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Informativo da reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem 
de Fundão nos municípios de Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

TERRA DA GENTE

OBRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES,  
EM BARRA LONGA, ESTÃO NA RETA FINAL

Tem obra aqui

PARA FALAR DE REPARAÇÃO, É PRECISO SABER SEU SIGNIFICADO

Falta pouco! Em breve, o Parque de Exposições de Barra Longa  
será entregue à comunidade. As obras que ainda faltam são:  
a instalação do circuito fechado de TV, a sala de monitoramento do 
Sistema de Combate a Incêndio e o reservatório complementar de 
água. A previsão é que essas etapas estejam prontas em agosto, mas 
o espaço só será liberado após a vistoria do Corpo de Bombeiros e a 
ligação definitiva de energia pela Cemig.

ENTENDA

O Parque de Exposições foi cedido pelo município para o depósito 
temporário dos rejeitos do rompimento da barragem de Fundão, em 
2015. O projeto que vai devolver o espaço à comunidade para lazer, 
eventos e esportes foi aprovado em 2020. 

A previsão era terminar a construção em fevereiro de 2022. Mas, com 
a redução de trabalhadores em razão da pandemia e as chuvas do 
início do ano, foi necessário ajustar o cronograma. 

O Parque de Exposições da cidade terá mais de 19 mil metros quadrados, 
um pouco maior do que dois campos de futebol
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A gente fala essa palavra sem parar, mas o que ela representa? 
A reparação é o conjunto de ações para reduzir ou solucionar os danos 
causados pelo rompimento da barragem de Fundão. Ela é feita a partir de 
42 programas da Fundação Renova, que atuam nas áreas ambiental, social e 
econômica ao longo da Bacia do Rio Doce.

A reparação inclui um conjunto de medidas de compensação. Quando uma 
situação não pode voltar ao que era, entram em cena as compensações,  
que também podem ser financeiras, sociais ou ambientais. 

Outra frente da reparação é a reativação econômica, formada por 
projetos e iniciativas para incentivar a economia das comunidades.  
Exemplos dela são as ações de formação e contratação de mão de obra local.

Já a repactuação é um processo que renegocia os acordos feitos no passado, 
dando lugar a um novo acordo na Justiça que pode sugerir mudanças para os 
programas e as ações reparatórias. No momento, as conversas sobre a repactuação 
estão em andamento.

Por Fernando Mattos, especialista em Governança Social da Fundação Renova
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ACOMPANHE A QUALIDADE DO AR

AS ATIVIDADES EM CANDONGA SERÃO RETOMADAS? 

Você sabe o que é importunação sexual? São ações de caráter sexual 
realizadas sem o consentimento da vítima. Infelizmente,  
a importação sexual acontece em muitos lugares, principalmente  
onde há grande fluxo de pessoas, como em espaços de obra.  
As advogadas Laura Freitas e Márcia Fernanda Faria dão exemplos 
e reforçam que isso é crime. “Tocar o corpo de uma mulher sem a 
permissão dela, assobiar e dizer palavras sexuais agressivas são 
exemplos de importunação. A pena é prisão de 1 a 5 anos, se o ato 
não for mais grave”, destacam. 

Cristiane Ribeiro Martins, moradora de Barra Longa, conta que 
essa situação já aconteceu com sua filha, quando ela era menor de 
idade. “Eles mexiam muito com ela. Na época, preferi que ela fosse 
estudar em São Paulo por segurança. Foi muito triste. A gente fica 
constrangida e com medo”, disse.

Você sabia que há 7 estações de monitoramento para avaliar a 
qualidade do ar entre os municípios de Mariana e Rio Doce, 24 horas 
por dia? Nelas, a Fundação Renova monitora o material suspenso  
no ar, como a poeira. Em Santa Cruz do Escalvado e em Rio Doce 
existem três estações, sendo uma em Santana do Deserto, outra na 
região central de Rio Doce e outra no distrito de  
Novo Soberbo. Elas são compostas por equipamentos que são 
referência e estão homologados pelas principais agências  
ambientais do mundo.

As concentrações medidas são comparadas aos limites definidos 
pela Resolução 491/2018, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), sobre padrões de qualidade do ar.

Desde o rompimento da barragem de Fundão, as atividades 
operacionais da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves, conhecida como 
Candonga, foram paralisadas. Isso porque grande parte do rejeito 
ficou alojada no seu reservatório.

A Fundação Renova trabalhou na recuperação da estrutura de 
agosto de 2017 até novembro de 2020. Em dezembro de 2020, 
após um acordo de cooperação, essas atividades passaram a ser 
de responsabilidade da Samarco, que executa as obras de remoção 
dos rejeitos e dragagem. Além disso, a mineradora também atua na 
recuperação ambiental das margens do rio Doce e dos arredores  
de Candonga.  

