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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 | Resplendor, MG - Setembro 2022

Olá, morador(a) de Resplendor!
Você sabe quais ações de reparação estão acontecendo na sua região? 
Neste boletim,  você vai conhecer algumas delas e também vai saber 
um pouco mais sobre os programas previstos no Termo de Transação e 
Ajustamento de Conduta (TTAC).

Você vai conhecer as atividades desenvolvidas por:
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Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce

Retomada das Atividades Agropecuárias.

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Área de Economia e Inovação.

Então, vamos começar!
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PROGRAMA DE RETOMADA DAS 
ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS 

Em Aimorés:
Este programa oferece assistência técnica gratuita para que produtores rurais impactados, e que 
estejam interessados, consigam resolver os principais desafi os produtivos nas suas propriedades. 
Entenda o que é feito: 

Atividades de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (ATER): reuniões, 
ofi cinas e atividades em campo de 
forma individual e coletiva

Apoio para a regularização das 
propriedades no Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e no Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) do 
Governo Federal.

Em Resplendor: 
de atividades de ATER foram 
realizadas. 

Famílias interessadas estão sendo 
atendidas.

+390
horas

17
Produtores estão com o CAR 
regularizado.05

Até março do ano que vem, as 17 famílias interessadas nas ações do programa vão 
receber um Plano de Trabalho, com atividades de apoio para a reparação do solo, 
irrigação e dessedentação animal nas suas propriedades de acordo com o impacto 
identifi cado. 

E o que ainda está por vir:
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PROGRAMA TURISMO, CULTURA, 
ESPORTE E LAZER 

Com o rompimento da barragem de Fundão, 
algumas áreas turísticas foram bastante 
afetadas. E para tentar reverter essa situação, 
através desse programa, temos apoiado ações 
nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer 
nos territórios por meio do Edital Doce.

Já está em andamento a segunda edição do 
Edital DOce. Mais de dois mil projetos foram 
inscritos e para saber se alguma iniciativa da 
sua região foi contemplada, acesse o site: 
fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-2022/

VALE SABER

O que é o Edital Doce? 

É um projeto onde selecionamos 

iniciativas que promovam o 
desenvolvimento turístico nos 

municípios atingidos e proporcionem 
a melhoria da qualidade de vida 

da população local. Em Resplendor, 

apoiamos três projetos, que foram 

concluídos no ano passado. 
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www.fundacaorenova.org

0800 031 23 03

Se você ainda 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. 

Centro de Informação e Atendimento - CIA
Rua Antacildas Sérgio Ferreira, nº 34, LJ 02, 
Centro. Resplendor/MG

Ouvidoria
ouvidoria@fundacaorenova.org
0800 721 0717

Essa área busca estimular o desenvolvimento econômico das localidades atingidas.  
Por se tratar de um tema amplo, criamos uma área e, dentro dela, temos os seguintes 
programas: Inovação; Desenvolvimento e Diversifi cação Econômica; Estímulo à 
Contratação Local; Recuperação de Micro e Pequenos Negócios; e Ressarcimento de 
gastos públicos extraordinários. 

Veja as ações desenvolvidas em Resplendor:

• Projeto Impulso Rio Doce: Oferece capacitação, assessoria e acompanhamento para que empreendedores 
locais consigam alavancar os seus negócios. Em Resplendor, temos um empreendimento participante.

• Projeto Rio Doce Vivo: Aplicativo que lista produtores que oferecem produtos e serviços na região. 

• Catálogo Digital Temático: Portfólio online com produtos artesanais de moradores impactados. 

• Lojas Virtuais: Alternativa iniciada durante a pandemia para que comerciantes mantivessem suas vendas 
e oferecessem produtos para compra de forma online. Também foi oferecido suporte para a criação de 
logomarcas, portfólios e criação de contas em mídias sociais. 
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ÁREA DE ECONOMIA E INOVAÇÃO 


