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Em sua terceira edição, o Boletim Jornada da Calha do Rio Doce apresenta os
investimentos em educação e infraestrutura, os cursos de capacitação on-line,
o projeto que está aumentando a produtividade de agricultores e muito mais!
Em função do coronavírus, esta edição será distribuída apenas de forma virtual.
Leia e compartilhe!

Renova destina recursos
para melhorias em escolas e
rodovias da região
Uma ação integrada entre a Fundação
Renova, os governos de Minas Gerais
e Espírito Santo, com a participação
do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce,
vai destinar cerca de R$ 830 milhões
para investimentos em educação,
infraestrutura e saúde na região
impactada pelo rompimento da
barragem de Fundão.
Desse montante, cerca de R$ 240 milhões
serão usados para a modernização de
aproximadamente 900 escolas das redes
públicas estaduais e municipais de ensino
de 39 municípios atingidos nos estados
de Minas Gerais e Espírito Santo, podendo
beneficiar até 270 mil alunos.

Minas apresentou uma demanda para
investimentos da ordem de R$ 44,3 milhões
para as escolas estaduais. Já para a rede
municipal de ensino, os recursos serão
distribuídos de acordo com a população
de cada cidade — R$ 137 milhões serão
destinados aos municípios mineiros.
Além do valor a ser repassado para a
rede de ensino, cerca de R$ 600 milhões
serão aplicados em outros projetos. Desse
montante, R$ 12 milhões serão destinados
à estruturação do trecho da EstradaParque Bispo Dom Helvécio para acesso
ao Parque Estadual do Rio Doce (Perd)
e R$ 128 milhões para a estruturação do
trecho rodoviário da MG-760, entre a BR262 e São José do Goiabal–Cava Grande
(distrito de Marliéria), que conecta o Vale
do Aço à Zona da Mata.

Os repasses são uma determinação
do Termo de Transação e Ajustamento
de Conduta (TTAC), uma vez que a
Fundação Renova tem a missão de
implementar e gerir os programas
socioeconômicos e socioambientais
nos territórios impactados.

Produtores de Rio Casca
realizam colheita do feijão

Ações desenvolvidas nas comunidades
melhoraram a qualidade dos grãos
Foto: Divulgação/Fundação Renova

Produtores rurais de Rochedo, Córrego
Preto e Leonel, áreas rurais de Rio
Casca, realizaram a colheita do feijão
plantado em maio e comprovaram
o aumento na produtividade. Para
essa safra, eles receberam apoio da
Fundação Renova e da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural
(Emater-MG), que realizaram ações de
consultoria e fornecimento de insumos,
como orientações sobre adubação
adequada e seleção de sementes.
O objetivo do projeto é aprimorar a
qualidade do produto cultivado por
cerca de 35 famílias locais e analisar
a abertura para novos mercados,
melhorando a renda e a qualidade de
vida das comunidades. Uma das ações,
promovida no início de março e antes
da expansão da pandemia da Covid-19,
foi voltada para a correção da acidez do
solo nas áreas de plantio de feijão.

Seminário on-line apresenta
dicas de educação financeira
A Fundação Renova, em parceria com
as empresas DVF Consultoria, Nautilos
e Fa.Vela, realizaram, no final de junho,
um seminário on-line com dicas de
educação financeira. Durante o evento,
especialistas passaram orientações
para melhorar o orçamento familiar,
reduzir os gastos da casa, utilizar
melhor o cartão de crédito e evitar o
endividamento, especialmente em
tempos de pandemia.
O seminário faz parte do projeto de
Educação Financeira do Programa de
Economia e Inovação da Fundação
Renova. Além do seminário, pílulas
com dicas de organização de finanças
foram divulgadas no WhatsApp e uma
cartilha com diversas orientações está
disponível on-line. As ações voltadas
à Educação Financeira fazem parte
do projeto Caminhos da Retomada da
Fundação Renova.
Você pode assistir ao
seminário no Youtube

Plataforma também traz orientações
sobre organização de finanças
Outra ação é o lançamento do site e do
aplicativo Menver Educação Financeira,
parceria entre a Fundação Renova e a
empresa Menver.
As plataformas oferecem aulas e dicas
sobre organização de finanças, controle
de gastos, formas de investimentos
e mudanças de hábito. O acesso é
gratuito e exclusivo para as famílias com
cadastros na Fundação Renova.

