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Expediente
O Informativo Resulta traz informações sobre os programas da Fundação Renova atuantes nos 
territórios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. Ele é distribuído durante os 
Fóruns de Prestação de Contas Resulta, que são realizados periodicamente nos territórios.

Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce | Dionísio/MG - Julho 2022

Olá, morador(a) de Dionísio! 
Vamos falar sobre um assunto 
muito importante: as obras de 
saneamento 
Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto 
e Destinação de Resíduos Sólidos

Saneamento básico é fator fundamental para a 
promoção da saúde e qualidade de vida. Mas, 
você sabia que cerca de 80% do esgoto que 
é gerado pelas cidades ao longo da bacia do 
rio Doce é lançado no rio sem nenhum tipo de 
tratamento? Isso acaba contaminando a água 
e causando danos ao meio ambiente e riscos à 
nossa saúde. 

Para ajudar a mudar essa realidade nos 
municípios que foram impactados pelo 
rompimento da barragem de Fundão, o 
Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto 
e Destinação de Resíduos Sólidos iniciou 
o repasse de cerca de R$ 538 milhões às 
prefeituras de Minas Gerais. Desse total, 
mais de R$ 6,3 milhões são para Dionísio, e 
vão ajudar no desenvolvimento de ações de 
saneamento do município.
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A Fundação Renova repassa os recursos por meio dos bancos estaduais de cada estado, 
sendo o BDMG, em Minas Gerais, e o BANDES, no Espírito Santo. Cabe aos municípios 
criar projetos e executar as obras de acordo com as necessidades de cada localidade. 
Nós também oferecemos serviços de apoio técnico e capacitação aos municípios para a 
criação e acompanhamento dos seus projetos e obras.

Aqui, em Dionísio, foi concluído o projeto e estão sendo executadas as obras 
do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), no distrito de Baixa Verde. As 
obras incluem a coleta e o tratamento de esgoto sanitário e vão contemplar 
uma população de mais de 2,7 mil pessoas.

Além disso, foram concluídos os projetos de engenharia para o sistema 
de esgotamento sanitário da sede e de Conceição de Minas e o Plano de 
Recuperação de Área Degradada do lixão.

Os municípios apresentam 
os projetos, medições 
das obras e prestações 

de contas para os bancos 
aprovarem

A Fundação Renova 
realiza os depósitos aos 
bancos e disponibiliza 

apoio técnico aos 
municípios

Os bancos liberam 
o recurso à medida 
que os municípios 

executam as obras/
projetos

A população 
recebe o 
benefício

E como são feitos esses investimentos?

1 2 3 4
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O que já foi realizado?
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E quais os benefícios
dessas ações?
A expectativa é que esses investimentos 
possam fazer com que o rio Doce chegue 
a um nível de despoluição que não se vê 
há muitos anos. Além disso, a redução do 
descarte irregular de esgoto contribui para 
diminuir a contaminação e melhorar a saúde 
do rio e de todo o ecossistema à sua volta.

• Um caminhão basculante para 
transporte de resíduos sólidos.

• Terreno para instalação de Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE) no 
distrito de Conceição de Minas.

• Esteira de triagem, prensa 
hidráulica, balança e empilhadeira 
manual para manuseio de resíduos 
sólidos.

Também foram adquiridos
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www.fundacaorenova.org

0800 031 23 03

Se você tem dúvidas sobre 
os programas atuantes no 
território, entre em contato com 
a gente pelo 0800 031 23 03 
ou pela equipe de Diálogo 
Social. E participe dos próximos 
fóruns Resulta. 

Ouvidoria 
ouvidoria@fundacaorenova.org 
0800 721 0717

A Fundação Renova conta com uma 
equipe de profissionais dedicada ao 
relacionamento com a população local. 

Isso acontece de várias formas - por meio 
de conversas individuais, em grupo, em 
fóruns específicos sobre algum tema 
relevante, dentre outros – e o objetivo é 
facilitar o encaminhamento de questões 
e dúvidas dos moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento da barragem 
de Fundão. 

Esses profissionais também podem te 
orientar sobre a utilização de portais 
importantes, como o Portal do Usuário, 
que pode ser acessado por qualquer 
pessoa que tenha entrado em contato 
pela Central 0800, Fale Conosco e no 
Centro de Informação e Atendimento 
(CIA), mesmo que não tenha cadastro 
como atingido.

Entenda o trabalho 
da equipe de Diálogo

Ações individuais e coletivas

Em contato direto 
com a população

diálogos 
individuais

diálogos sobre 
Fluxo Ágil

diálogo coletivo com as 
lideranças da comunidade

diálogos coletivos 
com as comunidades
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De janeiro a junho deste ano, a equipe 
de Diálogo realizou em Dionísio:


