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Observatório C.A.F.Ē. - Observatório de pesquisa e extensão em crítica, formação e 

ensino em Administração. 

 

O Observatório C.A.F.Ē. é um grupo de pesquisa e extensão da Universidade Federal de Ouro 

Preto (UFOP), fundado e certificado pelo CNPQ desde 2013. O Observatório está vinculado 

ao curso de Administração da universidade e tem como objetivo fomentar a formação crítica 

de administradores e demais profissionais, no entendimento das imbricações entre sociedade, 

trabalho e organizações.  

O Observatório C.A.F.Ē. já desenvolveu mais de 20 pesquisas de iniciação científica e 

projetos de extensão, tendo formado pesquisadores que hoje estão atuando como estudantes 

de doutorado em universidades de destaque no cenário nacional. Nossas pesquisas já 

receberam indicação de melhores trabalhos publicados nos anais dos eventos Encontro 

Nacional de Estudantes de Graduação em Administração (ENANGRAD) em 2020 e Encontro 

de Saberes da UFOP em 2018. No Encontro Nacional de Pós-graduação em Administração 

(ENANPAD) tivemos uma indicação ao prêmio de melhores trabalhos na área de Gestão de 

Pessoas. 

As linhas de pesquisa do grupo são: 

- Estudos Críticos Organizacionais: analisar e agir sobre a realidade organizacional sob a 

lente dos estudos críticos, desvelando as estratégias de dominação e alienação presentes nas 

formas atuais de estruturação do trabalho. As análises críticas organizacionais, eminentemente 

de natureza frankfurtiana, buscarão o desenvolvimento da emancipação humana e do 

desenvolvimento de formas mais justas e igualitárias de trabalho. 

Em especial, desde a queda da barragem de Fundão, o grupo tem se dedicado ao estudo e 

atuação junto aos Atingidos e Atingidas. 

- Formação e Ensino em Administração: compreender e agir sobre a realidade do ensino de 

Administração no país, bem como as formas de desenvolvimento da formação crítica do 

administrador. As pesquisas, de natureza crítica, se baseiam, eminentemente, na pedagogia 

crítica Freireana e Frankfurtiana, seja em seus autores de primeira, segunda ou terceira 

geração. O objetivo destes estudos é fomentar o pensamento reflexivo e a consciência crítica 

do administrador quanto a seu status de “técnico do saber prático”, tornando-o consciente dos 



significados sócio-culturais de sua profissão, criando, assim, condições de emancipação e 

autonomia do sujeito. 

- Interseções entre Mundo do Trabalho, Capital Produtivo e Sociedade Contemporânea: 

analisar os modos de vida oriundos das formas de trabalho existentes e refletir sobre os 

sentidos da organização do trabalho, seus significados na sociedade contemporânea e seus 

impactos nas formas de organização social. 

  



1 INTRODUÇÃO 

A queda da barragem de Fundão não pode ser um evento sobre o qual nós nos referiramos no 

passado, pois ela ainda continua espalhando problemas nos territórios atingidos. Desde 2015, 

quando iniciou-se a queda da barragem, os atingidos vêm lutando com a então Samarco e 

agora Fundação Renova (FR) para terem seus direitos reconhecidos e receberem uma 

indenização compatível com as perdas sofridas.  

No entanto, 5 anos e 3 meses após o início da queda da barragem, somente 49% dos 

Atingidos foram reconhecidos pela FR como sujeitos de direito no programa de levantamento 

e cadastro dos impactados. A taxa de famílias indenizadas em todo o território é de 34% 

(RAMBOLL, 2020). Até o presente momento, ninguém foi punido na justiça e, dos 22 

denunciados em 2016, somente 7 respondem por algum crime. Os reassentamentos serão 

entregues somente em 2030, segundo informação da própria FR ao jornal “Bom dia, Brasil” 

de 05/11/2020. Atualmente, há somente 2 casas construídas no reassentamento de Bento 

Rodrigues, que é uma das comunidades completamente destruídas pelo rejeito. 

Criada em 02 de março de 2016, através do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta 

(TTAC) a fim de conduzir os processos de recuperação, mitigação, remediação e indenização 

dos atingidos pela queda da barragem de Fundão, a FR tem como uma de suas obrigações a 

comunicação de suas ações a toda comunidade. A transparência da divulgação das 

informações é pilar para o controle e participação social, bem como para o acompanhamento e 

auditoria das ações desenvolvidas pela FR.  

O princípio de transparência é citado 12 vezes no TTAC em várias cláusulas e diretrizes dos 

programas que ela tem que conduzir com a população. A Cláusula 221, por exemplo, 

estabelece que “a FUNDAÇÃO atenderá aos preceitos da transparência e eficiência” (TTAC, 

2016, p. 101). Na mesma direção, O TAC-Gov, acordo assinado em 25 de junho de 2018, tem 

por objetivo, no inciso 2 “o aprimoramento de mecanismos  de  efetiva participação das 

pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM  DE FUNDÃO em todas as etapas 

e fases do TTAC e do presente ACORDO” (TAC GOVERNANÇA, 2018, p. 04).  O 

documento cita transparência 32 vezes, quase 1 citação por página. A transparência nas 

informações também é critério exaltado pelas consultorias que atuam junto ao Ministério 

Público Federal (MPF), destacando-a como pilar para os Direitos Humanos: 



a abordagem de Direitos Humanos que possui como princípios básicos a 

participação, a transparência, e o acesso à informação, incluindo o estabelecimento 

de canais efetivos de diálogo e denúncia, a prestação de contas, a solução mediada e 

bem informada de conflitos, entre outros. (RAMBOLL / FGV, 2019). 

Baseado no princípio de transparência das informações, o presente dossiê analisou 98 

relatórios elaborados pela FR sobre o PG06 - Programa de Comunicação, Participação, 

Diálogo e Controle Social, programa do eixo socioeconômico das ações conduzidas pela FR.  

Os relatórios analisados seguem abaixo descritos: 

1. Relatórios Mensais Progresso Programa  

(https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-

controle-social/)  

 Período analisado set/16 a out/20 – total de 50 relatórios; 

2. Relatórios Mensais CIF  

(https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos) 

Período analisado set/16 a jun/20 – total de 44 relatórios; 

3. Relatórios Anuais CIF  

(https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-anuais) 

Período analisado 2016 a 2019 – 4 relatórios. 

A análise detalhada dos relatórios que compõem o PG06 buscou verificar a transparência nas 

informações dos relatórios do PG06, através dos critérios de acesso, facilidade de uso, 

qualidade da informação, entendimento e auditabilidade. As etapas de análise foram: (1) 

leitura sistemática de cada relatório; (2) comparação das informações entre os relatórios da 

mesma categoria: análise dos dados dos relatórios mensais do “Progresso do Programa” de 

um determinado mês com os de outro mês; (3) comparação das informações dos relatórios 

mensais do “Progresso do Programa” com os “Relatórios Mensais CIF”; e (4) análise 

comparativa entre os relatórios mensais “Progresso do Programa” com os “Relatórios CIF 

Anuais”. 

As conclusões apontam para a falta de transparência nos relatórios em todos os quesitos acima 

descritos. Verificamos que há problemas do que chamamos de incongruência interna, que se 

refere ao conteúdo e forma do próprio relatório, e incongruência externa, que se refere às 

incompatibilidades de conteúdos entre os relatórios do mesmo mês para o mesmo programa. 

 

https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos
https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-anuais


As incongruências internas nos dados referem-se à presença de informações repetidas em 32 

dos 50 relatórios. Ou seja, em 32 relatórios, há pares de 16 com informações absolutamente 

idênticas, em que um mês anterior apresenta resultados de um mês posterior. Além disso, a 

duplicação não é fixa, ou seja, os mesmos meses duplicados são sempre os mesmos. Ela se 

altera a cada mês, criando várias versões do mesmo relatório. Chegamos a identificar 5 

versões publicadas de um mesmo relatório, de um determinado mês. Portanto, dependendo da 

data em que uma pessoa qualquer tivesse acessado o relatório divulgado pela FR, ela teria 

acesso a uma das 5 versões duplicadas do mesmo.  

As incongruências externas foram construídas a partir da comparação dos conteúdos e formas 

dos relatórios mensais
1
 e anuais

2
 presentes no site da Fundação Renova enviados ao Comitê 

Interfederativo (CIF). Verificamos ainda mais divergências entre os dados enviados ao CIF e 

os dados disponibilizados nos relatórios do Progresso do Programa (mensais), com 

informações existentes somente em um dos relatórios, por exemplo. Esses achados foram 

feitos por nós, pesquisadores, não havendo no site da FR nenhum aviso ou alerta sobre os 

problemas contidos nos relatórios. 

A obstrução das informações sobre o programa analisado foram de tal monta que 

impossibilita  qualquer forma de auditoria ou mesmo entendimento do alcance do programa, 

volume de produtos, pessoas atendidas ou qualquer outro acompanhamento que as pessoas 

queiram fazer. A análise detalhada dos relatórios descrita neste dossiê traz comprovações da 

intensa falta de transparência da FR nas informações sobre o PG06, ferindo com gravidade os 

preceitos do TTAC, TAC-GOV e princípios dos Direitos Humanos como o direito à 

informações clara e precisa. 

As páginas seguintes descrevem detalhadamente as falhas de transparência encontradas nos 

relatórios analisados. Foram anexados a este dossiê as cópias das telas (prinstscreen) dos 

relatórios em que encontramos duplicidades, falta de informações ou outra falha na 

transparência apontada por nós. 

  

                                                 

1 Link: <https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos>. 

2 Link: <https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-anuais>.  

https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos
https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-anuais


2 METODOLOGIA 

O material analisado para a constituição deste dossiê seguem listados abaixo: 

1. Relatórios Mensais Progresso Programa  

(https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-

controle-social/)  

 Período analisado set/16 a out/20 – total de 50 relatórios; 

2. Relatórios Mensais CIF  

(https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos) 

Período analisado set/16 a jun/20 – total de 44 relatórios; 

3. Relatórios Anuais CIF  

(https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-anuais) 

Período analisado 2016 a 2019 – 4 relatórios. 

 

A análise detalhada dos 98 relatórios que compõem o PG06 foi composta de: 

 Leitura sistemática dos relatórios; 

 Comparação das informações entre os relatórios da mesma categoria: análise dos 

dados dos relatórios mensais do “Progresso do Programa” de um determinado mês 

com os de outro mês; 

 Comparação das informações dos relatórios entre categorias diferentes: análise dos 

dados dos relatórios mensais do “Progresso do Programa” com os “Relatórios Mensais 

CIF” e análise comparativa entre os relatórios mensais “Progresso do Programa” com 

os “Relatórios CIF Anuais”; 

  

https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos
https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-anuais


3 ANÁLISE DOS DADOS 

1. Dos 50 relatórios mensais sobre progresso do programa PG06, 32 são totalmente 

duplicados. Isso significa que, dos meses de setembro de 2016 a outubro de 2020, há 32 

relatórios que contêm informações idênticas, em pares. Veja nas Figuras 1 e 2 um exemplo de 

duplicação de conteúdo dos relatórios:  

Figura 1 Excerto do Relatório “Progresso Programa” Referente ao Mês Setembro de 2016, Conforme 

Publicado no Site da Fundação Renova (duplicação a cada 34 meses) 

 
  FONTE: Fundação Renova (2020). 

A Figura 1 apresenta o printscreen da primeira tela do relatório denominado “Progresso do 

Programa” para o mês de setembro de 2016. No campo de endereço do site, vê-se a 

identificação do programa “comunicação-participação-diálogo-controle-social”, identificando 

que o relatório se refere ao PG06.  

 

O campo “Progresso do Programa” seguido de “selecione um período”, identifica-se que o 

período selecionado refere-se ao mês de setembro de 2016. Ao ser selecionado um período, 

abre-se o conteúdo do relatório que pode ser lido e acessado por rolagem, já que o mesmo não 

permite download ou cópia de seu conteúdo.  

 

O conteúdo do relatório inicia com “DIÁLOGO – Mariana: mobilização e apoio à realização 

de visitas de moradores de Bento Rodrigues ao terreno anfitrião do reassentamento coletivo 



para atualização sobre o andamento das obras”. O relatório completo pode ser acessado na 

íntegra no ANEXO 1. 

 

Figura 2: Excerto do Relatório “Progresso Programa” Referente ao Mês Julho de 2019, Conforme 

Publicado no Site da Fundação Renova (duplicação a cada 34 meses) 

 
  FONTE: Fundação Renova (2020). 

O relatório apresentado pela Figura 2 é referente ao mês de julho de 2019. Observa-se que o 

endereço do site indica que o programa acessado é o mesmo da Figura 1, o PG06. Ao se 

iniciar a leitura do conteúdo do relatório da Figura 2 percebe-se que é idêntico ao da Figura 1. 

O mesmo ocorre em toda a extensão do relatório, que pode ser acessado no ANEXO 2. 

 

Verifica-se, portanto que o conteúdo do relatório “Progresso do Programa” do PG06 do mês 

de setembro de 2016 é idêntico ao do mês de julho de 2019, na duplicação de 34 meses. O 

mesmo acontece em mais 31 relatórios, que são idênticos aos pares. 

  



 

2. A duplicação de 32 relatórios dá-se em intervalos móveis de 26, 32, 34 meses, 

conforme quadro 1. A duplicação dos relatórios não é fixa. A cada publicação de um novo 

relatório, a periodicidade da duplicação é alterada, mudando-se os pares idênticos. Nossa 

pesquisa identificou as seguintes periodicidades de duplicação, destacadas as datas de nosso 

acesso ao site da Fundação Renova: 

Quadro 1: Descrição da Periodicidade da Duplicação dos Relatórios “Progresso 

Programa” PG06  

 

Duplicação de 

Relatórios a cada 

26 meses 

(14/04/2020) 

Duplicação de 

Relatórios a cada 

30 meses 

(25/08/2020) 

Duplicação de 

Relatórios a cada 

32 meses 

(06/10/2020) 

Duplicação de 

Relatórios a cada 

34 meses 

(18/11/2020) 

Relatórios Mensais 

Divulgados 
42 46 48 50 

Relatórios Duplicados 32 32 32 32 

  FONTE: Dados Primários (2020). 

Vê-se que em 14/04/2020 havia 42 relatórios mensais “Progresso do Programa” publicados no 

site da Fundação Renova para o PG06. Deles 32 eram duplicados em 16 pares. Em 

25/08/2020, o total de relatórios publicados era de 46, sendo 32 duplicados, chegando-se a 50 

relatórios publicados e 32 duplicados. Atenção ao fato de que a duplicação acontece em 

interstícios diferentes fazendo com que um mesmo relatório tenha sido par duplicado com 

meses diferentes, na razão de 26, 30, 32 e 34 meses de duplicação; 

  



3. Há relatórios que chegaram a ter até 5 versões publicadas no site em períodos 

diferentes, sendo que a nova versão substituía a anterior, eliminando qualquer indício de que 

havia sido publicada versão anterior do relatório; 

Quadro 2: Exemplos de Versões Publicadas dos Relatórios “Progresso Programa” 

referente ao PG06 no site da Fundação Renova em um determinado mês  

 Duplicação dos Relatórios - Periodicidade 

 

Relatórios de 

Atividades Mensais | 

CIF 

 

26 meses  30 meses 32 meses 34 meses 
Site 

(23/11/2020) 
Relatório 

referente ao mês: 

set/16 nov/18 mar/19 mai/19 jul/19 jul/19 
100% incompatível com 

os relatórios anteriores 

out/16 dez/18 abr/19 jun/19 ago/19 ago/19 
100% incompatível com 

os relatórios anteriores 

nov/16 jan/19 mai/19 jul/19 set/19 set/19 
100% incompatível com 

os relatórios anteriores 

FONTE: Dados Primários (2020). 

A título de exemplo será descrita a situação do mês de setembro de 2016 e suas 5 versões de 

relatório. Conforme Quadro 2, o relatório “Progresso do Programa” do mês de setembro de 

2016 teve 5 versões publicadas no site, sendo que a cada alteração da periodicidade de 

duplicação, o novo relatório substituía o anterior. A primeira publicação foi duplicada com as 

informações do mês de novembro de 2018, na duplicação a cada 26 meses (FIGURAS 3 e 4).  

Figura 3: Excerto do Relatório “Progresso Programa” Referente ao Mês Setembro de 

2016, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (duplicação a cad a 26 meses)

 
  FONTE: Fundação Renova (2020). 

 



Figura 4: Excerto do Relatório “Progresso Programa” Referente ao Mês Novembro de 

2018, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (duplicação a cada 26 meses)  

 
FONTE: Fundação Renova (2020). 

Os relatórios completos dos meses de setembro de 2016 e novembro de 2018, com duplicação 

a cada 26 meses estão disponíveis nos ANEXO 3 e 4. 

A segunda versão do relatório de setembro de 2016 é pareada com a de março de 2019, 

conforme destacado nas figuras 5 e 6.  

Figura 5: Excerto do Relatório “Progresso Programa” Referente ao Mês Setembro de 

2016, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (duplicação a cada 30 meses)  

 
FONTE: Fundação Renova (2020). 



 

Figura 6: Excerto do Relatório “Progresso Programa” Referente ao Mê s Março de 2019, 

Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (duplicação a cada 30 meses) 

 
FONTE: Fundação Renova (2020). 

 

Conforme as figuras 5 e 6 demonstram, o conteúdo do relatório de setembro de 2016 foi 

totalmente alterado, comparando-se as figuras 3 e 5. Ambos referem-se ao relatório 

“Progresso do Programa” do mês de Setembro de 2016 do PG06. Apesar de ser o mesmo mês, 

o mesmo relatório e o mesmo programa, seu conteúdo foi alterado, tendo sido substituído o 

conteúdo do relatório publicado quando a periodicidade de duplicação era de 26 meses pelo 

de periodicidade de duplicação de 30 meses. Os relatórios completos encontram-se nos 

ANEXOS 5 e 6. 

A terceira versão do relatório de setembro de 2016 corresponde à periodicidade de 32 meses. 

Assim, seu conteúdo é idêntico ao relatório de maio de 2019 (FIGURAS 7 E 8). 

Figura 7: Excerto do Relatório “Progresso Programa” Referente ao Mês Setembro de 

2016, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (duplicação a cada 32 meses)  



 
FONTE: Fundação Renova (2020). 

 

Figura 8: Excerto do Relatório “Progresso Programa” Referente ao Mês Maio de 2019, 

Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (duplicação a cada 32 meses)  

 
FONTE: Fundação Renova (2020). 

 

Nas figuras 7 e 8 encontramos um novo par de relatórios duplicados no site, na periodicidade 

de 32 meses. Essa é a terceira versão do relatório de setembro de 2016, comparando-se as 



figuras 3, 5 e 7. Os relatórios completos dos meses de setembro 2016 e maio de 2019, na 

periodicidade de duplicação de 32 meses encontram-se nos ANEXOS 7 e 8. 

A quarta versão do relatório Progresso Programa PG06 do mês de setembro de 2016, com 

periodicidade de duplicação de 34 meses, é idêntica ao relatório do mês de julho de 2019 

(FIGURAS 1 e 2). O conteúdo destes relatórios é o mesmo que constava publicado no site da 

Fundação Renova, quando finalizamos nossa consulta em 23/11/2020. Seus conteúdos 

completos podem ser acessados nos ANEXOS 1 e 2. 

A quinta e última versão identificada pela presente pesquisa para o relatório de setembro de 

2016 é a do relatório mensal enviado ao CIF. Diferentemente dos relatórios anteriores, não foi 

identificada duplicação com relatório de nenhum mês e com nenhuma das versões dos 

relatórios de 2016 (4 no total). O relatório do mês de setembro de 2016 do PG06 enviado ao 

CIF contém informações diferentes das descritas nos relatórios mensais Prograsso do 

Programa” PG06 para o mesmo período. Isso significa que o relatório do CIF apresenta 

informações que não coincidem com os relatórios do mesmo mês para o mesmo programa. A 

isso denominamos incongruência externa, que advém da comparação de relatórios enviados 

para públicos-alvo diferentes, sobre o mesmo programa e período. Informações que deveriam 

ser equivalentes, mesmo que a forma de apresentação fosse diferente, são, no entanto, 100% 

incompatíveis, apresentando à sociedade um novo conjunto de informações sobre o PG06 no 

mês de setembro de 2016. A figura 9 demonstra um excerto do relatório enviado ao CIF sobre 

as atividades do PG06 no mês de setembro de 2016. 

 

  



Figura 9: Excerto do Relatório Mensal enviado ao CIF Referente ao Mês Setembro de 

2016, Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova  

 
FONTE: Fundação Renova (2016). 

Observando-se a Figura 09, percebe-se que um novo conteúdo sobre o desenvolvimento das 

ações do PG06 para o mês de setembro de 2016. O ANEXO 9 contém o relatório completo 

para consulta.  

A avaliação do programa PG06 no mês de setembro de 2016 contém, em conclusão, 5 versões 

diferentes que foram publicadas no site da Fundação Renova, tendo sido as mais antigas 

substituídas pelas mais recentes. Isso significa que, dependendo da data em que uma pessoa 

tenha acessado o site da FR, ela terá tido acesso a um conjunto determinado de informações 

sobre o desenvolvimento do PG06. Assim, caso a pessoa tenha acessado o site em 14/04/2020 

ela teria lido um determinado conjunto de informações. Se tivesse acessado em 25/08/2020, 

para o mesmo mês de setembro, teria encontrado uma outra versão do relatório. Se o acesso 

tivesse sido feito em 06/10/2020, um terceiro relatório teria sido encontrado e, por fim, se 

tivesse acessado o site em 18/11/2020 teria lido uma quarta versão do relatório. Ressalta-se 

que não há nenhum aviso no site da FR sobre a alteração dos dados do relatório ou mesmo sua 

substituição.  

Além das diferentes versões dos relatórios, foi identificado o problema de duplicação dos 

mesmos, conforme Quadro 1. No Quadro 2, segue a relação de todos os relatórios publicados 

para o PG06 e suas duplicações e incompatibilidades. A Relação completa de relatórios 



duplicados e relatórios com incompatibilidades está nos ANEXOS 10 e 11. Para além dos 

relatórios mensais, há os anuais que serão analisados em sessão adiante. 



Quadro 2: Duplicações e Incompatibilidades dos Relatórios Mensais do PG06 Publicados no Site da Fundação Renova  

Relatório do Progresso 

Programa PG06 

referente ao mês: Duplicação de 

Relatórios a 

cada 26 meses 

(14/04/2020) 

Duplicação de 

Relatórios a 

cada 30 meses 

(25/08/2020) 

Duplicação de 

Relatórios a 

cada 32 meses 

(06/10/2020) 

Duplicação de 

Relatórios a cada 

34 meses 

(18/11/2020) 

Site (23/11/2020) 

Relatórios de Atividades Mensais | CIF      

Há relatórios de julho e agosto de 2016 

https://www.fundacaoreno

va.org/programa/comunic

acao-participacao-

dialogo-controle-social/ 

https://transparencia.fundacaorenova.org/relato

rios-executivos 

set/16 nov/18 mar/19 mai/19 jul/19 jul/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

out/16 dez/18 abr/19 jun/19 ago/19 ago/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

nov/16 jan/19 mai/19 jul/19 set/19 set/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

dez/16 fev/19 jun/19 ago/19 out/19 out/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

jan/17 mar/19 jul/19 set/19 nov/19 nov/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

fev/17 abr/19 ago/19 out/19 dez/19 dez/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

mar/17 mai/19 set/19 nov/19 jan/20 jan/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

abr/17 jun/19 out/19 dez/19 fev/20 fev/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

mai/17 jul/19 nov/19 jan/20 mar/20 mar/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

jun/17 ago/19 dez/19 fev/20 abr/20 abr/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

jul/17 set/19 jan/20 mar/20 mai/20 mai/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

ago/17 out/19 fev/20 abr/20 jun/20 jun/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

set/17 nov/19 mar/20 mai/20 jul/20 jul/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

out/17 dez/19 abr/20 jun/20 ago/20 ago/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

nov/17 jan/20 mai/20 jul/20 set/20 set/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

dez/17 fev/20 jun/20 ago/20 out/20 out/20 - 

FONTE: Dados Primários (2020). 

 

https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos
https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos


4. Dos 44 relatórios mensais CIF, 15 apresentam informações 100% incompatíveis com 

os relatórios mensais “Progresso Programa”. 

Há 15 relatórios enviados ao CIF cujas informações sobre o desenvolvimento das ações do 

PG06 em um determinado mês são 100% incompatíveis com o mesmo relatório no Progresso 

do Programa. A Figura 10 apresenta um exemplo dessa incompatibilidade total. 

Figura 10: Excerto dos Relatórios Mensais enviado ao CIF e o do Progresso do Programa, 

Referente ao Mês de Dezembro de 2017(duplicação a cada 35 meses) , Conforme 

disponibilizado no Site da Fundação Renova 

FONTE: Adaptado de Fundação Renova (2017a e 2017b). 

Ao verificar-se o conteúdo dos relatórios enviados ao CIF e o do Progresso do Programa 

referentes ao mês de dezembro de 2017, percebe-se que as informações contidas são 

totalmente incompatíveis. Não há nenhuma condição para verificação das informações sobre 

o desenvolvimento do programa PG06, através da leitura comparada entre os dois relatórios. 

A incapacidade dos relatórios de permitirem acompanhamento e verificação de suas 

informações fere os Direitos Humanos e a participação e controle social, seja feito pela 

sociedade civil organizada ou mesmo pelos órgãos públicos e privados envolvidos no 

processo de recuperação e indenização dos Atingidos pela queda da barragem de Fundão. Em 

termos de desenvolvimento científico, também há total obstrução de realização de pesquisas 

sobre o programa PG06 com relatórios que contenham informações inauditáveis.  

 



Observa-se que tal situação repete-se em mais 14 relatórios mensais enviados ao CIF. Dos 29 

restantes, veremos adiante que contem incompatibilidades parciais. O quadro 2 contém a 

relação de todos os relatórios totalmente incompatíveis e os ANEXOS 10 e 11 contêm 

detalhamento das incompatibilidades parciais. Os ANEXOS 12 e 13 contém os relatórios do 

PG06 de dezembro de 2017 completos. 

 

5. 29 relatórios mensais CIF contém informações parcialmente incompatíveis com os 

relatórios “Progresso Programa”, chegando a ter mês com mais de 50% de incompatibilidade. 

Isso se deve principalmente a: 

 Itens de informações presentes somente no relatório CIF; 

 Maior detalhamento de informações no relatório CIF, em comparação com as dos 

relatórios “Progresso Programa”; 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos. O relatório de julho de 2018, por exemplo, contém 19 páginas a 

mais de informações (em um total de 37) que o do Progresso do Programa. Os ANEXOS 10 e 

11 contém o detalhamento das incompatibilidades. 

Abaixo segue um exemplo de como as informações do relatório CIF são mais detalhadas e/ou 

inéditas que o do Progresso do Programa. 

 

  



Figura 11: Excerto dos Relatórios Mensais enviado ao CIF e o do Progresso do Programa, 

Referente ao Mês Agosto de 2018 (duplicação a cada 34 meses) , Conforme disponibilizado 

no Site da Fundação Renova 

 
FONTE: Adaptado de Fundação Renova (2018a e 2018b). 

Observando a figura 11 com quatro printscreen dos relatórios mensais enviados ao CIF (as 

imagens à esquerda) e o do Progresso do Programa (imagens à direita) referente ao mês de 

agosto de 2018, verifica-se que as informações contidas no relatório enviado ao CIF são muito 

mais detalhadas e/ou inéditas que o do Progresso do Programa. A seção dos relatórios 



denominada “Relações Institucionais”, destacadas nas duas primeiras figuras em amarelo 

apresenta as informações sobre o desenvolvimento do PG06. Observa-se que os primeiros 4 

parágrafos são idênticos, o que faz todo sentido, já que são relatórios que versam sobre o 

mesmo objetivo, programa e período, havendo uma única diferença entre eles de público-alvo, 

já que o do CIF destina-se aos componentes do Comitê Interfederativo e o do Progresso do 

Programa destina-se ao público em geral. 

