
Versão acessível

#pratodosverem #pracegover

Fale com a gente

0800 031 2303
fundacaorenova.org/
fale-conosco

Av. Augusto Pestana, 1390, Lj. 5, Centro/Linhares

Saiba Mais: Momento Renova (Terças e Quintas às 9h, 15h e 20h)

Rádio Cultura/Rede SIM - 920 AM

Rádio Sim Linhares – 106,1 FM

Rede Gazeta (Linhares) – 98,3 FM

Rádio Litoral (Linhares) – 96,9 FM

Rádio Nova Onda (Linhares) – 104,9 FM

Rádio Sim (Aracruz) – 107,3 FM

Rádio Sim (São Mateus) – 105,1 FM
Rádio Alternativa (São Roque do Canaã) – 
87,9 FM

2020
2020Bo

let
im

Ju
nh

o
Ju

nh
o

Informações da Fundação Renova para a população de Linhares | Edição: 10

Apoio aos empreendedores
Para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na 

economia, a Fundação Renova tem realizado algumas ações para 

capacitar, melhorar a prestação de serviços e gerar fonte de 

renda aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. 

As iniciativas têm dado suporte aos empreendedores e trazido 

alternativas para o enfrentamento da crise. Confira:

Plano de Apoio aos comerciantes

Após a pesquisa on-line feita com comerciantes nas comunidades 

de Regência e Povoação, o Programa de Economia e Inovação 

criou um plano para dar apoio aos empreendedores locais 

neste período de pandemia. Foram apresentadas ações voltadas 

para atendimentos on-line, com o objetivo de realizar vendas 

pela internet, qualidade no atendimento ao cliente, utilização 

de ferramentas digitais para divulgação dos produtos, gestão 

financeira do negócio e finanças pessoais.

Programa de Educação Financeira

Criação de material informativo, divulgado por meio de pílulas de 

WhatsApp e cartilha digital, com objetivo de orientar a população 

das comunidades a organizar as suas finanças pessoais. 

Projeto de desenvolvimento e 

fortalecimento de Empreendimentos 

de Base Solidária (EBS)

Iniciativa onde entidades cadastradas recebem consultorias para 

melhorar o seu negócio. O objetivo é promover, avaliar, implantar, 

desenvolver, acompanhar e fortalecer os empreendimentos 

em diversos setores econômicos. Por conta da pandemia, as 

consultorias estão sendo realizadas de forma on-line. 

Fundo Desenvolve Rio Doce

Criado pela Fundação Renova em 2017 para ajudar micro e 

pequenas empresas dos municípios atingidos pelo rompimento 

da barragem de Fundão, o programa reduziu ainda mais a taxa 

de juros para apoiar os empresários durante a crise. Até o mês 

de setembro de 2020, a taxa para financiamentos estará a partir 

de 0,45 % ao mês no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo 

(Bandes). O mesmo prazo vale para as renegociações. Para mais 

informações acesse https://www.bandes.com.br/Site .

Formalização dos trabalhadores  

em MEI

A Renova está auxiliando os trabalhadores informais que desejam 

se tornar Microempreendedores Individuais (MEI). A formalização 

possibilita a emissão de notas fiscais, acesso a linhas de crédito 

em condições especiais e menores tarifas e taxas de juros para 

financiamentos, além de garantir aos empreendedores o acesso 

a direitos como aposentadoria, licença-maternidade e auxílio 

doença. Os interessados devem entrar em contato através do 

telefone 0800 031 2323, abrir uma manifestação solicitando apoio 

para formalização do negócio, ou acessar o Fale Conosco em 

www.fundacaorenova.org/fale-conosco. Quer saber mais sobre a 

formalização? Acesse o vídeo. 

Campanha #FiqueEmCasa 

O objetivo do projeto é contribuir com pequenos e médios 

empreendedores que desejam oferecer serviços de entrega 

em casa (delivery). Os interessados em colocar o seu negócio 

no mapa de entregas para os consumidores, devem acessar o 

site fiqueemcasalinhares.com.br e preencher um formulário. O 

serviço conta com mais de 50 estabelecimentos cadastrados na 

região de Linhares. 

Palestras de capacitação 

São promovidos seminários on-line gratuitos com temas diversos 

para apoiar os empreendedores no enfrentamento da crise por 

conta do novo coronavírus. 

Compra de máscaras de proteção

A Fundação Renova tem estimulado funcionários e parceiros a 

comprarem máscaras de proteção contra o novo coronavírus 

diretamente com grupos e associações de atingidos locais. 

A intenção é ajudar na geração de renda neste período de 

quarentena.

                                                         Inscreveu o seu projeto no                  

                                                         Edital Doce ES? Então agora  

                                                         é hora de conferir se a sua  

                                                         proposta foi aprovada. Ao  

                                                         todo, 87 propostas foram  

                                                         selecionadas nos dez 

municípios abrangidos pelo edital. Serão destinados até R$4,2 

milhões de reais em iniciativas que apoiam as áreas de cultura, 

turismo e esporte e lazer nos territórios. Os valores aprovados 

para cada projeto serão divulgados na plataforma Prosas e os 

autores serão orientados por e-mail sobre os próximos passos 

para a consolidação dos contratos. Fique ligado! 

