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Conheça os projetos com as
comunidades da Foz
págs.
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Reconstruir, restaurar,
reparar. Nunca é demais
lembrar por que estamos
aqui e por que nada
podemos fazer sem estar
juntos. Este boletim

Surfe nas ondas linharenses
O município de Linhares entrou na rota nacional

na reconstrução,

Quebra Onda de Surfe. As próximas etapas acontecem

restauração e reparação

de 19 a 22 de julho, em Pontal do Ipiranga; e de

dos impactos do desastre

12 a 14 de outubro, em Regência. Realizado pela

causado em Mariana e ao

Associação de Surfe de Linhares (ASL), o evento tem

longo do Rio Doce.

a Fundação Renova como parceira, como parte do

que contou pontos para o Circuito Brasileiro de Surfe
Profissional. Surfistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia,
Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina, entre outros estados,
aproveitaram as ondas linharenses durante a competição.
O grande campeão da etapa na categoria profissional foi o
capixaba Krystian Kymerson.
Além da motivação para a prática do surfe - esporte
com muitos adeptos no litoral linharense -, o circuito
também movimentou o balneário, atraindo turistas
e competidores. Comerciantes e moradores se
prepararam para receber o fluxo de pessoas que

comunidades da Foz para
o que estamos fazendo

sediou a primeira etapa do circuito Tríplice Coroa

Cerca de 100 atletas participaram da competição,

a partir de agora, nas
prestar contas sobre

do surfe profissional. Em maio, o balneário de Povoação

Programa de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

vai circular regularmente,

Além do
público de
surfe e dos
atletas, outros
turistas vieram
conhecer
as praias e
assistir às
programações
culturais
realizadas
à noite no
balneário.

visitaram Povoação por conta do evento.
Saiba mais acessando o link goo.gl/CVSyDv

O Jornada não substitui
o Voz da Foz, que
continua a circular a cada
dois meses e tem um
papel muito importante
para a comunidade.
Vem sim dar mais
agilidade à comunicação
da Renova ao compartilhar
informações sobre
o que tem sido feito
e os próximos passos
do processo de restaurar
o tecido da vida
social, ambiental e
econômica da região.

Projetos com
as comunidades
da Foz
Recuperar e compensar os impactos
causados pelo rompimento da barragem
de Fundão, em Mariana, que afetou a
Bacia do Rio Doce, são a razão de existir da
Fundação Renova, com seus programas
socioeconômicos e socioambientais.
Na Foz do Rio Doce, alguns compromissos e acordos firmados antes da
criação da Fundação Renova foram incorporados na sua missão como
resposta às demandas da população local. Conhecidas como “Projetos da

PROJETO
Qualiﬁcação Proﬁssional.
Grupos de costura, bordado
e artesanato em tecido
de Regência.
Grupos de costura
e bordado de Povoação.
Meliponicultura na Foz.

Reativação da Horta
Comunitária de Regência.
Apoio à Horta Comunitária
de Povoação.
ETA de Regência.

Foz”, essas iniciativas estão contempladas nos programas de Retomada
das Atividades Aquícolas e Pesqueiras,

Playground de Povoação.

Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte, Lazer, Apoio à Economia
Regional e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água.
As soluções adotadas pela Renova são baseadas na escuta

Paisagismo
de Regência.

das comunidades, no conhecimento e no cumprimento das
normas do sistema de governança.
Tornar realidade esses programas requer bons diagnósticos,
tempo para planejar, disposição para o diálogo e participação,
como acontece nas comunidades da Foz do Rio Doce.
Também são essenciais a capacitação das pessoas e a valorização

Reestruturação urbana
de Regência.
Passarela ecológica
de Regência.

da cultura local, para resgatar o orgulho da própria identidade,
promovendo geração de renda e novas perspectivas de vida. As ações

Área de Lazer de Povoação.

em andamento incluem desde reforma de áreas comunitárias de
lazer, realização de obras de infraestrutura, até cursos de capacitação
profissional e apoio a eventos turísticos, entre outros. A ideia é
fomentar a autonomia, palavra-chave nas iniciativas da Renova.
Todos os meses, a equipe da Fundação
Renova se reúne com as comunidades para
apresentar o andamento dos projetos.
As reuniões acontecem sempre na última
terça-feira do mês, em Regência; e na última
quarta-feira, em Povoação. Participe!
Nas próximas edições, conheça os projetos
em andamento e continue acompanhando
a sua execução.
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Circuito de Surfe da Foz.

Divulgação da Foz ‒ Site.
Apoio ao Inovapesca
de Regência.
Aquaponia em Povoação.
Implantação de rampa
para subida de barco.
Implantação de miniestação
de energia limpa.

AÇÕES

ANDAMENTO

Cursos de qualiﬁcação de mão de obra.