Após os 4 parágrafos, a seção é finalizada no relatório Progresso do Programa seguindo para 

uma seção denominada “Comunicação”. No entanto, o relatório enviado ao CIF segue 

descrevendo as ações do item “Relações Institucionais” em mais 11 parágrafos, seguido da 

seção “Números Gerais”, que contém 2 parágrafos, para em seguida iniciar a seção 

“Comunicação”. Verifica-se que o relatório CIF contém muito mais informações e 

detalhamentos sobre as ações do PG06 que o relatório Progresso do Programa. Os relatórios 

do PG06 completos do mês de agosto de 2018 (CIF e Progresso do Programa) constam nos 

ANEXOS 14 e 15. 

O detalhamento de informações e a existência de informações inéditas, novas seções, fotos e 

gráficos se repetem em mais 29 relatórios dos 44 relatórios mensais CIF analisados. Além do 

problema de incompatibilidade parcial entre os relatórios, indicando incongruência externa, os 

15 relatórios enviados ao CIF restantes são 100% incompatíveis com os do Progresso do 

Programa.  

Conclui-se, portanto, que TODOS os relatórios enviados ao CIF contêm problemas de 

transparência de informações ao serem comparados com os de mesmo período do Progresso 

do Programa. Os problemas vão desde incompatibilidade total à parcial. Tal 

incompatibilidade IMPEDE qualquer processo de avaliação, participação e controle 

social nas ações do PG06 realizadas pela Fundação Renova. 

6. Todos os relatórios CIF são mais organizados, com sessões em destaque, informações 

sumarizadas em tabelas e gráficos, fotos e ilustrações, além da formatação padronizada, 

tornando-o mais inteligível e amigável. Além disso, todos estão disponibilizados para 

download. 

  



As figuras 12 e 13 ilustram a superioridade de apresentação dos relatórios mensais enviados 

ao CIF. Estão ilustrados excertos dos relatórios dos meses de março de 2018 e maio de 2020, 

escolhidos aleatoriamente. 

Além da superioridade na apresentação dos dados, o que favorece sua compreensão, percebe-

se ainda a presença de indicadores ausentes nos relatórios do Progresso do Programa, como 

tabelas, gráficos e fotografias que registram as ações da Fundação Renova no PG06.  

 

Figura 12: Excerto do Relatório Mensal enviado ao CIF Referente ao Mês Março de 2018, 

Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova  

 
FONTE: Adaptado de Fundação Renova (2018). 

O relatório de março contém apresentação de tabelas com indicadores e fotos das ações 

desenvolvidas. Nenhuma dessas coisas constam no relatório do Progresso do Programa do 

mesmo período. 

  



 

Figura 13: Excerto do Relatório Mensal enviado ao CIF Referente ao Mês Maio de 2020, 

Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova  

 
FONTE: Adaptado de Fundação Renova (2020). 

O relatório enviado ao CIF do mês de maio de 2020 apresenta informações organizadas em 

tabelas e gráficos. Observa-se que o uso das tabelas permitiu à Fundação Renova demonstrar 

dados de meses anteriores, possibilitando um comparativo e análise de evolução das ações do 

PG06. A exposição dos dados em gráficos torna-os bastante inteligível e permite a avaliação 

de vários dados concomitantemente. O relatório do Progresso do Programa do mesmo período 

não contém nem os dados e nem a forma de apresentação. Os relatórios do PG06 completos 

dos meses de março de 2018 e maio de 2020 encontram-se nos ANEXOS 16 e 17. 

Os relatórios Progresso do Programa não possuem a qualidade de apresentação que os do CIF 

contêm, o que dificulta em demasia sua leitura e compreensão. O quadro 3 descreve os meses 

e a qualidade de apresentação dos relatórios. 

  



Quadro 3: Formatação dos Relatórios Progresso Programa 

 Sem espaçamento 
Com espaçamento somente 

entre tópicos 

Com 

espaçamento 

R
el

a
tó

ri
o

s 
P

ro
g

re
ss

o
 P

ro
g

ra
m

a
 

set/16 fev/17 jan/18 

out/16 mar/17 fev/18 

nov/16 jun/17 abr/18 

dez/16 jul/17 mai/18 

jan/17 ago/17 jun/18 

abr/17 set/17 jul/18 

mai/17 nov/17 ago/18 

out/17 mar/18 set/20 

dez/17 set/18 out/20 

mar/19 out/18   

abr/19 nov/18   

mai/19 dez/18   

jun/19 jan/19   

jul/19 fev/19   

ago/19 out/19   

set/19 nov/19   

dez/19 fev/20   

jan/20 mar/20   

jun/20 abr/20   

 
mai/20   

  jul/20   

 ago/20  

         FONTE: Dados Primários (2020). 

Dos 50 relatórios analisados, 19 não contém nenhum espaçamento entre as linhas, títulos, 

subtítulos e enumerações/listas. 22 contém espaçamento somente entre os títulos e 9 contém 

espaçamentos adequados. 

  



 

Figura 14: Excerto do Relatório Mensal Progresso do Programa ao Mês Agosto 2017 

(duplicação a cada 32 meses) , Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova  

 
       FONTE: Fundação Renova (2017 grifo nosso). 

A figura 14 ilustra um dos 19 relatórios que não contem espaçamentos entre títulos, 

subtítulos, enumerações e listas. Marcados de vermelho são os títulos e subtítulos. Observa-se 

que a forma de apresentação realizada pela Fundação Renova dificulta a leitura e a 

compreensão do texto.  

Para mais, conforme já mencionado, não é possível fazer o download dos relatórios mensais 

do Progresso do Programa ou mesmo selecionar seu texto. O que, além de dificultar a leitura, 

demanda um tempo maior para a realização da coleta de informações. O relatório do mês de 

agosto de 2017 encontra-se completo no ANEXO 18. 

 

7. O relatório “Progresso Programa” de janeiro/18 possui informações referentes aos 

meses anteriores. Parte foi identificada como o conteúdo do Relatório Anual enviado ao CIF e 

o restante não identificado. No total, foram 53 printscreen de relatório (um relatório normal 

foi copiado com 10 printscreen em média); 

 



8. Não há nenhum aviso no site da Fundação Renova ou nos relatórios mensais sobre a 

substituição do conteúdo dos relatórios (32 meses, no total); 

 

9. Só há disponibilização de relatórios mensais CIF até jun/20 (checado em 23/11/2020); 

 

10. Não há relatórios mensais CIF nos meses de Dezembro de 2017 e de 2019, apesar de 

haver relatório “Progresso Programa” no referido mês; 

 

11. Nenhum relatório do “Progresso Programa” permite cópia de seu conteúdo ou 

download; 

12. O sistema de envio de relatórios por meio de facebook, twitter, whatssap ou e-mail, 

disponibilizado ao final dos relatórios “Progresso Programa” não funciona adequadamente, 

pois: 

 Por e-mail, o sistema dá mensagem de erro; 

 Pelas demais mídias disponibilizadas é enviado somente um link genérico, que não 

corresponde ao mês assinalado pelo usuário. 

 

13. Os relatórios anuais de 2016 e 2017 não possuem informações detalhadas o suficiente 

para compreensão das atividades realizadas pela Fundação Renova no PG06. 

 

O relatório anual de atividades de 2016, nomeado Relato de Atividades 2016, contém apenas 

uma menção ao desenvolvimento do PG06 e o estágio que se encontrava no ano de 2016, 

conforme Figura 15. 

  



Figura 15: Informações Sobre o PG06 Contidas no Relatório Anual de 2016, enviado ao 

CIF, Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova  

 
       FONTE: Fundação Renova (2016 grifo nosso). 

O retângulo vermelho que dá destaque ao título “Programa 6” destaca o conteúdo completo de 

informações sobre o PG06 no ano de 2016. Há 1 parágrafo de informações e 1 foto. Nada 

mais consta sobre o PG06 no relatório anual de atividades enviado ao CIG no ano de 2016.  

Certamente, o relatório é incapaz de fornecer informações claras sobre o desenvolvimento do 

PG06. Soma-se a este problema os dos relatórios mensais já apresentados neste dossiê. Assim, 

temos que o ano de 2016 não contém informações confiáveis nem nos 2 tipos de relatórios 

mensais (os do Progresso do Programa e os enviados ao CIF) e nem no anual. 

O Relatório Anual de Atividades de 2017 também contém informações superficiais em sua 

primeira página, realizando uma análise geral das ações desenvolvidas ao longo do ano. Em 

seguida, são apresentadas figuras com as ações mercadológicas realizadas pela Fundação 

Renova para na página 47 realizar a apresentação das atividades focada no mês de dezembro 

de 2017 e não em todo o ano. Ressalta-se que não foi encontrado o relatório mensal enviado 

ao CIF de dezembro de 2017, apesar de haver o mensal do mesmo período do Progresso do 

Programa. 

 

 



Figura 16: Excerto do Relatório Anual enviado ao CIF de 2017, Conforme disponibilizado 

no Site da Fundação Renova 

 
FONTE: Fundação Renova (2017). 

Figura 16 demonstra o trecho com apresentação dos dados de 2017 sobre o desenvolvimento 

do PG06. As informações são muito resumidas e sem uma apresentação com dados mensais 

ou por atividade do PG06, o que permitiria a compreensão do desenvolvimento das ações.  

Ao contrário, o enfoque é na apresentação geral dos dados sem nenhuma subdivisão seja 

temporal, regional ou temática. 

 

  



Figura 17: Excerto Foco do Relatório Anual enviado ao CIF de 2017, Conforme 

disponibilizado no Site da Fundação Renova 

 

FONTE: Fundação Renova (2017. Grifo nosso). 

Ao iniciar o relato de informações mais detalhadas, o relatório anual foca nos dados de 

dezembro de 2017, conforme demonstra  a figura 17. Os grifos em amarelo nos possibilitam a 

rápida identificação do conteúdo desta seção do relatório.  

 

Assim como o relatório anual de 2016, o de 2017 não permite o entendimento das ações 

desenvolvidas pelo PG06 ao longo do ano, impossibilitando a participação e controle social. 



4 CONCLUSÕES 

O presente documento teve por objetivo examinar os relatórios do PG06 produzidos e 

publicados pela Fundação Renova em seu site, cumprindo a obrigação de informar a 

população e divulgar indiscriminadamente informações sobre todos os seus programas, ações 

e projetos desenvolvidos com base no TTAC. No exame dos relatórios foram encontradas 

inúmeras falhas de transparência nas informações, dificultando o acompanhamento e controle 

social. 

Toda ação da FR deveria ter como alvo os Atingidos, buscando uma reparação plena e 

indenização justa. No entanto, o que se vê é que o princípio básico da relação entre Fundação 

e Atingidos, que é a transparência, é sistematicamente descumprida pela Renova.  

Para desenvolvermos nossa pesquisa analisamos sistematicamente 50 relatórios mensais do 

Progresso Programa, 44 relatórios mensais enviados ao CIF e 4 relatórios anuais enviados ao 

CIF. O foco de análise foi o PG06. Todos os relatórios encontravam-se disponíveis no site da 

FR, no entanto, nem todos permitiam download.  

A análise dos dados foi composta de 4 etapas, descritas a seguir: (1) leitura sistemática de 

cada relatório; (2) comparação das informações entre os relatórios da mesma categoria: 

análise dos dados dos relatórios mensais do “Progresso do Programa” de um determinado mês 

com os de outro mês; (3) comparação das informações dos relatórios mensais do “Progresso 

do Programa” com os “Relatórios Mensais CIF”; e (4) análise comparativa entre os relatórios 

mensais “Progresso do Programa” com os “Relatórios CIF Anuais”. 

Os principais resultados apontam que todos os 98 relatórios apresentam falhas graves de todas 

as ordens: acesso, detalhamento das informações, auditabilidade, inteligibilidade e acuidade 

dos dados. Todos os 44 relatórios mensais enviados ao CIF contém problemas, seja de 100 de 

incompatibilidade à 50 %, ao compará-los apo relatório Progresso do Programa. Dos 50 

rela´rorios Progresso do Programa, 32 têm seu conteúdo duplicado com outro relatório, 

formando 16 pares de relatórios idênticos. Os 18 restantes contém divergências de 

informações, a serem comparados com os relatórios mensais enviados ao CIF. 

A Fundação Renova tem a obrigação de divulgar relatórios sobre suas atividades, para que 

todas as pessoas e instituições possam se informar, acompanhar e verificar suas ações. Essa 

obrigação está determinada em vários acordos como no TTAC e no TAC-Gov. O acesso às 



informações assegura a participação social, permitindo o acompanhamento e controle das 

ações da Fundação por qualquer pessoa interessada. Os relatórios elaborados pela Renova 

devem ter as características descritas no TTAC de: transparência, acessibilidade, linguagem 

adequada e compreensível, informações completas e públicas e divulgação ampla. Várias são 

as cláusulas do TTAC e TAC-Gov que obrigam que a Fundação Renova deva ser transparente 

em suas ações e relatórios. Podemos notar isso, por exemplo, nas cláusulas 60, 65, 69 e 72 do 

TTAC. O TAC-Governança cita o princípio da transparência 32 vezes, quase 1 vez por 

página, definindo que a transparência deve estar presente na divulgação das informações para 

a sociedade e pessoas atingidas. A transparência é um dos pilares dos Direitos Humanos, pois 

garante o acesso a informações,  a participação social, o diálogo efetivo, permitindo denúncias 

e soluções mediadas. 

 

  



ANEXO 1: Relatório PG06 Progresso Programa  Referente ao Mês Setembro de 

2016, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (Duplicação 34 meses) 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

  



ANEXO 2: Relatório PG06 Progresso Programa Referente ao Mês julho de 2019, 

Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (Duplicação 34 meses) 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



ANEXO 3: Relatório PG06 Progresso Programa Referente ao Mês Setembro de 

2016, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (Duplicação 26 meses) 





 

 



 

 



 

 

  



 

 

ANEXO 4: Relatório PG06 Progresso Programa Referente ao Mês Novembro e 

2018, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (Duplicação 26 meses) 

  



  

 



 

 



 

 

 

  



ANEXO 5: Relatório PG06 Progresso Programa Referente ao Mês Setembro de 

2016, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (Duplicação 30 meses) 

  



 

 



 

 



 

 



 

  



ANEXO 6: Relatório PG06 Progresso Programa Referente ao Mês Março de 

2019, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (Duplicação 30 meses) 

  



 

 



 

 



 

 



 

  



ANEXO 7: Relatório PG06 Progresso Programa Referente ao Mês Setembro de 

2016, Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (Duplicação 32 meses) 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



ANEXO 8: Relatório PG06 Progresso Programa Referente ao Mês Maio de 2019, 

Conforme Publicado no Site da Fundação Renova (Duplicação 32 meses) 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



ANEXO 9: Relatório PG06 Mensal enviado ao CIF Referente ao Mês Setembro 

de 2016, Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova 

  



ANEXO 10: Duplicações e Incompatibilidades dos Relatórios Mensais do PG06 

Publicados no Site da Fundação Renova 

 



 

Duplicações e Incompatibilidades dos Relatórios Mensais do PG06 Publicados no Site da Fundação Renova  

Relatório do Progresso 

Programa PG06 

referente ao mês: Duplicação de 

Relatórios a 

cada 26 meses 

(14/04/2020) 

Duplicação de 

Relatórios a 

cada 30 meses 

(25/08/2020) 

Duplicação de 

Relatórios a 

cada 32 meses 

(06/10/2020) 

Duplicação de 

Relatórios a cada 

34 meses 

(18/11/2020) 

Site (23/11/2020) 

Relatórios de Atividades Mensais | CIF      

Há relatórios de julho e agosto de 2016 

https://www.fundacaoreno

va.org/programa/comunic

acao-participacao-

dialogo-controle-social/ 

https://transparencia.fundacaorenova.org/relato

rios-executivos 

set/16 nov/18 mar/19 mai/19 jul/19 jul/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

out/16 dez/18 abr/19 jun/19 ago/19 ago/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

nov/16 jan/19 mai/19 jul/19 set/19 set/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

dez/16 fev/19 jun/19 ago/19 out/19 out/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

jan/17 mar/19 jul/19 set/19 nov/19 nov/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

fev/17 abr/19 ago/19 out/19 dez/19 dez/19 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

mar/17 mai/19 set/19 nov/19 jan/20 jan/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

abr/17 jun/19 out/19 dez/19 fev/20 fev/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

mai/17 jul/19 nov/19 jan/20 mar/20 mar/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

jun/17 ago/19 dez/19 fev/20 abr/20 abr/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

jul/17 set/19 jan/20 mar/20 mai/20 mai/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

ago/17 out/19 fev/20 abr/20 jun/20 jun/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

set/17 nov/19 mar/20 mai/20 jul/20 jul/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

out/17 dez/19 abr/20 jun/20 ago/20 ago/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

nov/17 jan/20 mai/20 jul/20 set/20 set/20 Incompatível com todos os relatórios anteriores 

dez/17 fev/20 jun/20 ago/20 out/20 out/20 - 

jan/18   

      

Possui muito mais 

informações referentes a 

meses anteriores. Parte foi 

identificada como o 

conteúdo do Relatório 

Anual enviado ao CIF e o 

restante não identificado. 

No total, forma 53 prints 

de relatório. 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://www.fundacaorenova.org/programa/comunicacao-participacao-dialogo-controle-social/
https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos
https://transparencia.fundacaorenova.org/relatorios-executivos


fev/18   

        

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

mar/18 

          

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

abr/18 

          

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

mai/18 

          

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

jun/18 

          

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

jul/18 

          

Contém 19 páginas de informação a mais que o 

do Progresso do Programa, de 37 páginas no 

total. As sessões inéditas são: Suporte aos 

Programas,  Indicadores, Próximas Entregas, 

gráficos  fotos 

ago/18 

          

Das 32 páginas de relatório do mês, 22 só 

constam no enviado ao CIF, sem constar as 

inserções de textos inéditos que só exitem no 

relatório do CIF. As sessões inéditas são: 

Suporte aos Programas,  Indicadores, gráficos, 

fotos e  

set/18 

          

Das 29 páginas, 13 só constam no relatório 

CIF, que apresenta a sessão Próximos Passos, 

inexistente no relatório Progresso do Programa 

out/18 

          

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

nov/18 set/16 

        

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

dez/18 out/16 

        

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  



jan/19 nov/16 

        

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

fev/19 dez/16 

        

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

mar/19 jan/17 set/16 

      

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

abr/19 fev/17 out/16 

      

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

mai/19 mar/17 nov/16 set/16 

    

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

jun/19 abr/17 dez/16 out/16 

    

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

jul/19 mai/17 jan/17 nov/16 set/16 set/16 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

ago/19 jun/17 fev/17 dez/16 out/16 out/16 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

set/19 jul/17 mar/17 jan/17 nov/16 nov/16 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

out/19 ago/17 abr/17 fev/17 dez/16 dez/16 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

nov/19 set/17 mai/17 mar/17 jan/17 jan/17 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

dez/19 out/17 jun/17 abr/17 fev/17 fev/17 - 

jan/20 nov/17 jul/17 mai/17 mar/17 mar/17 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  



fev/20 dez/17 ago/17 jun/17 abr/17 abr/17 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

mar/20 

- 

set/17 jul/17 mai/17 mai/17 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

abr/20 

- 

out/17 ago/17 jun/17 jun/17 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

mai/20 

- 

nov/17 set/17 jul/17 jul/17 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

jun/20 

- 

dez/17 out/17 ago/17 ago/17 

O relatório do CIF possui sessões extras, tais 

como: Próximas Entregas, Desafios, 

Indicadores, Fotos e Gráficos.  

jul/20 - - nov/17 set/17 set/17 - 

ago/20 - - dez/17 out/17 out/17 - 

set/20 - - - nov/17 nov/17 - 

out/20 - - - dez/17 dez/17 - 

FONTE: Dados Primários (2021). 



ANEXO 11: Detalhamento das Incompatibilidades entre os Relatórios Mensais 

Progresso do Programa e os Enviados ao CIF 

  



DETALHAMENTO DAS INCOMPATIBILIDADES ENTRE OS RELATÓRIOS 

MENSAIS PROGRESSO DO PROGRAMA E OS ENVIADOS AO CIF 

 

 CIF – PG06 – setembro 2016 (p. 21-28): As informações do relatório de setembro 

2016 diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa 

para a mesma data. 

 CIF – PG06 – outubro 2016 (p. 23-27): As informações do relatório de outubro 2016 

diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa para 

a mesma data. 

 CIF – PG06 – novembro 2016 (p. 27-29): As informações do relatório de novembro 

2016 diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa 

para a mesma data. 

 CIF – PG06 – dezembro 2016 (p. 25-31): As informações do relatório de dezembro 

2016 diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa 

para a mesma data. 

 CIF – PG06 – janeiro 2017 (p. 22-26): As informações do relatório de janeiro 2017 

diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa para 

a mesma data. 

 CIF – PG06 – fevereiro 2017 (p. 19-23): As informações do relatório de fevereiro 

2017 diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa 

para a mesma data. 

 CIF – PG06 – março 2017 (p. 23-27): As informações do relatório de março 2017 

diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa para 

a mesma data. 

 CIF – PG06 – abril 2017 (p. 24-28): As informações do relatório de abril 2017 

diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa para 

a mesma data. 

 CIF – PG06 – maio 2017 (p. 21-23): As informações do relatório de maio 2017 

diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa para 

a mesma data. 



 CIF – PG06 – junho 2017 (p. 31-41): As informações do relatório de junho 2017 

diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa para 

a mesma data. 

 CIF – PG06 – julho 2017 (p. 27-37): As informações do relatório de julho 2017 

diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa para 

a mesma data. 

 CIF – PG06 – agosto 2017 (p. 29-44): As informações do relatório de agosto 2017 

diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa para 

a mesma data. 

 CIF – PG06 – setembro 2017 (p. 28-61): As informações do relatório de setembro 

2017 diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa 

para a mesma data. 

 CIF – PG06 – outubro 2017 (p. 32-58): As informações do relatório de outubro 2017 

diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa para 

a mesma data. 

 CIF – PG06 – novembro 2017 (p. 37-70): As informações do relatório de novembro 

2017 diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa 

para a mesma data. 

 CIF – PG06 – dezembro 2017 (p. 47-67): As informações do relatório de dezembro 

2017 diferem totalmente das informações apresentadas no relatório do Progresso do Programa 

(mensal) para a mesma data. 

 CIF – PG06 – janeiro 2018 (p. 34-60): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas, 

Desafios, Indicadores e Fotos. Completa-se que ao longo do escopo, apresenta várias 

pequenas diferenças nos termos utilizados nas frases em comparação com o relatório 

divulgado no Progresso do Programa (Situação observada no Relatório CIF janeiro 2018 na 

maioria das frases), mas que não alteram o sentido final das mesmas. Observação: O 

Relatório CIF – PG06 – janeiro 2018 (p. 34-60) estende-se até o subtópico Comunicação 

Interna e Institucional, na p. 46 (mais Próximas entregas, Desafios, Indicadores e Fotos). Já o 

Relatório do Progresso do Programa estende-se para além, ou seja, mais 53 prints das páginas 

do Relatório, acrescentando informações de meses anteriores, sendo parte coincidente com o 

relatório anual entregue ao CIF e outras partes não identificadas. 



 CIF – PG06 – fevereiro 2018 (p. 41-60): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas, 

Desafios, Indicadores e Fotos. Completa-se que ao longo do escopo, apresenta várias 

pequenas diferenças nos termos utilizados nas frases em comparação com o relatório 

divulgado no Progresso do Programa (Situação observada no Relatório CIF fevereiro 2018 na 

maioria das frases), mas que não alteram o sentido final das mesmas. 

 CIF – PG06 – março 2018 (p. 43-71): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas, 

Desafios, Indicadores e Fotos. Completa-se que ao longo do escopo, apresenta várias 

pequenas diferenças nos termos utilizados nas frases em comparação com o relatório 

divulgado no Progresso do Programa (Situação observada no Relatório CIF março 2018 na 

maioria das frases), mas que não alteram o sentido final das mesmas. 

 CIF – PG06 – abril 2018 (p. 41-58): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas, 

Desafios, Indicadores e Fotos. Completa-se que ao longo do escopo, apresenta várias 

pequenas diferenças nos termos utilizados nas frases em comparação com o relatório 

divulgado no Progresso do Programa (Situação observada no Relatório CIF abril 2018 na 

maioria das frases), mas que não alteram o sentido final das mesmas. 

 CIF – PG06 – maio 2018 (p. 33-49): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas e 

Indicadores. Completa-se que ao longo do escopo, apresenta várias pequenas diferenças nos 

termos utilizados nas frases em comparação com o relatório divulgado no Progresso do 

Programa (Situação observada no Relatório CIF maio 2018 na maioria das frases), mas que 

não alteram o sentido final das mesmas. 

 CIF – PG06 – junho 2018 (p. 30-50): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas, 

Indicadores e Fotos. Completa-se que ao longo do escopo, apresenta várias pequenas 

diferenças nos termos utilizados nas frases em comparação com o relatório divulgado no 

Progresso do Programa (Situação observada no Relatório CIF junho 2018 na maioria das 

frases), mas que não alteram o sentido final das mesmas. 

 CIF – PG06 – julho 2018 (p. 28-64): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes, tabelas e gráficos. Como: 

Suporte aos Programas 



 “PG01 – Levantamento e Cadastro dos Impactados No âmbito do PG01, foi produzido 

folheto de orientações de segurança para a etapa de vistoria do cadastro, para ser entregue às 

comunidades nas vilas atingidas - fase 3 da etapa do Programa de Levantamento e Cadastro 

dos Impactados, em Mariana”. (p. 40). 

 “PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados (PIM) Em julho, iniciou-se a 

participação da Comunicação no Ritual de Gestão do Programa para acompanhar sua 

evolução e indicadores, levantar temas relevantes nos territórios para posicionamentos e 

divulgar informações que impactam no programa de indenização. Além disso, foi feita a 

coleta de informações para montagem de apresentação sobre os programas de indenização que 

serão apresentados em workshops, com data ainda a definir”. (p. 40). 

 “Foi elaborado o Plano de Comunicação para a etapa atual do Programa, que prevê a 

construção de respostas específicas para as situações em que as políticas de indenização estão 

em construção. Aconteceram também reuniões para definição de plano de ação referente às 

manifestações em aberto com os temas PIM e AFE nos canais de relacionamento e 

ouvidoria”. (p. 41). 

 “Foi elaborado e validado o texto referente ao pagamento da revisão do lucro cessante 

2018 e construção de plano de ação para divulgação das informações referentes a este tema. 

Iniciou-se levantamento de questões referentes ao PIM e AFE que causam situações de tensão 

em cada região. Foi feito também um levantamento de informações sobre os atingidos que 

estão recebendo ligações falsas sobre o processo de pagamento das indenizações e montagem 

de plano de ação com estratégias para minimizar o impacto do assunto em questão”. (p. 41). 

 “Foram elaborados posicionamentos sobre o pagamento de juros de indenização para 

divulgação nos territórios. Realizado acompanhamento do cronograma de mudança da forma 

de pagamento do AFE, de cartão alelo para conta bancária”. (p. 41). 

 “PG04 – Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e 

Comunidades Tradicionais”. (p. 41). 

 “Elaboração de Proposta de Construção Coletiva do Plano de Comunicação para a 

Comunidade de Degredo, atividade que será realizada no dia 21 de agosto. Atendendo à 

solicitação da reunião da Câmara Técnica ocorrida na comunidade, foi elaborado cartaz 

informativo sobre canais de Comunicação com a Fundação Renova em Degredo”. (p. 41). 

 “PG07 – Assistência aos Animais Suporte de comunicação para a parceria do 

Programa de Assistência aos Animais com o Shopping Pátio Savassi, onde será realizado 

evento de adoção dos animais”. (p. 41). 



 “PG08 – Reconstrução de Vilas No âmbito do PG08, em julho, foi realizada reunião 

entre áreas e programas para entender os impactos das diretrizes do Reassentamento nos 

demais programas”. (p. 41). 

