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Municípios atingidos pelo
rompimento da barragem de
Fundão vão receber verba para
modernização de escolas
MAIS DE

R$

800

MILHÕES

para investimentos em educação
infraestrutura e saúde na região
impactada pelo rompimento da
barragem de Fundão, em Mariana (MG)

Na edição anterior do Jornada, falamos sobre uma ação
integrada entre a Fundação Renova, os governos do
Espírito Santo e de Minas Gerais, com a participação
do Fórum dos Prefeitos do Rio Doce, que irá destinar,
aproximadamente, R$600 milhões de reais em recursos
compensatórios para obras em rodovias e melhorias na
área da saúde. Desse montante, informamos que R$ 365
milhões serão repassados ao Governo do Espírito Santo
para a para a pavimentação de estradas que levam às
localidades de Regência e Povoação.
Nesta edição, vamos trazer mais uma informação a respeito
dessa ação integrada com os governos. Além do repasse dos cerca
de R$600 milhões de reais, serão somados, aproximadamente,
R$ 240 milhões para área de educação. Essa verba será utilizada
para a modernização de quase 900 escolas públicas de 39
municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, no
Espírito Santo e em Minas, e poderá beneficiar até 270 mil alunos
capixabas e mineiros. O repasse total aos dois governos soma
cerca de R$ 830 milhões de reais destinados para investimentos
em educação, infraestrutura e saúde na região impactada pelo
rompimento da barragem de Fundão, no Espírito Santo e em
Minas Gerais.

Do montante destinado para a educação, o Governo do Espírito
Santo apresentou um pedido para investimento de R$34,6 milhões
para as escolas estaduais. Também serão repassados R$ 23
milhões para quatro municípios capixabas que usarão os recursos
para melhorias na rede escolar municipal. O valor para as escolas
municipais será distribuído de acordo com a população de cada
cidade que receberá a verba.
O repasse de recursos aos dois estados e municípios é em
atendimento ao Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
(TTAC) que prevê a reparação dos danos causados pelos
rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).Os
investimentos vão contribuir para a qualidade de vida da população
atingida, especialmente crianças e jovens e, também, busca deixar
um legado de desenvolvimento sustentável e inclusivo na bacia do
rio Doce.
Todos os gastos compensatórios foram aprovados pelo Comitê
Interfederativo (CIF) e a gestão do repasse será executada pela
12ª Vara Federal, localizada em Belo Horizonte.

O que será feito no Espírito Santo:

ESCOLAS ESTADUAIS – REPASSE DE R$ 34,6 MILHÕES DE REAIS

• Obras como
ampliação, reformas
e quadras esportivas.

• Modernização das
salas de informática.

• Aquisição
de veículos

• Adequação do
mobiliário escolar.

• Estruturação de
laboratórios de
educação profissional.

ESCOLAS MUNICIPAIS - REPASSE DE R$ 23 MILHÕES DE REAIS
PARA QUATRO MUNICÍPIOS

• Obras para
escolas de ensino
fundamental.

• Construção e
reforma de creches
e pré-escolas.

• Adequação do
mobiliário escolar
e veículos.

• Consultoria para
gestão estratégica
na área educacional.

Para saber mais informações sobre os repasses acesse:
www.fundacaorenova.org/agenda-integrada

Linhares receberá recursos
para área de Assistência Social

Com o objetivo de fortalecer as ações de assistência social e
atender 2.300 famílias vulneráveis em oito comunidades atingidas
no município pelo rompimento da barragem de Fundão, foi firmada
uma parceria com a Prefeitura de Linhares, que receberá o repasse
de cerca de R$2,6 milhões de reais para a execução do Plano
Municipal de Reparação em Proteção Social.
Este plano tem como objetivo o
incremento das ações de acolhimento
das demandas de proteção social, o
fortalecimento de vínculos
comunitários e de potencialidades
e proteção das famílias, a defesa
de direitos, o enfrentamento
de situações de violação de direitos, entre outras atividades
desenvolvidas pelo poder público no Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS).
Com o recebimento dessa quantia, o
município colocará à disposição serviços de
Assistência Social e psicólogos para ampliar
o atendimento à população, além de fazer
a compra de materiais e equipamentos
para a realização das atividades dos CRAS
e CREAS. Também serão disponibilizados
veículos com combustível que possibilitarão
que os técnicos realizem o acompanhamento das famílias. Outra
ação é a realização de oficinas para o fortalecimento de vínculos
familiares em comunidades rurais mais distantes.
Com este suporte, a expectativa é que as ações implementadas
ajudem também a minimizar os impactos da pandemia. O valor
será repassado à Prefeitura de forma parcelada durante dois anos,
que é o prazo de validade do termo de cooperação, e as ações
devem ser iniciadas a partir deste mês de agosto. A Fundação
Renova tem a missão de implementar e gerir os programas
socioeconômicos e socioambientais nas áreas impactadas pelo
rompimento da barragem de Fundão, e todas as suas ações são
realizadas em cumprimento às obrigações assumidas no Termo de
Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Em época de crise, micro e
pequenos empresários podem
contar com empréstimos com
juros abaixo do mercado
Se você é dono de micro ou pequena empresa e precisa de uma
forcinha para deixar as contas em dia, pagar funcionários ou
simplesmente fazer aquela melhoria para atrair novos clientes,
você precisa conhecer o Fundo Desenvolve Rio Doce. O Fundo é
uma iniciativa que busca facilitar o acesso a empréstimos para
micro e pequenas empresas localizadas nos municípios atingidos
pelo rompimento da barragem de Fundão e, desde abril, está com
a taxa de juros para empréstimos reduzida para a partir de 0,45%
ao mês. Essa redução é uma forma de ajudar os empreendedores a
atravessar a crise econômica causada pela Covid-19.

O Fundo Desenvolve Rio Doce é uma parceria com o Banco de
Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) e pode ser solicitado
por empresas que têm faturamento anual de até R$30 milhões de
reais e precisam de empréstimos nos valores entre R$ 10 mil e
R$200 mil reais. Saiba mais:

FUNDO
DESENVOLVE
RIO DOCE
Quem pode solicitar
o Fundo Desenvolve
Rio Doce?

Empresa deve ter faturamento anual de até

R$ 30 milhões de reais.
Estar localizada nos municípios de

Linhares, Colatina, Baixo Guandu
e Marilândia (ES).
Empresas que precisam de empréstimos
entre R$ 10 mil a R$ 200 mil reais

Condições:
O pagamento do empréstimo pode ser dividido em até 48 parcelas fixas
(Ou seja, até quatro anos para quitar o empréstimo)

Início para o pagamento da primeira parcela em até 6 meses
Taxa de juros a partir de 0,45% ao mês
Renegociação para contratos já existentes
Inclusão da Tarifa de Análise e Abertura de Crédito (TAAC) no financiamento.
Inclusão do Imposto sobre Operação Financeira (IOF), por parte do governo
federal, a partir de outubro.

Simulação de um empréstimo no valor de R$ 10 mil
Imagine que o dono de uma loja decida pegar um empréstimo no
valor de R$10 mil reais com o seu CNPJ. Se ele escolher pagar em:
• 12 parcelas: Seriam 12 prestações de R$ 888,57, com juros de
0,45% ao mês.
• 48 parcelas: Seriam 48 prestações de R$ 271,00, com juros de
0,97% ao mês
• Com carência: Seriam 42 prestações de R$ 319,49 com 6 meses
para o início do pagamento.

Confira o depoimento de quem teve acesso ao Fundo:
Thailan Hartuique Nicchio:
dono de uma fábrica de roupas

“Tenho uma fábrica de roupas desde 2013 em Colatina. Somos uma
fábrica pequena e peguei o dinheiro do Fundo para fazer um capital
de giro e manter o fluxo de caixa. Com esse dinheiro, consegui
equilibrar o caixa e assim tive um aumento de vendas entre 15%
a 20%. Precisei até aumentar o número de costureiras para dar
conta da produção. A taxa de juros estava muito boa e foi um capital
muito rápido, que peguei em 30 dias. Um verdadeiro capital de giro,
rápido e de fácil acesso. Paguei em 36 vezes. Os parcelamentos
são estendidos e os juros baixos. Indicaria o financiamento, pois
acredito que ele é vantajoso e contribui com as empresas. Ajudou a
gente aqui e acredito que pode ajudar mais gente também”.

Simone de Souza
dona de uma loja de roupas

“Eu utilizei o recurso como capital de giro e me
ajudou bastante para quitar alguns compromissos,
equilibrar minhas contas, foi muito bom mesmo. Eu
indicaria para outros empresários que necessitam
e, com certeza, se eu tiver uma oportunidade
novamente, eu pegarei esse fundo porque vale
a pena. Era um momento que eu estava
necessitando e os juros, as condições, estavam
bastante atraentes. E eu desejo que outros
empresários, assim como eu, tenham acesso a esses empréstimos
com juros mais justos, mais atraentes, pois só assim o Brasil vai
para frente. Onde têm pessoas que acreditam no nosso potencial
para que a gente possa seguir em frente, vencer e alcançar os
nossos objetivos”.
Assim como eles, centenas de micro e pequenos empresários
se beneficiaram dos empréstimos do Fundo. Caso tenha
interesse, procure um dos consultores bancários do Bandes,
acesse o site www.bandes.com.br ou ligue para o telefone
0800 283 4202 para mais informações.

Vagas abertas

Cursos on-line
do SENAI
Cursos gratuitos e de curta duração para se
profissionalizar e atualizar os conhecimentos
nas áreas de empreendedorismo, mecânica,
tecnologia da informação, suprimentos,
entre outras.

Inscreva-se até o dia 4 de setembro. As vagas são limitadas.

Inscrições exclusivas para

Preencha o formulário eletrônico

cadastrados entre 16 e 29 anos.

e escolha até dois cursos.

Para assistir às aulas, você precisa de computador, tablet
ou celular com acesso à internet e os navegadores Mozilla
Firefox ou Internet Explorer com Adobe Flash Player.

Entrega de certificado no fim do curso.

Acesse o formulário de inscrição pelo link:
https://bityli.com/sAeR9

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

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

Escute o Momento Renova

(Terças e Quintas às 9h, 15h e 20h)

Rádio Cultura/Rede SIM - 920 AM

Rádio Litoral (Linhares) – 96,9 FM

Rádio Sim Linhares – 106,1 FM

Rádio Sim (Aracruz) – 107,3 FM

Rede Gazeta (Linhares) – 98,3 FM

Rádio Sim (São Mateus) – 105,1 FM

Rádio Nova Onda (Linhares) – 104,9 FM

Rádio Alternativa (São Roque do Canaã) – 87,9
FM

Versão acessível

#pratodosverem

#pracegover

