
 Esta é a terceira 
edição do Jornada 

da Foz. Ela traz 
informações sobre o 

que está acontecendo 
nas comunidades e, 
ao mesmo tempo, 
presta contas do 
que está sendo 

feito na reparação 
dos impactos 

do rompimento 
da barragem de 

Fundão. Você pode 
conferir outras ações 
implementadas pela 

Fundação Renova 
na plataforma 

Caminho da 
Reparação, disponível 

no endereço www.
caminhodareparacao.
org. Se tiver dúvidas 
ou sugestões, entre 
em contato com a 
Fundação Renova. 
Nossos canais de 

relacionamento - que 
estão detalhados na 

página 4 desta edição 
- estão abertos 
para te ouvir!
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Para ajudar os moradores das localidades 

impactadas no Espírito Santo a cuidarem 

bem do orçamento da família, o Serviço 

Social da Indústria (Sesi-ES), em parceria 

com a Fundação Renova, está levando as 

ofi cinas do Projeto Papo de Valor para as 

comunidades. 

De um jeito descontraído, os participantes 

vão receber dicas para conquistar a 

independência fi nanceira, aprendendo 

sobre o uso consciente do dinheiro e o 
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Controlar gastos e viver sem 
preocupação com dinheiro 
não é fácil. Estabilidade 
fi nanceira depende de 
planejamento e disciplina.  

Ofi cinas ensinam 
como cuidar bem do 
seu dinheiro

Mas você sabia que a gente também 
pode se educar para lidar melhor 
com as fi nanças?

hábito de poupar.

A programação começa 

no caminhão da cultura 

em praça pública, com 

um teatro educativo. 

Qualquer morador das comunidades pode 

participar das ofi cinas, basta se inscrever no 

caminhão  do projeto, após a apresentação 

teatral. Fique atento às ofi cinas em 2019: 

Povoação (09 a 28 de janeiro) e Regência 
(29 de janeiro a 08 de fevereiro).

Site da Foz será renovado com apoio de talentos locais
Povoação, Regência, Pontal do Ipiranga e Degredo mostram suas belezas no site 
www.fozdoriodoce.com.br. A novidade é que agora esse site vai ser atualizado com 
o talento de quatro agentes locais. Eles estão sendo selecionados num concurso de 
fotos e vídeos para fazer a produção de conteúdo, textos e imagens do site. 
Essa iniciativa, que faz parte dos Projetos da Foz, traz o olhar da própria 

comunidade sobre seus atrativos turísticos. Aos três participantes mais 
criativos do concurso em cada localidade será oferecida uma Ofi cina de 

Capacitação pela agência Voga, responsável pelo site. 
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O potencial turístico de 
Regência e Povoação vai 
além das belezas naturais e 
pode gerar mais emprego 
e renda na região. Para 
isso, no entanto, é preciso 
que os empreendimentos 
de comércio e serviços 
estejam capacitados. 
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Turismo mais capacitado 
em Regência e Povoação

SAIBA MAIS em goo.gl/1K23La

Quem participa
As ações serão realizadas até setembro de 2019 e a escolha dos empreendimentos participantes se baseou 

na identifi cação do dano comprovado no Diagnóstico do Turismo, Cultura, Esporte e Lazer ‒ Linhares, 

realizado pela empresa Futura em janeiro de 2017. Para participar do projeto, foi preciso apresentar laudo 

comprovando o impacto sofrido pelo negócio após o rompimento da barragem de Mariana, e possuir 

manifestação aberta, ou seja, já ter sido atendido em um dos canais de relacionamento da Fundação Renova. 

As atividades relacionadas à pesca ou à agricultura não participam do projeto.

O Sebrae/ES é craque nesse assunto 

e tornou-se parceiro dos programas 

de Apoio à Economia Regional e 

Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da 

Fundação Renova em um projeto que 

vai ajudar a melhorar a qualidade dos 

serviços prestados pelas empresas 

de turismo, comércio e artesanato da 

região. O primeiro passo é identifi car 

potencialidades e vocações de cada 

localidade, capacitando em seguida

 os empresários locais para atrair e receber 

mais turistas.

Economia ativada
O projeto, que já começou suas atividades em novembro, envolve 

consultorias individualizadas a empreendimentos e pequenos 

negócios ligados ao turismo, formalizados ou não, reconhecidos como 

Atividades Características do Turismo (ACT) e relacionadas.

Além disso, Regência e Povoação serão qualifi cadas como destino 

turístico, por meio de ações com as associações locais, para que 

possam organizar suas próprias atividades, promovendo a cultura, 

o esporte e o lazer. Fazem parte do projeto o aprimoramento e 

fortalecimento da gastronomia local e o artesanato, o projeto 

prevê, ainda, a promoção e a divulgação dos atrativos da      

      região, ativando a economia.

Jornada Linhares3_dezembro2018.indd   2 17/12/18   22:01



3

Verão é tempo de 
praia e agito nos 

balneários de Linhares. 
Nada melhor do que 
aproveitar a época 
para atrair ainda mais 
turistas e movimentar 
a economia com uma 
programação cultural 

de primeira.

