
TERRA DA GENTE

COMO FUNCIONAM AS FORMAS DE 
INDENIZAÇÃO NA FUNDAÇÃO RENOVA?

Indenização

Em 2015, muitas pessoas sofreram impactos em suas vidas com o rompimento da barragem de Fundão: perda 
de casas, familiares, bens ou fontes de renda, além de danos à saúde, moradia ou lazer. Para buscar a reparação 
fi nanceira para os danos sofridos, os atingidos contam com o Sistema PIM/AFE e o Sistema Indenizatório 
Simplifi cado:

Sistema PIM/AFE (SPA)

Para quem tem cadastro conosco, com danos comprovados e que 
atendem aos critérios do Programa de Indenização Mediada (PIM) como 
previsto no Termo de Transação e de Ajustamento e Conduta (TTAC). 
O sistema pode ser acessado em uma plataforma online disponível no 
nosso site.

Como funcionou o cadastro?

O prazo para solicitar o cadastro para ingresso no Sistema PIM/AFE (SPA) 
e outros programas da Fundação Renova acabou em 31 de dezembro de 
2021. Agora estão acontecendo as entrevistas realizadas pela equipe da 
Synergia para concluir o cadastramento. Essa etapa acaba, por decisão 
judicial, no fi nal de 2023. Fazer o cadastramento não é garantia de 
indenização, pois é preciso comprovar os danos, combinado?

Sistema Indenizatório Simplifi cado

Para pessoas com difi culdade de comprovação de 
danos, como lavadeiras, pescadores de subsistência 
e informais, além de categorias formais, como hotéis, 
pousadas e restaurantes.

Implementamos o sistema por determinação da 12ª 
Vara Federal e podem ingressar moradores de 45 
localidades previstas nas sentenças e que tinham 
cadastro ou solicitação de cadastro até 30 de abril 
de 2020. Ele é acessado em uma plataforma online, 
disponível no nosso site.

Informativo da reparação e compensação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de 
Fundão em Belo Oriente, Naque, Periquito, Alpercata, Gov. Valadares, Tumiritinga, Galiléia e Cons. Pena.
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9.3 mil pessoas
de Belo Oriente

5.3 mil pessoas
de Alpercata

2,8 mil pessoas
de Galileia

550 pessoas de 
Conselheiro Pena

3,7 mil pessoas
de Tumiritinga

6.7 mil pessoas
de Naque

2 mil pessoas
de Periquito

142 mil pessoas de 
Governador Valadares

Até 31 de julho 
de 2022, aqui na 

região, receberam 
indenizações e 

auxílios financeiros 
aproximadamente:

Ligue para 

0800 
031 2303 
ou vá até o Centro 
de Informação e 
Atendimento da 
sua cidade.

Obras da nova captação de 
água no rio Corrente Grande, 

em Governador Valadares.
Foto: Leonardo Morais



Tá na justiça
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A JUDICIALIZAÇÃO É PARTE DA REPARAÇÃO

MAS POR QUE 
FOI PRECISO 
JUDICIALIZAR?

VOLTANDO
NO TEMPO...

12ª VARA FEDERAL

A resposta é simples: quando 
os envolvidos em alguma 
questão não chegam a um 
consenso, precisamos levar 
ao julgamento de um juiz.

Em 2016, a Fundação 
Renova foi criada a partir 
de um Termo de Transação 
e Ajustamento de Conduta 
(TTAC) estabelecido por 
dezenas de entidades, 
incluindo os governos de 
Minas Gerais e do Espírito 
Santo e o IBAMA, Esse 
documento definiu os 42 
programas com que atuamos 
na bacia do rio Doce.

Nossos programas são 
acompanhados de perto 
pelo Poder Judiciário, e 
o Superior Tribunal de 
Justiça definiu que a 12ª 
Federal de Belo Horizonte 
deve fazer isso. Portanto, 
foram estabelecidos eixos 
prioritários, que agrupam as 
ações por temas.

“12ª Vara”, “eixos prioritários”, 
“perícia”. Você já ouviu essas 
palavras quando o assunto é a 
reparação da bacia do rio Doce? 
Volta e meia elas aparecem quando 
falamos em ações judicializadas.

Obras de abastecimento de água

O Eixo Prioritário 9 acompanha a construção de captações alternativas 
de água em locais atingidos e o fornecimento de água para comunidades 
ribeirinhas. Isso é feito pela AECOM, perito definido pela 12ª Vara para 
avaliar se as ações desenvolvidas pela Fundação Renova, nas comunidades 
que dependem do rio Doce para o abastecimento de água e que tiverem 
seus sistemas de tratamento temporariamente suspensos por conta do 
rompimento estão sendo realizadas de acordo com o TTAC.

Indenização por desabastecimento de água

As indenizações por falta de água devido ao rompimento da barragem de 
Fundão por meio do Sistema Indenizatório Simplificado são calculadas em 
dois mil reais por dia de desabastecimento, segundo decisão judicial.

Pescadores profissionais

A partir da decisão da 12ª Vara Federal, que determinou que o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) apresentasse a lista de 
pescadores profissionais ativos/deferidos em 2014 e 2015, a Fundação 
Renova passou a considerar essa lista, respondida à Justiça, como condição 
para manter os pescadores na categoria profissional ou protocolados.

VEJA ALGUNS EXEMPLOS DE AÇÕES 
JUDICIALIZADAS AQUI NA NOSSA REGIÃO:
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O QUE ESTÁ SENDO FEITO PARA REPARAR E COMPENSAR 
OS IMPACTOS DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM
A reparação vai muito além das indenizações. Há 
também ações socioambientais e para estimular 
a cultura, a educação e a retomada da atividade 
produtiva, como cursos profi ssionalizantes gratuitos, 
por exemplo.

