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É juntos  
que seguimos
Quatro anos se passaram desde o 

rompimento da barragem de Fundão, 

em Minas Gerais. Muitas perdas são 

irrecuperáveis, mas acreditamos que, com a 

participação de todos, podemos reparar e 

compensar vários problemas causados pela 

tragédia, de Mariana à foz do rio Doce. Mais 

de 70 instituições, 7 mil pessoas e dezenas 

de ONGs, instituições e universidades estão 

em busca de soluções com a gente. E os 

resultados estão aparecendo. 

Sabemos que ainda há muito trabalho pela 

frente. E é somente com diálogo, mediação 

e negociação que uma nova realidade para 

a bacia do rio Doce pode ser construída. 

Vamos juntos.

Estamos na sétima edição do Jornada de Linhares. Além de impresso, 
este boletim também está disponível no site da Fundação Renova. O 
propósito é o mesmo: informar e prestar contas sobre o processo de 
reparação e compensação dos danos do rompimento da barragem de 
Fundão. Leia e compartilhe.

• A condição da água do rio Doce voltou ao 
nível de antes do rompimento e pode ser 
consumida depois de passar por tratamentos 
convencionais. Órgãos públicos, como 
o Serviço Colatinense de Saneamento 
Ambiental (Sanear), confirmam a melhoria. 

• Atualmente, 680 produtores rurais estão 
engajados na restauração florestal e 
recuperação de nascentes. 

• O pagamento total de indenizações e de 
auxílios financeiros atingiu R$ 1,8 bilhão em 
agosto, alcançando cerca de 320 mil pessoas.



Edital vai apoiar projetos de 
cultura, turismo, esporte e lazer
Para apoiar e incentivar projetos 
capixabas nas áreas de cultura, turismo, 
esporte e lazer, a Fundação Renova vai 
lançar em breve o Edital Doce ES.

Serão distribuídos até R$ 4,5 milhões 
entre 10 municípios do Espírito 
Santo atingidos pelo rompimento 
da barragem de Fundão, para 
projetos inéditos ou já existentes que 
atuem de forma positiva na vida da 
população, proporcionando diversão, 
conhecimento, bem-estar e 
estimulo à economia local.

Serão selecionadas 
propostas de pessoas 
físicas, ONGs, coletivos 
ou empresas que atuam 
e possuem sede ou 

residência há pelo menos um ano 
nos municípios previstos. Oficinas 
serão realizadas em São Mateus, 
Linhares, Aracruz e Baixo Guandu para 
explicar como elaborar e inscrever as 
propostas. O lançamento do Edital 
Doce ES será divulgado em nosso site 
e nas redes sociais.  
Fique ligado!

• Aracruz

• São Mateus

• Sooretama

• Linhares

• Conceição da Barra

• Colatina

• Baixo Guandu

• Fundão

• Serra

• Marilândia
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Munícipios que serão contemplados:



Motivação para crescer

Com apoio da consultoria do Instituto 

Euvaldo Lodi (IEL-ES), a Fundação Renova 

lançou na cidade de Linhares, em Regência 

e em Povoação, nos dias 12, 13 e 18 de 

novembro, o Programa de Desenvolvimento 

de Fornecedores no Espírito Santo. Empresas 

e empreendedores locais foram convidados 

a participar do evento para conhecer a 

iniciativa e assistir à palestra “Motivando 

empresas e pessoas para geração de 

negócios”, da especialista em planejamento e 

gestão empresarial, Mara Stocco.

De acordo com Maique Maciel, analista 

de desenvolvimento de fornecedores da 

Fundação Renova, o programa tem como 

objetivo estimular a economia local, num 

ciclo produtivo e de cooperação mútua, para 

que os recursos fiquem na cidade, gerando 

mais empregos e melhor distribuição 

de renda. “Focando na estruturação, na 

maturidade de gestão e no planejamento 

financeiro, os participantes podem ganhar 

confiança para expandir seus negócios com 

mais segurança”, afirma.

O programa também fará a seleção de 

20 empresas nestas localidades para 

um diagnóstico inicial. A partir deste 

levantamento, dez estabelecimentos serão 

escolhidos para fazer parte do piloto do 

programa no Espírito Santo e os demais 

Programa de Desenvolvimento de Fornecedores promove encontro 
com empresas e empreendedores linharenses
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receberão um plano de ação que irá 

direcionar o planejamento e as capacitações 

identificadas no diagnóstico.

Além dessas iniciativas, o programa 

promoverá seminários para os empresários 

e empreendedores selecionados e palestras 

para o público em geral.



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 identificar:
Acesse: canalconfidencial.com.br/fundacaorenova 
Ligue para 0800 721 0717

Grupos de artesãos 
e bordadeiras 
participam de 
feiras nacionais
Com apoio da Fundação Renova, 
grupos de artesãos e bordadeiras 
da foz do rio Doce participaram da 
Feira “ArteSanto”, que aconteceu 
em novembro, em Vitória. No mês 
seguinte, eles viajaram a Belo 
Horizonte, em Minas Gerais, para 
participar da 30ª Feira Nacional  
do Artesanato, realizada entre  
os dias 3 e 8 de dezembro.

A participação dos grupos nos 
dois eventos foi viabilizada pelo 
Programa de Economia e Inovação, 
que tem como objetivo estimular 
a profissionalização e promover 
geração de renda e transformação 
social nas comunidades atingidas pelo 
rompimento da barragem. 

“O aprendizado e a troca de 
experiências, além de ter um público 
nacional importante para as vendas, 
possibilita a descoberta de outras 
habilidades, como a de vendedor. 

Eles também agregam valor às peças 
quando esclarecem a bagagem cultural, 
artística e regional por trás de cada 
produto”, diz Kadio Serge Aristide, 
analista da Fundação Renova. Os 
grupos de artesãos e bordadeiras da 
foz do rio Doce também recebem 
assessoria especializada em design de 
artesanato e busca de novos mercados.

Versão acessível

#pracegover 
#pratodosverem