 “Foi elaborado também o Plano de Comunicação do Reassentamento, considerando as 

dimensões do território, imprensa, digital, institucional e público interno da Fundação Renova 

para a próxima fase do programa”. (p. 41,42). 

 “A Comunicação deu apoio à preparação de porta-vozes do Reassentamento, por meio 

do treinamento “Comunicação com diversos públicos”, sob a liderança da Gestão de Pessoas 

da Fundação Renova”. (p. 42). 

 “Foi feita a adequação dos atuais procedimentos do VimVer para inserção do canteiro 

de obras de Bento Rodrigues no roteiro do programa. Criação de apresentação em apoio ao 

debate sobre o tema “Adesão às modalidades de reassentamento” para o GT de Moradia, que 

acontece a cada quinze dias, sob a liderança do Ministério Público Estadual”. (p. 42). 

 “A Comunicação apoiou a organização do culto ecumênico para início das obras no 

canteiro de Bento, com a participação ativa dos atingidos e presença de colaboradores da 

Fundação e órgãos públicos”. (p. 42). 

 “Foi elaborado Projeto de sinalização e ambientação do canteiro de obras do 

reassentamento de Bento Rodrigues”. (p. 42). 

 “Além disso, destacam-se o desenvolvimento do Programa de Visitas do canteiro de 

obras de Bento Rodrigues e o fluxo de preparação para reuniões do GT de Moradia”. (p. 42). 

 “A concessão de licença ambiental para a construção do novo assentamento de Bento 

Rodrigues foi divulgada na comunidade, na imprensa regional e nacional. O processo de 

desenho das casas pelos atingidos de Bento Rodrigues foi pauta positiva também no período 

relatado”. (p. 42). 

 “PG09 – Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves. Alinhamento sobre o 

Plano de Controle de Ações Emergenciais (PCAE), iniciativa que orienta população sobre 

medidas de segurança em caso de rompimento da UHE Candonga. O trabalho será 

desenvolvido a partir de setembro, com simulados, materiais informativos e comunicação 

porta a porta. O PCAE vai abranger os municípios de São Pedro dos Ferros, São Domingos do 

Prata, São José do Goiabal, Sem Peixe, Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce”. (p. 

42). 

 “PG10 – Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas. Edição 

de pílula de WhatsApp sobre reunião de trabalho na comunidade de Ponte do Gama. Reunião 



para construção de plano de divulgação, produção de posicionamento e de mapas de empatia 

para plano de divulgação integrada sobre a demolição de uma casa em Barra Longa”. (p. 43). 

 “PG11 – Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar. Reunião 

com o programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar sobre o 

Conexão Criança, formaturas e evento da escola no 5 de novembro. Alinhamento sobre 

segurança de evento para o Conexão Brincar, ação que faz parte do calendário escolar, o Dia 

Mundial do Brincar, e compõe o projeto pedagógico das escolas. Ocorreu nos dias 10 e 11 de 

julho, com as escolas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo. Foi feita a revisão de convite e 

avaliação de parte do material didático para o Encontro do Programa de Apoio Pedagógico e 

Psicopedagógico, promovido pela Renova em parceria com a Prefeitura de Mariana”. (p. 43). 

 “PG13 – Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Reunião de kick off sobre o Iron Biker 

2018 - com as equipes de Segurança, Contratos e do Programa de Turismo, Cultura, Esporte e 

Lazer”. (p. 43). 

 “Aprovação de spot para carro de som, vídeo e texto de divulgação da 3ª edição nos 

canais digitais da Renova. Acompanhamento do Noites Circenses na Praça dos Ferroviários. 

Aprovação de cartaz da 4ª edição do Noites Circenses”. (p. 43). 

 “Reunião com o Circo volante sobre as peças de comunicação para divulgação do 

Encontro Internacional de Palhaços. Envio de release do Circo volante sobre o 10º Encontro 

Internacional de Palhaços”. (p. 43). 

 “Elaboração de conteúdo sobre a segunda etapa do campeonato de surf de Linhares, 

apoiado pela Renova, para rádio, Conecta, site, redes sociais e imprensa”. (p. 43). 

 “Elaboração de pílula de WhatsApp sobre vagas de emprego em obra de Regência para 

o Programa de Turismo”. (p. 43). 

 “PG14 – Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada. Participação da 

Comunicação na Reunião da Câmara Técnica de Saúde, em Brasília, para alinhamento e 

definições sobre a divulgação da metodologia do Estudo de Avaliação de Risco à Saúde 

Humana. A reunião pública, conduzida pela Câmara Técnica de Saúde, ocorreu em Mariana, 

no dia 14/07 e em Barra Longa, no dia 21/07. O objetivo foi comunicar o início do Estudo de 

Avaliação de Risco à Saúde Humana à população”. (p. 44). 

 “PG17 – Retomada das Atividades Agropecuárias. A Comunicação deu suporte à 

realização das Oficinas com entidades para criar o fórum decisório das oportunidades de 

restauração em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz e Rio Doce. Produção de convite impresso 

e pílula de WhatsApp, reunião com diálogo de Mariana, Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e 



Operações Agroflorestais para planejar a mobilização dos produtores rurais dessas localidades 

para a oficina”. (p. 44). 

 “PG17 – Retomada das Atividades Agropecuárias, Recuperação da Área Ambiental I e 

Fomento ao CAR e PRA”. (p. 44). 

 “Definição de estratégias e materiais de comunicação para os produtores rurais, para 

dar a devolutiva dos PASEAS”. (p. 44). 

 “PG20 – Estímulo à Contratação Local. Em apoio às ações de qualificação 

profissional, no escopo do Programa de Estímulo à Contratação Local, foram feitas as 

seguintes atividades: reunião com a equipe do Senai e Programa para alinhamento sobre a 

divulgação dos cursos de qualificação profissional, em Mariana, para as turmas que iniciam 

em agosto de 2018. Revisão de release e conteúdo sobre a divulgação das inscrições dos 

cursos para redes sociais, criação das peças de divulgação (gif para WhatsApp, faixas, painel 

eletrônico cartaz, folheto, e-mail mkt). Apoio na distribuição dos cartazes e produção de texto 

sobre aula inaugural dos cursos do Senai oferecidos. Alinhamento das equipes de Canais de 

Relacionamento, CIA e Diálogo”. (p. 44). 

 “PG21 – Auxílio Financeiro Emergencial (AFE"). Foi feito o acompanhamento do 

cronograma de migração de cartões do AFE nos territórios e suporte às ações de comunicação 

necessárias. Foi feita articulação com o AFE e Gerência de Território de Mariana para a ação 

de migração neste território, incluindo a atualização do Q&A com questões particulares a esta 

localidade, produção de pílula de WhatsApp e panfleto”. (p. 44,45). 

 “Elaboração de conteúdo sobre o AFE para o Jornal da Foz, focado na necessidade de 

informação apontada pela comunidade. Avaliação de estratégia para combater falsas notícias 

na alteração do pagamento do AFE. Adaptação de pílula de WhatsApp sobre migração do 

AFE em Tumiritinga e sobre os atendimentos do AFE em Belo Oriente e Naque”. (p. 45). 

 “PG23 – Manejo de Rejeitos. Foi elaborado o Plano de Comunicação do Manejo de 

Rejeitos, incluindo mapas de empatia e mensagens-chave para indígenas, quilombolas, 

produtores rurais, areeiros, povos tradicionais, pescador artesanal, agentes de unidades de 

saúde, dentre outros. O plano contou com a participação do Conselho Consultivo em sua 

elaboração”. (p. 45). 

 “PG26 e PG27 – Recuperação de Áreas de Preservação Permanente e Nascentes. 

Criação de conteúdo e divulgação interna e externa sobre o edital de Pagamento por Serviços 

Ambientais para proprietários rurais que adotarem práticas de proteção ao meio ambiente”. (p. 

45). 



 “Revisão e envio de mil unidades do folder sobre Prevenção de Incêndios Rurais para 

distribuição aos produtores rurais de Periquito – MG e Marilândia – ES, que participarão do 

projeto”. (p. 45). 

 “Apoio de comunicação às oficinas para apresentar os estudos de priorização de áreas 

para recuperação ambiental do rio Doce, incluindo: convite para as oficinas de Mariana, 

Aimorés e Caratinga, banner e levantamento de informações sobre infraestrutura dos locais 

onde acontecerão as oficinas”. (p. 45). 

 “PG28 – Conservação da Biodiversidade. Elaboração de Convite para o Seminário 

Interno de Biodiversidade, com todos os programas que têm interface com o tema de 

monitoramento aquático, com o objetivo de apresentar os estudos realizados”. (p. 45,46). 

 “PG32 – Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água. Reunião com equipe de 

Diálogo para definir as estratégias de mobilização e comunicação durante as obras da adutora 

de Governador Valadares. Definição dos materiais de comunicação, conteúdo do folder e 

divulgação para imprensa. Produção de pílula de WhatsApp sobre as vagas "para trabalhar na 

adutora”. (p. 46). 

 “Revisão e adequação de conteúdo enviado pela equipe da qualidade da água para 

produção de cartilha sobre as obras de captação alternativa em Resplendor”. (p. 46). 

 “PG34 – Programa de Preparação para Emergências Ambientais. Criação de 

identidade visual e materiais para o projeto Escola Segura e o Núcleo Comunitário de Defesa 

Civil – NUPDEC, voltados à priorização da prevenção e preparação para emergências e 

desastres”. (p. 46). 

 “PG35 - Informação para a População. Revisão de conteúdo da história de Mariana e 

avaliação do roteiro do túnel imersivo para a Casa do Jardim”. (p. 46). 

 “Participação na 2ª reunião coletiva do Centro de Informação e Tecnologia de GV – 

CIT. Reunião com equipe do CIT para alinhamento das ações, envio do convite e participação 

na 3ª reunião de concepção do espaço para a população de GV e região”. (p. 46). 

 “Engajamento do Público Interno. A comunicação interna vem se estruturando em 

algumas frentes, voltadas para:”. (p. 46). 

 “• Intensificar o papel do colaborador como protagonista da informação nas ações de 

comunicação interna;”. (p. 46). 

 “• Desenvolver outras ações que permitam o melhor entendimento dos programas, 

projetos e áreas para estimular a integração entre equipes;”. (p. 46). 

 “• E revisitar a matriz de canais internos e de conteúdos produzidos, de forma a 

garantir que a estratégia da Fundação Renova seja pautada, no tempo correto”. (p. 46,47). 



 “Em julho foi realizado um diagnóstico para estruturação de um programa de 

comunicação direta, com o objetivo de assegurar que as informações sejam transmitidas com 

qualidade a todos os colaboradores. Foi realizado um levantamento sobre os diversos rituais 

de alinhamento de informações já existentes, em formato presencial”. (p. 47). 

 “Uma ação nesse sentido, lançada em julho, em Linhares, foi o Café com o Waack, 

bate-papo do presidente da Fundação Renova, Roberto Waack, com um grupo de 15 

colaboradores nos escritórios administrativos. Também são exemplos de comunicação direta 

as reuniões periódicas de Gestão e de Programas e Projetos, além das Rodas de Conversa e as 

Caravanas Renova, conduzidas pela área de Gestão de Pessoas para alinhamento e repasse de 

informações com as equipes internas”. (p. 47). 

 “O programa de comunicação direta também incorpora ações de comunicação 

expressa, divulgação ágil de informações para 100% dos colaboradores, diretamente ou via 

liderança. Pode ser feita via comunicação face a face, e-mail, vídeos nos diversos canais”. (p. 

47). 

 “Mais que um canal de informação, o Conecta – aplicativo de comunicação interna 

baseado nas funcionalidades de uma rede social – é um espaço de diálogo feito pelo 

colaborador. Com base nessa premissa, foi realizada, em julho, uma ação de engajamento para 

que todos façam parte desse espaço. O número de usuários subiu de 285 em maio, mês de 

lançamento do aplicativo, para 368 em julho, o equivalente a cerca de 73% do quadro de 

colaboradores da Fundação Renova”. (p. 47). 

 “Os principais temas dos posts e demais conteúdos do aplicativo Conecta no período 

foram: etapas do Reassentamento de Bento Rodrigues, Assinatura do TAC Governança, 

Recuperação da Cachoeira de Camargos (Manejo de Rejeitos), Recuperação de infraestruturas 

danificadas, Resultados do monitoramento da qualidade da água (agosto de 2017 a janeiro de 

2018), Início do monitoramento da fauna e da flora terrestres, Sensibilização Segurança no 

Trânsito, Noites Circenses, Projeto “Presente do Futuro Saudável” em Barra Longa, 2ª etapa 

do Circuito Tríplice Coroa Quebra Onda de Surf na Foz, entre outros”. (p. 47). 

 “Já entre as campanhas e ações de sensibilização voltadas para o público interno foram 

destaque no período:”. (p. 48). 

 “• Assinatura do TAC Governança: as comunidades atingidas passarão a ser incluídas 

em todas as estruturas de tomada de decisão dos programas reparatórios e compensatórios. 

Guilherme Tangari, gestor da área de Governança da Fundação Renova, gravou vídeos para 

explicar aos colaboradores como se dará a nova governança na prática. Foram produzidos 



materiais (cartilha e apresentação) para suporte à comunicação face a face com os 

colaboradores”. (p. 48). 

 “• Divulgação de palestra sobre espaços compartilhados: ação promovida por Gestão 

de Pessoas, para sensibilização das equipes. Foram realizadas Rodas de Conversa sobre o 

tema e cartazes com dicas para uma boa convivência no ambiente de trabalho”. (p. 48). 

 “• Divulgação de ação de Segurança no Trânsito (continuidade), ação interna com 

ênfase na mitigação do principal risco para colaboradores. Entregas de Comunicação: 

divulgação e cobertura de intervenções teatrais que percorreram o território, roteiro e 

captações de vídeo com o presidente da Fundação Renova, Roberto Waack, com mensagem 

para os colaboradores, posts para o Conecta, comunicados e cartaz”. (p. 48). 

 CIF – PG06 – agosto 2018 (p. 33-65): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes, como: 

 “Desmobilização de manifestação no município de Barra Longa (MG) envolvendo 

MAB, prefeitura e alguns vereadores locais mediante o acordo de realização de uma reunião a 

ser mediada pela Mesa de Diálogo do governo de MG”. (p. 38). 

 “Forte atuação da área Instituição durante o período:” (p. 38). 

 “CEMIG: linha permanente de transmissão que deverá ser construída para o novo 

Bento e o abastecimento temporário para o canteiro e execução das obras da Fazenda 

Floresta”. (p. 38). 

 “INCAPER: articulação com SETADES e SEAMA para apresentação do modelo de 

atuação do programa de retomada de atividades agropecuárias, no formato do que temos em 

MG com a Emater”. (p. 39). 

 “Articulação de Parcerias para fortalecimento das ações dos programas da Fundação, 

vale destacar as discussões em curso com MST, com visita à projeto da instituição, para 

ampliação das oportunidades de parceria, bem como discussões com a Unesco e Rede Aliança 

(Fundação Avina, WTT, Programa Água +) em frentes diversas”. (p. 39). 

 “Proteção Social: Continuidade nas discussões junto à Sedese e Setades quanto ao 

escopo do Programa de Proteção Social”. (p. 39). 

 “Lagoa Juparanã: discussão sobre o plano de contingência da Fundação Renova em 

relação ao período chuvoso e ao barramento localizado no Rio Pequeno, inclusive para a 

mobilização e discussão com a comunidade, Defesa Civil, Prefeitura e Governo do Estado 

sobre a remoção das famílias das moradias localizadas na Lagoa”. (p. 39). 

 “ABES – abordagem à Associação para reabrir o canal de diálogo com vistas a novos 

formatos de parceria”. (p. 39). 



Números Gerais 

 “Em agosto, a área de RI promoveu a participação da Fundação em oito eventos 

institucionais”. (p. 39). 

 “Ao todo foram 177 reuniões com representantes do poder público nos âmbitos, 

municipal, estadual e federal”. (p. 39). 

Assim como:  

 “Para isso, a comunicação atuou:”. (p. 39). 

 “Elaboração de mensagens-chave e roteiro/apresentação para a primeira reunião com 

as famílias. Sugestão de roteiro de abordagem da equipe de Diálogo junto às famílias”. (p. 

40). 

 “Elaboração de Kit informativo para as famílias (carta + perguntas e respostas sobre o 

processo de realocação + cartão com os canais de relacionamento)”. (p. 40). 

 “Elaboração de material gráfico com o passo-a-passo da escolha das moradias 

temporárias e processo de mudança”. (p. 40). 

 “Elaboração e envio semanal de pauta para programas de rádio, Conecta e Digital (site 

redes sociais) e assessoria de imprensa, que teve também uma atuação pró-ativa, dando 

transparência ao processo”. (p. 40). 

 “Produção de conteúdo para os diversos meios de comunicação como um dossiê com 

todo o histórico do processo, artigo com contexto e mensagens-chave para alinhamento das 

lideranças com suas equipes e comunicado interno”. (p. 40). 

 “Criação do perfil “Boletim Juparanã”, com atualizações sobre a situação da lagoa até 

o final da obra, para o aplicativo Conecta”. (p. 40). 

 “Realização de coletiva de imprensa com a Defesa Civil, antecipando o tema junto à 

sociedade”. (p. 40). 

 “Produção de convite para a primeira e segunda reuniões com os moradores do 

entorno do rio Pequeno”. (p. 40). 

Assim como também:  

 “2ª edição do Jornada da Foz”. (p. 41). 

 “2ª edição do Jornada de Mariana”. (p. 41). 

 “1ª edição do Jornada de Naque, Periquito e Belo Oriente”. (p. 41). 



Bem como: 

 “A partir de demandas das equipes de território foi feito um alinhamento com gerentes 

e analistas sobre percepções em relação ao TAC Governança e necessidades de informação 

aos atingidos nos contatos com equipes da Fundação Renova. Foi realizado um alinhamento 

com área de Governança da Fundação Renova a respeito dos limites dessa comunicação e 

cuidados na elaboração de materiais. Foram mapeados os principais questionamentos feitos 

pelos atingidos em suas oportunidades de contato com a Fundação Renova para apuração de 

respostas. Foi finalizado novo conteúdo de apoio com mensagens-chave e propostas de ações 

sobre o TAC Governança”. (p. 41). 

Suporte aos Programas 

 “PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados (PIM): Entre as ações 

intensificadas no suporte aos programas PIM e AFE, previstas no plano de comunicação, 

destacam-se o suporte à equipe digital para melhorar as respostas aos atingidos nas redes 

sociais; a elaboração de respostas para os casos de “não-intermediário” (retorno para 

posicionar os atingidos que ainda não podem participar do programa de indenização por não 

serem atendidos por nenhuma das políticas existentes) para divulgação nos canais de 

relacionamento e ouvidoria; participação na elaboração de plano de ação para tratar as 

manifestações em aberto nos Canais de Relacionamento e Ouvidoria”. (p. 43). 

 “Além disso, atuamos na elaboração de posicionamentos para os temas LMEO, 

pagamento a agentes públicos, nova política para os pescadores de subsistência e critérios de 

elegibilidade. Conteúdo de apoio sobre o pagamento do Lucro Cessante 2018 e do novo 

Termo de Acordo que será usado no PIM”. (p. 43). 

 “Mapeamento de informações com equipe de Diálogo, sobre os boatos a respeito do 

PIM DA; elaboração de posicionamento e conteúdo de apoio sobre notícias falsas no território 

de Governador Valadares”. (p. 43). 

 “PG04 – Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e 

Comunidades Tradicionais Construímos com a comunidade de Degredo, em Linhares, a 

primeira oficina de desenho das ações de comunicação que atenderão especificamente aquela 

população. Foi uma oportunidade de identificar as necessidades de informação, os meios e 

canais preferidos pelas pessoas, as oportunidades de comunicação e as lacunas de respostas 

que ainda temos a dar”. (p. 43/44). 



 “PG07 – Assistência aos Animais: Foi realizado evento de adoção dos animais no 

Pátio Savassi. Desenho de estratégia para comunicar a comunidade sobre a mudança dos 

animais de grande porte que estão na Fazenda Bom Retiro para uma nova área - ação conjunta 

com o Diálogo e o Programa de Assistência aos Animais”. (p. 44). 

 “PG08 – Reconstrução de Vilas: No âmbito do PG08, em agosto, destacam-se, entre as 

ações realizadas, a realização de roda de conversa com os atingidos, além das iniciativas já 

lideradas pelas equipes de Diálogo; a interface com os canais de relacionamento para que 

todas as manifestações do SGS, relacionadas à Bento Rodrigues, sejam encaminhadas ao 

Licenciamento e a inserção dos canais de relacionamento em todos os materiais de 

comunicação”. (p. 44). 

 “Foi iniciada também a preparação de espaço e conteúdo para a assembleia de 

Paracatu de Baixo, que acontecerá no dia 13 de setembro, com o objetivo de colocar em 

votação o projeto urbanístico do reassentamento de Paracatu de Baixo”. (p. 44). 

 “Entre as ações em andamento, destaca-se a criação de um grupo de trabalho para 

ambientação de um espaço de acolhida dos atingidos no canteiro de obras de Bento 

Rodrigues. Foi comunicada também, no período, a primeira entrega de casa reconstruída na 

zona rural de Mariana”. (p. 44). 

 “PG09 – Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves: Articulação com 

Diálogo, RI e Obra para elaboração de ações de comunicação para diferentes públicos. 

Monitoramento, construção de posicionamento e estratégia para comunicar as ações da 

Renova, em função da manifestação na estrada de acesso à Fazenda Floresta”. (p. 44). 

 Visita técnica para estruturar programa de visitas às obras de recuperação da UHE 

Risoleta Neves. 

 “PG11 – Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar: Reunião 

com o programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar sobre as 

formaturas dos alunos das escolas de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo e o evento da 

escola no 5 de novembro”. (p. 45). 

 “PG13 – Turismo, Cultura, Esporte e Lazer: Envio de release produzido pelo 

Circovolante sobre a 4ª edição do Noites Circenses em Mariana e Barra Longa”. (p. 45). 

 “PG17/25/40 Retomada das Atividades Agropecuárias, Recuperação da Área 

Ambiental I e Fomento ao CAR e PRA: Participação em workshop sobre devolutiva dos 

PASEAS para subsidiar a criação de possíveis materiais de comunicação. Reunião com 

pontos focais de diversas áreas para elaborar estratégias de construção das ações do PASEAS 

no território de Mariana a Candonga”. (p. 45). 



 “Capacitação sobre Sistemas Agroflorestais: produção de convite, articulação com 

Diálogo para mobilização e alinhamento para organização do evento de 23 de agosto. 

Planejamento de logística de transporte para produtores rurais irem à Araponga para o 

intercâmbio prático em SAF (Sistema Agroflorestais). Organização e produção de evento, em 

Barra Longa, para capacitação teórica sobre Sistemas Agroflorestais”. (p. 45). 

 “PG21 – Auxílio Financeiro Emergencial (AFE): Elaboração de posicionamentos 

sobre critérios de elegibilidade e cronograma de alteração de recebimento do AFE no 

território. Validação de conteúdo de apoio sobre Auxílio Financeiro. Produção de mil 

unidades de folder sobre a migração do AFE em Mariana. Reunião com equipe de Diálogo e 

AFE para alinhamento da mobilização dos atingidos para a migração na forma de pagamento 

e produção de pílula de WhatsApp para a comunidade”. (p. 45). 

 “Reunião com Comunidade em Santana do Deserto (Rio Doce) com a pauta AFE para 

todos”. (p. 45). 

 “Elaboração de cartaz comunicando alteração do local de atendimento do Auxílio 

Financeiro Emergencial (AFE) no município de São José do Goiabal”. (p. 46). 

 “PG23 – Manejo de Rejeitos: Reunião sobre a implementação e cronograma de ações 

do Plano de comunicação para o Manejo de rejeitos”. (p. 46). 

 “PG32 – Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água: Visita de campo para 

reconhecimento da área onde passará a adutora na área urbana de Governador Valadares. 

Reunião para alinhamento das atividades de relacionamento com os públicos envolvidos na 

construção da adutora de Governador Valadares. Foram produzidas dois mil unidades de 

folder sobre a adutora de Governador Valadares para suporte à equipe de Diálogo e 

Infraestrutura”. (p. 46). 

 “Reunião com equipe de diálogo para planejar estratégias de mobilização e divulgação 

das reuniões comunitárias sobre as obras da adutora; elaboração de cartazes e pílula de 

WhatsApp para mobilização da comunidade para as reuniões comunitárias sobre as obras da 

adutora”. (p. 46). 

 “Reunião com equipe de Diálogo, Infraestrutura e Relações Institucionais sobre a 

segunda fase das obras no sistema de abastecimento de água de Galileia”. (p. 46).  

 “Elaboração de conteúdo para a cartilha de captação alternativa de Resplendor”. (p. 

46). 

 “PG34 – Programa de Preparação para Emergências Ambientais: Reunião de briefing 

com o Programa de Preparação para Emergências Ambientais, a Defesa Civil e a agência para 



a produção dos materiais do processo de apoio à Defesa Civil das ações NUPDEC, Escola 

Segura e Comitê Gestor”. (p. 46). 

 “PG35 - Informação para a População: Criação de link para votação on line e escolha 

de um nome para o Centro de Informação Técnica para a população de GOVERNADOR 

VALADARES e região. Na última reunião coletiva, cinco sugestões de nomes foram 

selecionadas”. (p. 46). 

Engajamento do Público Interno 

 “A comunicação interna vem se estruturando em algumas frentes, voltadas para:”. (p. 

46).  

 “Intensificar o papel do colaborador como protagonista da informação nas ações de 

comunicação interna;”. (p. 46). 

 “Desenvolver outras ações que permitam o melhor entendimento dos programas, 

projetos e áreas para estimular a integração entre equipes;”. (p. 47). 

 “E revisitar a matriz de canais internos e de conteúdos produzidos, de forma a garantir 

que a estratégia da Fundação Renova seja pautada, no tempo correto”. (p. 47). 

 “No âmbito da comunicação interna, o Café com o Waack, bate-papo do presidente da 

Fundação Renova, Roberto Waack, foi realizado no escritório administrativo de Linhares. Os 

participantes levaram informações sobre o que vivenciam no território e expuseram os 

desafios do dia a dia. A iniciativa faz parte da estruturação, iniciada em julho, para 

intensificar o papel do colaborador como protagonista da informação”. (p. 47). 

 “Outra ação de comunicação interna realizada no período foi a divulgação do 

Protocolo de Proteção e Segurança Pessoal. O documento, que esclarece sobre os 

procedimentos diante de situações de ameaças, agressões e outras situações críticas, foi 

enviado por e-mail e apresentado para colaboradores diretos e terceirizados”. (p. 47). 

 “Os principais temas dos posts e demais conteúdos do aplicativo Conecta no período 

foram: início das obras de Reassentamento de Bento Rodrigues, Homologação do TAC 

Governança, mobilização dos jovens nas ações da Expedição Rio Doce (parceria com o 

Instituto Elos), assinatura de um acordo que prioriza a contratação de mão de obra e de 

empresas de Mariana, seleção de áreas prioritárias para recuperação da bacia do rio Doce, 

nova escola provisória da comunidade de Paracatu de Baixo”. (p. 47). 

  “Já entre as campanhas e ações de sensibilização voltadas para o público interno foi 

destaque no período a Roda de Conversa que teve como tema a reconexão com o propósito da 



Fundação Renova. Na oportunidade foi realizado o lançamento do gongo como ritual de 

celebração das conquistas dos colaboradores”. (p. 47). 

Números Gerais 

 “No mês de agosto de 2018 foram abertas 360 manifestações relacionadas às 

comunidades impactadas na Ouvidoria, seguindo uma tendência de aumento verificada em 

relação à média de 228 manifestações/mês do 2º trimestre de 2018”. (p. 48). 

 “Em agosto, 78% das manifestações registradas na Ouvidoria foram realizadas de 

maneira identificada, sendo que 44% das manifestações foram registradas pelo atendente do 

telefone 0800 da Ouvidoria”. (p. 48). 

 “Destaca-se que neste mês a Ouvidoria realizou o acolhimento de 141 reclamações 

que foram encaminhadas pelos Canais de Relacionamento”. (p. 48). 