Conheça os projetos  
aprovados no Edital Doce ES 

Confira, abaixo, as propostas de Linhares que foram aprovadas

Projetos Áreas 

Projeto Terceira Idade em Movimento Esporte e Lazer

Projeto de Estruturação e fomento das festividades e 
tradições Culturais da vila de Povoação do Rio Doce-ES

O Gladiador

11º Mica Fubica

Arena Dojo Educação & Jiu-Jitsu - Projeto Humano

Cultura

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer

Turismo

Festa do Caboclo Bernardo e 30º encontro de bandas 
de Congo

Verão Regência 2021

Cultura

Turismo

Festival Gastronômico da Foz do Rio Doce - Festa  
do Robalo

Turismo

Festival Identidade Regência Cultura

Verão Povoação 2021

Projeto Bem-me-quer Esporte e Lazer

Projeto Natureza por Perto Turismo

Linhares em movimento: em vista do protagonismo 
juvenil Esporte e Lazer

Caboclos para o Planeta

Body boarding Povoção

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer

Arte Grafite Cultura

Rota da Baleia Jubarte Turismo

Festival do Caranguejo

Escola Vôlei Praia

Turismo

Esporte e Lazer

Para conferir a lista completa dos aprovados nos demais 

municípios, acesse o site da Fundação Renova.

Prazo para envio da  
Declaração do imposto  
renda está chegando ao fim 

Já fez a sua declaração do imposto de renda? Se não,  

fique atento! O prazo para o envio das informações vai até o 

dia 30/06! O Informe de Rendimentos com os valores pagos 

pela Fundação Renova em 2019 foi encaminhado para a casa 

pelos Correio e também está disponível no Portal do Usuário, 

no site da Renova. Quem tiver dificuldades para obter o 

documento deve ligar para o 0800 031 2303. Se precisar de 

mais esclarecimentos, acesse a cartilha com as principais 

orientações ou o site da Receita Federal . 

Turismo

O Governo do Espírito  

Santo receberá o  

repasse de R$ 365  

milhões de reais  

em recursos  

compensatórios para  

a pavimentação de estradas que levam às localidades de 

Regência e Povoação. Serão realizadas obras nos trechos da 

ES-010, entre Vila do Riacho e Regência; ES-440, entre a BR-

101 e Regência; e ES-248, entre a ES-358 e Povoação. Além de 

estimular o turismo, as obras vão favorecer o deslocamento de 

pessoas e o escoamento da produção local e regional. O valor 

do repasse, aprovado pela Fundação Renova, faz parte de um 

pacote que somam cerca de R$ 600 milhões de reais a serem 

destinados aos municípios da bacia do Rio Doce, entre Minas 

Gerais e Espírito Santo, que foram atingidos pelo rompimento  

da barragem de Fundão. Os recursos compensatórios têm 

o objetivo de apoiar a saúde física e mental da população, 

diversificar a economia local e facilitar o acesso a importantes 

polos turísticos. A destinação da quantia foi proposta pelos 

governos dos dois estados, em concordância com o Fórum dos 

Prefeitos do Rio Doce e aprovada pelo Comitê Interfederativo 

(CIF - Deliberação nº 377). 

Aprovado o repasse de  
verba para a pavimentação 
das estradas de acesso a 
Regência e Povoação 

Para saber que  

outros projetos serão  

contemplados com o  

repasse de recursos,  

acesse o site da  

Fundação Renova  

(www.fundacaorenova.org) 

Mobilizar, fortalecer o potencial de liderança e engajar jovens 

na revitalização do rio Doce. Essa é a proposta da iniciativa 

Formação de Lideranças Jovens-Ciclo 01, uma ação que faz 

parte do Programa de Educação para a Revitalização da Bacia 

do Rio Doce, em conjunto com a Câmara Técnica de Educação, 

Cultura, Lazer e Turismo.

Formação de  
lideranças  
jovens

No final de 2019, cinco instituições, divididas ao longo da 

bacia do rio Doce, foram selecionadas por meio de edital para 

desenvolver projetos voltados para a revitalização ambiental, 

social, econômica e cultural de 41 municípios atingidos pelo 

rompimento da barragem de Fundão.

Em Linhares e Aracruz, incluindo as comunidades indígenas e 

quilombolas, o Projeto Lótus selecionará até 400 jovens, entre 

15 e 29 anos, que queiram se tornar agentes de mudanças e 

propor ações para o desenvolvimento da sua comunidade.

As primeiras atividades do Projeto Lótus tiveram início no mês 

de janeiro, onde foram realizados planejamentos internos e 

reuniões com representantes municipais e de povos tradicionais 

da região. Nesse momento, as ações do projeto encontram-se na 

fase de apresentações remotas às lideranças comunitárias, que, 

além de expor a iniciativa, a equipe busca conhecer o cenário 

jovem das comunidades onde irá atuar. Após o mapeamento 

e levantamento das informações, será iniciado o período de 

mobilização e inscrição dos jovens, que está previsto para 

acontecer a partir do mês de setembro. A participação no projeto 

será totalmente gratuita e os selecionados passarão por 96 

horas de formação.

Em virtude do cenário da Covid-19, as ações estão sendo 

executadas, na medida do possível, com ferramentas virtuais, 

com o envolvimento da sociedade.

Para ficar por dentro sobre as próximas etapas do Projeto Lótus, 

fique atento aos nossos canais de comunicação, divulgaremos 

todas as informações!

https://www.bandes.com.br/Site
https://www.youtube.com/watch?v=ofdVStIugGE
https://fiqueemcasalinhares.com.br/
https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-es/
https://portal.erpsa.com.br/erprenova/portal/
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2020/03/cartilha_ir_2020.pdf
https://receita.economia.gov.br/interface/cidadao/irpf/2020
http://www.fundacaorenova.org