Esse assunto ainda desperta dúvidas em muita gente. Para entender 
o que está sendo feito, você deve procurar a Samarco, já que houve 
essa transferência de responsabilidades pelas atividades na usina.
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Os dados são recebidos em tempo real pela Fundação Estadual 
do Meio Ambiente (FEAM), que emite boletins diários sobre a 
qualidade do ar destas localidades. Para acompanhar os dados 
da sua comunidade, aponte a câmera para o QR Code ao lado:

Em casos de importunação sexual, vá até a Delegacia da Mulher 
mais próxima e denuncie. Você também pode fazer isso pela 
ouvidoria da Fundação Renova, de forma anônima. Basta 
entrar em contato pelo 0800 721 0717, pelo e-mail ouvidoria@
fundacaorenova.org ou pelo site da Fundação.

Há também os canais que são mantidos pelo 
governo e que podem ser acessados por qualquer pessoa:

• DISQUE 100 - Disque Direitos Humanos
• DISQUE 180 - Central de Atendimento à Mulher em Situação 

de Violência. 

Em caso de dúvidas sobre as atividades do Projeto Candonga, o telefone da 

Samarco é o 0800 033 8485 e o e-mail relacionamento@samarco.com.

Tá sabendo?

Bem-estar e Segurança

O rejeito tem jeito?

RESPEITO É BOM E TODO MUNDO GOSTA

Segundo a presidente da Associação de 
Pescadores de Santa Cruz do Escalvado,  
Maria da Penha Rocha da Conceição, “a Renova 
e os órgãos públicos nunca apresentaram laudos 
técnicos sobre a qualidade do ar”. Mas os boletins  
publicados pela FEAM são públicos.

Eles demonstram que, desde que o monitoramento começou,  
a maioria dos índices de qualidade do ar na região foi classificada 
como boa. As concentrações não apresentam extrapolações 
quando comparadas aos limites nacionais.

Para evitar esse comportamento onde a Fundação Renova atua,  
é feito um trabalho de orientação com os colaboradores e 
terceirizados, desde o treinamento inicial, para que eles mantenham 
um relacionamento respeitoso e cordial com a comunidade. 
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Tá sabendo?
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QUINTAIS DE BARRA LONGA VOLTAM A SER PRODUTIVOS

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O RECOLOCA RIO DOCE

As empresas não descrevem 
a preferência por mulheres. 
Entretanto, como a maior parte 
das obras locais é de construção 
civil, é comum elas serem 
preenchidas por homens.

Mulheres
As empresas são orientadas a contratar 
pessoas sem experiência. A área de 
Contratação e Empreendedorismo Local 
promove atividades de qualificação e 
preparação para o mercado de trabalho, 
que ficam disponíveis no site  
www.recolocariodoce.com.br. Confira.

Experiência

Chegou ao fim a fase piloto do projeto 
“Quintais Saudáveis”. Por meio dele,  
15 famílias tiveram seus quintais 
transformados pela permacultura, que é 
um conjunto de técnicas e metodologias 
que busca a produção de alimentos e a 
melhoria do espaço de maneira sustentável, 
incentivando nessas famílias o desejo de 
voltar a produzir.

O projeto, conduzido pelo Centro Popular de 
Cultura e Desenvolvimento (CPCD), teve o 
apoio da Fundação Renova e a participação 
direta dos donos dos quintais atingidos. Os 
resultados mostram que é possível retomar 
a produtividade com respeito ao meio 
ambiente e garantia de segurança alimentar. 
Um bom exemplo é o quintal da Bethânia 
Xavier da Silva, que já está colhendo várias 
beterrabas, cenouras e muitas hortaliças, 
como salsinha, cebolinha e brócolis. Quem 
também gostou foi a Maria de Lourdes. Olha 
só o comentário dela e como seu quintal ficou.

Nosso Ambiente

É uma plataforma on-line onde 
as pessoas das localidades 
atingidas podem acessar vagas 
de emprego, cadastrar seus 
currículos e se capacitar para 
participar de processos seletivos. 
O objetivo é preparar as pessoas 
cadastradas na plataforma para o 
mercado de trabalho.

Os critérios de contratação (técnicos e 
de avaliação psicológica) são exigidos ou 
estabelecidos conforme as necessidades 
de cada cargo. Eles devem atender à 
exigência do Programa de Estímulo à 
Contratação Local, que é de 50% para 
todo o território, exceto Mariana, onde o 
percentual é de 70%. Se o percentual for 
menor, isso deve ser justificado.

