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NÃO APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)
ORÇAMENTO
R$ 21,61 milhões

Orçamento Total Planejado
R$ 4,89 milhões

Orçamento Gasto

23%

OBJETIVO RESUMIDO
Recuperar Micro & Pequenos Negócios (M&PN) na área de Fundão até
Candonga/MG e nos distritos de Regência e Povoação, em Linhares/ES, no
que diz repeito aos negócios formais e/ou informais, incluindo trabalhadores
autônomos e Microempreendedores Individuais (MEIs).

NOVOS NEGÓCIOS
Para novos negócios, a Fundação Renova reconhece 106 M&PN atingidos nos distritos de Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo e Gesteira, dos quais 23 estão recebendo ou já receberam assistência técnica para
estruturação ou reestruturação de seus negócios.

NEGÓCIOS EM ESTRUTURAÇÃO

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA

Previsão de início das ações estruturantes
junto aos areeiros e carroceiros
Agosto

NEGÓCIOS EM OPERAÇÃO
M&PN QUE VALIDAM
A FINALIZAÇÃO
DO ATENDIMENTO
EMERGENCIAL

NEGÓCIOS QUE
RETOMARAM A
RENDA À SITUAÇÃO
PRÉ-DESASTRE

(Resultados de entrevistas
de campo)

(Resultados de entrevistas
de campo)

15%

30%

3 de 20
O atendimento emergencial
previa a reconstrução de
infraestrutura atingida e a
reposição de equipamentos e
insumos. O dado apresentado
pela Ramboll difere dos
registros da Fundação Renova,
segundo os quais mais de 90%
são dados como “concluídos”.

7 de 23

Territórios 1 e 2 - Entre Mariana
e UHE Risoleta Neves

3%

1 de 30

Territórios 3, 4, 5 e 6 - Entre
UHE Risoleta Neves e a foz/
litoral capixaba
Mesmo para os negócios que
conseguiram retomar suas
atividades, a Fundação Renova
não considera a necessidade
de retorno aos níveis de
renda obtidos pelos M&PN
antes do desastre.

NEGÓCIOS
DESISTENTES DO
PROCESSO JUNTO AO
SEBRAE (MG)

27%

25 de 91
A execução de ações
estruturantes junto aos M&PN
atingidos, voltadas para a
retomada das suas atividades,
consiste, até o momento,
na elaboração de Planos de
Trabalho e/ou de Planos de
Negócios realizados pelo
SEBRAE. Em Minas Gerais, os
atendimentos foram iniciados
somente em julho de 2018;
no Espirito Santo, apenas
no fim de 2018, mas foram
interrompidos tendo em
vista a quebra do contrato
pela Fundação Renova junto
ao SEBRAE/ES.

Na avaliação da Ramboll, falhas no atendimento pelo programa 02 – Ressarcimento e indenização dos
atingidos (Programa de Indenização Mediada – PIM) -, bem como as incertezas acerca do valor a ser pago
como indenização final e quanto ao momento em que ela ocorrerá, agravam a quantidade de desistências,
pois colocam parcela dos M&PN atingidos em situação de vulnerabilidade.

Reconhecimento oficial dos
artesãos como atingidos
Novembro

Ocorrência do desastre
5 de Novembro

2015

2016

2017

2018

Conclusão do diagnóstico
dos areeiros e carroceiros
Abril
Hoje

2019

2020

Tempo desde a ocorrência do desastre (4 anos)
Tempo entre a ocorrência do desastre e a conclusão do diagnóstico dos
areeiros e carroceiros (3 anos e 5 meses)
Tempo decorrido entre o reconhecimento oficial
dos artesãos como atingidos e a data atual (1 ano)

Em relação aos artesãos, apesar
de reconhecidos pelo sistema CIF,
as informações e manifestações
coletadas em campo indicam haver
um potencial descumprimento do
reconhecimento adequado.

Para os demais públicos, tais como
areeiros e carroceiros, a Fundação
Renova prevê que as ações efetivas
de atendimento aconteçam apenas
em agosto de 2020. A Ramboll
destaca que a demora na análise e
no encaminhamento agrava ainda
mais as dificuldades operacionais e
endividamentos.

