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Ouvidoria estará mais 
presente nos territórios
A Fundação Renova concluiu a contratação do  
ouvidor-geral. Pedro Strozenberg, advogado e 
especialista em Direito Público, foi escolhido para a 
função no final de 2019 e terá mandato de quatro anos. 

“A Ouvidoria da Fundação já existe e com atuação 
responsável e cuidadosa no recebimento e tratamento 
das manifestações recebidas. Mas amplia seu escopo e se 
propõe a ser agora mais propositiva, reforçar a presença 
nos territórios e o diálogo ativo com as comunidades”, 
afirma Strozenberg. Entre as suas atribuições está a 
articulação com diversos públicos que se relacionam com 
a Renova para dar mais agilidade às respostas.

A contratação do ouvidor-geral foi uma determinação  
do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) Governança, 
acordo que criou diferentes instâncias para assegurar a 
participação dos atingidos na reparação. 

Estamos na oitava 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 Ouvidoria é o 
canal que recebe 
manifestações 
e denúncias 
envolvendo 
irregularidades 
nas atividades 
da organização, 
incluindo 
fraudes, desvios 
de conduta e 
impactos negativos 
sobre os direitos 
humanos. Todas 
as manifestações 
registradas são 
apuradas com 
confidencialidade. 

O que a 
Ouvidoria 
da Fundação 
Renova faz?

Contatos da Ouvidoria
E-mail: ouvidoria@fundacaorenova.org
Telefone: 0800 721 0717
Site: www.canalconfidencial.com.br/fundacaorenova



Verão agita a foz:  
calor, férias e muita diversão
O Projeto Verão está 
agitando os finais de semana 
nas comunidades da Foz. 

Com uma programação 
gratuita e diversificada 
para moradores e turistas, 
a temporada começou no 
Ano Novo e se estende até 
o Carnaval, com atrações 
musicais, atividades 
esportivas e de educação 
ambiental realizadas  
pelas comunidades.

Para complementar a 
programação de verão, foi 
lançado o Espaço Renova 
com várias ações de saúde, 
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Povoação

Areal

Regência

brincadeiras e  
oficinas educativas. 

Quem visitar o espaço em 
Regência, Povoação e Areal 
pode aproveitar os serviços 
disponíveis e conhecer um 
pouco mais sobre o processo 

de reparação.

Nas fotos, crianças e adultos participam 
de oficinas no Espaço Renova



Inscrições abertas para  
o Edital Doce ES
É hora de tirar seu projeto da gaveta e  
fazer acontecer! A Fundação lançou o  
Edital Doce ES que vai apoiar e incentivar 
projetos nas áreas de cultura, turismo, 
esporte e lazer em municípios atingidos do 
Espírito Santo. Oficinas foram realizadas 
em São Mateus, Aracruz, Linhares e Baixo 
Guandu para esclarecimento de dúvidas. A Fundação também 
disponibilizou um áudio (podcast) respondendo questões 
sobre o edital e as próximas etapas da seleção. As inscrições 
vão até 24 de fevereiro em www.fundacaorenova.org.
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Escute o 
podcast

Projeto selecionará jovens 
talentos na bacia do rio Doce

Estão abertas as inscrições da segunda 
edição do “O Futuro do Rio Doce Somos Nós”.  
O projeto vai selecionar 150 jovens, entre 18 
e 29 anos, comprometidos com a reparação 

de suas comunidades e 
que desejam desenvolver 
iniciativas sociais, culturais e 
ambientais numa grande rede 
de transformadores ao longo 
da bacia do rio Doce.

Os jovens selecionados vão 
participar de uma formação 
vivencial em ativismo e 
empreendedorismo social 
com duração de 18 meses. 
As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 20 de 
março no site do Instituto Elos 
(institutoelos.org/riodoce), 
parceiro da Fundação Renova 
nessa iniciativa.

A primeira edição do projeto contou 
com 90 jovens de 22 municípios



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

Retirada do barramento concluída
As obras de retirada do barramento do rio Pequeno, em Linhares, foram 
concluídas em dezembro. A remoção aconteceu logo após a instalação 
das bases das ensecadeiras no rio, estruturas provisórias que se parecem 
com um muro de terra e rochas. Caso o nível do rio Doce aumente, as 
ensecadeiras podem ser elevadas, 
como aconteceu durante as 
chuvas de janeiro, impedindo que 
as águas do rio Doce e da lagoa 
Juparanã se misturem.

A Fundação Renova segue 
monitorando e realizando 
manutenções periódicas nas 
ensecadeiras para garantir a 
segurança das famílias que 
moram na região. 

Versão acessível

#pracegover 
#pratodosverem

Abertura da ensecadeira após as chuvas de janeiro

Famílias vão receber assistência técnica 
em suas propriedades rurais 
O edital ATER Sustentabilidade 
Capixaba está selecionando 
entidades para apoiar cerca de 
250 famílias a retomarem suas 
atividades no campo, conectando o 
conhecimento técnico e o tradicional, 
estabelecendo estratégias que 
otimizem o uso de recursos naturais 
e que contribuam para a reinclusão 
produtiva e econômica. Serão 
oferecidas 48h/ano de atendimento 
individual, além de cursos de 
capacitação, oficinas, entre 
outras iniciativas.

Será selecionada uma entidade por 
grupo. O resultado está previsto 
para o final de março.

entidades estão 
participando da seleção:

para o atendimento em 
Linhares e Sooretama

para Baixo Guandu, 
Colatina e Marilândia
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