Jovens de 16 a 29 anos
podem participar de
cursos gratuitos
Jovens de 16 a 29 anos, que têm cadastro
ou fazem parte de famílias cadastradas
na Fundação Renova, poderão participar
de cursos on-line gratuitos ofertados
em parceria com o Sistema Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai).
São 13 cursos de curta duração sobre
diferentes temas, como educação
ambiental, empreendedorismo,
tecnologia da informação e
comunicação, fundamentos da logística,
entre outros. Ao final, os alunos
receberão certificado.
Os jovens interessados devem preencher
o formulário até o dia 4 de setembro.
Acesse o formulário

Projeto oferece capacitação
para empreendedores da
área de turismo

Os cursos ficam disponíveis até o dia
15 de setembro
Foto: Divulgação/Fundação Renova

Com o distanciamento social imposto pela
pandemia da Covid-19, o setor do turismo
é um dos mais impactados. Pensando
em apoiar a retomada das atividades
quando esse período passar, a Fundação
Renova está disponibilizando cursos
on-line gratuitos para empreendedores
e trabalhadores da área.
As inscrições estão abertas, desde
junho, e os temas incluem: Turismo
e Competitividade, Comunicação e
Marketing Digital e Plano de Negócio
e Gestão Financeira. Os cursos ficarão
disponíveis até o dia 15 de setembro e, a
partir do momento em que são iniciados,
o aluno tem 20 dias para assistir às aulas
e receber o certificado.
As pessoas que iniciaram algum
curso entre junho e agosto, mas não
concluíram, têm uma oportunidade para
finalizar as capacitações: o acesso às
aulas está liberado nesses casos.
www.vianadepaula.com.br
Acesse e faça sua inscrição!

Lideranças comunitárias
do Vale do Aço e Rio Doce
se reúnem de forma virtual
A equipe de Diálogo Social da Fundação
Renova realizou, no dia 28 de julho, um
encontro com cerca de 35 lideranças
comunitárias do Vale do Aço e do Vale
do Rio Doce. Feito de forma virtual,
o objetivo do evento foi escutar as
demandas, dificuldades e expectativas
das comunidades.
Agora, a proposta da Fundação é realizar
fóruns de prestação de contas para
apresentar as ações executadas nas
comunidades. A previsão é que novos
encontros aconteçam em setembro.
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Projeto pretende promover o protagonismo
e empreendedorismo juvenil

Jovens vão participar
gratuitamente de projetos
socioambientais
Com o objetivo de promover o
protagonismo e empreendedorismo
juvenil, o projeto Formação de Lideranças
Jovens vai selecionar 400 jovens, de
15 a 29 anos, do território Calha do Rio
Doce para participarem de iniciativas
voltadas à revitalização ambiental,
social, econômica e cultural de suas
comunidades. A mobilização dos jovens
está prevista para setembro.
Com o nome “Raízes e Asas do Uatú Nek”
(significa “Rio Doce” na linguagem dos
índios botocudos), a instituição parceira
da Renova no território é a Fundação
Geraldo Perlingeiro Abreu. Em função do
coronavírus, as atividades do projeto estão
acontecendo de forma virtual.
O projeto é parte de um programa
de compensação em função do
desastre ambiental ocorrido em
novembro de 2015 na bacia do rio
Doce, decorrente de rompimento
de barragem de mineração.

Renova mantém
medidas de segurança
frente à pandemia
A Fundação Renova mantém as
medidas de segurança para a
preservação da saúde e do bem-estar
de colaboradores e da sociedade em
meio ao avanço do novo coronavírus.
Os funcionários dos Centros de
Indenização Mediada (CIMs) e
dos escritórios administrativos
permanecem em home-office — regime
adotado desde o dia 16 de março.
Apenas algumas obras e atividades
em campo essenciais estão sendo
retomadas de forma gradual.
Os atendimentos ao público continuam
ativos na Central de Relacionamento,
por meio do telefone 0800 031 2303 e do
nosso site. As equipes de Diálogo Social
também seguem atuando por chamada
telefônica, WhatsApp ou e-mail.

O território Calha do Rio Doce
é composto pelos seguintes
municípios: Bom Jesus do Galho,
Bugre, Caratinga, Córrego Novo,
Dionísio, Fernandes Tourinho,
Iapu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria,
Pingo D’Água, Raul Soares, Rio
Casca, Santana do Paraíso, São
Domingos do Prata, São José do
Goiabal, São Pedro dos Ferros,
Sem-Peixe, Sobrália e Timóteo

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco
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