 “Na tipologia consolidada, 66% das manifestações abertas em agosto são referentes a 

reclamações em relação aos processos e prazos de atendimento da Fundação Renova, 

alegando falta de previsibilidade, transparência, acessibilidade, morosidade e/ou não 

concordância com os procedimentos. Em grande maioria, as reclamações são relativas aos 

prazos e processos dos programas de cadastro, auxílio financeiro e indenização (PIM). Nesses 

casos, a Ouvidoria realiza uma apuração inicial e qualificação da criticidade, que levam em 

consideração critérios como os indícios apresentados, a reincidência da manifestação e 

situações de vulnerabilidade. Quando pertinente, a Ouvidoria solicita esclarecimentos às 

demais áreas da Fundação Renova, que procedem com a conferência dos trâmites de seus 

processos para verificar a conformidade e procedência da manifestação. Caso identificadas 

inconformidades, a tratativa pelo programa é realizada em acordo com a Ouvidoria. (p. 48-

49). 

 “A Ouvidoria finalizou junto aos manifestantes um total acumulado de 74% das 

reclamações e denúncias, sendo que 183 manifestações foram finalizadas no mês de agosto”. 

(p. 49). 

 CIF – PG06 – setembro 2018 (p. 35-64): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, a mais, Próximas entregas e 

Indicadores. 

 CIF – PG06 – outubro 2018 (p. 32-44): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas, 

Desafios e Indicadores. Completa-se a respeito da diferença entre o termo “As famílias 



impactadas”, do Progresso do Programa e o termo “Junto às famílias impactadas”, do CIF (p. 

34). A diferença entre o termo “chegando até o Espírito Santo”, do Progresso do Programa, e 

o termo “chegando até o Espírito Santo com veículos de alcance regional, nacional e 

internacional”, do CIF (p. 36). E, por fim, a diferença entre o termo “Ao todo, 143 pessoas 

receberam atendimento presencial”, do Progresso do Programa e o termo “Ao todo foi feito 

atendimento presencial a 143 pessoas”, do CIF (p. 37). 

 CIF – PG06 – novembro 2018 (p. 31-42): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas, 

Desafios e Indicadores. Completa-se a respeito da diferença entre o termo “no qual a 

Fundação participou somente como ouvinte”, do Progresso do Programa e o termo “neste 

participamos somente como ouvintes”, do CIF (p. 33). E a diferença entre o termo “Foi 

elaborado material de apoio ao fórum com comunidades sobre o funcionamento das Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETE)”, do Progresso do Programa e o termo “Atuou-se também na 

elaboração de material de apoio ao fórum com comunidades sobre o funcionamento das 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)”, do CIF (p. 34). 

 CIF – PG06 – dezembro 2018: não foi gerado relatório mensal CIF para esse 

período. No entanto, foi gerado relatório mensal no Progresso do Programa. 

 CIF – PG06 – janeiro 2019 (p. 37-46): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, a mais, Próximas entregas, 

Desafios e Indicadores. 

 CIF – PG06 – fevereiro 2019 (p. 43-59): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas, 

Desafios e Indicadores. Completa-se a respeito da diferença entre o termo “No mesmo 

período, na frente de Reassentamento”, do Progresso do Programa e o termo “No período, na 

frente de Reassentamento”, do CIF (p. 52). 

 CIF – PG06 – março 2019 (p. 49-69): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, a mais, Próximas entregas, 

Desafios e Indicadores. 

 CIF – PG06 – abril 2019 (p. 44-77): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa. No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas entregas, 

Desafios e Indicadores. Completa-se a respeito da diferença entre o termo “a Ouvidoria 

finalizou 74% das reclamações e denúncias junto aos manifestantes”, do Progresso do 



Programa e o termo “a Ouvidoria finalizou junto aos manifestantes 74% das reclamações e 

denúncias”, do CIF (p. 76). 

 CIF – PG06 – maio 2019 (p. 57-100): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (setembro 2016). No entanto, possui mais detalhes e, mais, Objetivos, 

marcos do programa, Próximas entregas, Desafios e Indicadores. Completa-se a respeito da 

diferença entre o termo “Reunião com a”, do Progresso do Programa e o termo “Realização 

da reunião com a”, do CIF (p. 64). (As divergências se repetem nos subtópicos da página 65 

até a página 68). A diferença entre o termo “a ouvidoria finalizou 81% das reclamações e 

denúncias junto aos manifestantes” e o termo “a Ouvidoria finalizou junto aos manifestantes 

81% das reclamações e denúncias”, do CIF (p. 82). A diferença entre o termo “revista No 

Caminho da Reparação”, do Progresso do Programa e o termo “revista Caminhos da 

Reparação para veiculação”, do CIF (p. 90). E, por fim, a diferença entre o termo “Um ano de 

implantação do aplicativo ”Conecta”, do Progresso do Programa e o termo “Realização de um 

ano de implantação do aplicativo ”Conecta”, do CIF (p. 92). 

 CIF – PG06 – junho 2019 (p. 59-89): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (outubro 2016). No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas 

entregas, Desafios e Indicadores. Completa-se a respeito da diferença entre o termo 

“Realizadas reuniões com as comunidades de Baixa Verde (Dionísio) e Firma Araújo (São 

José do Goiabal) para apresentação e mobilização de produtores rurais em cursos formativos 

oferecidos pela Fundação Renova”, do Progresso do Programa, e o termo “Apresentação e 

mobilização para participação de produtores rurais em cursos formativos oferecidos pela 

Fundação Renova, em reuniões com as comunidades de Baixa Verde (Dionísio) e Firma 

Araújo (São José do Goiabal)”, do CIF (p. 65). Assim como a diferença entre o termo 

“Realizado fórum com”, do Progresso do Programa e o termo “Realização de fórum com”, do 

CIF (p. 65). A diferença entre o termo “81% das reclamações e denúncias junto aos 

manifestantes”, do Progresso do Programa e “81% das reclamações e denúncias”, do CIF (p. 

76). E, por fim, a diferença entre o termo “Produção de pílula de WhatsApp”, do Progresso do 

Programa e o termo “Realização de Pílula de WhatsApp”, do CIF (p. 86). (A divergência se 

repete tanto no tópico PG02 e PG21 - PIM e AFE, quanto no PG05 - Proteção Social). 

 CIF – PG06 – julho 2019 (p. 59-98): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (novembro 2019). No entanto, possui mais detalhes e, a mais, 

Próximas entregas, Desafios e Indicadores. 



 CIF – PG06 – agosto 2019 (p. 57-91): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (dezembro 2016). No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas 

entregas, Desafios e Indicadores. Completa-se a respeito da diferença entre o termo 

“andamento dos trabalhos”, do Progresso do Programa e “andamento das obras”, do CIF (p. 

62). Assim como da diferença entre o termo “O Futuro do Rio Doce Somos Nós”, do 

Progresso do Programa e “O Futuro do Rio Doce é Você”, do CIF (p. 63). A diferença entre o 

termo “79% das reclamações e denúncias junto aos manifestantes”, do Progresso do Programa 

e “79% das reclamações e denúncias”, do CIF (p. 73). E, por fim, a diferença entre o termo 

“Ações de apoio”, do Progresso do Programa e “Realização de ações de apoio”, do CIF (p. 

78). 

 CIF – PG06 – setembro 2019 (p. 58-92): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (janeiro 2017). No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas 

entregas, Desafios e Indicadores. Completa-se a respeito da diferença entre o termo “O Futuro 

do Rio Doce Somos Nós”, do Progresso do Programa e “O Futuro do Rio Doce é Você”, do 

CIF (p. 64). Assim como a diferença entre o termo “Encontro Internacional de Palhaços”, do 

Progresso do Programa e “Encontro de Palhaços”, do CIF (p. 89). 

 CIF – PG06 – outubro 2019 (p. 62-97): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (fevereiro 2019). No entanto, possui mais detalhes e, a mais, 

Próximas entregas, Desafios e Indicadores. 

 CIF – PG06 – novembro 2019 (p. 66-103): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (março 2017). No entanto, possui mais detalhes e, mais, Próximas 

entregas, Desafios e Indicadores. 

 CIF – PG06 – dezembro 2019: não foi gerado relatório mensal CIF para esse 

período. No entanto, foi gerado relatório mensal no Progresso do Programa. 

 CIF – PG06 – janeiro 2020 (p. 65-103): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (maio 2017). No entanto, possui mais detalhes e, a mais, Próximas 

entregas, Desafios e Indicadores. 

 CIF – PG06 – fevereiro 2020 (p. 41-69): Mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (junho 2017). No entanto, possui mais detalhes, explicações, gráficos 

e tabelas, os quais são seguidos da informação: INDICADORES “Os indicadores reportados 

acima são mensurados mensalmente, entretanto, conforme estabelecido pela Nota Técnica 

12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 230, os indicadores do Programa deverão ser 

redefinidos em conjunto com a Câmara Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social, 



por meio de oficinas participativas, com a participação de especialistas em construção de 

indicadores e/ou monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas 

atingidas, auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se 

em andamento.”, com pequenas alterações ao longo dos tópicos do programa, como Diálogo e 

Ouvidoria, por exemplo. 

 CIF – PG06 – março 2020 (p. 43-67): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (julio 2019). No entanto, possui mais detalhes e, a mais, Próximas 

entregas, Desafios e Indicadores. 

 CIF – PG06 – abril 2020 (p. 45-66): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (agosto 2017). No entanto, possui mais detalhes e, a mais, Próximas 

entregas, Desafios e Indicadores. Completa-se a respeito da diferença entre o termo 

“Aconteceram entre os dias 16/02/2020 e 28/04/2020”, do Progresso do Programa e 

“Aconteceram entre os dias 16 e 28 de abril”, do CIF (p. 64). 

 CIF – PG06 – maio 2020 (p. 42-63): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (setembro 2017). No entanto, possui mais detalhes e, a mais, 

Próximas entregas, Desafios e Indicadores. 

 CIF – PG06 – junho 2020 (p. 46-66): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (outubro 2017). No entanto, possui mais detalhes e, a mais, Próximas 

entregas, Desafios e Indicadores. 

 CIF – PG06 – julho 2020 (p. 44-64): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (novembro 2017). No entanto, possui mais detalhes e, a mais, 

Próximas entregas, Desafios e Indicadores. 

 CIF – PG06 – agosto 2020 (p. 43-65): mesmas informações disponibilizadas no 

Progresso do Programa (dezembro 2017) até a informação “Manutenção constante de diálogo 

com lideranças sociais, pessoas atingidas e demais públicos dos municípios impactados, para 

esclarecimentos a respeito da atuação da Fundação Renova no período de isolamento social e 

divulgação de ações em curso e planejadas pela Fundação Renova nas localidades”, que diz 

respeito ao subitem Diálogo. A partir daí, o relatório enviado ao Comitê Interfederativo (CIF), 

aborda ainda os subitens Ouvidoria, Canais de relacionamento e Comunicação, entre a p. 50-

65. Além, de possuir mais detalhes e, a mais, Próximas entregas, Desafios e Indicadores. 

  



ANEXO 12: Relatório Mensal PG06 enviado ao CIF Referente ao Mês Dezembro 

de 2017, Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova 
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PG006 Programa de Comunicação, Participação, 

Diálogo e Controle Social 

 

Eixo Pessoas e Comunidades 

 

Objetivos 

Criação de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade 

em espaços fixos ou itinerantes, que contemplem a instituição de mesa de 

diálogo e negociação permanente; a construção e manutenção de sítio virtual 

na internet; a criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades; 

central 0800 de atendimento à população; criação de um manual de “perguntas 

e respostas”; divulgação em redes sociais sobre iniciativas da Fundação; 

esclarecimento de dúvidas e repasse de informações; e relacionamento com a 

imprensa e disponibilização de releases aos veículos de comunicação. 

Cláusulas 59 a 72 (em andamento) 

 

Histórico das entregas em 2017 

Diálogo 

Ao longo do ano, foi mantido relacionamento permanente com as comunidades 

impactadas, buscando ampliar as oportunidades de interação, realizar a escuta 

social e garantir a transparência e a participação social nos processos da 

Fundação Renova. Por fim, foram realizados plantões sociais para atendimento 

estruturado à população impactada, além de campanhas de comunicação e 

diálogo para implementação de ações específicas dos programas. 

Somam-se no ano 2.054 reuniões, em atendimento a 58.112 pessoas. 
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Ouvidoria 

A Ouvidoria busca atuar conforme os critérios de avaliação da eficácia dos 

mecanismos de reclamação e denúncia internacionalmente reconhecidos.  

No segundo semestre de 2017, foi iniciado um processo de reestruturação 

desse canal - incluindo a revisão de políticas, procedimentos e práticas. O 

objetivo desse trabalho foi garantir maior eficácia dos processos de registro de 

denúncias, tratamento das manifestações e reparações e tendo em vista o 

respeito aos direitos humanos. Nesse período, as tipologias das manifestações 

registradas no Canal Confidencial foram revistas para melhor categorização, 

compreensão dos dados e desenvolvimento dos planos de ação. 

 

Canais de Relacionamento 

 

Comunicação  

Durante o ano de 2017 as ações de reparação e compensação foram 

transmitidas para os públicos de interesse e a sociedade em geral por meio de 
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diversos canais. Materiais e eventos também foram desenvolvidos para dar 

suporte aos programas e compartilhar informações.  
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Fatos e entregas relevantes do último mês  

Diálogo 

Em dezembro de 2017, foram realizadas 76 reuniões com comunidades, que 

contaram com 1.114 presenças. Em Mariana, os reassentamentos individuais e 

coletivos foram as principais pautas do diálogo no mês, com a consulta sobre as 

propostas do Projeto Urbanístico de Bento Rodrigues e articulações com os 

órgãos ambientais para definições sobre o licenciamento da área anfitriã de 

Paracatu de Baixo, em ambos os casos envolvendo reuniões semanais com as 

Comissões de Atingidos locais, inclusive com a participação das mantenedoras. 

Além disso, foi discutido o Plano de Atendimento às famílias de outras 

comunidades em situação de deslocamento físico, quanto às possibilidades de 

compra assistida e envolvimento de atingidos na gestão das obras de 

reconstruções.  

Nos demais municípios impactados, o encerramento do prazo para novas 

solicitações do Cadastro Integrado demandou a realização de uma ampla 

campanha de divulgação de informações, distribuição de materiais e busca ativa 

simplificada de pessoas atingidas e ainda não cadastradas pela Fundação 

Renova. As equipes de Diálogo também se mobilizaram nos distintos territórios 

para apoiar nos processos de mobilização, localização de pessoas e apoio 

logístico às campanhas de negociação do Programa de Indenização Mediada, 

com esforços concentrados especialmente na região de Linhares.  

O ressarcimento dos impactados também foi tema de reuniões junto a 

associações de pescadores e ilheiros no trecho do rio Doce, com o objetivo de 

apresentar as propostas de precificação da Fundação Renova e esclarecer 

dúvidas sobre o processo, além da mobilização e acompanhamento das ações 

de mapeamento de embarcações de pescadores profissionais.  

Em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, o Diálogo suportou os processos de 

distribuição de cartões para repasse financeiro a pescadores de subsistência e 

garimpeiros faiscadores, com a mobilização da comunidade e esclarecimento de 

dúvidas. Por fim, nessas duas cidades e, também, em Sem-Peixe, São 
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Domingos do Prata e São José do Goiabal foram finalizadas as atividades do 

Plano de Ações Integradas de Preparação para Emergências Ambientais, 

relacionado aos riscos de inundação no período chuvoso. 

 

Ouvidoria 

Foram abertas 67 novas manifestações e finalizadas 194 manifestações em 

dezembro (abertas no mesmo mês e/ou meses anteriores). Acumuladamente, 

foram registradas 1.804 manifestações, sendo que 1236 foram finalizadas e 

568 estão em andamento. Na tipologia consolidada do mês, 40% das 

manifestações são referentes a negligência em assistência a comunidade e 28% 

a concessão indevida de auxílio financeiro. 58% das manifestações foram 

anônimas e 52% registradas pelo atendente do telefone 0800 do Canal 

Confidencial. Das novas manifestações registradas no mês de dezembro com 

localidades identificadas, 66% são do Espírito Santo e 44% de Minas Gerais. 

Após as ações de divulgação do Canal Confidencial o volume de relatos 

corporativos (fraudes, fornecedores, desvios de conduta etc.) quadriplicou no 

canal de Ouvidoria, representando relatos corporativos das manifestações 

registradas pelo canal. 

Está em andamento a revisão do backlog relacionado à comunidade, com 

previsão de apuração até o final de janeiro de 2018. Os procedimentos e 

indicadores da Ouvidoria também estão em processo de revisão na definição do 

PG006, à luz da perspectiva de direitos humanos e com o apoio de consultoria 

especializada.  

Também está em discussão a contratação de consultoria para execução da 

avaliação de riscos em direitos humanos, de maneira integrada com a 

metodologia de gestão de riscos da Fundação Renova, e o desenvolvimento de 

uma agenda de treinamentos e divulgação da política de direitos humanos para 

todos os colaboradores e fornecedores críticos ao longo do ano de 2018. 
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No dia 5 de dezembro de 2017, ingressou na Renova a especialista em direitos 

humanos, Christiana Freitas, que conduzirá as atividades de direitos humanos 

da Renova. 

 

Canais de Relacionamento 

Foram realizadas 18 capacitações/treinamentos com as equipes dos canais de 

relacionamento, que trataram de temas como Cadastro Integrado, PIM Dano de 

Água, Pesca de Subsistência, Proteção Social e Saúde. 

Também foi dado prosseguimento à pesquisa de satisfação, referente ao 

atendimento oferecido pelos canais 0800 e Fale Conosco da Fundação Renova. 

Em Linhares, houve uma mudança no local de funcionamento do Centro de 

Informação e Atendimento (CIA). Agora, para facilitar o acesso das pessoas, o 

espaço opera é uma sala no andar térreo.  

 

Comunicação com Território 

Entre os eventos que aconteceram no último período, destacam-se as oficinas e 

formaturas de alunos apoiados pela Fundação Renova. Em Mariana (MG), foram 

27 formandos do curso gratuito de qualificação oferecido pela Renova, em 

parceria com o Sistema FIEMG, aos trabalhadores da construção civil, sendo 

certificados 11 pedreiros de alvenaria e 16 pedreiros de infraestrutura. Já em 

Paracatu de Baixo, aconteceu a formatura dos alunos da Escola Municipal da 

comunidade.  

A oficina do Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce, em 

Governador Valadares, reuniu cerca de 60 colaboradores. Esse evento marca a 

segunda etapa das ações de construção coletiva do Programa de Educação 

Ambiental.  



 

 

54 

O programa também esteve envolvido na organização e divulgação da Feira 

Multissetorial de Mariana (MultiSet) e na confraternização dos idosos de Bento 

Rodrigues e Paracatu no RecriaVida, em parceria com a Secretaria de 

Desenvolvimento Social de Mariana.  

Na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), em Vitória 

(ES), aconteceu o Encontro de Fornecedores, voltado para fornecedores com 

interesse em prestar serviços para a Renova. A ação integra o Programa de 

Estímulo à Contratação local e foi realizada em parceria com a Findes. 

A Rádio Renova publicou as seguintes pautas em dezembro: Feira Multissetorial 

em Mariana; novo “Portal do Usuário” no site da Fundação Renova; plano de 

ação para o período chuvoso; oficinas de proteção social; término do prazo para 

solicitação do Cadastro Integrado; Projeto Cozinha Brasil; balanço do Programa 

de Indenização Mediada; Programa de Recuperação de Nascentes; e a 

participação de artesãos de Regência e Povoação na Feira Nacional de 

Artesanato, em Belo Horizonte. 

Outros materiais gráficos e produtos de apoio ao processo de comunicação com 

comunidades foram produzidos no mês de dezembro. São eles: 

▪ Informativos para as comunidades sobre o andamento dos reassentamentos 

de Bento Rodrigues, Paracatu e Gesteira; 

▪ Cartilhas: Programa de Indenização Mediada - Pesca de Subsistência, 

Programa de Recuperação de Nascentes; 

▪ Banner: Programa de Recuperação de Nascentes; 

▪ Q&A: Pesca de Subsistência e Deliberação 119. 

 

Comunicação com a Imprensa 

No período, foram publicadas 334 matérias com citação à Renova na imprensa, 

sendo 282 classificadas como positivas e 52 como negativas. Com esse 
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resultado, o ano de 2017 se encerrou com 3.879 matérias publicadas sobre a 

Fundação Renova, das quais 2.075 foram positivas e 1.804 negativas (número 

especialmente impactado pela cobertura relativa aos dois anos do rompimento 

da barragem de Fundão, em novembro). 

Do total de matérias registrado em dezembro, 218 foram provocadas pela 

assessoria de imprensa, por meio do envio de sugestões de pauta e de releases 

com assuntos que contribuíram para fomentar uma agenda positiva na mídia.  

Entre os principais temas abordados estão o encerramento das solicitações para 

inclusão no Cadastro Integrado; a parceria firmada com a Universidade Federal 

de Viçosa (UFV); a aprovação do projeto de lei que permite urbanização do 

terreno para reassentamento de Bento Rodrigues; a formatura de alunos na 

área de construção civil em Mariana (MG), por meio de uma parceria entre o 

Sistema FIEMG e a Fundação Renova; e a realização da Feira Multissetorial de 

Mariana (MultiSet). 

 

Comunicação Interna e Institucional 

No período, foram divulgadas três edições do Conecta e uma edição da News 

Institucional, com ênfase nas iniciativas de fomento à economia. Uma 

mensagem institucional sobre os desafios de 2018 também foi enviada ao 

público externo, para cerca de 4 mil contatos de relacionamento da Renova. 

No âmbito da Comunicação Interna, dezembro foi marcado pelo suporte à 

realização das Caravanas Renova, iniciativa do programa Valores, Cultura e 

Identidade. Para as 4 edições, foi fornecido apoio na realização dos eventos, 

criação das peças e demais ações para mobilização. Na oportunidade, foi 

compartilhado com os colaboradores o resultado da Pesquisa de Reputação e 

principais conclusões sobre as mais de mil avaliações sobre a reputação da 

Fundação Renova  
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Próximas entregas 

Diálogo 

Região I 

• Em Mariana (MG), são destacadas as seguintes atividades planejadas: (1) 

continuidade do acompanhamento das famílias cujas propriedades estão sendo 

reconstruídas; (2) retomada das reuniões de Grupo de Trabalho de Bento 

Rodrigues, paralisadas no início do mês de dezembro de 2017; (3) realização de 

assembleia para votação da versão final do Projeto Urbanístico do 

Reassentamento de Bento Rodrigues; e (4) acompanhamento da reunião 

inaugural de Grupo de Trabalho para discussão sobre o processo indenizatório 

em Mariana; 

• Em Barra Longa (MG), prevê-se como ações de destaque: (1) retomada das 

visitas às propriedades rurais para início das devolutivas do Plano de Ação 

Socioeconômico e Ambiental (Pasea); (2) continuidade dos trabalhos de suporte 

à coleta de assinaturas em Ordens de Serviço (OS), Termos de Autorização 

(TA) e Termos de Entrega (TE) para formalização das obras de reparação; e (3) 

realização de visitas a propriedades próximas ao Rio do Carmo, para suporte à 

obtenção de autorização para realização de sondagem do solo, medição da 

espessura do rejeito e coleta de amostras, relacionadas ao Plano de Manejo de 

Rejeito; 

• Em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado (MG), é prevista a realização das 

seguintes ações de destaque: (1) continuidade das visitas às famílias 

impactadas para compreensão de suas percepções e expectativas em relação à 

Fundação Renova após o recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial; e (2) 

realização de visitas às propriedades rurais para início das devolutivas do Plano 

de Ação Socioeconômico e Ambiental (Pasea); 

Região II 

• As principais atividades previstas são: (1) identificação de situações de 

vulnerabilidade social e de grupos com dificuldade comprobatória do seu ofício 

para fins de indenização; (2) apoio à mobilização da população atingida para 
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continuidade das negociações das propostas de indenização do PIM DG; e (3) 

visitas aos produtores rurais junto à equipe do PG017, para acompanhamento 

da situação e levantamento de demandas. 

Região III 

• As atividades de destaque previstas são: (1) realização de reuniões com 

representantes da Associação de Pescadores Lorena Renovada (Aimorés), para 

esclarecimentos sobre a situação dos pescadores que possuem protocolo de 

RGP posterior ao rompimento da barragem; (2) realização de reunião entre a 

Associação Resplendorense dos Transportadores e Tiradores de Areia (ARRTA) e 

o responsável pelo processo de Operação Assistida para discussão de política de 

indenização; (3) apoio à retomada das atividades do PG017, com o ingresso de 

novos produtores rurais atingidos; (4) apoio à instalação dos Centros de 

Informação e Atendimento Itinerantes na Foz do Rio Doce; e (5) continuidade 

do apoio ao PIM, para realização dos plantões de atendimento e negociação 

junto à população cadastrada. 

 

Ouvidoria 

• Revisão de todos procedimentos e processos para atuação da Ouvidoria;  

• Melhorias no processo de apuração interna e devolutiva das manifestações; 

• Finalização das manifestações em andamento e apuração das denúncias no 

prazo pertinente; 

• Melhorias na gestão e reporte dos indicadores da Ouvidoria. 

 

Canais de Relacionamento 

• Continuidade no processo de locação dos imóveis para a implantação dos três 

novos Centros de Informação e Atendimento (Cias) localizados em Povoação, 

São Mateus e Aracruz.  
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Comunicação com a Imprensa 

• Manutenção da estratégia de proposição de pautas positivas para a 

imprensa, que repercutam no fortalecimento da imagem e reputação da 

Fundação Renova e que prestem contas sobre as ações de reparação e 

compensação;  

• Dar andamento ao processo de concorrência para contratação de nova 

agência de assessoria de imprensa para atendimento à Fundação Renova. 

 

Comunicação Interna e Institucional 

• Proposta de identidade e sinalização para os escritórios/obras do Eixo 1; 

• Relato de Atividades – referente a 2017; 

• Reestruturação dos veículos de comunicação interna e institucional; 

• Estruturação do calendário anual de campanhas e demais iniciativas de 

comunicação interna; 

• Próximas campanhas: adoção de animais e ação focada na área de 

Suprimentos. 

 

Desafios 

Diálogo 

• Garantir o acesso à informação e promover o engajamento dos diferentes 

públicos no trabalho de reparação e compensação da Fundação Renova, nas 

novas áreas estuarinas, costeira e marinha, no Espírito Santo; 

• Fortalecer a presença da equipe de Diálogo nos territórios em apoio aos 

programas e promover a integração entre as diferentes iniciativas da Fundação 

Renova, consolidando o diálogo como forma de articulação das partes 

interessadas; 

• Sustentar as práticas colaborativas de relacionamento entre os públicos 

participantes do processo de reparação, criando condições para que protestos 
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radicais (especialmente as paralisações de linha férrea) não sejam utilizados 

como recursos das comunidades impactadas. 

 

Ouvidoria 

• Continuidade às medidas para aprimorar a capacidade de tratamento das 

manifestações; 

• Desenvolver uma gestão de indicadores com base nos critérios de eficácia 

dos mecanismos de reclamação e denúncia, bem como apoiar na 

implementação de melhorias nos processos e fluxo de informações dos canais 

de relacionamento disponíveis para atendimento à comunidade;  

• Ampliar a participação dos grupos interessados aos quais os mecanismos de 

reclamação estão destinados - promovendo a consulta sobre a eficácia dos 

mecanismos e com especial atenção ao diálogo como meio para resolução 

efetiva das denúncias e reclamações. 

 

Canais de Relacionamento 

• Proporcionar um atendimento mais humanizado pelos Canais de 

Relacionamento; 

• Definir repostas efetivas a serem repassadas às pessoas; 

• Melhorar qualidade dos registros realizados no Sistema de Gestão dos 

Stakeholders (SGS); 

• Aumentar o número de manifestações concluídas no próprio atendimento; 

• Reduzir o percentual de manifestações fora do prazo; 

• Melhorar a imagem dos canais de relacionamento da Fundação. 
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Comunicação com Território 

• Despertar, através dos programas da Rádio Renova, o interesse da 

comunidade em utilizar o Portal do Usuário disponível no site; 

• Divulgar o fim do processo de inscrição no cadastro até 31 de dezembro de 

2017; 

• Dar suporte à divulgação do processo de indenização aos impactados da 

primeira campanha do cadastro. 