Aqui tem 
Festival Nacional 
de Bandas de 
Garagem
Bandas de garagem de todo o Brasil vão 
mostrar o seu trabalho no Festival Nacional de 
Bandas de Garagem de Linhares, que acontece 
de 04 a 26 de janeiro de 2019. A iniciativa 
envolverá toda a comunidade de Povoação, 
que se prepara para receber visitantes não só 
no verão, mas durante todo o ano.
As inscrições para a competição das bandas 
podem ser feitas em formulário online e 
publicação no Youtube de vídeo, com até um 
minuto de duração. A escolha das melhores 
bandas será feita por voto popular, por 
meio de curtidas em vídeos das bandas, 
postados no Facebook do Festival. 

Não perca 
as apresentações
As apresentações das bandas acontecem nos dias 
04, 05, 11, 12, 18 e 19 de janeiro. Nos dias 25 e 26 
haverá uma apresentação das vencedoras escolhidas 
pelo público na Praça de Eventos de Povoação.
Além das três bandas que serão premiadas, o 
festival também vai destacar “Melhor vocalista ou 
intérprete”, “Melhor guitarrista”, “Melhor baixista”, 
“Melhor tecladista” e “Melhor baterista”. 
A premiação total é de R$ 30 mil.

Projeto Verão: temporada de 
atrações culturais nos povoados

Atrações musicais e regionais, ofi cinas, atividades aeróbicas 

e as tradicionais Fanfarra e Fubica vão movimentar as vilas 

de Regência e Povoação no Projeto Verão 2019, mostrando 

também a cultura local, com a subida e descida do mastro, a 

Folia de Reis e as bandas de congo. 

Do reveillon ao carnaval
A programação, que está sendo defi nida, terá início no 
dia 29 de dezembro e vai até o carnaval. A realização é 
da Prefeitura de Linhares, Associação de Moradores de 
Regência (Amor) e Associação Cultural e Folclórica de 
Povoação, em parceria com a Fundação Renova.
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O Programa de Indenização 
Mediada (PIM) e o Auxílio Financeiro 
Emergencial (AFE) são destinados às 
pessoas que perderam sua renda 
ou bens materiais em função 
do rompimento da barragem 
de Fundão, em Mariana. 

O PIM benefi cia as 

pessoas físicas e 

jurídicas (micro e 

pequenas empresas) 

e é uma forma de 

indenizar os atingidos 

sem necessidade de 

recorrerem a vias judiciais. 

Para compor o valor das indenizações, 

são levados em conta o cálculo dos danos morais, dos danos 

materiais e do lucro cessante, se houver. 

Já o AFE auxilia a população cuja renda foi comprometida 

pela interrupção comprovada de suas atividades produtivas 

ou econômicas, até que estas sejam restabelecidas. O 

AFE corresponde ao valor de um salário mínimo vigente, 

acrescido de 20% do salário mínimo por cada dependente e 

o valor de uma cesta básica (estipulado pelo DIEESE). 
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Por dentro dos critérios de 
atendimento O que é preciso para ser 

atendido pelo PIM ou pelo AFE
■ Ter registro de atingido no Programa 
de Cadastro Integrado.

■ Ter idade maior ou igual a 18 anos de idade 
à época do rompimento.

■ Possuir impacto direto em decorrência do 
rompimento da barragem de Fundão.

■ Comprovar que residia na área atingida à 
época do rompimento.

■ Comprovar interrupção das atividades 
produtivas e econômicas.

■ Comprovar comprometimento da renda.

O que é preciso para ser 
indenizado como pescador

■ O pescador profi ssional deve comprovar o 
exercício regularizado da atividade, apresentando 
documentos como o Registro Geral da Atividade 
Pesqueira (RGP) ativo em 2015, ou

■ Protocolo de solicitação do RGP emitido a partir de 
2014 até novembro de 2015, desde que reconhecido 
pelo governo, ou

■ Comprovante de recebimento do Seguro Defeso nos 
anos de 2014, 2015 ou 2016.

■ Se o pescador profi ssional não estava regularizado à 
época do rompimento, deve apresentar as carteiras 
emitidas pelos órgãos públicos competentes em 
algum momento anterior a 2014.

■ Quem pescava para consumo e subsistência deve 
comprovar: renda igual ou inferior a meio salário 
mínimo por integrante da família cadastrada, 
por meio do extrato de Cadastro Nacional de 
Informações (CNIS); que à época do evento residia 
dentro do limite de até 1000 metros do rio Doce; e 
não residir em área urbana de municípios com mais 
de 50 mil habitantes.

Quer falar com a Fundação Renova? 
Acesse fundacaorenova.org/fale-conosco
Ligue para 0800 031 2303
Procure um Centro de Informação e Atendimento (CIA)

Você também pode fazer uma 
denúncia sem se identifi car:
Acesse: canalconfi dencial.com.br/fundacaorenova
Ligue para 0800 721 0717

Com base no laudo do Programa de Cadastro 
Integrado, que indica os danos sofridos em 
decorrência do rompimento, outras categorias como 
empreendedores de comércio e turismo, produtores 
rurais e areeiros também podem ser indenizadas. 
O pagamento do AFE é proporcional ao tempo 
em que a atividade for impactada. 
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