Contratação

As vagas são pouco divulgadas e acabam sendo preenchidas por pessoas 
de fora. Quase não há oportunidade para as mulheres e para quem não 
tem experiência. Quando nos cadastramos, não temos retorno”.
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As vagas são divulgadas 
nos canais de 
comunicação da Renova, 
por meio de pílulas de 
WhatsApp e divulgações 
na imprensa local.

Divulgação

Gostei muito do resultado! Minha horta está linda, com muita cebolinha, salsinha, alface e 
couve. Estou aproveitando bastante e colocando em prática as técnicas que aprendi com 
o CPCD para cuidar bem do meu quintal”, conta Maria de Lourdes Valentim. A iniciativa 
será ampliada para mais 15 espaços da comunidade.

““
Após a análise dos 
currículos é a empresa que 
está contratando que dá 
o retorno, pois os critérios 
técnicos e de avaliação 
psicológica serão exigidos 
ou estabelecidos conforme 
as necessidades de  
cada cargo.

RetornoO que é o Recoloca 
Rio Doce?

Vamos ver como isso funciona?

““

Tem muita gente com dificuldade para conseguir 

emprego no Recoloca Rio Doce, segundo Heloar 

Rodrigues, moradora de Santa Cruz do Escalvado. 



Jornalista responsável:
Júnia Carvalho - Reg. 4247 - MG

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

Coordenação: As opiniões expressas neste jornal, por parte de entrevistados e articulistas, 
não representam necessariamente a visão da Renova em relação aos temas 

abordados, sendo de responsabilidade de seus autores. 

Reportagem:

Projeto Gráfico
Coletivo É!

Leandro Bortot | Eliene Santos  
Victor Cordeiro | Leticia Silva 
Mia Rodrigues

As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo de comunicação, formado pelos moradores: Maria 
Aparecida Costa Ferreira, Lucas da Silva, Seu Dé (José Geraldo Ferreira), Adriany Ferreira, Ramon Ferreira, 

Gilvane Silva, Geraldo Birraia, Aline Aparecida, Teteca (Maria Aparecida), Roandes Geraldo Martins, Onésima 
Mourthé, Maria da Penha Rocha da Conceição, Mariella Rocha Guidi Brandão, Antônio Áureo, Caetano Etrusco, 

Pedro Cláudio, Cristiane Ribeiro Martins, Beatriz Pereira e Heloar Rodrigues Oliveira Reis.
 

Quer fazer parte? Entre em contato no email comunicacao@fundacaorenova.org ou no CIA mais próximo.

Mariana Melo e Kiria Ribeiro
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Acontece na sua comunidade

O QUE ESTÁ SENDO 
FEITO PERTO DE VOCÊ
Para que a reparação dos danos causados pelo rompimento de Fundão 
aconteça, há programas em desenvolvimento na Bacia do Rio Doce com 
ações voltadas para o meio ambiente e para as comunidades impactadas. 
Veja quais programas socioeconômicos estão em andamento em Barra 
Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado:

Fique ligado! Nas próximas edições vamos 
detalhar a atuação destes programas que estão 

em desenvolvimento no Alto Rio Doce.

• Programa de Retomada das 
Atividades Aquícolas e Pesqueiras

• Programa de Retomada das 
Atividades Agropecuárias

• Programa de Desenvolvimento e 
Diversificação Econômica

• Programa de Recuperação de 
Micro e Pequenos Negócios

• Programa de Estímulo à 
Contratação Local

Economia Cultura, Educação,  
Turismo, Esporte e Lazer

• Programa de Recuperação 
das Escolas e Reintegração da 
Comunidade Escolar

• Programa de Memória Histórica, 
Cultural e Artística

• Programa de Turismo, Cultura, 
Esporte e Lazer

Infraestrutura

• Programa de Reconstrução de Vilas

• Recuperação UHE Candonga (é de 
responsabilidade da Samarco desde 
dezembro de 2020)

• Programa de Recuperação das 
Demais Comunidades e Infraestruturas 
Impactadas entre Fundão e Candonga

• Programa de Recuperação das Escolas 
e Reintegração da Comunidade Escolar

• Programa de Assistência aos Animais

Indenizações

• Programa de Levantamento  
e Cadastro

• Programa de Ressarcimento  
e Indenização

• Programa de Auxílio Financeiro 
Emergencial

Desenvolvimento Social

• Programa de Proteção e Qualidade 
de Vida de Outros Povos e 
Comunidades Tradicionais

• Programa de Proteção Social

• Programa de Comunicação, 
Participação, Diálogo e Controle 
Social

• Programa de Apoio à Saúde Física 
e Mental da População

Animais


