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O Projeto Izidora consiste na recuperação das áreas degradadas na microbacia do
Isidoro, Sub-bacia Rio das Velhas, garantindo uma melhoria na qualidade da água
aportada aos rios, principalmente no que se refere a redução do volume de esgoto
doméstico e de sedimentos. Para atingir tais objetivos, o projeto prevê atuação
multidisciplinar, contando com o auxílio de parceiros e prevendo várias etapas de
execução.
O Projeto é operacionalizado através do Acordo de Cooperação Financeira firmado
entre a coordenação do projeto e a Caixa Econômica Federal, através do Fundo
Socioambiental Caixa, cujo objetivo é consolidar e ampliar a atuação do banco no
incentivo a iniciativas que promovam o desenvolvimento sustentável.
O presente projeto tem como finalidade o desenvolvimento sustentável da região
compreendida, focado em aspectos ambientais, apresentado também fins acadêmicos,
sem qualquer intuito de comercializar bens, produtos ou obtenção de lucros ou mesmo
campanhas publicitárias.
Todas as informações e dados coletados decorreram de pesquisas originais, sendo
estritamente necessários ao desenvolvimento do projeto, com o consentimento dos
envolvidos, que pode ser revogado a qualquer momento, através dos meios de contato
disponibilizados no website.
Também são utilizadas informações presentes em bancos de dados públicos e de acesso
gratuito tais como IBGE, governos estaduais e dos municípios de Belo Horizonte e Santa
Luzia.
Não há divulgação ou exposição das informações coletadas dos envolvidos nas
pesquisas, mas tão somente a utilização para diagnóstico das áreas objetos do projeto,
a fim de verificar quais ações são necessárias para a recuperação das águas, que são
manejados por número reduzido de profissionais habilitados da coordenação, de modo
que estão respeitados à privacidade dos dados das pessoas naturais envolvidas no
projeto, garantido a privacidade e segurança, em consonância com os princípios da Lei

n. 13.708/2018, Lei Geral de Proteção de Dados, bem como aos seus dispositivos,
notadamente os artigos 3º, 4º,6º,7º, I,III, V, IX e seguintes.
A coleta de dados pessoais se dá com base no legítimo interesse para o desenvolvimento
do projeto, no consentimento dos envolvidos, para fins acadêmicos e também, no que
concerne à equipe e parceiros, para a execução dos contratos firmados, nos termos
expostos acima.
Os dados divulgados no website do projeto dizem respeito ao cronograma de execução,
as ações implementadas, as licenças ambientais obtidas e demais informações que
permitam a participação e o acesso às informações pelos beneficiários diretos e demais
interessados, tais como gestores públicos, acadêmicos, formadores de opinião,
funcionários e gerentes ligados aos bancos de fomento, pessoas envolvidas com a
geração e avaliação de políticas públicas seja para o estado, união ou município, além
do público em geral, sem, contudo, expor qualquer dado pessoal dos envolvidos, que
permita qualquer identificação ou informações confidenciais.
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