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Fundação Renova adota
medidas de prevenção
junto às comunidades
e colaboradores
Pensando na saúde dos moradores das comunidades onde
atua e nos seus colaboradores, a Fundação Renova tem
adotado medidas de prevenção, seguindo as orientações
dos principais órgãos de saúde no mundo. Listamos abaixo
algumas ações que estão sendo realizadas pelas nossas
equipes de trabalho.
•Diálogo Social: As reuniões coletivas estão suspensas.
A equipe de Diálogo está à disposição para atendimento por
telefone.
•Centros de Informação e Atendimento (CIAs): Os
atendimentos estão suspensos. Uma equipe reduzida está
monitorando as pendências que chegam pelo 0800.
•Centros de Indenização Mediada (CIM): Os atendimentos
também estão suspensos e os que estavam marcados serão
reagendados.
•Atividades em campo e obras: Estão suspensas
temporariamente.
•Ações em comunidades indígenas: Obras e atividades
coletivas estão suspensas. A Fundação Renova, a Fundação
Nacional do Índio (Funai) e a Secretaria Especial de Saúde
Indígena (SESAI) criaram um plano para orientar as empresas
que realizam os serviços essenciais nessas comunidades,
como o abastecimento de água.
x

Todas as ações estão em sintonia com as orientações
da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério
da Saúde.

Vale lembrar que os atendimentos pelo
telefone 0800 031 2303 continuam ativos.
Estaremos à disposição para o que precisar!

Concurso irá premiar
soluções para Sistemas
Agroflorestais
A Fundação Renova, em parceria com a WWF-Brasil,
o Instituto Terra e o Centro de Pesquisa Internacional
Agroflorestal (ICRAF), lançou o edital Ideias Renovadoras:

Plantando Árvores e Colhendo Alimentos. A ideia do
concurso é buscar soluções voltadas para os Sistemas
Agroflorestais (SAF), que tem como prática o cultivo
simultâneo de espécies de árvores e culturas agrícolas e/
ou criação de animais em um mesmo espaço, permitindo
uma produção sustentável, aproveitamento de área
produtiva e maior oferta de produtos aos produtores rurais.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 05 de junho.
Ficou interessado? Clique aqui.

Começa a operação
assistida da captação
alternativa de água
em Resplendor

No último Boletim Jornada informamos que as obras
do sistema de captação alternativa através de poços
artesianos foram finalizadas e em breve começaria a
operação assistida. Esta etapa começou no dia 30 de março
e terá duração de 90 dias, onde a Copasa realiza a operação
do sistema e é assistida pela Fundação Renova, sendo
possível verificar o funcionamento da operação de captação
e realizar os ajustes nos processos de gestão.
Embora os poços estejam localizados próximo ao rio Doce,
suas águas não se encontram, pois o rio é superficial, já os
poços são formados por águas subterrâneas que ficam a
mais de 120 metros de profundidade.

Fundo apoiará
empreendedores de MG e
ES no período de pandemia
O fundo Desenvolve Rio Doce, destinado a micro e
pequenas empresas dos municípios atingidos pelo
rompimento da barragem de Fundão, reduziu ainda mais a
sua taxa de juros para apoiar as cidades neste período de
crise por conta do novo coronavírus. Até o dia 30 de junho,o
Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)
e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG)
disponibilizarão a redução da taxa de juros para a partir de
0,45 % a.m. Para saber mais sobre a medida, clique aqui.

Andamento dos Editais
Doce MG e Doce ES

A Fundação Renova divulgou o resultado dos projetos que
foram aprovados no Edital Doce MG. Das 550 propostas
recebidas, 139 foram aprovadas. No território do Baixo Rio
Doce, que fazem parte os municípios mineiros de Aimorés,
Itueta e Resplendor, nove propostas foram selecionadas.

Nome da proposta

Área do Edital

Aimorés
Expressão em dança

Cultura
Esporte e Lazer

Esporte Equestre “Capacitar para Fomentar”
Casa de Vó - Resgate cultural sob a batuta dos aimoreenses

Cultura

3 Tambores “Uma prática esportiva no combate a exclusão
social”

Esporte e Lazer

Itueta
Movidos Pela Musica

Cultura
Esporte e Lazer

Projeto Despertar

Resplendor
Equitação “Um Esporte Equestre para crianças com deficiência”

Esporte e Lazer

Projeto Kruk Ererré

Cultura

Ouse Tocar

Cultura

Já no Espírito Santo, o Edital Doce ES recebeu 340
propostas. A próxima fase é a análise técnica e o resultado
desta etapa deve ser divulgado em abril. Acompanhe o
andamento do Edital Doce ES aqui!

Central de Tratamento
de Resíduos em Colatina
beneficiará 22 municípios
no ES
Em abril foi assinada a Ordem de Serviço para o início da
primeira fase de construção do aterro sanitário da Central
de Tratamento de Resíduos Colatina (CTR-Colatina). Esta
etapa da obra será implantada pelo Condoeste, consórcio
composto por 22 municípios do Espírito Santo, e deverá ser
concluída em 12 meses. A Fundação Renova destinará mais
de dez milhões de reais para a construção da CTR, que
beneficiará cerca de 487 mil pessoas. Além disso, outros R$
17 milhões de fundo compensatório serão destinados pela
Renova à construção de cinco Estações de Transbordo (ET)
que facilitarão a destinação dos resíduos sólidos urbanos
até a CTR, onde serão tratados. Saiba mais.

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

Para denúncias
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717
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