 

Comunicação com Imprensa 

• Contrapor a exposição de notícias negativas relacionadas ao rompimento da 

barragem de Fundão e impactos socioambientais da tragédia no dia a dia das 

comunidades atingidas com o reforço na divulgação das ações de reparação e 

compensação desenvolvidas pela Fundação Renova. 

 

Comunicação Interna e Institucional 

• Fortalecer a imagem e reputação da Fundação Renova com os diversos 

públicos de interesse, comunicando suas ações com transparência, de forma 

participativa e plural; 

• Transcender o papel informativo e se estabelecer como catalizadora das 

iniciativas de todas as frentes de trabalho da Renova, de tal forma que também 

contribua com a perspectiva reparatória e compensatória; 

• Para a sociedade em geral, manter o tom de prestação de serviços e com 

presença relevante em meios que essas pessoas utilizam. 
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Indicadores 

Diálogo  

INDICADOR LOCALIDADE 
NOVEMBRO 

2017 

DEZEMBRO 

2017 
ACUMULADO 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

Reuniões 

Realizadas 

MG 107 55 618 

56.976 

ES 15 21 496 

 

Ao longo de 2017, foram realizadas 1.201 reuniões de diálogo, que contaram 

com a participação de 28.630 pessoas, uma média de 24 participantes por 

encontro.  

 

Total de reuniões de diálogo e participações – janeiro a dezembro de 2017. 
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No segundo semestre de 2017, o interesse da população impactada esteve 

focado em temas relativos à indenização mediada, havendo, em muitos casos, 

rejeição a outras agendas. A quantidade de encontros realizados voltou a subir 

em novembro de 2017, abordando, entre outros temas, a recuperação de 

nascentes e áreas de preservação permanente, bem como a retomada de 

atividades agropecuárias. 

O gráfico 2, por sua vez, apresenta o número de reuniões nas quais foram 

tratados temas pertinentes a cada um dos programas da Fundação Renova. O 

Programa de Reconstrução de Vilas (PG008) merece destaque, sendo pauta de 

reunião semanal junto às Comissões de Atingidos de Bento Rodrigues e 

Paracatu de Baixo. 

 

Quantidade de reuniões x programas em 2017. 

 

Ouvidoria 

866 novas manifestações em 2017, 47% finalizadas até dezembro. 

70 novas manifestações por mês, em média. 
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59% foram registradas de forma anônima e 41% identificadas.  

63% das manifestações foram registradas pelo telefone. 

24% pelo site. 

13% pelo e-mail da Ouvidoria.  

56% são de Minas Gerais e 44% são do Espírito Santo. 
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Anônima

59%

Identificada

41%

MANIFESTAÇÕES ANÔNIMAS X IDENTIFICADAS

327

245

86

51

47

31

29

27

8

6

4

4

1

Negligência em Assistência à Comunidade

Concessão Indevida de Auxílio Financeiro

Saúde e segurança, condições de trabalho

Outros

Descumprimento de código de conduta,…

Favorecimento e/ou conflito de interesses

Discriminação e/ou desvio de…

Fraude

Violação de Direitos Humanos

Assédio moral

Assédio Sexual

Conflito de Interesses

Roubo, furto, desvio ou destruição de ativos

TIPOLOGIA DAS MANIFESTAÇÕES
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Canais de Relacionamento 

Capacitações realizadas com as equipes dos Canais de Relacionamento no ano: 

EIXO 
NÚMERO DE 

CAPACITAÇÕES 

Conhecimentos Técnicos 87 

Organização de Método 35 

Competências e Habilidades 29 

 

 

Fotos 

  

  

 

  

Reunião com lideranças em Barra Longa 

(MG) –dezembro/2017 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova) 

 

 

Reunião temática em Colatina (ES) –

dezembro/2017 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova) 
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Canais de Relacionamento 

  

 

 

  

 
 

 

  

Print do Portal do Usuário (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 

Nova sala térrea para o CIA de Colatina – 
novembro/2017 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Nova sala térrea para o CIA de Linhares – 
dezembro/2017 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova) 

Treinamento equipes do 0800 e Fale Conosco, 
com tema Proteção Social e Saúde – 

dezembro/2017 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 
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Comunicação com Território 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

Oficina Programa de Educação para 
Revitalização da Bacia do Rio Doce, em 

Governador Valadares (MG) (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 

Encontro com Fornecedores, em Vitória (ES) 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova) 

Formatura dos alunos dos cursos de 
qualificação em pedreiro de alvenaria e 
pedreiro de infraestrutura (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 

Feira Multissetorial, em Mariana (MG) (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 



 

  



ANEXO 13: Relatório Mensal PG06 Progresso do Programa Referente ao Mês 

Dezembro de 2017 (duplicação a cada 35 meses), Conforme disponibilizado no 

Site da Fundação Renova 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

  



ANEXO 14: Relatório Mensal PG06 enviado ao CIF Referente ao Mês Agosto de 

2018, Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova 

  



 

 

 
 

PG006 Programa de Comunicação, Participação, 

Diálogo e Controle Social 

 

Eixo Pessoas e Comunidades 

 

Objetivo 

 

Criação de canais permanentes de comunicação e interação com a sociedade em 

espaços fixos ou itinerantes, que contemplem a instituição de mesa de diálogo e 

negociação permanente; a construção e manutenção de sítio virtual na internet; 

a criação e manutenção de espaços dialogais com as comunidades; central 0800 

de atendimento à população; criação de um manual de “perguntas e respostas”; 

divulgação em redes sociais sobre iniciativas da Fundação; esclarecimento de 

dúvidas e repasse de informações; e relacionamento com a imprensa e 

disponibilização de releases aos veículos de comunicação.  

Cláusulas 59 a 72 (em andamento). 

 

Fatos e entregas relevantes do último mês 

 

Diálogo 

 

Território 1 – Mariana  

Em agosto de 2018, os reassentamentos coletivos e familiar foram os principais 

temas abordados durante as atividades de Diálogo Social. Três reuniões do Grupo 

de Trabalho Interdisciplinar sobre o Direito à Moradia foram realizadas para 

discussão do fluxo de atendimento/adesão, acesso de sitiantes ao 

reassentamento coletivo de Paracatu de Baixo e metodologia para construção da 

matriz de danos para fins indenizatórios. Em Bento Rodrigues, foi dada 

continuidade ao acompanhamento das visitas às famílias para elaboração 



 

 

 
 

conjunta dos projetos das casas e realizada a mobilização da comunidade para 

“Rodas de Conversa” de apresentação dos projetos iniciais dos equipamentos 

públicos. Houve, ainda, reunião de Grupo de Trabalho em que se discutiu sobre 

o uso da praça e a Capela São Bento. Já em Paracatu de Baixo, foi realizada a 

mobilização para plantões de apresentação das adequações no Projeto Conceitual 

do reassentamento. Ocorreram, ainda, três reuniões do Grupo de Trabalho para 

avaliação dos plantões e discussão do formato e roteiro da Assembleia de votação 

do Projeto Urbanístico do reassentamento. 

Merece destaque, também, a realização de reuniões com comunidades rurais de 

Mariana, para resposta a ofício enviado pelos moradores e esclarecimento sobre 

o reassentamento familiar; disponibilização de informações sobre demandas da 

comunidade de Camargos; escuta de integrantes da Associação de Mães de Santa 

Rita Durão e definição de fluxo de coleta de currículos nessa comunidade; bem 

como esclarecimento de solicitação de compra de equipamentos para o time e 

reconstrução do campo de futebol de Ponte do Gama. A Equipe de Diálogo Social 

realizou, ainda, abordagens a famílias da zona rural e sede de Mariana para 

informação e coleta de dados para migração do formato de pagamento do Auxílio 

Financeiro Emergencial. 

Além disso, foram realizadas a 4º e 5ª Oficinas Participativas para discussão 

sobre uso e ocupação do Centro de Informações Técnicas de Mariana, a “Casa 

Jardim”. Os encontros deram continuidade ao processo de definição participativa 

das estratégias de apropriação do espaço e na mobilização de atores e 

instituições locais para construção da programação de atividades. 

Território 2 – Alto Rio Doce (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado) 

Em Barra Longa, foram realizadas três assembleias mobilizadas pela Comissão 

de Atingidos Local, para encaminhamentos sobre obras de reforma e 

reconstrução de moradias; compra do terreno e elegibilidade de famílias para o 

reassentamento de Gesteira; bem como questões relacionadas ao direito à 

moradia, infraestrutura, Auxílio Financeiro e saúde. Esta última contou com a 

participação da Mesa Estadual de Diálogo e Negociação. Além disso, foi realizada 



 

 

 
 

reunião com famílias residentes no entorno do Parque de Exposições, para 

discussão do projeto do novo parque e ajustes quanto aos acordos já firmados. 

Em outras reuniões no município de Barra Longa, foram discutidos o local de 

treinamento e o deslocamento de atletas do Gesteira Futebol Clube, bem como 

dado esclarecimentos a integrantes do Esporte Clube Barralonguense sobre 

convênio para campeonato municipal de futebol. Também foi discutida pauta da 

próxima edição do jornal “Terra da Gente” e o acesso da Assessoria Técnica a 

dados do Cadastro Integrado. Por fim, o Conselho Consultivo visitou a cidade e 

realizou rodas de conversa com integrantes da Cooperativa Rural Mista de 

Gesteira; Comissão de Atingidos, Movimento dos Atingidos por Barragens e 

Assessoria Técnica; bem como da Prefeitura Municipal. 

Em Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, o principal tema abordado foi a 

contratação e detalhamento do projeto de Assessoria Técnica pelo Centro 

Alternativo de Formação Popular Rosa Fortini. Além disso, foram realizadas 

reuniões em Santana do Deserto e Merengo para engajamento de voluntários e 

formação dos Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil (Nupdec); diálogos 

sobre pleitos apresentados pelas comunidades de Novo Soberbo e Santana do 

Deserto; além de reunião com pescadores de Rio Doce, sobre demanda por apoio 

de especialistas em piscicultura. Por fim, foram realizadas visitas a residências 

de Santana do Deserto, cujos moradores apresentam relatos sobre trincas. 

Em todo o Território, foi realizada a mobilização de produtores rurais para visita 

a Unidades Demonstrativas em Manejo Ecológico de Pastagem e para a 

capacitação “Renovando Paisagens”. 

Território 3 – Calha do Rio Doce (Vale do Aço) (Sem-Peixe, Bom Jesus do 

Galho, Córrego Novo, Dionísio, Marliéria, Pingo D’Água, Raul Soares, Rio Casca, 

São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Timóteo, 

Caratinga, Bugre, Fernandes Tourinho, Iapu, Ipaba, Ipatinga, Santana do 

Paraíso, Sobrália) 

Em agosto, foi realizado o 3º Fórum da Pesca em Minas Gerais, com a 

participação de 54 pessoas dos municípios da Calha e Médio Rio Doce. Entre 

outros assuntos, foram esclarecidos critérios e metodologias para indenização, 



 

 

 
 

concessão de Auxílio Financeiro Emergencial, bem como tratadas solicitações 

individuais. Ao longo do período, também foram realizadas três reuniões de “Café 

com Prosa”, em Santana do Paraíso, Caratinga e Ipatinga, para discussão sobre 

ações de retomada das atividades pesqueiras na região. Em São José do Goiabal, 

foi realizada campanha de orientação sobre a migração da forma de pagamento 

do Auxílio Financeiro. Por fim, foram apresentadas informações a integrantes da 

Associação de Pescadores Profissionais de Rio Casca, acerca do Programa de 

Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS) de água e sedimento; e 

realizada reunião com moradores de Rochedo (Rio Casca), para organização do 

abastecimento de água por meio de caminhão-pipa.  

Território 4 – Médio Rio Doce (Governador Valadares, Alpercata, Belo Oriente, 

Naque, Periquito, Tumiritinga, Conselheiro Pena e Galileia) 

Ao longo do mês, foi dada continuidade à agenda semanal de reuniões com a 

Comissão de Moradores de Naque, tendo como pautas principais demandas por 

Auxílio Financeiro e a indenização relativa à pesca de subsistência. Em Periquito, 

foi discutida a situação dos “barraqueiros” da Rodovia BR-381, que 

comercializavam produtos do rio Doce. Já na 5º reunião com representantes de 

assentamentos de Tumiritinga, foram apresentadas ações de retomada das 

atividades agropecuárias e discutida proposta de ranqueamento de propriedades. 

Foram realizadas, ainda, duas reuniões com pescadores de Galileia e Santa Rita 

(Governador Valadares), para tratativa de demandas, discussão do processo 

indenizatório e apresentação das ações de retomada da pesca. Em Governador 

Valadares, especificamente, foram realizadas visitas e reuniões com as 

comunidades de Vila Mariana, Lourdes, Santa Terezinha e Santa Rita para 

informar, orientar e esclarecer dúvidas, sobre as obras de construção de adutora, 

bem realizado “Plantão Social” para tratativa de casos individuais relacionados 

ao PIM, AFE e Cadastro Integrado.  

Território 5 – Baixo Rio Doce (Resplendor, Aimorés e Itueta, Baixo Guandu, 

Colatina, Marilândia) 

O tema da coleta e tratamento de esgoto mereceu destaque durante o mês de 

agosto. Foram realizadas reuniões e visitas técnicas junto a representantes da 



 

 

 
 

Prefeitura de Resplendor e da Copasa, para definição de tratativas para 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos urbanos. Além disso, foi realizado 

encontro com representantes do Conselho Resplendorense dos Pastores para 

esclarecimentos sobre as obras de interligação dos poços do município. Durante 

o período, a Equipe de Diálogo Social também se reuniu com representantes da 

Associação dos Pescadores e Trabalhadores de Aimorés (Apetra), grupo de 

pescadores de Resplendor e moradores de Itueta, para esclarecimentos sobre o 

processo indenizatório, demandas por Auxílio Financeiro e fluxo de atendimento 

do Cadastro Integrado. Em Baixo Guandu, foram realizadas reuniões e prestada 

orientação a moradores de Mascarenhas para esclarecimentos sobre a migração 

da forma de pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial. 

Território 6 – Foz do Rio Doce/Litoral do Espírito Santo (Aracruz, Linhares, 

São Mateus, Conceição da Barra, Fundão e Serra) 

Ao longo do mês, as tratativas relacionadas ao barramento do rio Pequeno foram 

o principal tema abordado durante as ações de Diálogo Social. Foram realizadas 

reuniões com representantes da Comissão Intersetorial Municipal de Linhares, 

Defesas Civis de Linhares e Sooretama, Ministério Público Estadual e Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para construção do Plano de Emergências para o 

Período de Chuvas (PEPC), posteriormente apresentado e discutido com os 

moradores da rua Beira Rio. Além disso, a Equipe de Diálogo Social realizou 

pesquisa de caracterização e mobilização das famílias para remoção e mudança 

a moradias temporárias, bem como reuniões para apresentação de diagnóstico 

de impactos, esclarecimento de dúvidas e escuta de demandas dos moradores. 

Foram coletadas, ainda, assinaturas do termo de compensação financeira e 

acompanhadas as obras para deplecionamento do brejo e ações de levantamento 

arquitetônico. 

Além disso, mereceu destaque o diálogo com camaroeiros da Praia do Suá 

(Vitória), com a realização de duas reuniões com o Grupo de Trabalho, para 

análise da lista de pescadores a serem contemplados no Plano de Ação, bem 

como reunião de discussão e assembleia com representantes do poder público, 

MAB, sindicato e demais camaroneiros, para apresentação da metodologia e fluxo 



 

 

 
 

cadastral desse público. 

Ao longo do período, também foi realizada reunião de alinhamento com o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), sobre 

proposta de implantação do Centro de Informações Técnicas em Regência 

(Linhares); encontros com pescadores de Urussuquara e da Sede de São Mateus, 

para escuta de demandas e disponibilização de informações; avaliação da entrega 

da Estação de Tratamento de Água de Regência junto a representantes do Serviço 

Autônomo de Abastecimento de Água de Linhares; estabelecimento de fluxo de 

devolutiva a demandas individuais junto a moradores de Gameleira (São 

Mateus); e disponibilização de informações sobre o projeto “O Futuro do Rio Doce 

é Você”, em Nativo (São Mateus). 

Relações Institucionais 

Promoção de reunião entre presidência e diretoria da Renova e com o governador 

Paulo Hartung e secretários do estado do Espírito Santo, abordando os principais 

temas ligados a iniciativas compensatórias (saneamento, 

reflorestamento/nascentes, fomento à economia, educação, etc.)  

Em MG, agendas de trabalho prestação de contas foram realizadas com os 

secretários de meio ambiente, planejamento e de cidades 

Finalização do processo de contratação da empresa responsável pela assessoria 

de Relações Institucionais/Governamentais.  

Articulação com o prefeito de Rio Doce (MG) com intuído de retirar a máquina 

motoniveladora no meio da via de acesso, após tratativas com a área de RI 

encaminhamentos junto às áreas técnicas internas da Fundação Renova. 

Desmobilização de manifestação no município de Barra Longa (MG) envolvendo 

MAB, prefeitura e alguns vereadores locais mediante o acordo de realização de 

uma reunião a ser mediada pela Mesa de Diálogo do governo de MG. 

Forte atuação da área Instituição durante o período:  

CEMIG: linha permanente de transmissão que deverá ser construída para o novo 

Bento e o abastecimento temporário para o canteiro e execução das obras da 

Fazenda Floresta. 



 

 

 
 

INCAPER: articulação com SETADES e SEAMA para apresentação do modelo de 

atuação do programa de retomada de atividades agropecuárias, no formato do 

que temos em MG com a Emater.  

Articulação de Parcerias para fortalecimento das ações dos programas da 

Fundação, vale destacar as discussões em curso com MST, com visita à projeto 

da instituição, para ampliação das oportunidades de parceria, bem como 

discussões com a Unesco e Rede Aliança (Fundação Avina, WTT, Programa 

Água +) em frentes diversas. 

Proteção Social: Continuidade nas discussões junto à Sedese e Setades quanto 

ao escopo do Programa de Proteção Social. 

Lagoa Juparanã: discussão sobre o plano de contingência da Fundação Renova 

em relação ao período chuvoso e ao barramento localizado no Rio Pequeno, 

inclusive para a mobilização e discussão com a comunidade, Defesa Civil, 

Prefeitura e Governo do Estado sobre a remoção das famílias das moradias 

localizadas na Lagoa.  

ABES – abordagem à Associação para reabrir o canal de diálogo com vistas a 

novos formatos de parceria. 

Números Gerais 

Em agosto, a área de RI promoveu a participação da Fundação em oito eventos 

institucionais. 

Ao todo foram 177 reuniões com representantes do poder público nos âmbitos, 

municipal, estadual e federal. 

Comunicação 

Em agosto demos início, na perspectiva de uma comunicação empática, 

transparente, ágil e integrada, às ações de comunicação para o período chuvoso 

para as comunidades que moram às margens do rio Pequeno e Lagoa Juparanã 

em Linhares no Espírito Santo. Entre as ações para garantir a segurança da 

população estão a mudança temporária de algumas famílias e as novas obras 

no barramento no rio, que objetivam aumentar a abertura do canal. Para isso, a 

comunicação atuou: 



 

 

 
 

Elaboração de mensagens-chave e roteiro/apresentação para a primeira reunião 

com as famílias. Sugestão de roteiro de abordagem da equipe de Diálogo junto 

às famílias. 

Elaboração de Kit informativo para as famílias (carta + perguntas e respostas 

sobre o processo de realocação + cartão com os canais de relacionamento) 

Elaboração de material gráfico com o passo-a-passo da escolha das moradias 

temporárias e processo de mudança. 

Elaboração e envio semanal de pauta para programas de rádio, Conecta e 

Digital (site redes sociais) e assessoria de imprensa, que teve também uma 

atuação pró-ativa, dando transparência ao processo. 

Produção de conteúdo para os diversos meios de comunicação como um dossiê 

com todo o histórico do processo, artigo com contexto e mensagens-chave para 

alinhamento das lideranças com suas equipes e comunicado interno.  

Criação do perfil “Boletim Juparanã”, com atualizações sobre a situação da 

lagoa até o final da obra, para o aplicativo Conecta. 

Realização de coletiva de imprensa com a Defesa Civil, antecipando o tema 

junto à sociedade. 

Produção de convite para a primeira e segunda reuniões com os moradores do 

entorno do rio Pequeno. 

Em Naque apoiamos a divulgação do Plantão Social, uma ação que visa 

esclarecer as dúvidas da população junto aos representantes dos Programas da 

Fundação Renova.  

Na Foz foram desenvolvidas duas pílulas de WhatsApp para convidar as 

comunidades de Regência e Povoação para as reuniões mensais de alinhamento 

dos “projetos emergenciais” de programas envolvendo Turismo, Pesca, 

Economia e Inovação. 

Também foi feita uma pílula de WhatsApp para a reunião com os camaroeiros 

de Vitória que pescavam na Foz e precisam formalizar tal atividade para que 

sejam elegíveis à indenização e/ou auxílio financeiro.  



 

 

 
 

Oitenta e uma pessoas participaram do programa de vivência nos territórios – 

Vimver em agosto dentre colaboradores da Fundação Renova, Imprensa, 

Conselho Consultivo, Fórum Impacto, Conselho Fiscal e Equipe de Diálogo. 

Redação e produção do boletim e jornal mural Jornada, uma prestação de 

contas para a sociedade: 

2ª edição do Jornada da Foz  

2ª edição do Jornada de Mariana  

1ª edição do Jornada de Naque, Periquito e Belo Oriente.  

Em Barra Longa foi realizada a reunião com o grupo de comunicação para 

avaliação da 3ª edição impressa do jornal "Terra da Gente" e levantamento de 

pautas da próxima edição. Assim como na Foz e em Mariana aconteceram as 

reuniões para o desenvolvimento das respectivas edições dos jornais com a 

comunidade “Voz da Foz” e “Voz da Comunidade”. 

Na programação semanal de rádio, em agosto, foram veiculados 4 diferentes 

programas para cada território, totalizando 12 programas no mês, em mais de 

20 rádios de 39 municípios de Mariana à Regência.  

A partir de demandas das equipes de território foi feito um alinhamento com 

gerentes e analistas sobre percepções em relação ao TAC Governança e 

necessidades de informação aos atingidos nos contatos com equipes da 

Fundação Renova. Foi realizado um alinhamento com área de Governança da 

Fundação Renova a respeito dos limites dessa comunicação e cuidados na 

elaboração de materiais. Foram mapeados os principais questionamentos feitos 

pelos atingidos em suas oportunidades de contato com a Fundação Renova para 

apuração de respostas. Foi finalizado novo conteúdo de apoio com mensagens-

chave e propostas de ações sobre o TAC Governança. 

Apoiamos a divulgação do CIA Móvel em Revés do Belém, comunidade de Bom 

Jesus do Galho, Pingo D´Água, Dionísio e Galileia. Texto sobre CIA Móvel em 

Dionísio para divulgação espontânea em rádio local. 



 

 

 
 

Foi feito convite impresso e pílula de WhatsApp para reunião de equipe de 

Diálogo com a comunidade de Ipaba do Paraíso (Santana do Paraíso) para 

tratar sobre a pesca e outras oportunidades de geração de renda. Elaboração 

de informativo com o objetivo de prestar contas do assunto central do 

encontro, bem como apresentar compromissos firmados para as próximas 

reuniões. O informativo, além de compartilhado via WhatsApp, foi também 

impresso e afixado em três espaços públicos da comunidade. 

Foi realizada reunião preparatória para a 3ª Reunião da Pesca dos territórios 

Calha e Médio Doce, com alinhamento sobre demandas relacionadas ao PIM e 

AFE para definição de posicionamentos. Participação na reunião que aconteceu 

no dia 14/08, em Ipatinga. Foi feito o registro (foto e resumo) da reunião para 

compartilhamento com a comunidade e mídias digitais.  

Produção de pílula de WhatsApp para reunião com pescadores da comunidade 

de Ilha do Rio Doce, no município de Caratinga. Produção de conteúdo para 

WhatsApp, destacando os temas centrais do encontro e compromissos firmados 

para próximas reuniões. 

Produção de pílula de WhatsApp sobre resumo da reunião de equipe de Diálogo 

com pescadores da comunidade de Plautino Soares, em Sobrália, destacando os 

temas centrais do encontro e compromissos firmados para próximas reuniões.  

Pílula de WhatsApp e convite impresso da reunião da equipe de Diálogo com 

pescadores de Ipatinga.    

Alteração da apresentação sobre dados da Fundação Renova, com recorte para 

o território da Calha e município de Timóteo, para reunião de Relações 

Institucionais e participação na reunião em Timóteo (com prefeito e secretário 

de Planejamento) sobre atuação da Renova. 

Edição de apresentação institucional para reunião de Relações Institucionais em 

Bom Jesus do Galho - reunião Desenvolve Rio Doce. 

Reunião da equipe da Calha do Rio Doce com representantes da Brazil 

Foundation sobre projetos da ONG no território.  



 

 

 
 

Diagramação de apresentação e participação em reunião com professores e 

secretários de Galileia, sobre os Programas que atuam na região. 

Foi realizado o terceiro encontro com jornalistas, com a presença do diretor-

presidente da Fundação, Roberto Waack, e da diretora de Negócios do BDMG, 

Carolina Duarte. 

As principais divulgações proativas no período foram Lagoa Juparanã, feira de 

adoção, fundo Compete Rio Doce, reassentamento, Cursos de capacitação do 

Senai, Governança da Fundação, acordo para contratação local em Mariana. 

Principais posicionamentos reativos: Lagoa Juparanã, indenização a pescadores 

da região de Linhares, rachaduras nas casas de Barra Longa, estudo sobre 

toxicidade dos rejeitos na Foz, monitoramento da biodiversidade. 

Suporte aos Programas 

PG02 – Ressarcimento e Indenização dos Impactados (PIM): Entre as ações 

intensificadas no suporte aos programas PIM e AFE, previstas no plano de 

comunicação, destacam-se o suporte à equipe digital para melhorar as 

respostas aos atingidos nas redes sociais; a elaboração de respostas para os 

casos de “não-intermediário” (retorno para posicionar os atingidos que ainda 

não podem participar do programa de indenização por não serem atendidos por 

nenhuma das políticas existentes) para divulgação nos canais de 

relacionamento e ouvidoria; participação na elaboração de plano de ação para 

tratar as manifestações em aberto nos Canais de Relacionamento e Ouvidoria.  

Além disso, atuamos na elaboração de posicionamentos para os temas LMEO, 

pagamento a agentes públicos, nova política para os pescadores de subsistência 

e critérios de elegibilidade. Conteúdo de apoio sobre o pagamento do Lucro 

Cessante 2018 e do novo Termo de Acordo que será usado no PIM. 

Mapeamento de informações com equipe de Diálogo, sobre os boatos a respeito 

do PIM DA; elaboração de posicionamento e conteúdo de apoio sobre notícias 

falsas no território de Governador Valadares.  

PG04 – Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e 

Comunidades Tradicionais Construímos com a comunidade de Degredo, em 



 

 

 
 

Linhares, a primeira oficina de desenho das ações de comunicação que 

atenderão especificamente aquela população. Foi uma oportunidade de 

identificar as necessidades de informação, os meios e canais preferidos pelas 

pessoas, as oportunidades de comunicação e as lacunas de respostas que ainda 

temos a dar.  

PG07 – Assistência aos Animais: Foi realizado evento de adoção dos animais no 

Pátio Savassi. Desenho de estratégia para comunicar a comunidade sobre a 

mudança dos animais de grande porte que estão na Fazenda Bom Retiro para 

uma nova área - ação conjunta com o Diálogo e o Programa de Assistência aos 

Animais. 