Já para compensar aquilo que não é possível reparar, 
trabalhamos no refl orestamento, saneamento, repasse 
de recursos para o Hospital Regional de GV, captações 
alternativas, entre outras ações.

Nesta edição vamos falar sobre as obras de 
abastecimento de água nas cidades da nossa região.

ADUTORA DE GV 

•  Mais de 35 km de tubos instalados até 
setembro de 2022.

•  90% das intervenções concluídas na zona 
urbana e 80% na zona rural.

•  Conduzimos a obra com o acompanhamento da 
Prefeitura de Governador Valadares, do SAAE e 
da Câmara de Vereadores.

• A previsão de conclusão das obras é dezembro 
de 2022.

ETA DE GALILEIA 

Em Galiléia, um novo sistema de abastecimento 
de água foi entregue em 2020 para a comunidade, 
com uma Estação de Tratamento de Água (ETA) e 
uma captação alternativa em poços subterrâneos. 
Veja como ela funciona:

•  É automatizada, com aparelhos que ajudam a 
conferir como a água está chegando e saindo.

•  Conta com um laboratório para análises e para 
medir o nível de acidez da água, por exemplo.

ETA DE CACHOEIRA ESCURA 
(BELO ORIENTE) 

O distrito recebeu uma nova Estação de 
Tratamento de Água em 2017. Atualmente está 
em andamento a construção de um sistema de 
captação alternativa por meio de poços com 
capacidade para suprir mais de 30% do consumo 
de água desta comunidade

EM TUMIRITINGA

Começaram as obras de captação alternativa 
de Tumiritinga (sede) e de construção da nova 
ETA e captação alternativa no distrito de São 
Tomé do Rio Doce. Acompanhe em nossas 
próximas edições.

E A PARTIR DAÍ? O QUE ACONTECE?
•  Com a construção do novo sistema de captação, 
o município terá uma nova fonte, além do Rio 
Doce, para abastecimento de água. 

•  A nova captação no rio Corrente Grande vai 
fornecer 900 litros de água por segundo, com 
3 três ramais para abastecer as Estações de 
Tratamento de Água (ETAs) Santa Rita, Centro e 
Vila Isa.

CAPTAÇÃO ALTERNATIVA EM 
PEDRA CORRIDA (PERIQUITO)

Desde novembro de 2021, o distrito conta com um 
poço artesiano e uma adutora independente para 
levar a água do poço até a ETA. A Estação recebeu 
melhorias para tratar a água da nova fonte de 
captação, como a instalação de novos equipamentos. 
Com as enchentes do início de 2022, estamos 
readequando a estrutura do poço e a previsão de 
conclusão é outubro deste ano.

Estação de Tratamento de 
Água em Galiléia, MG.

Foto: Leonardo Morais



Jornalista responsável:
Fábio Moura

Coordenação:

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

Reportagem:

Projeto Gráfico
Coletivo É!

Bárbara Duarte
Quer receber o nosso informativo e ficar por dentro do que está

acontecendo no processo de reparação? Entre em contato pelo e-mail
comunicacao@fundacaorenova.org ou no Centro de Informação e Atendimento da sua cidade.

Mariana Melo
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Tá sabendo?

A plataforma Recoloca Rio Doce está com mais de 70 
oportunidades abertas para atuação na nossa região. 
As vagas incluem auxiliar de serviços gerais, pedreiro, 
ajudante, advogado(a), vendedor(a) e auxiliar de serviços 
gerais. Para se candidatar e ver mais informações, acesse 
recolocariodoce.com.br 

AQUI TEM OPORTUNIDADES PARA VOCÊ!

CIA Belo Oriente 
(Cachoeira Escura): 

Rua Monteiro Lobato, 557, 
Alex Muller

CIA Naque: 
Rua Dorcelino, 474, Centro

CIA Periquito 
(Pedra Corrida):

Av. Francisco Silveira 
Filho, 287, Casa A

CIA Governador 
Valadares:

Rua Treze de Maio, 971, 
São Paulo

CIA Tumiritinga: 
Praça Tiradentes, 91, 

Centro

Restauração florestal 
na bacia do rio Doce 
Foto: Leonardo Morais

Em sua segunda edição, o Edital Doce selecionou mais de 
50 projetos nas áreas de cultura, esporte, lazer e turismo 
em nossa região. Trata-se de iniciativas locais, que serão 
desenvolvidas pelos moradores de cada região a partir de 
setembro. Conheça os projetos selecionados em nossa região 
em fundacaorenova.org/edital-doce/2022

Cuidar do meio ambiente é uma parte fundamental da 
reparação. E é por meio dos editais que produtores e 
empresas locais podem fazer parte dessa história! No Edital 
de Adesão de Produtores Rurais, por exemplo, a produtora 
ou o produtor rural de GV, Periquito, Galileia ou Conselheiro 
Pena podem se inscrever. Já os Editais de Restauração 
Florestal da bacia do Corrente e do Manhuaçu selecionaram 
empresas que vão executar as ações de restauração em 
alguns municípios de nossa região, entre outros. Saiba mais 
em fundacaorenova.org/restauracaoflorestal

APOIO A CULTURA, ESPORTE, 
LAZER E TURISMO

VAGAS DE EMPREGO

META É RECUPERAR 5 MIL NASCENTES 
E 40 MIL HECTARES


