
POPULAÇÃO ATINGIDA DA REGIÃO RECEBE 
INDENIZAÇÃO PELA FALTA DE ÁGUA

VOZ DO RIO DOCE
boletim nº 03 - set/out de 2022

Informativo sobre a 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.

Com o rompimento da barragem de Fundão, 
em 2015, a população de cidades e distritos 
banhados pelo rio Doce foi impactada com a 
falta de água em suas casas durante alguns dias, 
dependendo da localidade. O prejuízo que essa 
população teve é chamado de “dano água”, e 
está sendo reparado pela Fundação Renova.

Voz do Rio Doce é a voz das comunidades.  O nome do boletim foi sugestão do Grupo de Comunicação, responsável pelas pautas do informativo e composto 
por pessoas dos diferentes municípios que formam o território do Médio Rio Doce. Este nome, que foi votado e escolhido por unanimidade no Grupo, simboliza 
o propósito do boletim: trazer as diferentes vozes ou opiniões sobre o processo de reparação do rio Doce por meio de histórias locais. Acompanhe e fique por 
dentro do que acontece na região. Foto: Estação de Tratamento de Água em Galileia por Leonardo Morais.

COMO É A INDENIZAÇÃO?
Em Governador Valadares, por exemplo, o valor 
pago pelo Programa de Indenização Mediada 
(PIM) foi de R$ 1.000,00 por pessoa. Até agosto de 
2022, mais de 291 mil pessoas foram indenizadas pelo Dano 
Água em toda a bacia do rio Doce. Na nossa região receberam 
a indenização os moradores de Governador Valadares, Galileia, 
Tumiritinga, Alpercata, Pedra Corrida (distrito de Periquito), 
Naque e Cachoeira Escura (distrito de Belo Oriente).

E NO SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO?
Outra forma de indenização está sendo feita pelo Sistema Indenizatório 
Simplificado. Os moradores atingidos pelo desabastecimento de água por 
um período de 24 horas ou mais, em Alpercata, Belo Oriente, Governador 
Valadares, Naque e Pedra Corrida (distrito de Periquito) podem solicitar essa 
indenização desde 16 de novembro de 2021.

Por esse meio, as pessoas recebem R$ 2.000,00 por dia, e o valor total da 
indenização varia de acordo com os dias de desabastecimento de cada cidade 
ou distrito, conforme decisão judicial.

Quem recebeu anteriormente, por exemplo, a indenização de R$ 1.000,00 não 
pode requerer a indenização de R$ 2.000,00 por dia, por meio do Sistema 
Indenizatório Simplificado, conforme decisão judicial.

UM OLHAR SOBRE 
AS INDENIZAÇÕES

“A meu ver, a tragédia causada pelo 
rompimento da barragem de Fundão 
foi imensurável. Infelizmente, por mais 
que se tente de todas as formas sanar 
os danos, isso é impossível. No caso do 
dano água, as pessoas foram atingidas 
de formas diferentes também, 
dependendo da cidade em que 
moram”, disse Gabriela Gross, moradora 
do bairro São Pedro, às margens do rio 
Doce, em Governador Valadares.



PESCADORES BUSCAM 
COMPROVAÇÃO DE 
ATIVIDADE PESQUEIRA
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Uma parte do grupo de pescadores profissionais de 
Tumiritinga conseguiu regularizar o problema que os 
impedia de receber o Auxílio Financeiro Emergencial 
(AFE). Eles tiveram esse auxílio suspenso no início de 2022 
por não ter o documento comprovando que atuavam 
como pescadores no rio Doce e em área atingida pelo 
rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 
2015. 

Essa comprovação é feita por meio do Registro Geral de 
Pesca (RGP) ou de uma declaração emitida pela Secretaria 
de Agricultura e Pesca (SAP), do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), confirmando que 
eles constavam no banco de dados do Governo Federal, 
registrados ou protocolados nos anos de 2014 ou 2015. 

O grupo de pescadores que conseguiu regularizar a situação, 
recebeu o pagamento do AFE retroativo em setembro.

Uma alternativa pensada por Armando Guimarães para apoiar 
quem ainda não teve o AFE retomado, seria considerar o 
documento que confirma o recebimento do Benefício Seguro 
Defeso, emitido pelo INSS, no período de novembro de 2014 
a fevereiro de 2015, época da piracema. Esse documento 
atualmente não está na matriz de documentos definida pela 
pela Justiça. A matriz de documentos aceita pela Fundação 
Renova foi determinada em decisões judiciais.

 “O problema ainda persiste para uma boa parte do 
grupo pescadores de Tumiritinga e isso pode estar 
afetando outros colegas que atuavam ao longo do 
rio Doce”, disse Armando Guimarães, representante 
dos pescadores profissionais de Tumiritinga.

115 VAGAS DE EMPREGO 
ABERTAS EM NOSSA REGIÃO
Você sabe o que é o Recoloca Rio Doce? É um site 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.
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Tá sabendo?

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.

As vagas abertas em nossa região são para 
consultor de vendas externas, webdesigner, 
motorista, advogado, gerente de loja, 
vendedor, entre outras.

Os critérios de contratação devem atender à 
exigência do Programa de Estímulo à Contratação  
Local da Fundação Renova, que é de 50% para todo 
o território. As empresas trabalham nas ações de 
reparação da bacia do Rio Doce.

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

Vagas

Contratação

Retorno

Experiência



CONHEÇA AS OBRAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO 
E DESTINAÇÃO DO LIXO NA SUA CIDADE

Municípios da região estão recebendo obras de saneamento básico, feitas com recursos compensatórios da 
Fundação Renova, via BDMG e BANDES. Para receber esses recursos e realizar as obras, a prefeitura de cada 
município elabora projetos com apoio técnico da Fundação Renova.