PG08 – Reconstrução de Vilas: No âmbito do PG08, em agosto, destacam-se, 

entre as ações realizadas, a realização de roda de conversa com os atingidos, 

além das iniciativas já lideradas pelas equipes de Diálogo; a interface com os 

canais de relacionamento para que todas as manifestações do SGS, 

relacionadas à Bento Rodrigues, sejam encaminhadas ao Licenciamento e a 

inserção dos canais de relacionamento em todos os materiais de comunicação.  

Foi iniciada também a preparação de espaço e conteúdo para a assembleia de 

Paracatu de Baixo, que acontecerá no dia 13 de setembro, com o objetivo de 

colocar em votação o projeto urbanístico do reassentamento de Paracatu de 

Baixo.  

Entre as ações em andamento, destaca-se a criação de um grupo de trabalho 

para ambientação de um espaço de acolhida dos atingidos no canteiro de obras 

de Bento Rodrigues. Foi comunicada também, no período, a primeira entrega 

de casa reconstruída na zona rural de Mariana. 

PG09 – Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves: Articulação com 

Diálogo, RI e Obra para elaboração de ações de comunicação para diferentes 

públicos. Monitoramento, construção de posicionamento e estratégia para 

comunicar as ações da Renova, em função da manifestação na estrada de 

acesso à Fazenda Floresta.  



 

 

 
 

Visita técnica para estruturar programa de visitas às obras de recuperação da 

UHE Risoleta Neves.  

PG11 – Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar: 

Reunião com o programa de Recuperação das Escolas e Reintegração da 

Comunidade Escolar sobre as formaturas dos alunos das escolas de Bento 

Rodrigues e de Paracatu de Baixo e o evento da escola no 5 de novembro. 

PG13 – Turismo, Cultura, Esporte e Lazer: Envio de release produzido pelo 

Circovolante sobre a 4ª edição do Noites Circenses em Mariana e Barra Longa.  

PG17/25/40 Retomada das Atividades Agropecuárias, Recuperação da Área 

Ambiental I e Fomento ao CAR e PRA:.Participação em workshop sobre 

devolutiva dos PASEAS para subsidiar a criação de possíveis materiais de 

comunicação. Reunião com pontos focais de diversas áreas para elaborar 

estratégias de construção das ações do PASEAS no território de Mariana a 

Candonga. 

Capacitação sobre Sistemas Agroflorestais: produção de convite, articulação 

com Diálogo para mobilização e alinhamento para organização do evento de 23 

de agosto. Planejamento de logística de transporte para produtores rurais irem 

à Araponga para o intercâmbio prático em SAF (Sistema Agroflorestais). 

Organização e produção de evento, em Barra Longa, para capacitação teórica 

sobre Sistemas Agroflorestais. 

PG21 – Auxílio Financeiro Emergencial (AFE): Elaboração de posicionamentos 

sobre critérios de elegibilidade e cronograma de alteração de recebimento do 

AFE no território. Validação de conteúdo de apoio sobre Auxílio Financeiro. 

Produção de mil unidades de folder sobre a migração do AFE em Mariana. 

Reunião com equipe de Diálogo e AFE para alinhamento da mobilização dos 

atingidos para a migração na forma de pagamento e produção de pílula de 

WhatsApp para a comunidade. 

Reunião com Comunidade em Santana do Deserto (Rio Doce) com a pauta AFE 

para todos.  



 

 

 
 

Elaboração de cartaz comunicando alteração do local de atendimento do Auxílio 

Financeiro Emergencial (AFE) no município de São José do Goiabal. 

PG23 – Manejo de Rejeitos: Reunião sobre a implementação e cronograma de 

ações do Plano de comunicação para o Manejo de rejeitos.  

PG32 – Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água: Visita de campo para 

reconhecimento da área onde passará a adutora na área urbana de Governador 

Valadares. Reunião para alinhamento das atividades de relacionamento com os 

públicos envolvidos na construção da adutora de Governador Valadares. Foram 

produzidas dois mil unidades de folder sobre a adutora de Governador 

Valadares para suporte à equipe de Diálogo e Infraestrutura.  

Reunião com equipe de diálogo para planejar estratégias de mobilização e 

divulgação das reuniões comunitárias sobre as obras da adutora; elaboração de 

cartazes e pílula de WhatsApp para mobilização da comunidade para as 

reuniões comunitárias sobre as obras da adutora. 

Reunião com equipe de Diálogo, Infraestrutura e Relações Institucionais sobre a 

segunda fase das obras no sistema de abastecimento de água de Galileia. 

Elaboração de conteúdo para a cartilha de captação alternativa de Resplendor. 

PG34 – Programa de Preparação para Emergências Ambientais: Reunião de 

briefing com o Programa de Preparação para Emergências Ambientais, a Defesa 

Civil e a agência para a produção dos materiais do processo de apoio à Defesa 

Civil das ações NUPDEC, Escola Segura e Comitê Gestor. 

PG35 - Informação para a População: Criação de link para votação on line e 

escolha de um nome para o Centro de Informação Técnica para a população de 

GOVERNADOR VALADARES e região. Na última reunião coletiva, cinco 

sugestões de nomes foram selecionadas. 

Engajamento do Público Interno 

A comunicação interna vem se estruturando em algumas frentes, voltadas para: 

Intensificar o papel do colaborador como protagonista da informação nas ações 

de comunicação interna;  



 

 

 
 

Desenvolver outras ações que permitam o melhor entendimento dos programas, 

projetos e áreas para estimular a integração entre equipes;  

E revisitar a matriz de canais internos e de conteúdos produzidos, de forma a 

garantir que a estratégia da Fundação Renova seja pautada, no tempo correto.  

No âmbito da comunicação interna, o Café com o Waack, bate-papo do 

presidente da Fundação Renova, Roberto Waack, foi realizado no escritório 

administrativo de Linhares. Os participantes levaram informações sobre o que 

vivenciam no território e expuseram os desafios do dia a dia. A iniciativa faz 

parte da estruturação, iniciada em julho, para intensificar o papel do 

colaborador como protagonista da informação.  

Outra ação de comunicação interna realizada no período foi a divulgação do 

Protocolo de Proteção e Segurança Pessoal. O documento, que esclarece sobre 

os procedimentos diante de situações de ameaças, agressões e outras situações 

críticas, foi enviado por e-mail e apresentado para colaboradores diretos e 

terceirizados. 

Os principais temas dos posts e demais conteúdos do aplicativo Conecta no 

período foram: início das obras de Reassentamento de Bento Rodrigues, 

Homologação do TAC Governança, mobilização dos jovens nas ações da 

Expedição Rio Doce (parceria com o Instituto Elos), assinatura de um acordo 

que prioriza a contratação de mão de obra e de empresas de Mariana, seleção 

de áreas prioritárias para recuperação da bacia do rio Doce, nova escola 

provisória da comunidade de Paracatu de Baixo.  

Já entre as campanhas e ações de sensibilização voltadas para o público interno 

foi destaque no período a Roda de Conversa que teve como tema a reconexão 

com o propósito da Fundação Renova. Na oportunidade foi realizado o 

lançamento do gongo como ritual de celebração das conquistas dos 

colaboradores. 

Ouvidoria 

No mês de agosto, a Ouvidoria deu continuidade ao processo de gestão das 

manifestações (assegurando o devido registro, qualificação, apuração e 



 

 

 
 

respostas às reclamações e denúncias relativas aos processos de reparação e 

remediação), bem como realizou as seguintes atividades: 

Esclarecimentos sobre as denúncias encaminhadas sobre possível cometimento 

de atos ilícitos para que os órgãos competentes avaliem a adoção das medidas 

legais que entenderem cabíveis; 

Continuidade da apuração das denúncias de concessão indevida de auxílio 

financeiro e possíveis irregularidades nos processos de indenização; 

Melhorias no fluxo para encaminhamento das reclamações realizadas nos 

Canais de Relacionamento para a Ouvidoria; 

Apoio no processo de elaboração do edital para contratação do Ouvidor-Geral – 

TAC Governança. 

Revisão do contrato com fornecedor para implementar melhorias nos processos 

de atendimento da Ouvidoria. 

Participação e esclarecimento da Ouvidoria na reunião com líderes da pesca de 

Minas Gerais. 

Início da elaboração do plano de comunicação da Ouvidoria.  

Alinhamento em Direitos Humanos & Ouvidoria para equipes dos CIAs 

Alinhamento com a FGV sobre as atividades da Ouvidoria. 

Números Gerais 

No mês de agosto de 2018 foram abertas 360 manifestações relacionadas às 

comunidades impactadas na Ouvidoria, seguindo uma tendência de aumento 

verificada em relação à média de 228 manifestações/mês do 2º trimestre de 

2018. 

Em agosto, 78% das manifestações registradas na Ouvidoria foram realizadas 

de maneira identificada, sendo que 44% das manifestações foram registradas 

pelo atendente do telefone 0800 da Ouvidoria.  

Destaca-se que neste mês a Ouvidoria realizou o acolhimento de 141 

reclamações que foram encaminhadas pelos Canais de Relacionamento. 

Na tipologia consolidada, 66% das manifestações abertas em agosto são 

referentes a reclamações em relação aos processos e prazos de atendimento da 

Fundação Renova, alegando falta de previsibilidade, transparência, 

acessibilidade, morosidade e/ou não concordância com os procedimentos. Em 



 

 

 
 

grande maioria, as reclamações são relativas aos prazos e processos dos 

programas de cadastro, auxílio financeiro e indenização (PIM). Nesses casos, a 

Ouvidoria realiza uma apuração inicial e qualificação da criticidade, que levam 

em consideração critérios como os indícios apresentados, a reincidência da 

manifestação e situações de vulnerabilidade. Quando pertinente, a Ouvidoria 

solicita esclarecimentos às demais áreas da Fundação Renova, que procedem 

com a conferência dos trâmites de seus processos para verificar a conformidade 

e procedência da manifestação. Caso identificadas inconformidades, a tratativa 

pelo programa é realizada em acordo com a Ouvidoria. 

A Ouvidoria finalizou junto aos manifestantes um total acumulado de 74% das 

reclamações e denúncias, sendo que 183 manifestações foram finalizadas no 

mês de agosto. 

 

Canais de Relacionamento 

Proposição de Plano de Ação para tratativa, junto aos Programas, de grandes 

temas gerados pelas manifestações em Canais de Relacionamento; 

Implantação de ações para tratativa das manifestações classificadas como “não 

localizados” em Cadastro; 

Análise, revisão e reabertura de manifestações finalizadas de Cadastro 

Integrado com respostas não conclusivas aos atingidos. Não se identifica mais 

passivo de respostas inconclusivas relacionadas a esse Programa; 

Finalização da 2ª Campanha de contato ativo para informe de concessão de 

novos Auxílios Financeiros (no total, foram cerca de 2.300 pessoas contatadas); 

Suporte ao processo de migração do Auxílio Financeiro – pagamento em cartão 

Alelo para conta bancária –, nos municípios demandados pelo Programa (Calha, 

Médio, Baixo e Foz do Rio Doce), para localização e mobilização de pessoas não 

localizadas por seus técnicos; acolhimento de casos de migração nos CIAs e 

encaminhamento da documentação para o Programa, por meio de 

manifestações no SGS; 



 

 

 
 

Reuniões periódicas com representantes dos Programas de Cadastro, 

Indenização Mediada e Auxílio Financeiro para proposição e acompanhamento 

de ações para respostas mais qualificadas aos atingidos; 

Sensibilização e acompanhamento diário junto aos pontos focais dos Programas 

de forma que as manifestações estejam efetivamente atualizadas no Sistema 

SGS, na medida em que as avaliações dos casos sejam realizadas pelos pontos 

focais e a demanda resolvida. 

Treinamento das equipes do 0800 e CIA de Linhares, para monitoramento e 

atuação (quando cabível) sobre as entradas de manifestações referentes ao 

tema barramento do Rio Pequeno e lagoa Juparanã.  



 

 

 
 

Próximas entregas 

 

Diálogo 

Território 1 – Mariana 

Realização de reunião com Núcleo de vizinhança da Rua Mosenhor Horta de 

Paracatu de Baixo, para definição de ajustes no projeto conceitual de 

reassentamento coletivo; (2) Reunião com representantes do time de futebol de 

Ponte do Gama, para alinhamentos em relação à negociação sobre o terreno do 

campo de futebol e arena de cavalgada; (3) Mobilização e participação na 

Assembleia Informativa com a comunidade de Paracatu de Baixo, convocada 

pela Comissão, na qual serão esclarecidas dúvidas sobre o Projeto Urbanístico 

do reassentamento; (4) acompanhamento das atividades do Projeto “Vivência 

Oásis”, para formação de lideranças em processos de mobilização comunitária; 

(5) mobilização de produtores rurais e acompanhamento de visita às Unidades 

Demonstrativas para vivência em Manejo Ecológico de Pastagem (sistema 

Voison), em Santa Cruz do Escalvado – MG; (6) Continuidade do 

acompanhamento de visitas individuais às famílias para elaboração de projetos 

de moradias do reassentamento de Bento Rodrigues. 

Território 2 – Alto Rio Doce  

Mobilização dos produtores rurais de Santa Cruz do Escalvado e 

acompanhamento do intercâmbio para o projeto “Renovando Paisagens” (2) 

Realização de diagnóstico de bens culturais no município de Santa Cruz do 

Escalvado; (3) Acompanhamento das visitas de levantamento arquitetônico das 

residências do Parque de Exposições de Barra Longa; (4) Finalização do 

mapeamento de residências da comunidade de Santana do Deserto cujos 

moradores apresentam relatos sobre trincas; (5) Acompanhamento das visitas 

de levantamento de escopo de obras de reparação, em Barra Longa. 

Território 3 – Calha do Rio Doce 

Diálogo com moradores de Córrego Preto (Rio Casca) para esclarecimento de 

dúvidas; (2) Reunião com Produtores Rurais de Ipaba sobre ações de 

Assessoria Técnica e Extensão Rural. 



 

 

 
 

Território 4 – Médio Rio Doce 

Mobilização de jovens de Belo Oriente para participação no projeto “Vivência 

Oásis”; (2) Realização de reunião com lideranças da Associação de Pescadores 

e Ilheiros de Pedra Corrida; (3) Continuidade das reuniões com as comissões 

locais de atingidos; (4) Continuidade das ações de acompanhamento e 

informação das obras relativas à construção de adutora em Governador 

Valadares. 

Território 5 – Baixo Rio Doce 

Reuniões com representantes da Associação dos Carroceiros e Areeiros de 

Aimorés, Associação dos Velhos Carroceiros e Areeiros de Baixo Guandu e 

outras lideranças, para continuidade à elaboração da política de indenização da 

categoria; (2) Reunião com representantes da Prefeitura de Marilândia para 

definição de ações relativas à captação de água potável na comunidade de 

Boninsenha. 

Território 6 – Foz/Litoral do Espírito Santo 

Continuidade das ações do projeto “O Futuro do Rio Doce é Você”, na 

comunidade de Nativo, em São Mateus; (2) Continuidade das visitas e 

tratativas do Plano de Emergências para o Período de Chuvas, junto às famílias 

da rua Beira Rio, em Linhares, que serão realocadas; (3) Reunião com 

Associação de Comerciantes da comunidade de Regência, em Linhares; (4) 

Continuidade da realização de reuniões mensais junto à Associação de 

Pescadores de Regência. 

Relações Institucionais 

A mobilização da empresa que irá suportar a área na assessoria de Relações 

Institucionais/Governamentais (BMJ – Barral M Jorge) 

Comunicação 

Campanhas internas: sensibilização no período eleitoral, Assédio e 

Discriminação 

• Calendário de Direitos Humanos | Outras Ações 

• Reestruturação de veículo de comunicação institucional 



 

 

 
 

• Aplicativo de conteúdo para suporte de porta-vozes da Renova 

• Projeto de sinalização e ambientação dos demais escritórios da Fundação 

Renova 

• Projeto de branding e demais atributos de marca 

• Plano de media training 

• Encontro com a imprensa 

• Desenho das press trips que farão parte do planejamento de outubro 

• Votação em assembleia do projeto de Paracatu 

• Lançamento de conteúdo no site e em vídeo sobre o Caminho da 

Reparação 

• Plano de Comunicação comunidade de Degredo 

• Plano de Comunicação Ouvidoria 

Ouvidoria 

Desenvolvimento do plano de comunicação da Ouvidoria; 

Desenvolvimento dos procedimentos detalhados de atuação da Ouvidoria; 

Acompanhamento do processo de contratação do Ouvidor-Geral – TAC 

Governança; 

Treinamento da equipe conforme revisão do contrato com fornecedor para 

implementar melhorias nos processos de atendimento da Ouvidoria; 

Treinamento para equipes dos CIAs e supervisores dos escritórios do PIM; 

Participação em reuniões nos territórios para esclarecimentos aos impactados 

das atividades da Ouvidoria; 

Acompanhamento das denúncias sobre possível cometimento de atos ilícitos 

junto aos órgãos competentes. 

Canais de Relacionamento 

Contato ativo com as pessoas que solicitaram Cadastro a partir de janeiro de 

2018, de maneira a repassar informações atualizadas sobre o processo e os 

novos prazos previstos (aguardando informações do Programa); 

Apoio das equipes dos Centros de Informação e Atendimento (CIAs) para 



 

 

 
 

contato e identificação de pessoas que estão com o status de não localizados 

junto ao Cadastro, mas já se manifestaram nos Canais de Relacionamento;  

Contato ativo qualificado com as pessoas que ainda não foram indenizadas e 

não se enquadram nas políticas atualmente vigentes, conforme posicionamento 

em fase de validação; 

Contato ativo qualificado com as pessoas que ainda não foram indenizadas e 

não se enquadram em demais políticas atualmente vigentes, conforme 

posicionamento a ser definido; 

Ação de CIA Móvel planejadas para as comunidades de Vila Crenaque 

(Resplendor/MG); Santo Antônio do Rio Doce (Aimorés/MG); Rosário I, Rosário 

II e Alto Guandu (Baixo Guandu/ES); Barra do Manhuaçu (Aimorés/MG); e na 

sede do município de Itueta/MG; 

Capacitação de atendentes e pontos focais para operacionalização de novo 

módulo de Demandas no Sistema SGS, que dará maior visibilidade sobre ações 

e prazos necessários para atendimento a atingidos. 

 

Indicadores 

 

Diálogo 

 

INDICADOR LOCALIDADE 
JUNHO 

2018 
JULHO 2018 

ACUMULADO 

REUNIÕES 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

Reuniões 

Realizadas 

MG 82 89 2.330 

77.385 

ES 33 26 487 

 

 

 

 



 

 

 
 

Comunicação 

 

CANAL JUL AGO 
ACUMULADO 
(JAN-AGO) 

VimVer * 196 81 1.169 

Comunicados ** 10 12 55 

 

*Públicos recebidos em agosto: colaboradores da Fundação Renova, Imprensa, Conselho Consultivo, Fórum 

Impacto, Conselho Fiscal e Equipe de Diálogo. 

* As pílulas de WhatsApp eram contabilizadas até o mês de junho. Porém, como parte de um trabalho de 

revisão dos canais de comunicação interna, os grupos de WhatsApp com todo o quadro colaboradores foram 

revistos. A informação para esse público passa a ser direcionada por meio do aplicativo Conecta.  

 

CANAL 

USUÁRIOS 
POSTS  

COLABORADORES 

POSTS  
POR DENTRO  
DA RENOVA 

JUL AGO JUL AGO ACUMULADO JUL AGO ACUMULADO 

Aplicativo  

Conecta 
368 393 141 102 532 72 62 246 

 

Tabela: Quantidade de Interações no Conecta. Fonte Fundação Renova (agosto de 2018) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CANAIS DE RELACIONAMENTO 

Indicador Julho/2018 Agosto/2018 

Total de Manifestações 455.898 480.640 

Manifestações em Tratamento 46.301 52.837 

Manifestações Finalizadas 409.597 427.803 

Acumulado de Manifestações 0800 389.180 406.104 

Acumulado de Manifestações Centros de Informação e 

Atendimento (CIAs) 
57.274 63.307 

Acumulado de Manifestações Fale Conosco 7.698 9.135 

Acumulado de Manifestações Portal do Usuário 1.746 2.094 

Total de Manifestantes 122.044 128.541 

Manifestações encaminhadas à Ouvidoria 368 413 

 
Tabela: Números gerais dos canais de relacionamento. Fonte Fundação Renova (agosto de 2018) 

 

 
Gráfico: Status das manifestações e distribuição por canal de relacionamento. Fonte Fundação Renova 

(agosto de 2018) 



 

 

 
 

 
Gráfico: Manifestações totais por território . Fonte Fundação Renova (Agosto de 2018) 

 

 
Gráfico: Pesquisas de Satisfação - 0800 e Fale Conosco. Fonte Fundação Renova (agosto de 2018) 

 



 

 

 
 

 
Gráfico: Pesquisas de Satisfação Centros de Informação e Atendimento. Fonte Fundação Renova 

(agosto/2018) 

 

  



 

 

 
 

Fotos 

 

Diálogo 

  

  

  

  

Reunião com Comunidade, Itueta (MG) – 1 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

 
 

Reunião com Lideranças, Periquito (MG) – 1 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião com Lideranças, Aimorés (MG) – 2 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

 

 

Reunião com Lideranças, Resplendor (MG) – 8 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

 



 

 

 
 

  

  

  

  

Reunião Poder Público, São Mateus (ES) – 07 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Comunidade, Sobrália (MG) – 22 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Temática, Barra Longa (MG) – 22 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Poder Público, Barra Longa (MG) – 22 
de agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

Reunião Comunidade, Conselheiro Pena (MG) – 
27 de agosto/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Reunião Temática, Galiléia (MG) – 23 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Poder Público, Colatina (ES) – 29 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Comunidade, Mariana (MG) – 25 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião com Lideranças, Naque (MG) – 2 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

 
 

Reunião Temática, Periquito (MG) – 3 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 



 

 

 
 

 
 

  

  

  

  

  

Reunião Poder Público, Aimorés (MG) – 4 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

 

 

Reunião com Lideranças, Belo Oriente (MG) – 5 
de julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Temática, Galiléia (MG) – 11 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Comunidade, São Domingos do Prata 
(MG) – 12 de julho/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Reunião Temática, Santa Cruz do Escalvado 
(MG) – 12 de julho/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Reunião com Lideranças, Itueta (MG) – 16 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 



 

 

 
 

 

 

  

 

Comunicação 

 

 

  

 

Assembleia, Barra Longa (MG) – 17 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Temática, Barra Longa (MG) – 18 de 
julho/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Post do aplicativo Conecta sobre as obras na 
lagoa Juparanã | agosto/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 

Post do aplicativo Conecta sobre as ações da 
Expedição Rio Doce | agosto/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 



 

 

 
 

  

 
 

  

  

 

Canais de Relacionamento 

 

  

Construção do Plano de Comunicação da 
Comunidade Remanescente de Quilombo do 
Degredo (ES)| agosto/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 

Feira de adoção de animais no Pátio Savassi – 
Belo Horizonte (MG) | agosto/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 

Reunião Renovando Paisagem em Barra Longa 
(MG)| agosto/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Reunião da Comunidade em Santana do 
Deserto (MG) sobre AFE | agosto/2018 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova) 



 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

Ação CIA Móvel, Periquito (MG) – 10 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

 
 

Ação CIA Móvel, Rio Casta (MG) – 21 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Ação CIA Móvel, Dionísio (MG) – 23 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Ação CIA Móvel, Praia do Suá - Vitória (ES) – 24 de 
agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação Renova) 

Ação CIA Móvel, Bom Jesus do Galho (MG) – 28 
de agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Ação CIA Móvel, Mascarenhas, Baixo Gandu (ES) – 
29 de agosto/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 



ANEXO 15: Relatório Mensal PG06 Progresso do Programa Referente ao Mês 

Agosto de 2018 (duplicação a cada 34 meses), Conforme disponibilizado no Site 

da Fundação Renova 

  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

  



ANEXO 16: Relatório Mensal PG06 enviado ao CIF Referente ao Mês Março de 

2018, Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova 

  



 

 

 
 

43 

PG006 Programa de Comunicação, Participação, 

Diálogo e Controle Social 

 

Eixo Pessoas e Comunidades 

 

Objetivos 

Criação de canais permanentes de comunicação e interação com a 

sociedade em espaços fixos ou itinerantes, que contemplem a instituição 

de mesa de diálogo e negociação permanente; a construção e 

manutenção de sítio virtual na internet; a criação e manutenção de 

espaços dialogais com as comunidades; central 0800 de atendimento à 

população; criação de um manual de “perguntas e respostas”; divulgação 

em redes sociais sobre iniciativas da Fundação; esclarecimento de 

dúvidas e repasse de informações; e relacionamento com a imprensa e 

disponibilização de releases aos veículos de comunicação. 

Cláusulas 59 a 72 (em andamento) 

 

Histórico das entregas 

Diálogo 

• 2.231 reuniões realizadas, com total de 62.660 presentes. 

• Relacionamento permanente com as comunidades impactadas de 

todos os territórios, especialmente com lideranças locais, representantes 

de associações, Comissão de Atingidos (Territórios 1 e 2) e assessorias 

técnicas (Mariana, Barra Longa e Rio Doce), buscando ampliar as 

oportunidades de interações, garantindo a transparência e a participação 

social nos processos de engajamento da Fundação Renova. 

• Realização de encontros coletivos com os públicos de interesse que 

permitem que as ações dos programas da Fundação Renova sejam 
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definidas de forma participativa. As reuniões são também importantes 

fóruns para troca de informações, acolhimento de demandas, tomadas 

de decisões e resolução de pendências com as comunidades; 

• Realização de interações individualizadas com os impactados, em 

todas as regiões, para o acolhimento, escuta social e intervenção em 

situações de conflito entre a população impactada e a Fundação Renova. 

• Acompanhamento e apoio às ações dos diferentes programas da 

Fundação Renova, atuando na mobilização, agendamento e 

acompanhamento das visitas, disponibilização de informações, facilitação 

de reuniões, esclarecimento de dúvidas e acolhimento de demandas 

individuais. 

 

Ouvidoria 

Não apresentou informações relevantes para o período. 

 

Canais de Relacionamento 

• Instalação de 16 Centros de Informação e Atendimento;  

• 173 capacitações foram realizadas com as equipes dos Canais de 

Relacionamento; 

• Implementação das monitorias de qualidade do atendimento e dos 

registros realizados pela equipe dos Cias; 

• Implementação da pesquisa de satisfação do atendimento nos Cias. 

 

Comunicação  

Comunicação com Territórios  

Não apresentou informações relevantes para o período. 

 

Comunicação Interna e Institucional 

• 8 edições do Conecta; 

• 10 comunicados internos enviados aos colaboradores; 
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• 4 pílulas compartilhadas no grupo de WhatsApp de colaboradores; 

• Projeto de sinalização e ambientação Eixo 1; 

• Campanha interna para incentivo a adoção de animais; 

• Iniciativa Dia do Fornecedor; 

• Apresentações Institucionais. 

 

Comunicação com a Imprensa 

Não apresentou informações relevantes para o período. 

 

Fatos e entregas relevantes do último mês  

Diálogo 

Território 1 – Mariana  

• Diante dos ruídos relacionados ao desligamento de Tio Maycon e 

Mara Fantini da Fundação Renova, foi realizado contato com lideranças 

de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo para prestar esclarecimentos 

sobre essa situação. Além disso, foi realizada mobilização dos 

participantes para continuidade das ações do grupo musical, conduzidas 

por novos profissionais contratados pela instituição. 

• Mobilização das famílias de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo 

para coleta de assinatura do termo de autorização para execução de 

roçagem/capina nas propriedades atingidas, de forma a viabilizar a 

realização da vistoria do processo de cadastro.  

• No dia 21, foi realizada Assembleia Geral junto à população de 

Bento Rodrigues, para apresentação dos próximos passos do processo de 

reassentamento. O evento contou com a participação de 82 famílias da 

comunidade. A Equipe de Diálogo participou de reunião prévia com a 

Comissão de Atingidos e Assessoria Técnica para definição da 

metodologia do encontro, além de realizar a mobilização de todas as 

famílias da comunidade para participarem no encontro, disponibilizar 

informações e esclarecer dúvidas dos moradores. 
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• Visita à Associação dos Produtores de Leite de Águas Claras para 

levantamento de informações necessárias à elaboração de projeto de 

parceria entre a instituição e a Fundação Renova. 

