos
recebem 
assistência 
técnica 
e  retomam 
produção

Quanto mais fl orestas, mais 
água nas nascentes e nos rios 
da nossa região. É pensando 
nisso que, ao longo da bacia do 
rio Doce, são feitas ações de 
restauração fl orestal com o apoio 
de vários produtores, proprietários 
rurais e instituições parceiras. 
Em Governador Valadares, são 
41 propiedades protegendo 141 
nascentes e 121 hectares de Áreas 
de Preservação Permanente (APP) 
e de recarga hídrica.

Uma das propriedades é de 
Humberto de Oliveira Farias, da 
região entre Melquíades e Penha 
do Cassiano. “Estou protegendo 
5 nascentes aqui na propriedade, 
além de uma mata. Nós já vemos 
o resultado: onde tem árvores está 
fi cando grande, e sabemos que vai 
melhorar ainda mais”, conta.

Produtores rurais dos distritos 
de Baguari, Derribadinha e 
da comunidade de Ilha Brava 
estão recebendo assistência 
técnica para melhorar suas 
atividades, aumentando a 
produção e respeitando o meio 
ambiente. O objetivo é apoiar 
famílias atingidas em iniciativas 
que ajudem na retomada da 
qualidade de vida. 

Em cada propriedade o trabalho 
é realizado de acordo com as 
necessidades do produtor. Em 
Derribadinha, por exemplo, 
Marcelo Guimarães Soares 

Se você deseja recuperar as áreas de preservação de sua propriedade, inscreva-se 
no Edital de Adesão de Produtores Rurais aos Programas de Restauração Florestal, 
disponível no site da Fundação Renova (www.fundacaorenova.org/restauracaofl orestal).

A Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) atende 
cerca de 30 famílias em Governador Valadares.

As regiões atendidas em Valadares ajudam a aumentar a qualidade e o volume de água do rio Doce e também 
do rio Corrente Grande, escolhido para a nova captação de água do município. Elas foram  defi nidas pelo Comitê 
da Bacia Hidrográfi ca do Rio Doce (CBH-Doce) e pelo estudo de priorização feito pelas Universidades Federais de 
Minas Gerais (UFMG) e de Viçosa (UFV).

Em toda bacia serão restaurados 40 mil hectares de Áreas de Preservação Permanente e recuperadas 5 
mil nascentes.

Bacia do Rio Corrente Grande, Córrego Indaiá, 
Ribeirão Melquíades, Ribeirão Santa Helena.

VEJA AS REGIÕES PARTICIPANTES: 

Saiba mais

recebe silagem (alimentação 
animal) e a visita de um 
veterinário e engenheiro 
agrônomo uma vez ao mês.

“Fizemos um levantamento de 
toda a fazenda, com o histórico do 
gado, análise do solo, entre outros 
pontos. A partir disso, planejamos 
o que deve ser feito na propriedade 
até 2024. Entre as metas, estão 
o aumento da produção de leite. 
Já temos percebido um aumento 
gradativo. Hoje consigo tirar 320 
litros de leite. Antes eram 200. 
Queremos chegar a 800”, conta 
Marcelo.
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Vagas de 
emprego 
abertas em 
Governador 
Valadares

Está procurando emprego? Visite 
o site Recoloca Rio Doce, que 
reúne várias oportunidades para 
trabalhar nas ações de reparação e 
em outras empresas de Valadares 
e região. Lá, você também encontra 
capacitações para o mercado de 
trabalho.

A assistente social Joana Aparecida 
dos Reis foi uma das pessoas que 
conseguiu  emprego pelo site.

Você sabia que o Hospital Regional de Governador Valadares recebeu recursos 
fi nanceiros para obras e compra de equipamentos? Com isso, a população de 
cerca de 1.460.000 pessoas da região será benefi ciada com mais leitos, cirurgias 
e atendimento especializado. No total, R$ 129 milhões foram destinados ao 
hospital, como parte do compromisso de compensar os impactos do rompimento 
da barragem de Fundão nas cidades atingidas.

Faça como a Joana e se inscreva! Para ver as oportunidades disponíveis,
basta acessar o site www.recolocariodoce.com.br e clicar em cadastre seu currículo.

 “Fiz minha inscrição e me 
chamaram para uma entrevista 
muito mais rápido do que eu 
esperava. Meu retorno ao trabalho 
também foi bem rápido. Sem 
dúvidas, voltar ao mercado é 
muito gratifi cante, principalmente 
quando se trabalha em sua 
área. Hoje sou muito grata, 
também, à empresa que me deu 
oportunidade de emprego e de 
mostrar meu trabalho”, diz.

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. 

Os depósitos foram feitos nas 
contas da 12ª Vara Federal, 

órgão que fi scaliza o uso dos 
recursos pelo governo do 

estado, que é o responsável 
direto pelas obras. 

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.

Agora, mais R$ 54 milhões 
foram repassados pelo 
Fundo Saúde, ação que 

tem o objetivo de fortalecer 
a saúde pública dos 

municípios atingidos.

Novo Hospital 
Regional vai 
reforçar a 
saúde pública



Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

Rua Treze de Maio, 971, bairro 
São Paulo I Governador Valadares

Redes sociais
instagram.com/
fundacaorenova

facebook.com/
fundacaorenova

Faça uma denúncia

canalconfi dencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717
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Pedidos de 
indenização pelo
PIM e AFE podem
ser feitos online

Centro de Informação 
e Atendimento (CIA) de 
Governador Valadares 
está de portas abertas!

Desde 10 de janeiro de 2022, a Fundação Renova passou a atender aos pedidos de reparação 
fi nanceira pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão (MG) pela internet, por 
meio do Sistema PIM/AFE (SPA). Essa ferramenta passou 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 que você consiga 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 CIA de Governador Valadares, escritório da 
Fundação Renova onde você pode tirar dúvidas 
sobre as ações de reparação e registrar sua 
manifestação, está funcionando na Rua Treze de 
Maio, 971, bairro São Paulo, das 8h30 às 16h. Para 
ir até lá, não se esqueça de usar máscara, álcool 
em gel e manter o distanciamento de pelo menos 
dois metros de outras pessoas. Além disso, evite ir 
ao local se você apresentar sintomas gripais.

Qual a diferença entre o Sistema Indenizatório Simplifi cado e o Sistema PIM/AFE (SPA)?
O Sistema Indenizatório Simplifi cado é destinado para as categorias formais e informais que não conseguem comprovar os danos sofridos pelo 

rompimento da barragem de Fundão. Já o sistema PIM/AFE é para os atingidos que conseguem comprovar os danos sofridos.

Veja como é feito o acesso ao Sistema PIM/AFE

2 3 41
O seu advogado ou 

defensor público 
deverá acessar o 

link do Sistema PIM/
AFE na página da 
Fundação Renova 

fundacaorenova.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.

A partir daí, será 
feita uma análise 
das informações 

junto com a 
documentação 
enviada para a 
verifi cação de 
elegibilidade.

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.

Dúvidas?
Ligue para

0800 031 2303


