
BONINSEGNA, EM MARILÂNDIA, TERÁ NOVO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REPARA CIDADÃO
boletim nº 07 - janeiro de 2023

Informativo da reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão para  
os municípios de Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina e Marilândia.
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Teve início em Boninsegna, distrito de Marilândia, a obra de 
construção de um novo Sistema de Abastecimento de Água. Esta 
era uma antiga demanda da comunidade como conta o morador, 
pescador aposentado, Augusto Ribeiro. “É de fundamental 
importância essa obra. A comunidade sempre teve dificuldade 
com a água antes mesmo do rompimento. Antes lavávamos 
roupa e vasilha no rio Doce. Hoje não conseguimos mais.”

Após o rompimento da barragem de Fundão em 2015, 
o distrito de Boninsegna passou a ser abastecido por 
caminhão-pipa. A água tratada é transportada da sede da 
cidade e depositada em reservatórios para ser distribuída. Já 
com o novo sistema, a comunidade contará com um sistema 
completo e moderno, composto por:

► Um poço profundo, de onde sairá a água bruta. É 
identificada de água bruta porque a água ainda não recebeu 

Tem obra aqui

 “ “Com este sistema de abastecimento a 
água vai chegar com a melhor qualidade 
possível. A comunidade está torcendo 
muito para que dê tudo certo durante a 
obra. Não importa quanto tempo demore, 
o importante é que o novo sistema seja 
bem-feito e sustente a comunidade”, 
comemora Augusto.

Foto: Arquivo pessoal

Foto: Fundação Renova

Projeto demonstra como era e como ficará o novo sistema de 
abastecimento de água.

o tratamento devido. Ele terá uma vazão de 3.400 mil litros/
dia, além do necessário para abastecer toda a comunidade.

►Sistema de captação (bombeamento/painel elétrico) da 
água bruta.

►Uma adutora de água bruta de 400m para transportar a 
água do poço até o local de tratamento.

►Uma Estação de Tratamento de Água, onde a água bruta é 
tratada e passa a ser potável. 

►Dois reservatórios de água tratada.

►Uma adutora de água tratada de 360m para levar a água 
do reservatório para o sistema de distribuição existente.

As obras começaram em setembro do ano passado e tem 
previsão de conclusão no primeiro semestre de 2023. Os 
investimentos somam mais de R$ 1 milhão e beneficiará 
cerca de 200 residentes de 44 famílias.
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RENOVA FAZ PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS RETROATIVOS

Agora o recado é para você que assinou o acordo do 
Programa de Indenização Mediada (PIM), recebeu Lucro 
Cessante nos últimos anos e permanece elegível. A 
Fundação Renova entrará em contato para tratar sobre o 
pagamento dos Lucros Cessantes de 2022. O pagamento 
de Lucro Cessante referente a 2022 deverá ser efetuado 
até o dia 31 de março de 2023.

Mas atenção, caso você faça parte do grupo elegível 
ao Lucro Cessante, será necessário escolher quando 
a Fundação Renova te ligará e qual a modalidade de 
atendimento prefere. Pode ser por e-mail, WhatsApp, 
reuniões por áudio, ou, videoconferência. Será 
informado também quais documentos deverão ser 
apresentados. 

E depois a proposta e termo de acordo serão enviados 
por e-mail, ou, WhatsApp, e o seu prazo de resposta 
é de cinco dias. O Termo de Acordo pode ser assinado 
digitalmente, ou, impresso para a assinatura e neste  

caso, o documento deverá ser digitalizado e enviado  
por e-mail, ou, WhatsApp.

Algumas pessoas ainda têm dúvida sobre o que é Lucro 
Cessante e a gente explica. Eles correspondem à renda 
da atividade produtiva que a pessoa deixou de receber 
pelo impacto sofrido com o rompimento da barragem 
de Fundão.

PAGAMENTO DO LUCRO CESSANTE

Estão acontecendo os pagamentos dos valores 
correspondentes a honorários advocatícios aos atingidos 
que tiveram acordos com previsão de descontos. Os valores 
são referentes a indenizações pagas por meio do Sistema 
Indenizatório Simplificado (Novel).

Vale lembrar que anteriormente, os valores dos honorários eram 
descontados por causa de uma decisão judicial e repassados 
por conta e ordem dos atingidos aos seus advogados. Agora, 
como determinado pela Justiça, os valores serão enviados para 
esses mesmos atingidos, devidamente atualizados. 