• Participação em reunião com a comunidade escolar da Escola 

Municipal de Paracatu de Baixo para apresentação e validação do projeto 

final de construção da unidade e do cronograma de obras. O encontro 

contou com a participação de 14 pessoas, que definiram o 

encaminhamento da versão final do projeto à diretoria da escola, 

Comissão de Atingidos e Assessoria Técnica. 

 

Território 2 – Alto Rio Doce (Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado) 

• Participação e apoio aos encontros realizados pelo Centro Popular 

de Cultura e Desenvolvimento (CPCD), como parte das ações do Projeto 

de Sustentabilidade desenvolvido pela Fundação Renova com a 

população do município.  

• Realização de duas reuniões junto a representantes do Conselho 

Municipal de Patrimônio e Cultura de Barra Longa, para apresentação da 

listagem dos imóveis que serão restaurados pela Fundação Renova no 

município. Os encontros tiveram como objetivo apresentar a empresa 

responsável pela realização das obras e intervenções de engenharia, 

além de estruturar e acordar o planejamento das ações junto ao 

Conselho. 

• Continuidade das ações do Plano Conjunto de Ações Emergenciais 

(PCAE) nas comunidades de Merengo (Santa Cruz do Escalvado) e 

Santana do Deserto (Rio Doce). Para tanto, foram realizados dois 

Simulados de Emergência, com o objetivo de preparar a população local 

para eventuais emergências relacionadas ao período chuvoso, contando 

com o envolvimento de 183 pessoas. A Equipe de Diálogo realizou 

reunião de alinhamento junto ao poder público local, incluindo técnicos 
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da Defesa Civil e Polícia Militar, além de encontros preparatórios com a 

comunidade, que envolveram um total de 104 moradores, e mobilização 

dos moradores para participação dos Simulados. 

• Disponibilização de informações para a Prefeitura de Rio Doce, com 

o objetivo de promover o alinhamento acerca das ações conduzidas pela 

equipe de Operações Agroflorestais da Fundação Renova no município, 

bem como das ações desenvolvidas para recuperação do Córrego Lages.  

• Apoio ao Programa de Manejo de Rejeitos na mobilização e 

organização de reunião para apresentação do Plano de Manejo de 

Rejeitos aos produtores rurais impactados de Rio Doce e Santa Cruz do 

Escalvado, no intuito de buscar as alternativas de manejo tecnicamente 

mais adequadas e que gere o menor impacto socioambiental. Como 

encaminhamento, foi acordado que a Fundação Renova fará em breve 

uma reunião os presentes e toda a comunidade para explicar sobre o 

andamento das obras de dragagem e recuperação da UHE Risoleta 

Neves.  

 

Território 3 – Calha do Rio Doce (Vale do Aço) (Sem-Peixe, Bom Jesus do 

Galho, Córrego Novo, Dionísio, Marliéria, Pingo D’Água, Raul Soares, Rio 

Casca, São Domingos do Prata, São José do Goiabal, São Pedro dos 

Ferros, Timóteo, Caratinga, Bugre, Fernandes Tourinho, Iapu, Ipaba, 

Ipatinga, Santana do Paraíso, Sobrália) 

• Acompanhamento da realização do Plano de Cheias em Biboca (São 

José do Goiabal). A Equipe de Diálogo apoiou o processo junto à 

comunidade de Biboca, prestando esclarecimentos e tirando dúvidas 

relacionadas à preparação e realização do simulado de emergência do 

plano de cheias. 

• Alinhamento junto ao Secretário de Meio Ambiente de Rio Casca e 

lideranças das comunidades de Rochedo e Córrego Preto (Rio Casca), 
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sobre entrega de materiais às comunidades, como parte das ações do 

Plano Conjunto de Ações Emergenciais das obras da UHE Risoleta Neves. 

• Apoio à Equipe do Programa de Preparação para Emergências 

Ambientais em encontro com funcionário da Prefeitura de São José do 

Goiabal e soldados do destacamento local da Polícia Militar para 

alinhamento de informações relativas ao Plano Conjunto de Obras 

Emergenciais na UHE Candonga. 

• Apoio à realização de diálogos individualizados do Programa de 

Indenização Mediada (PIM) na busca por atingidos não localizados, 

mobilização da população para agendamento das negociações com a 

equipe do PIM, assim como disponibilização de informações e 

esclarecimento de dúvidas em Sem-Peixe, Santana do Paraíso, Ipaba e 

Bugre. 

• Acompanhamento das visitas do Programa de Tratamento de Água 

e Captação Alternativa e da empresa Itapoços a propriedades rurais das 

comunidades de Sem-Peixe, para perfuração de poços artesianos.  

 

Território 4 – Médio Rio Doce (Governador Valadares, Alpercata, Belo 

Oriente, Naque, Periquito, Tumiritinga, Conselheiro Pena e Galileia) 

• Diálogo com lideranças e moradores de Naque para devolutiva 

sobre a homologação de menores, auxílio financeiro emergencial, 

Programa de Indenização Mediada por Danos Gerais e a definição da 

Linha Média de Enchentes Ordinárias (LMEO).  

• Por demanda da Comissão de Moradores de Naque, e contando 

com a presença de representantes do MAB, foi realizada reunião para dar 

tratativa aos casos críticos da localidade. A principal demanda dizia 

respeito à impossibilidade de ampliação da área de abrangência 

considerada nada definição da Linha Média de Enchentes Ordinárias 

(LMEO). Insatisfeitos, os presentes estabeleceram prazo inferior a 24 

horas para que a Fundação Renova se pronunciasse oficialmente sobre 
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sua demanda, sob pena de paralisação da linha férrea pelo período de 

quatro dias. Foi exigida ainda, de maneira imediata, a abertura do Centro 

de Informação e Atendimento (CIA), previsto para a comunidade. 

• Participação em duas reuniões com representantes da Associação 

dos Pecadores e Ilheiros de Pedra Corrida-ASPIPEC e representante da 

Superintendência de Pesca de Minas Gerais para dar tratativas do 

processo indenizatório aos pescadores associados que não foram 

contemplados pelo Programa de Indenização Mediada e não recebem 

Auxílio Financeiro. A Equipe de Diálogo disponibilizou informações, 

prestou esclarecimentos, tirou dúvidas e deu suporte no preenchimento 

dos formulários de ingresso individual. 

• Realização de reunião com lideranças dos assentamentos do 

município de Tumiritinga para apresentação da Equipe de Diálogo e para 

dar tratativa relativa ao Processo de Indenização Mediada. Realizada na 

Câmara de Vereadores do município, o encontro teve como principal 

desdobramento o estabelecimento de reuniões regulares, com 

periodicidade mensal, com as lideranças de todos os assentamentos do 

Movimento dos Sem-Terra em Tumiritinga, para alinhamentos das 

demandas e repasse de informações a respeito das realizações mais 

relevantes no território. 

• Realização de reunião com a Comissão de Moradores de Naque 

para apresentação de devolutivas relativas ao Programa de Indenização 

Mediada por Dano no Abastecimento de Água e por Danos Gerais-PIM DA 

e PIM DG, e ao Programa de Auxílio Financeiro, assim como prestar 

esclarecimentos e tirar dúvidas sobre a instalação do escritório do Centro 

de Informação e Atendimento-CIA no município e sobre a solicitação de 

extensão da faixa da Linha Média de Enchentes Ordinárias (LMEO). A 

Equipe de Diálogo realizou escuta das reclamações relativas à ausência 

de devolutiva sobre a análise do solo da localidade pelo Programa de 

Manejo de Rejeitos e fez monitoramento de criticidade no território. 
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Território 5 – Baixo Rio Doce (Resplendor, Aimorés e Itueta, Baixo 

Guandu, Colatina, Marilândia) 

• Apoio estratégico e operacional às reuniões de negociação do PIM 

com a Associação dos Pescadores e Trabalhadores de Aimorés (APETRA) 

para tratativas do processo indenizatório dos pescadores associados que 

residem em Resplendor (MG). 

• Diálogo com lideranças da Associação de Pescadores Amadores do 

Rio Doce de Aimorés (APARDA) para esclarecimentos de dúvidas sobre as 

definições e critérios de elegibilidade para o processo indenizatório dos 

pescadores protocolados, critérios de definição da Linha Média de 

Enchentes Ordinárias (LMEO) e a situação dos pescadores amadores, no 

que tange a concessão de auxílio financeiro emergencial. 

• Diálogo com liderança da Associação dos Carroceiros e Areeiros de 

Aimorés (ACAA), da Associação Comunitária e de pescadores da Barra do 

Manhuaçu (ACOBAMA), da Associação de Pescadores Lorena Renovada, 

da Associação de Pescadores e Trabalhadores Aimorés (APETRA), da 

Associação dos Pescadores Profissionais e Amadores do Médio Rio Doce 

(APERDOCE), da Associação dos Pequenos Produtores Reassentados de 

Aimorés, Itueta e Resplendor (APPRAIR) e da Associação de Moradores 

de Vila Crenaque (Resplendor/MG), para esclarecimento de dúvidas e 

disponibilização de informações. 

• Diálogo com lideranças da Associação de Moradores de Santo 

Antônio do Rio Doce, comunidade de Aimorés (MG), para 

esclarecimentos e apresentação de devolutivas sobre as ações 

conduzidas pelo Operacional da Fundação Renova para reparação das 

ruas impactadas pelo tráfego de caminhões-pipas.  

• Acompanhamento das visitas da Equipe do Programa de Manejo de 

Rejeitos às propriedades rurais em Baixo Guandu (ES) em que estão 

localizados os pontos de coleta de amostras do solo, auxiliando no 
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recolhimento das assinaturas do termo de autorização de acesso às 

propriedades. 

• Diálogo com lideranças das comunidades de Itapina, Maria das 

Graças e Maria Ortiz, em Colatina (ES), de Sapucaia, em Baixo Guandu 

(ES), e de Bonisenha, em Marilândia (ES), para disponibilização de 

informações sobre o processo indenizatório.   

• Diálogos com lideranças do Sindicato de Produtores Rurais de 

Itueta e da Comissão de Moradores de Resplendor para esclarecimentos 

sobre o processo indenizatório dos pescadores amadores, para 

disponibilização de informações sobre a Linha Média de Enchentes 

Ordinárias (LMEO) em Itueta. 

• Apoio estratégico e operacional à Equipe do Programa de 

Indenização Mediada na localização de cadastrados, assim como a 

disponibilização de informações e esclarecimento de dúvidas relativas ao 

processo indenizatório em Colatina. 

 

Território 6 – Foz do Rio Doce/Litoral do Espírito Santo (Aracruz, 

Linhares, São Mateus e Serra) 

• Em razão de constantes questionamentos sobre a atuação da 

Fundação Renova no município de São Mateus (ES), foi realizada reunião 

com o Poder Público e lideranças locais, para disponibilização de 

informações e esclarecimentos sobre os trabalhos de 

reparação/compensação a serem realizados nas comunidades do 

município. O tema “qualidade da água” acabou se tornando o centro das 

discussões, com questionamentos quanto a forma como as análises vêm 

sendo realizadas. Diante da preponderância do tema, definiu-se que 

nova reunião será agendada, com a Secretaria de Meio Ambiente, para 

tratar do assunto. Foi informado, ainda, que a Prefeitura de São Mateus 

nomeará comissão municipal para acompanhamento da Fundação 

Renova. 
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• Por solicitação da Presidente da Associação de Pescadores de Barra 

Nova Norte, em São Mateus (ES), foi realizada reunião para fins de 

esclarecimentos sobre a atuação da Fundação Renova. Os principais 

questionamentos dos presentes disseram respeito à concessão do auxílio 

financeiro emergencial, cadastro integrado e indenização mediada. Além 

disso, ganhou destaque a discussão sobre classificação dos pescadores 

no PIM. O encontro reuniu cerca de 300 pescadores vinculados à Colônia 

Z13, bem como lideranças locais. 

• Realização de reunião com a equipe do CRAS de São Mateus para 

alinhamento de ações nas comunidades do município, apresentando aos 

representantes locais as leituras de cenário das comunidades realizadas 

pela Equipe de Diálogo da Fundação Renova. Entende-se que essas 

análises podem subsidiar o mapeamento dos impactos a ser realizado 

pela Secretaria de Assistência Social, auxiliando na formulação do Plano 

de Intervenção Municipal.  

• Apoio estratégico e operacional ao treinamento sobre 

cooperativismo e associativismo conduzido pela equipe do Programa de 

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (PG13) com o Grupo de Trabalho de 

Artesanato formado por impactados das comunidades de Povoação e 

Regência, em Linhares (ES). 

• Em 15/03 foi realização em Linhares (ES) uma assembleia com a 

comunidade de Povoação, para apresentação, discussão e validação do 

Projeto da Área de Lazer e Eventos de Povoação junto à comunidade. 

Como forma de fomentar a participação social, os presentes foram 

orientados a se dividirem em grupos para dar continuidade aos trabalhos 

de adequação/validação do projeto apresentado. Para este momento 

foram disponibilizados material impresso contendo o projeto 

arquitetônico proposto para a área de lazer. A partir desse trabalho 

conjunto, foram pactuadas uma série de alterações na proposta original, 

como a modificação no material usado na cobertura do palco e o 
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isolamento da área da academia e quadra de vôlei com portas ou 

alambrados. Após listadas as sugestões, os presentes votaram pela 

aprovação do Projeto apresentado para a área de lazer e eventos de 

Povoação. Como encaminhamento, os presentes foram convidados a 

contribuir com ideias para outros projetos na área de cultura, esporte e 

lazer, a serem desenvolvidos na comunidade.   

• Apoio à apresentação/entrega da reforma da Estação de 

Tratamento de Água (ETA), em Regência (Linhares-ES), obra realizada 

com o objetivo de garantir um abastecimento de água de qualidade para 

a vila, dispensando a utilização de caminhões-pipa. O encontro contou 

com a presença de lideranças da comunidade. 

• Apoio estratégico e operacional às ações de atendimento da equipe 

do Programa de Indenização Mediada por Danos Gerais (PIM DG) na 

identificação da embarcação de pescadores impactados das comunidades 

de Aracruz (ES) que assinaram o acordo extrajudicial de indenização. 

 

Ouvidoria 

Não apresentou informações relevantes para o período. 

 

Canais de Relacionamento 

• Continuidade na pesquisa de satisfação, referente ao atendimento 

oferecido pelos Canais de Relacionamento 0800, Centros de Informação 

e Atendimento e Fale Conosco da Fundação Renova;  

• Realizado o segundo ciclo de pesquisa de satisfação nos Cias de 

todo o território; 

• Abertura de postos de atendimento nas localidades de Naque-MG, 

Baguari (Governador Valadares-MG), Sapucaia/Mauá (Baixo Guandu-ES) 

e Maria Ortiz (Colatina-ES); 

• Contratação e capacitação de atendentes para os novos postos; 

• Atendimentos itinerantes realizados pelo CIA Móvel nas 
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comunidades de Urussuquara (São Mateus-ES) e Vila do Riacho 

(Aracruz-ES).  

 

Comunicação 

Comunicação com Território 

• Rádio Renova com programação semanal, veiculada em mais de 20 

rádios de 39 municípios de Mariana à Regência, com programas 

alternando em 5 e 8 minutos. Principais pautas: plantadas 117 mil 

mudas de espécies de Mata Atlântica no entorno de 511 nascentes; 

cursos de qualificação profissional; Dia Internacional da Mulher;  

empresas foram selecionadas para o edital de inovação para a indústria; 

participação da Renova na oitava edição do Fórum Mundial da Água; PSA 

- Pagamento por Serviços Ambientais; obras para resolver problema de 

barramento do Rio Pequeno; área de lazer e eventos que será construída 

na vila em Povoação. 

• Programa Vim Ver: o Vimver levou 75 participantes aos territórios 

impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. Entre os públicos 

participantes estão colaboradores da Renova, UNICAPES, ONU e IUCN. 

• Participação no 8º Fórum da Água:  

▪ Business day - CEBDS e CNI;  

▪ Side event IUCN; 

▪ Mesa: Compartilhando informações com transparência para 

decisões melhores e mais eficientes relacionadas à gestão e 

restauração de ecossistemas aquático; 

▪ Mesa: Recuperação de bacias hidrográficas: casos de 

referência nas regiões; 

▪ Mesa: Casos financeiros de investimentos em segurança 

hídrica; 

▪ Side event organizado pela Fundação Renova e CIF com o 

tema “Desafios e oportunidades para a revitalização da Bacia 
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do Rio Doce” 

▪ Side event – Comitê Interfederativo – CIF e Fundação Renova. 

• Suporte de estrutura e organização de eventos, reuniões e 

festividades nas comunidades:  

▪ Em Regência para esclarecimento de dúvidas quanto à 

reforma e operação da ETA; 

▪ Participação na assembleia de Povoação para apresentação e 

votação do projeto da área de lazer e eventos; 

▪ Assembleia sobre Reassentamento de Gesteira (estrutura de 

montagem na quadra de Gesteira); 

▪ Devolutiva sobre os estudos de uso de solo para fins agrícolas 

em Mariana; 

▪ Acompanhamento do evento Conexão Água: Escolas 

Municipais Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo; 

▪ Participação em reunião com a Defesa Civil de Linhares para 

estratégia de retirada de familias das casas próximas ao Rio 

Pequeno; 

▪ Participação em reunião na sede da Defensoria Pública do 

Estado com representantes do MAB, dos atingidos, da Renova 

e do CIF; 

▪ 2º Capacitação Agroflorestal – tema APP – Dia 05/04 

(propriedade em Paracatu); 

▪ 1ª Oficina do programa de retomada das atividades 

agropecuárias no ES; 

▪ Planejamento do evento sobre lançamento do PSA 

(pagamentos por serviços ambientais) em Governador 

Valadares. 

• Materiais gráficos e produtos de apoio ao processo de comunicação 

com comunidades: 

▪ release sobre a abertura do canal no Rio Pequeno; 
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▪ material gráfico para processo licenciamento ambiental; 

▪ pílula de WhatsApp para divulgação da entrega dos informes 

para a declaração do imposto de renda; 

▪ texto para folder de EPI para o produtor Rural – Programa de 

Recuperação de Nascentes; 

▪ concepção de posicionamentos da Renova: reivindicações do 

MAB em Naque e Pedra Corrida; 

▪ elaboração de posicionamentos e pílula de whatsapp para 

atender ao Programa de Auxílio Financeiro, no caso de 

duplicidade de depósito efetuado pela Alelo;  

▪ adaptação do Q&A sobre a adutora de governador Valadares; 

▪ apoio na produção de cartilha e infográficos para o PIM. 

▪ - planejamento de ações de comunicação para as obras de 

interligação de poços artesianos em Resplendor. 

 

Comunicação com a Imprensa 

• Envio de pautas proativas e acompanhamento de entrevistas durante 

o Fórum Mundial da Água; 

• Consolidação do plano de relacionamento com veículos de imprensa 

de Mariana e início da agenda de visitas às redações; 

• Produção de press-kit, elaboração de roteiros, preparação de porta-

vozes e acompanhamento de visitas dos veículos franceses Le Monde 

e France 24 às ações de reparação em Mariana e Barra Longa; 

• Principais divulgações proativas: atualizações do fundo Desenvolve 

Rio Doce; abertura dos cursos de qualificação em Mariana, em 

parceria com Senai; visita ONU Meio Ambiente em Mariana e Barra 

Longa e avaliação do diretor Erik Solheim sobre o processo de 

reparação. Principais posicionamentos reativos: esclarecimentos sobre 

estudo do Instituto Saúde e Sustentabilidade em Barra Longa e ações 

para conter cheia da lagoa Juparanã, em Linhares. 
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Comunicação Interna e Institucional 

• 4 edições do Conecta, informativo eletrônico semanal voltado para os 

colaboradores, sendo um em caráter especial, sobre a visita de Erik 

Solheim, diretor executivo e líder global da ONU Meio Ambiente, à 

Mariana e Barra Longa, e outro com a cobertura e principais mensagens 

sobre a participação da Fundação Renova no 8º Fórum Mundial da 

Água. Outras pautas em destaque: participação em iniciativa do 

Plantando pelo Planeta em Mônaco, reformulação Desenvolve Rio Doce, 

resultado do Edital de Inovação para a Indústria, inscrições para cursos 

do Senai em Mariana, iniciativa Pagamento por Serviços Ambientais 

(PSA), pautas relacionadas ao Dia Internacional da Mulher. 

• Fórum Mundial da Água: suporte de Comunicação Interna e 

Institucional. Principais entregas: construção de 4 apresentações para 

participação em mesas e eventos paralelos (versões em português e 

inglês), Q&A e paper para suporte de porta-vozes, edição especial do 

Conecta (versões em português e inglês), folder institucional (versões 

em português e inglês), convites, pílulas de WhatsApp  

• Campanha Interna Calendário de Direitos Humanos | Dia Internacional 

da Mulher com objetivo de sensibilizar os colaboradores sobre 

temáticas relacionadas: participação das mulheres no mercado de 

trabalho, violência contra as mulheres, lares chefiados por mulheres e 

empreendedorismo feminino. Principais entregas de Comunicação: 

planejamento da campanha, criação de mote e identidade visual das 

peças, cartazes, pílulas de WhatsApp, convites para Rodas de Conversa 

e matérias no Conecta. 

• Campanha Interna do Projeto Migrar, que prepara os colaboradores 

para implantar novo sistema de gestão empresarial independente (SAP 

ERP), customizado de acordo com as especificidades da Fundação 

Renova. Principais entregas de Comunicação: planejamento da 
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campanha, pílulas de WhatsApp, comunicados e cartaz 

• 2 Comunicados e 14 pílulas de WhatsApp enviados aos colaboradores 

 

Próximas entregas 

Diálogo 

Território 1 - Mariana 

• Em Mariana (MG), são destacadas as seguintes atividades planejadas: 

(1) continuidade do acompanhamento das famílias cujas propriedades 

estão sendo reconstruídas; (2) continuidade das visitas às 

propriedades rurais para definição conjunta de localização e 

dimensionamento das obras de benfeitorias incluídas no Projeto de 

Adequação Socioeconômica e Ambiental (Pasea); (3) realização de 

reunião com o GT de Paracatu de Baixo para fechamento da proposta 

metodológica de construção do projeto conceitual do reassentamento 

de Paracatu de Baixo; (4) realização de mediações para pagamento 

de antecipação de indenização; (5) mediação junto aos atingidos para 

apoio no processo de mudança de moradia provisória; (6) realização 

de reunião com comunidade de Ponte do Gama para esclarecimentos 

sobre a perfuração de poços artesianos e a implantação do sistema de 

distribuição de água; (7) continuidade das discussões com o GT de 

Bento Rodrigues sobre o andamento do processo de reassentamento; 

(8) continuidade das discussões com o GT de Reparação Integrada 

sobre o processo indenizatório; (9) mobilização dos produtores rurais 

impactados do território para Capacitação com o Instituto Terra Nossa 

sobre as Áreas de Preservação Permanente. 

 

Território 2 – Alto Rio Doce  

• Em Barra Longa (MG), prevê-se como ações de destaque: (1) 

retomada das visitas às propriedades rurais para início das 

devolutivas do Plano de Ação Socioeconômico e Ambiental (Pasea); 
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(2) continuidade dos trabalhos de suporte à coleta de assinaturas em 

Ordens de Serviço (OS), Termos de Autorização (TA) e Termos de 

Entrega (TE) para formalização das obras de reparação; (3) realização 

de reunião com a Prefeitura e com a Câmara Municipal de Barra Longa 

para alinhamento de ações do processo de reparação no território; (4) 

apoio ao Programa de Indenização Mediada na localização de 

impactados para fornecimento de documentação pendente; (5) 

realização de Reunião da Fundação Renova com a Defesa Civil de Rio 

Doce e Santa Cruz do Escalvado. 

 

Território 3 – Calha do Rio Doce 

• As principais atividades previstas são: (1) apoio à mobilização da 

população atingida para continuidade das negociações das propostas 

de indenização do PIM DG; (2) continuidade de apoio ao PIM na 

localização de população impactada ainda não localizada; e (3) 

monitoramento diário dos desdobramentos das negociações para o 

pagamento de indenizações em cada um dos escritórios do PIM, em 

São José do Goiabal e Ipatinga. 

 

Território 4 – Médio Rio Doce 

• As principais atividades previstas são: (1) visitas aos produtores 

rurais junto à equipe do Programa de Retomada das Atividades 

Agropecuárias, para acompanhamento da situação e levantamento de 

demandas; (2) continuidade do apoio ao PIM, para realização dos 

plantões de atendimento e negociação junto à população cadastrada. 

 

Território 5 – Baixo Rio Doce 

• As atividades de destaque previstas são: (1) continuidade do apoio ao 

PIM, para realização dos plantões de atendimento e negociação junto 

à população cadastrada; (2) apoio ao PIM na apresentação de 
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devolutiva e prestação de esclarecimentos sobre a política de 

indenização para areeiros. 

 

Território 6 – Foz/ Litoral do Espírito Santo 

• As atividades de destaque previstas são: (1) continuidade do apoio à 

instalação dos Centros de Informação e Atendimento Itinerantes; e 

(2) continuidade do apoio ao PIM, para realização dos plantões de 

atendimento e negociação junto à população cadastrada; (2) 

apresentação de projetos nas comunidades de Regência e Povoação 

referente aos Projetos da Foz; (3) realização de diagnóstico sobre a 

dimensão dos danos nas propriedades proveniente do 

transbordamento do Rio Pequeno. 

 

Ouvidoria 

• Não apresentou informações relevantes para o período. 

 

Canais de Relacionamento 

• Retomada das capacitações continuadas junto a área de gestão de RH 

da Fundação Renova; 

• Alinhamento dos processos dos Cias com os processos de diálogo nos 

territórios.  

 

Comunicação 

Comunicação com Território 

• Não apresentou informações relevantes para o período. 

 

Comunicação com a Imprensa 

• Reforço de pautas proativas para a imprensa, como a aprovação dos 

projetos de saneamento de municípios impactados, que irão receber 

R$ 500 milhões como medida compensatória; parceria com UFMG e 
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UFV para definição das áreas prioritárias para as ações de 

recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs); entre 

outros. 

 

Comunicação Interna e Institucional 

• Suporte de Comunicação Institucional para Fórum de Prefeitos, em 

Rio Doce 

• Suporte de Comunicação Institucional para Lançamento do Fundo de 

Atração de Investimentos, para Mariana 

• Campanhas internas: Cadeia de Suprimentos, Pesquisa de Clima, 

Segurança no Trânsito e Migração do sistema SAP 

• Calendário de Direitos Humanos | Ação para o Dia Internacional de 

Combate à Homofobia 

• Relato de Atividades – referente a 2017 

• Reestruturação dos veículos de comunicação interna e institucional 

• Estruturação do calendário anual de campanhas e demais iniciativas 

de comunicação interna. 

 

Desafios 

Diálogo 

• Garantir o acesso à informação e promover o engajamento dos 

diferentes públicos no trabalho de reparação e compensação da 

Fundação Renova, nas novas áreas estuarinas, costeira e marinha, no 

Espírito Santo; 

• Fortalecer a presença da Equipe de Diálogo nos territórios em apoio 

aos programas e promover a integração entre as diferentes iniciativas 

da Fundação Renova, consolidando o diálogo como forma de 

articulação das partes interessadas; 

• Sustentar as práticas colaborativas de relacionamento entre os 

públicos participantes do processo de reparação, criando condições 
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para que protestos radicais (especialmente as paralisações de linha 

férrea) não sejam utilizados como recursos das comunidades 

impactadas. 

 

Ouvidoria 

• Não apresentou informações relevantes para o período. 