Concluído.

Convênio para fomentar a atividade de artesanato.

As atividades do projeto tiveram início na
primeira semana de abril de 2018.
Equipamentos e estrutura foram entregues e já
começarão a ser utilizados pelas artesãs.

Formalização e convênio para
fomentar a atividade de artesanato.

Articulação para formalização do grupo.

Fomento da atividade econômica através da meliponicultura.

Convênio assinado em 05/05/2018.

Doação de materiais e insumos, contratação de
mão de obra para trabalhar na horta e pagamento
da energia elétrica por um ano.

Aguardando a terceira fase de entrega
dos insumos, e contratação de
um proﬁssional que cuidará da horta.

Doação de materiais e insumos.

Concluído.

Reforma da Estação de Tratamento de Água (ETA)
de Regência.

Testes ﬁnais e tratativas
com a comunidade.

Instalação e reparo de parquinho.

Concluído.

Paisagismo em algumas estruturas da vila, como
Pracinha da Praia, Casuarinas, Campo de Futebol,
Esquina do Carebão, Praça do Farolzinho, Pracinha do
museu do Vinil, Esquina DPM, Igreja, Casa do congo,
Pontos de ônibus e Trilha Mariquinha, entre outros.

Obras iniciadas pela empresa contratada.

Construção de área de lazer e portal e reforma
do campo de futebol e vestiários.

O projeto conceitual foi apresentado e está sendo
readequado para ser validado pela comunidade.

Construção de uma passarela.

O projeto conceitual foi apresentado
e está sendo readequado para ser
validado pela comunidade.

Construção de área de eventos,
campo de futebol, academia ao ar livre.

O projeto conceitual foi validado
pela comunidade em assembleia.
Elaboração do projeto executivo.

Promoção do campeonato de Surfe de Linhares.

Convênio assinado no dia 08/05/18. Primeira fase do
campeonato aconteceu entre 24 e 27/05/2018.

Atualização e contratação de mão de obra
local para o site.

Em processo de contratação de empresa.

Atuação no projeto Inovapesca
da ASPER com o INCAPER.

Gerador para o projeto foi entregue pela Fundação
Renova na 1ª quinzena de maio.

Projeto de piscicultura
em Povoação.

Realização de reunião com os pescadores, visita
técnica e coleta da água para análise.

Rampa para subida e manutenção de embarcações.

Elaboração do projeto executivo pela engenharia.

Implantação de miniestação de energia
sustentável como forma de fortalecimento
da cadeia produtiva da ASPER.

Estudo de demanda energética da consultoria foi
apresentado para a comunidade em março de 2018.

Criação de abelhas como
alternativa de renda
O projeto “Meliponicultura* na Foz”, que está sendo implementado
desde maio nas comunidades de Regência, Entre Rios, Areal e
Povoação, em Linhares vai beneficiar 36 famílias. Em cada localidade,
nove famílias vão receber seis colônias de abelhas sem ferrão para a
produção estimada de até uma tonelada de mel por ano.
A Associação de Meliponicultores do Espírito Santo (AME-ES) conta
com o apoio da Fundação Renova para viabilizar o projeto, que
traz benefícios ambientais e econômicos, como alternativa de
geração de renda. Além disso, os futuros produtores de mel serão
capacitados para que possam cuidar das abelhas, por meio
de dois cursos da AME em cada localidade.

O primeiro beneficiado
será o meio ambiente,
graças à polinização,
que também favorece
a recuperação da
flora da região e a
produção de frutas.

Meliponicultura é o nome dado à criação de abelhas sem ferrão.

*

Programa de Saúde Física e
Mental no Espírito Santo
As questões de saúde física e

Renova. Por isso, em parceria com

monitorar possíveis problemas de

mental das comunidades atingidas

a Secretaria de Estado da Saúde

saúde predominantes e situações de

pelo rompimento da barragem

do Espírito Santo e secretarias

risco, desenvolvendo procedimentos

de Fundão são tão importantes

municipais das localidades

para atender a população exposta.

quanto as ações de ordem material

impactadas, foi lançado em maio o

As ações serão realizadas em

e ambiental de reparação, sob a

Programa de Saúde Física e Mental.

conjunto com os gestores dos

responsabilidade da Fundação

O Programa vai identificar e

sistemas públicos de saúde, sendo
baseadas em evidências, de modo

Unidade de Saúde

a enfrentar consequências físicas e
mentais provocadas pelo desastre e
buscar o bem-estar dos atingidos.
O objetivo é propor soluções do
ponto de vista humano e social.

Quer falar com a Renova?
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Acesse o portal https://www.canalconfidencial.com.br/fundacaorenova
Mande um e-mail para ouvidoria@fundacaorenova.org ou faleconosco@fundacaorenova.org
Ligue para o número 0800 031 2303