O acompanhamento do 
pagamento do retroativo é 
responsabilidade do advogado 
por meio do Portal do 
Advogado.

ATENÇÃO!
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Água de todos

Está no ar uma nova plataforma que amplia 
o acesso à informação sobre a qualidade 
da água da bacia do rio Doce, o Portal do 
Monitoramento. Ele foi reformulado e no 
endereço monitoramentoriodoce.org, você 
encontra informações sobre a qualidade da 
água do rio Doce de uma forma mais fácil 
de entender. Além dos mais de 1 milhão e 
meio de dados gerados por ano, a plataforma 
disponibiliza visualização gráfica dos resultados 
em todos os pontos de monitoramento e de 
índices de qualidade de água. 

A Bacia do rio Doce é hoje uma das mais  
monitoradas do Brasil e este trabalho  
iniciou em 2017. Atualmente conta com 82  
pontos de monitoramento distribuídos em  
690 km de rios e lagoas e nos 244 km  
ao longo das zonas costeira e estuarina  
do Espírito Santo, além de 22 estações  
automáticas, que fornecem informações em  
tempo real. 

O novo Portal foi implementado em parceria  
com a Agência Nacional de Águas e Saneamento 
Básico (ANA); Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA); Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Mineiro de 
Gestão das Águas (IGAM).

SAIBA COMO ESTÁ A QUALIDADE DA ÁGUA DO RIO DOCE 
NO NOVO PORTAL DO MONITORAMENTO

Bacia do rio Doce possui mais de 80 pontos de monitoramento.

Foto: NITRO Histórias Visuais

Mesmo bem novinho, o Portal 
Monitoramento do Rio Doce foi 
um dos destaques da “Esri User 
Conference 2022”, maior conferência 
internacional sobre Sistemas de 
Informação Geográfica (GIS), realizada 
nos Estados Unidos.

Quer saber como está a qualidade 
da água aí na sua região? Acesse 
monitoramentoriodoce.org. 

CURIOSIDADE
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Dos 42 programas da Fundação 
Renova o primeiro é o 
Levantamento e Cadastro dos 
Impactados. Seu objetivo é o 
cadastramento de pessoas físicas 
e jurídicas (micro e pequenas 
empresas) atingidas pelo 
rompimento da barragem. 

O cadastro busca levantar 
informações sobre os danos 
materiais e econômicos sofrido 
pelos impactados, para subsidiar a 

execução dos demais programas 
de reparação da Fundação Renova. 

O processo de cadastro ocorreu 
logo no início do rompimento da 
barragem de Fundão e agora, por 
decisão judicial, está ocorrendo 
a fase 2, para atender apenas 
pessoas que solicitaram cadastro 
pelos canais de relacionamento 
até 31 de dezembro de 2021.

Vale lembrar que o cadastro vale 
para o Programa de Indenização 

Mediada (PIM) e para outros 
Programas da Fundação Renova. 
Porém, a realização do cadastro 
não significa que a pessoa 
tenha direito à indenização, 
pois ela deverá, posteriormente, 
comprovar danos.

Importante saber que o cadastro 
não vale para o Sistema 
Indenizatório Simplificado (Novel) 
e que não há mais prazo aberto 
para solicitação de cadastro.

Coordenação:

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

Reportagem:

Projeto Gráfico:
Coletivo É!

Yuri Pimenta Nunes Coelho As matérias dos boletins são sugeridas pelos voluntários do grupo de comunicação local: 
Adilson Ribeiro, Cláudia Tardin, Fernanda Lopes Cardoso, Liliane Jesus de Andrade, 

Lucilene Angélica Soares Boskyvisky e Maria das Graças Cruz Siríaco.

Edivane Ribeiro

Diagramação:
Rede Comunicaçao de Resultados

CIA Resplendor/MG CIA Aimorés/MG CIA Baixo Guandu/ES Colatina/ES
Rua Antacildas Sérgio Ferreira, 

nº 34, LJ 02, Centro
Rua Doutor Hugo Lopes Nalli,  

nº 410, Igrejinha.
Avenida 10 de Abril, nº 760, 

Centro
Avenida Brasil, nº 216, 

Lacê

Tá sabendo?

LEVANTAMENTO E CADASTRO DOS IMPACTADOS

RECORTE O CALENDÁRIO 2023 E APROVEITE PARA COLORIR 

Divirta-se

20232023