Tempo entre conclusão
do diagnóstico e o início
das ações estruturantes
(1 ano e 4 meses)

Grande parcela dos M&PN atingidos
segue sem perspectiva de
retomada de suas operações ou de
desenvolvimento de novo negócio.
Ademais, é possível que outras
atividades/categorias não sejam
devidamente identificadas e
reconhecidas, fazendo com
que potenciais atingidos se
tornem “invisíveis” perante a
Fundação Renova.

Persistem inconsistências nos dados internos dos M&PN e/ou ausência de consolidação em seus bancos
de dados, os quais passam por ajustes, sem que sejam atendidas nem mesmo as recomendações de
auditorias internas. Parte dos negócios não são reconhecidos como atingidos pela Fundação Renova em
função de falhas no processo do Cadastro (programa 01 – Levantamento e Cadastro dos Atingidos)
ou pelo não uso das informações disponíveis nos Canais de Relacionamento (programa 06 – Comunicação,
Participação, Diálogo e Controle Social).

CRONOGRAMA
Eixos estratégicos

Início

Fim

01/11/2016

31/12/2020

Negócios em reestruturação

03/04/2017

30/12/2022

Novos negócios

01/06/2017

27/07/2021

Negócios em operação

A abrangência de atuação do programa
ainda é limitada à área entre Fundão
e Candonga/MG e aos distritos de
Regência e Povoação, do município de
Linhares/ES, desconsiderando todos os
demais territórios.

O que se verifica junto aos M&PN, em todos os
territórios atingidos, é uma tendência de endividamento,
fechamento de empresas e diminuição da oferta de
emprego. Essa situação piora, em especial, nos territórios
não atendidos pelo programa, onde boa parte dos M&PN
reclamam ter sofrido dano.

O processo de revisão dos programas do
Termo de Transação e de Ajustamento de
Conduta (TTAC) é a principal oportunidade
de adequar esse erro inicial.

Os critérios e políticas utilizadas pela Fundação Renova
para classificar os negócios que foram atingidos direta
ou indiretamente não são definidos de forma clara nem
validados pelo CIF.

Territórios
1 – Mariana

43

2 – Alto Rio Doce
3 – Calha do Rio Doce (Vale do Aço)

42

4 – Médio Rio Doce

29

5 – Baixo Rio Doce
6 - Foz do Rio Doce / Litoral ES
Status

25

N ão atendido

23

Parcialmente atendido

24

21
18

19

31

28

20

30

27

45
32

26

33
34

22

37

16
14
10
7

2

15

36

Distrito de
Povoação

17

40

9
6

1

35
13
12

3

8

39

38

Distrito de
Regência

44

11

5

41

N

4
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1 – Mariana (MG)
2 – Barra Longa (MG)
3 – Rio Doce (MG)
4 – Santa Cruz do Escalvado (MG)
5 – Rio Casca (MG)
6 – Sem-Peixe (MG)
7 – São Domingos do Prata (MG)
8 – São Pedro dos Ferros (MG)
9 – São José do Goiabal (MG)
10 – Dionísio (MG)
11 – Raul Soares (MG)
12 – Córrego Novo (MG)
13 – Pingo-d’Água (MG)
14 – Marliéria (MG)

15 – Bom Jesus do Galho (MG)
16 – Timóteo (MG)
17 – Caratinga (MG)
18 – Ipatinga (MG)
19 – Santana do Paraíso (MG)
20 – Ipaba (MG)
21 – Belo Oriente (MG)
22 – Bugre (MG)
23 – Naque (MG)
24 – Iapu (MG)
25 – Periquito (MG)
26 – Sobrália (MG)
27 – Fernandes Tourinho (MG)
28 – Alpercata (MG)

50km

29 – Governador Valadares (MG)
30 – Tumiritinga (MG)
31 – Galiléia (MG)
32 – Conselheiro Pena (MG)
33 – Resplendor (MG)
34 – Itueta (MG)
35 – Aimorés (MG)
36 – Baixo Guandu (ES)
37 – Colatina (ES)

38 – Marilândia (ES)
39 – Linhares (ES)
40 – Aracruz (ES)
41 – Serra (ES)
42 – São Mateus (ES)
43 – Conceição da Barra (ES)
44 – Fundão (ES)
45 – Sooretama (ES)
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