 

Canais de Relacionamento 

• Proporcionar um atendimento mais humanizado pelos Canais de 

Relacionamento; 

• Capacitar as equipes por meio de treinamento de atendimento aos 

PNE; 

• Definir repostas efetivas a serem repassadas às pessoas e cobrar 

junto aos programas; 

• Definir repostas efetivas a serem repassadas às pessoas; 

• Melhorar qualidade dos registros realizados no Sistema de Gestão dos 

Stakeholders (SGS); 

• Aumentar o número de manifestações concluídas no próprio 

atendimento; 

• Contribuir com a finalização das manifestações em tratamento 

disponíveis no SGS; 

• Reduzir o percentual de manifestações fora do prazo; 

• Melhorar a imagem dos canais de relacionamento da Fundação; 

• A construção coletiva dos novos veículos (Rádio Renova e Jornal) 

junto às comunidades de Minas Gerais e Espírito Santo, tendo a 

participação popular na definição de pautas, temas e sugestão de 

melhorias; 

• Fortalecer a presença ativa da equipe de Diálogo nos programas já em 

execução e promover a integração entre as diferentes iniciativas da 
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Fundação Renova, consolidando o diálogo como forma possível e 

necessária de articulação dos territórios; 

• Maior adesão dos pontos focais no uso do SGS, ferramenta base para 

gestão e monitoramento de manifestações; 

• Dada a necessidade de constantes melhorias nos processos, vimos a 

oportunidade de redefinir as metas diárias das equipes de 

atendimento, preestabelecidas pelas coordenadoras dos Centros de 

Informação e Atendimento. 

 

Comunicação 

Comunicação com Território 

• Plano de comunicação para indenização; 

• Plano de comunicação para reassentamento; 

• Seminário da pesca em ES; 

• Centro de informação Técnica de Mariana. 

• Participação das bordadeiras de Barra Longa na concepção da coleção 

do Ronaldo Fraga no SP Fashion Week. 

 

Comunicação com Imprensa 

• Contrapor a exposição de notícias negativas relacionadas ao 

rompimento da barragem de Fundão e aos impactos socioambientais 

da tragédia com o reforço na divulgação das ações de reparação e 

compensação desenvolvidas pela Fundação Renova. 

 

Comunicação Interna e Institucional 

• Fortalecer a imagem e reputação da Fundação Renova com os 

diversos públicos de interesse, comunicando suas ações com 

transparência, de forma participativa e plural; 

• Transcender o papel informativo e se estabelecer como catalizadora 

das iniciativas de todas as frentes de trabalho da Renova, de tal forma 
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que também contribua com a perspectiva reparatória e 

compensatória; 

• Para a sociedade em geral, manter o tom de prestação de serviços e 

com presença relevante em meios que essas pessoas utilizam. 

 

Indicadores 

Diálogo  

INDICADOR LOCALIDADE 
FEVEREIRO 

2018 

MARÇO 

2018 

ACUMULADO 

REUNIÕES 

TOTAL DE 

PARTICIPANTES 

Reuniões 

Realizadas 

MG 38 58 1.894 

62.660 

ES 6 17 337 

 

Canais de Relacionamento – novas manifestações registradas* 

CANAL FEVEREIRO MARÇO ACUMULADO 

Central 0800 16.519 23.894 362.943 

Centro de 

Informação e 

Atendimento 

2.340 3.617 34.951 

Fale Conosco 271 370 5.112 

Outros 408 439 14.369 

Total 

(registradas) 
19.538 28.320 417.375 

* Informações extraídas do SGS no dia 05.04.2018 às 01h09 
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Pesquisa de Satisfação realizada nos canais de relacionamento apurada no 

período de 01 a 31 de março de 2018. 

• 0800 e Fale Conosco 

 

• Centros de Informação e Atendimento (Mariana, Barra Longa e Novo 

Soberbo). 
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• Centros de Informação e Atendimento (Belo Oriente/Cachoeira Escura; 

Pedra Corrida; Resplendor; Tumiritinga; Baguari; Naque e Governador 

Valadares). 

 

• Centros de Informação e Atendimento (Regência; Povoação; Aracruz; 

Linhares; Colatina; Baixo Guandu; Aimorés). 
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Fotos 

Diálogo 

  

  

  

  

Reunião Comunidade, Tumiritinga (MG) – 
14 de março/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Reunião Comunidade, São José do Goiabal 
(MG) – 17 de março/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 

Reunião Comunidade, Santa Cruz do 

Escalvado (MG) – 08 de março/2018 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova) 

Reunião Comunidade, Linhares (ES) – 07 

de março/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 
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Reunião Lideranças, Aimorés (MG) – 01 de 
março/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Lideranças, São Mateus (ES) – 07 
de março/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Reunião Comunidade, São Mateus (ES) – 
07 de março/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Reunião Lideranças, Periquito (MG) – 15 de 
março/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Reunião Poder Público, São José do Goiabal 
(MG) – 19 de março/2018 (Crédito: 

Divulgação Fundação Renova) 

Reunião Poder Público, São Mateus (ES) – 
12 de março/2018 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova) 
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Canais de Relacionamento 

  

  

  

Reunião Poder Público, São Mateus (ES) – 
26 de março/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Reunião Poder Público, Aimorés (MG) – 26 
de março/2018 (Crédito: Divulgação 
Fundação Renova) 

Capacitação da equipe do CIA de Mariana – 
Novo fluxo de tratativa de manifestações – 
Março/2018 (Crédito: Divulgação Fundação 
Renova) 

Capacitação da equipe do CIA de Barra 
Longa – Novo fluxo de tratativa de 
manifestações – Março/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 
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Treinamento de Compliance para as 

equipes CIAs 14 de março/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 

Início das atividades do Cia do Baguari/ 

MG. 26 de março/2018 (Crédito: 
Divulgação Fundação Renova) 

Início das atividades do posto de 
atendimento em Maria Ortiz, Colatina(ES) 
07/03/18 (Crédito: Divulgação Fundação 

Renova) 

Início das atividades do posto de 
atendimento em Sapucaia/Mauá, Baixo 
Guandu(ES) 05/03/18 (Crédito: Divulgação 

Fundação Renova) 
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Atendimento do CIA Móvel na comunidade 
de Urussuquara, São Mateus (ES) 16/03/18 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova) 

Atendimento do CIA Móvel em Barra do 
Riacho, Aracruz (ES) 01 e 02/03/18 
(Crédito: Divulgação Fundação Renova) 

Workshop de Informação e Atendimento, realizado com a equipe dos CIAs da região do 
Bari, foz do Rio Doce e litoral do ES. Colatina-ES. Introdução dos novos atendentes no 

ambiente Renova, treinamento da equipe no novo fluxo de tratativa de manifestações e 
exercícios práticos de registros no SGS.24/03/18(Crédito: Divulgação Fundação Renova) 



 

  



ANEXO 17: Relatório Mensal PG06 enviado ao CIF Referente ao Mês Maio de 

2020, Conforme disponibilizado no Site da Fundação Renova 
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PG006 Comunicação, Participação, Diálogo e 

Controle Social 

 

Eixo Pessoas e Comunidades 

Objetivos 

(i) Assegurar canais de integração, diálogo e relacionamento contínuo com a 

população impactada e demais públicos interessados, zelando sempre pela 

transparência e integridade, junto a todos os grupos e territórios de atuação da 

Fundação Renova. (ii) Garantir acesso à informação ampla, transparente, acessível e 

contínua a todos os interessados, de modo a favorecer a participação esclarecida da 

sociedade nos processos de reparação e compensação. (iii) Apoiar os demais 

programas da Fundação Renova, no que tange à promoção de participação social e 

comunicação no desenvolvimento e implementação dos projetos socioeconômicos e 

socioambientais previstos no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). 

Vale destacar o caráter transversal que este Programa se propõe a ter, frente aos 

demais programas previstos no TTAC. Sua transversalidade visa garantir, por meio de 

ações de diálogo, participação, comunicação e controle social, que as iniciativas de 

reparação e compensação, executadas pela Fundação Renova, sejam convergentes 

com as expectativas e necessidades das comunidades atingidas. Cabe ressaltar ainda, 

o caráter multidisciplinar do Programa. Seus processos dividem-se em quatro pilares - 

Comunicação, Participação e Diálogo Social, Canais de Relacionamento e Ouvidoria – 

que devem atuar de forma integrada e com foco no atingido, sob uma perspectiva 

territorial. 
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Cláusulas do TTAC: 59 – Planejada; 65, 66, 67 – Itens a, b, c, 68, 69, 70, 71 e 72 – 

Concluídas internamente. 

Deliberações que impactam escopo e prazo: 105 – Itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 – 

Concluídas internamente. 
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Entregas do ano de 2020 
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DIÁLOGO 

Grandes números do pilar 

Tabela 1. Grandes Números.  

INDICADOR Abril/2020 Maio/2020 ACUMULADO 

Reuniões Realizadas – Minas Gerais 0 2 3.189 

Reuniões Realizadas – Espírito Santo 1 0 882 

Reuniões Realizadas – Outras Localidades 0 0 11 

Total de Participantes em Reuniões   112.302 

 

Fatos relevantes do mês 

Seguindo as orientações das autoridades sanitárias e em atenção ao contexto da 

pandemia do COVID-19 (coronavírus) e seus desdobramentos, as equipes de Diálogo 

Social mantêm suas atividades em regime de teletrabalho, tendo sido suspensa a 

realização de ações presenciais de diálogo, participação e controle social junto aos 

públicos de interesse. Nesse contexto, as principais atividades desenvolvidas foram: 

 Manutenção constante do diálogo com lideranças sociais, pessoas atingidas e 

demais públicos dos municípios impactados, para esclarecimentos a respeito da 

atuação da Fundação Renova no período de isolamento social. Divulgação de 

ações em curso e planejadas pela Fundação Renova nas localidades e 

entendimento de situações críticas junto às famílias atingidas; 

 Retomada das reuniões de Grupo de Trabalho junto à Comissão de Atingidos de 

Paracatu de Baixo, por meio de ferramentas de comunicação remota, para 

discussões acerca do reassentamento coletivo da comunidade e demais assuntos 
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pertinentes ao processo de reparação e compensação. Como exemplo, tem-se a 

manutenção da área de origem, atendimento remoto no período de quarentena, 

monitoramento de trincas causadas pelas obras do acesso principal do 

reassentamento, doação dos materiais lenhosos e atendimentos do Programa de 

Indenização Mediada (PIM); 

 Continuidade da implementação do Protocolo Social do Reassentamento, em 

conjunto com os programas de Reassentamento (PG08), Proteção Social (PG05) 

e Saúde Física e Mental (PG14), para manutenção dos atendimentos às famílias 

em situação de deslocamento físico no município de Mariana/MG, durante o 

período de quarentena; 

 Disponibilização de informações acerca de recursos compensatórios 

disponibilizados e Termos de Cooperação Técnica celebrados entre a Fundação 

Renova e as prefeituras de municípios atingidos; 

 Realização de contato ativo para informar à população sobre a visita técnica de 

empresas de engenharia que concorrerão para o processo de reforma de casas e 

comércios locais, que sofreram danos com os alagamentos da lagoa Juparanã, 

devido à instalação do barramento do rio Pequeno. Além disso, também, diz 

respeito à obra para rebaixar os cordões do enroncamento da ensecadeira. O 

contato foi complementado com o envio de pílulas de WhatsApp; 

 Realização de contato ativo com os públicos de Rio Doce/MG e Santa Cruz do 

Escalvado/MG para informar sobre a retomada das obras de recuperação da UHE 

Risoleta Neves, incluindo atividades na Fazenda Floresta; 

 Elaboração de Análise de Cenário dos territórios atingidos, buscando 

compreender o contexto de momento do processo de reparação e compensação, 
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com destaque para a satisfação dos públicos e as principais expectativas, 

necessidades e pautas de reivindicação identificadas. 

 

Indicadores 

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 

230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara 

Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), por meio de oficinas 

participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou 

monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, 

auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se 

em andamento. 
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OUVIDORIA 

Grandes números do pilar 

Tabela 2. Manifestações recebidas - Acumulado (2015 a 2019).  
MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS 

ACUMULADO (2015 a 2019) 

MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS 

MÉDIA MENSAL ACUMULADA (2015 a 2019) 

7.779 156 

 

Tabela 3. Manifestações recebidas.  

MÊS DE REFERÊNCIA REALIZADO MENSAL 
MÉDIA ACUMULADA 

ANUAL 

Janeiro/2020 249 

281 Fevereiro/2020 320 

Março/2020 273 

Abril/2020 93 
78 

Maio/2020 62 

 

NOTA: PODEM OCORRER ALTERAÇÕES NOS DADOS CONTIDOS NAS TABELAS 2 E 3, DEVIDO A MUDANÇAS NA BASE 

DE DADOS DA OUVIDORIA, UMA VEZ QUE ALGUMAS DENÚNCIAS SÃO ENCAMINHADAS AO COMPLIANCE, PODENDO 

OCORRER TAMBÉM O FLUXO INVERSO. OS VALORES, PORTANTO, NÃO SÃO ESTÁTICOS E PODEM VARIAR COM O 

PASSAR DOS MESES. 
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Fatos relevantes do mês 

 Foram realizadas reuniões em 14/05/2020 e 21/05/2020, para apresentação e 

discussão das considerações da Câmara Técnica e da Fundação Renova, acerca 

dos conteúdos e propostas presentes no Relatório Preliminar de Aperfeiçoamento 

dos Indicadores do Programa de Comunicação, Participação, Diálogo e Controle 

Social (PG06). A partir da reunião, foi solicitado à Ouvidoria o aprimoramento 

dos indicadores do pilar. 

Indicadores 

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 

230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara 

Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), por meio de oficinas 

participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou 

monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, 

auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se 

em andamento. 
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CANAIS DE RELACIONAMENTO 

Grandes Números 

Tabela 4. Indicadores (maio/2020). 

INDICADOR ABRIL  MAIO  

(Valores Acumulados)* 2020  2020  

Total de manifestações 641.434  648.023 
 

Manifestações em tratamento 59.318  58.759 
 

Manifestações respondidas 582.116  589.264 
 

Manifestações registradas pelo 0800 508.5970  514.410 
 

Manifestações registradas pelos Centros de 
Informação e Atendimento (CIAs) 117.464  117.672 

 

Manifestações registradas pelo Fale Conosco 12.385  12.568 
 

Manifestações registradas pelo Portal do Usuário 2.988  3.373 
 

Total de pessoas registradas no SGS  
(que fizeram contato com os Canais) 147.312  149.208 

 

Manifestações encaminhadas à Ouvidoria no mês 17  16 
 

 

*OS INDICADORES RELATIVOS AO TOTAL DE MANIFESTAÇÕES DO FALE CONOSCO E DO PORTAL DO USUÁRIO 

PODEM SOFRER ALTERAÇÕES, NA COMPARAÇÃO COM RELATÓRIOS PASSADOS, EM FUNÇÃO DE AÇÕES DE REVISÃO 

DA BASE, DE FORMA A CORRIGIR DUPLICIDADES DE PROTOCOLOS. 
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Em função do contexto de restrição às atividades presenciais e à orientação de 

isolamento social dos colaboradores da Renova, devido aos riscos gerados pela 

pandemia do coronavírus, não foi possível apurar os dados da Pesquisa de Satisfação 

das unidades dos CIAs. A seguir, segue resultado da pesquisa do 0800 e Fale 

Conosco. 

 

 
Gráfico 1. Pesquisas de Satisfação 0800 – Q1 (maio/2020).  
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Gráfico 2. Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2, Q1=SIM (Maio/2020).  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gráfico 3. Pesquisas de Satisfação 0800 - Q2, Q1=NÂO (Maio/2020).  
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Fatos relevantes do mês 

 Continuidade dos atendimentos relacionados a solicitações de Informes de 

Rendimento e disponibilização de cartilha com informações sobre a Declaração 

de Imposto de Renda para pessoas que recebam indenização e AFE (Auxílio 

Financeiro Emergencial) pagos pela Fundação Renova; 

 Monitoramento de manifestações registradas em todas as unidades dos CIAs e 

ainda pendentes de retorno, em regime de teletrabalho em função do contexto 

de coronavírus, para disponibilização de respostas intermediárias ou finais aos 

solicitantes; 

 Contato ativo com pessoas frequentes ao CIA do baixo Rio Doce e foz do Rio 

Doce, para reforçar a necessidade de isolamento social e informar que com o 

fechamento dos CIAs, seguindo a orientação da Organização Mundial da Saúde 

e o Ministério da Saúde, a Fundação Renova continua seus atendimentos via 

0800, Fale Conosco e Portal do Usuário; 

 Apoio a respostas e informes, via ofícios, a instituições da sociedade civil 

organizada, Comissões de Atingidos e prefeituras quanto a solicitações de 

esclarecimentos da atuação da Fundação Renova durante o cenário de 

coronavírus; 

 Como desdobramento de uma determinação da 12ª (décima segunda) vara, os 

Canais de Relacionamento fizeram um levantamento de todas as manifestações 

registradas no SGS sobre solicitações de silagem, vindas de cidades à jusante 

de Candonga, com registros de novembro de 2015 até 23/03/2020. As 

manifestações, bem como os ofícios sobre o assunto, foram analisadas e 

contatos ativos foram realizados com os atingidos, a fim de verificar a 



 
 

54 
 

necessidade e interesse no recebimento da silagem, atualmente. Em maio foi 

realizada, juntamente com o programa, uma reanálise das pessoas que fizeram 

a solicitação dentro do prazo de 20/04/2020 e 18 casos foram reencaminhados 

para reconsideração do Programa de Retomada das Atividades Agropecuárias 

(PG17); 

 No mês de maio, foram revisados outros quatro Questions and Answers 

(Q&As): PG002 Programa de Indenização Mediada, Pescador de Fato, PG09 

Reconstrução da Usina Risoleta Neves e PG013 Turismo, Cultura, Esporte e 

Lazer. Todos os Q&As foram atualizados no Frequently Asked Questions (FAQ) e 

já foram disponibilizados para as equipes de Diálogo, CIA, Fale Conosco e 

0800; 

 No mês de maio a totalidade da equipe de Operação 0800 e Fale Conosco está 

operando com 100% de sua capacidade em home office; 

 No período de 01 a 31 de maio foram recebidas 20.337 ligações no 0800. Com 

a equipe de voltou a operar com 100% da sua capacidade o percentual de 

ligações atendidas voltou a subir e fechou o mês com 97%; 

 Realização de treinamento e exercício de fixação sobre o Q&A de Proteção 

Social e Saúde às equipes de Diálogo Social, CIAs, 0800 e Fale Conosco, 

através do jogo Campo Estrelado, elaborado por Canais de Relacionamento. 
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Indicadores 

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 

230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara 

Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), por meio de oficinas 

participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou 

monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, 

auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se 

em andamento. 
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COMUNICAÇÃO 

Grandes números do pilar 

O pilar Comunicação não possui grandes números. 

Fatos relevantes do mês  

Comunicação com territórios: 

 Rádio Renova: veiculação de nove diferentes programas (Momento Renova) para 

os territórios Mariana/MG, Alto Rio Doce, Calha, Médio, Baixo e Foz, na 

programação semanal de diversas rádios dessas áreas de abrangência. O 

Momento Renova contou com um total de 54 programas em maio, com 162 

inserções em rádios de municípios de Mariana/MG a Regência/ES; 

 Elaboração de pílula informando como está sendo feito o atendimento das 

equipes de Diálogo Social durante o período de isolamento em razão do novo 

coronavírus. 

Mariana: 

 Distribuição da 10ª edição do Boletim Jornada, informativo para a população de 

Mariana/MG; 

 Elaboração de newsletter sobre a retomada das obras da Cachoeira de 

Camargos. 
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Alto do Rio Doce: 

 Produção e distribuição online da 2ª edição do Boletim Jornada para a população 

de Barra Longa/MG; 

 Produção e distribuição online da 2ª edição do Boletim Jornada para a população 

de Rio Doce/MG e Santa Cruz do Escalvado/MG. 

Calha do Rio Doce: 

 Distribuição da versão digital da 2ª edição do Boletim Jornada para a população 

do território Calha do Rio Doce; 

 Criação de pílula de WhatsApp com informações sobre a Agenda Integrada, 

destacando o repasse para estruturação de rodovias do território Calha do Rio 

Doce, sendo a Estrada-Parque Bispo Dom Helvécio (acesso ao Parque Estadual 

do Rio Doce) e a rodovia MG-760 (São José do Goiabal/MG a Cava Grande, 

distrito de Marliéria/MG). 

Médio Rio Doce: 

 Elaboração de pílula de WhatsApp com informações sobre a Agenda Integrada, 

destacando o repasse para estruturação do Hospital Regional de Governador 

Valadares/MG. 
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Foz do Rio Doce: 

 Elaboração de pílula de WhatsApp para divulgar a liberação do repasse para a 

pavimentação das estradas de acesso à Regência/ES e Povoação/ES, dentro dos 

recursos previstos na Agenda Integrada; 

 Elaboração de newsletter para distribuição via WhastApp com informações à 

comunidade sobre o rebaixamento da ensecadeira no Rio Pequeno; 

 Elaboração de newsletter para distribuição via WhatsApp informando as 

comunidades de Regência/ES sobre a limpeza da ETA (Estação de Tratamento de 

Água). 

Suporte aos Programas: 

PG05 – Proteção Social 

 Produção de pílula de WhatsApp com informações sobre a entrega de veículo em 

Caratinga/MG, no dia 11/05/2020. A ação é um dos resultados da assinatura do 

Termo de Cooperação Técnica e Financeira entre Fundação Renova e prefeituras, 

que objetiva fortalecer o atendimento social nos municípios; 

 Elaboração de pílulas de WhatsApp orientando moradores de Linhares/ES e 

Patrimônio da Lagoa/ES sobre o trajeto do carro fumacê contra a proliferação do 

mosquito Aedes aegypti. 
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PG08 – Reconstrução de Vilas 

 Elaboração de materiais de comunicação (newsletter, pílula e áudio para 

compartilhamento via WhatsApp) sobre a paralisação das obras em Mariana/MG 

devido ao embargo; 

 Criação e impressão de banners-cartazes sobre a retomada das obras nos 

reassentamentos e os cuidados em relação ao coronavírus; 

 Criação e impressão de faixas sobre a retomada das obras nos 

reassentamentos; 

 Elaboração de adesivos para pisos e janelas dos ônibus orientando sobre a 

importância de se manter o distanciamento e os cuidados durante a retomada 

das obras; 

 Produção de móbiles para inserção nos refeitórios e locais estratégicos nas 

obras sobre distanciamento e comportamento seguro durante a retomada das 

obras nos reassentamentos; 

 Elaboração de placas para cones sobre distanciamento durante a retomada das 

obras nos reassentamentos; 

 Produção de displays de mesa para os refeitórios sobre a retomada das obras 

dos reassentamentos. 
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PG08 – Reconstrução de Vilas (Paracatu de Baixo) 

 Produção, edição final e divulgação do vídeo sobre a maquete tátil, elaborada 

para que o Sr. Antônio Marcelino, deficiente visual, pudesse conhecer e entender 

melhor como será a casa da família no reassentamento coletivo de Paracatu de 

Baixo/MG; 

 Elaboração de newsletter para distribuição digital sobre os procedimentos para 

recebimento de madeira retirada da supressão vegetal do reassentamento de 

Paracatu de Baixo/MG. 

PG08 – Reconstrução de Vilas (Gesteira/MG) 

 Elaboração do fluxograma do processo do reassentamento de Gesteira/MG, com 

as etapas realizadas e as que ainda serão desenvolvidas. 

PG09 – Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves 

 Elaboração de cartilha com medidas de proteção ao novo coronavírus sobre a 

retomada das atividades na Fazenda Floresta, para distribuição digital via 

WhatsApp. 

PG11 – Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar 

 Produção de posts nas redes sociais da Fundação, divulgando os vídeos 

educativos “Em casa com Jojoba” aos alunos da rede pública de Mariana/MG, 

para os estudantes terem acesso durante o período de isolamento. A ação foi 

uma parceria entre Companhia Lunática e Fundação Renova. 

 



 
 

61 
 

PG17 – Retomada das Atividades Agropecuárias 

 Produção de vídeo sobre o PASEA (Plano de Adequação Socioeconômica e 

Ambiental das Propriedades Rurais) para ser distribuído via WhatsApp; 

 Elaboração de pílula de WhatsApp informando a prorrogação do prazo de 

inscrições e revisão dos Editais de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) 

Capixaba (Lotes 12 e 13) e Mineiro (Lote 11). 

PG18 – Economia e Inovação 

 Divulgação por meio de post em redes sociais e pílula de WhatsApp do 4º 

webinar do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, realizado online 

pelo Youtube, em 07/05/2020, com o tema “Empreender é se reinventar”; 

 Divulgação por meio de post em redes sociais da 7ª palestra do Programa de 

Desenvolvimento de Fornecedores, realizado online pelo Youtube, em 

13/05/2020, com o tema “Elaboração de propostas técnicas e comerciais”; 

 Divulgação por meio de pílula de WhatsApp e post em redes sociais do 5º 

webinar do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, realizado online 

pelo Youtube, em 21/05/2020, com o tema “Liderança – alavancando os 

negócios”; 

 Divulgação por meio de pílula de WhatsApp e post em redes sociais do 6º 

webinar do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores, realizado online 

pelo Youtube, em 28/05/2020, com o tema “Os caminhos para uma boa 

negociação”; 
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 Criação de pílula de WhatsApp informando a ampliação do prazo da pesquisa 

online para comerciantes de Regência/ES e Povoação/ES, com o objetivo de 

elaborar um plano de apoio aos comerciantes diante do cenário de pandemia; 

 Produção de pílula de WhatsApp com contatos de associações e grupos 

produtivos que estão produzindo máscaras de proteção durante o período de 

pandemia. A iniciativa busca ajudar na geração de renda dos grupos de 

artesãos locais. 

PG33 – Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce 

 Elaboração de pílulas de WhatsApp divulgando os projetos para Formação de 

Lideranças Jovens para a população de Mariana/MG e do território Médio Rio 

Doce, sendo, respectivamente, uma parceria da Fundação Renova com o CPCD 

(Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento) e o CIEDS (Centro Integrado de 

Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável). 

Imprensa: 

 Bordadeiras de Barra Longa/MG mostram seu sucesso em feira internacional 

virtual; 

 Caratinga/MG recebe veículo para fortalecer atendimento social; 

 Cooperativismo e Associativismo geram oportunidades em meio à crise; 

 Alunos da rede pública de Mariana/MG recebem conteúdos digitais durante 

isolamento social; 

 Edital Ater Capixaba é reaberto para inscrições de instituições interessadas em 

dar assistência; 
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 Obras de rebaixamento dos enrocamentos na ensecadeira de proteção são 

executadas em Linhares/ES; 

 Obras dos reassentamentos de Bento Rodrigues/MG e Paracatu/MG têm retorno 

gradual; 

 Empreendedorismo é tema de seminário online para fornecedores locais; 

 Pesquisa ajudará a criar plano de atendimento para empreendedores em vilas 

de Linhares/ES; 

 Lojas virtuais são lançadas em Governador Valadares/MG como opção para 

vendas durante a pandemia; 

 Marianenses recebem novo espaço de atendimento à saúde com a entrega do 

CAPSij (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil); 

 A Fundação Renova destina cerca de R$ 600 milhões para obras na área de 

saúde e infraestrutura na bacia do rio Doce. 

 

Indicadores 

Conforme estabelecido pela Nota Técnica 12/2018/CTPDCS/CIF e Deliberação CIF nº 

230, os indicadores do Programa deverão ser redefinidos em conjunto com a Câmara 

Técnica de Participação, Diálogo e Controle Social (CT-PDCS), por meio de oficinas 

participativas, com a participação de especialistas em construção de indicadores e/ou 

monitoramento, membros da CT-PDCS, assessorias técnicas, pessoas atingidas, 

auditoria independente e equipe do Programa. Portanto, esse processo encontra-se 

em andamento. 



 

  



ANEXO 18: Relatório Mensal PG06 Progresso do Programa Referente ao Mês 

Agosto de 2017(duplicação a cada 32 meses), Conforme disponibilizado no Site da 

Fundação Renova 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 