► Alpercata: concluiu o projeto de esgotamento 
sanitário, que atenderá a sede municipal e o distrito de 
Era Nova. O terreno onde será construída a Estação de 
Tratamento de Esgoto (ETE) foi comprado. 

► Belo Oriente: serão adquiridos, por meio de licitação, 
equipamentos e veículos para a coleta seletiva. Também 
já foi autorizada a licitação para a obra de implantação 
do sistema de esgotamento sanitário no distrito de 
Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura). 

► Conselheiro Pena: o projeto do novo sistema de 
esgotamento sanitário está em revisão. 

► Galileia: o projeto do novo sistema de esgotamento 
sanitário está em revisão e a aquisição do terreno onde 
será instalada a ETE está em andamento.

► Naque: o projeto do sistema de esgotamento já foi 
concluído e o terreno de instalação da ETE adquirido. 

► Governador Valadares: a ETE do bairro 
Santos Dumont será reformada e ampliada. 
Atualmente estão sendo elaborados os projetos 
das interligações. Além disso, serão adquiridos 
equipamentos novos e realizados treinamentos para 
as equipes. Na ETE Elvamar, do outro lado do rio, o 
trabalho neste momento é para retirar as licenças 
ambientais.

► Periquito: os projetos para a construção do 
sistema de esgotamento sanitário da sede de 
Periquito e dos distritos de São Sebastião do Baixio, 
Pedra Corrida e Serraria estão em andamento. 
Também já teve início a reforma do espaço para 
coleta seletiva e compostagem do lixo orgânico. 

► Tumiritinga: foi autorizada a compra dos terrenos 
onde será construída a ETE e instaladas as estações 
elevatórias de esgoto. Os projetos do sistema de 
esgotamento sanitário estão em andamento.
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Confira:
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Histórias do rio Doce

ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA 
ATUA PELA RETOMADA DA PESCA

AGRICULTOR DE CACHOEIRA ESCURA 
DESENVOLVE PROJETO DE PSICULTURA

CONHEÇA O RESULTA: UM ENCONTRO PARA 
PRESTAR CONTAS ÀS COMUNIDADES ATINGIDAS

Jornalista responsável:
Fábio Moura

Coordenação:

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

Reportagem:

Projeto Gráfico

Diagramação:

Coletivo É!

Pop Comunicação Inteligente

Tim Filho
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 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

Em nossa região, as comunidades se movimentam e colocam em prática 
iniciativas para o bem-estar das pessoas. Em Cachoeira Escura, distrito de Belo 
Oriente, a Associação Nova Esperança, liderada por Adla Marcela dos Santos 
Azevedo, apoia as pessoas com alguns serviços e orientações sobre pagamento 
de benefícios do governo federal, direitos do trabalhador, esclarece dúvidas 
em relação às indenizações e pagamento do auxílio emergencial da Fundação 
Renova, além de outras necessidades. 

A associação promove atividades de lazer para a comunidade e participa das discussões 
sobre a retomada da pesca, com órgãos governamentais e do meio ambiente.

Esse projeto está sendo desenvolvido pelo agricultor Célio Marques de Oliveira, 
51 anos, que construiu tanques para a produção de peixes. O investimento feito 
por ele, com recursos próprios, foi pequeno. “Como eu tinha poucos recursos, 
contratei apenas uma engenheira ambiental que fez o projeto e repassou 
orientações técnicas para essa produção”, disse.

A ideia de Célio tem um objetivo bem claro: juntar a produção de peixes com a 
agricultura, usando a água que recebeu a adubação nos tanques para a criação dos 
peixes. Essa água poderá ser utilizada para irrigar e adubar os canteiros de uma 
horta que pretende fazer. Nessa horta, segundo Célio, os jovens da sua comunidade 
poderão aprender técnicas de agricultura, produzindo verduras e hortaliças.

Você é nosso convidado para o Resulta, o fórum de transparência e prestação de contas da 
reparação da bacia do Rio Doce. Esse é um espaço de conversa entre você e a Fundação 
Renova. Venha saber mais sobre os resultados da reparação que está sendo feita na sua cidade!

Os temas do Resulta são escolhidos pela própria comunidade, junto a equipe de Diálogo 
Social, que considera os assuntos de interesse da região. Indenização, reflorestamento, apoio 
à economia local, abastecimento e qualidade da água são alguns dos temas dos Resultas em 
nossa região.

O Resulta já passou neste ano pelas comunidades de Baguari, Pedra Corrida, Naque, Cachoeira 
Escura e Tumiritinga. Nos próximos dias o Resulta chega a Galileia, Conselheiro Pena e 
Governador Valadares, além de retornar a Cachoeira Escura e Naque com novos temas.

“Esperamos conseguir apoio para que a pesca seja retomada e também 
para implantar o curso de corte e costura para as mulheres da comunidade. 
Também queremos implantar o projeto de atividades físicas, como a zumba, 
por exemplo, que vai reunir e movimentar as pessoas”, disse Marcela.
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BELO ORIENTE 

GALILÉIA

CONSELHEIRO PENA

NAQUE

GOV. VALADARES

16/11
ÀS 18H

17/11
ÀS 18H

23/11
ÀS 18H

22/11
ÀS 18H

30/11
ÀS 18H

Hotel Lacerda, rua José Silvio Pereira, 
N° 128, Cachoeira Escura

Tabajara Atlético Clube, rua Flauzino 
de Almeida, Nº 573, Centro

Escola Estadual Maria Guilhermina 
Pena, rua Orlando Vaz, 420, Centro

Clube do Neneco, rua São Paulo, 
Nº 353, Bairro Martins

Local a definir. Saiba nas próximas 
edições do Voz do Rio Doce.


