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Informações da Fundação Renova para a população do Território do  Baixo Rio Doce (Resplendor, Itueta, 

Aimorés, Baixo Guandu, Colatina e Marilândia).| Edição: 7

Cursos on-line 
do SENAI

Vagas abertas

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 

cadastrados entre 16 e 29 anos.

Preencha o formulário eletrônico 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCvZuWzyOGGpaEmC

HrOD4DTUFfW9BGN_qu3DgrtN3d1KWkNw/viewform

Versão acessível

#pratodosverem #pracegover

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

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.

Veja o que será feito em Minas Gerais e no Espírito Santo:

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

Fundo Desenvolve Rio Doce  
concede empréstimos com juros 
abaixo do mercado para micro e 
pequenas empresas 

O Fundo Desenvolve Rio Doce é uma parceria com o Banco de Desenvolvimento do 

Espírito Santo (Bandes) e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), 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.

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:

Simone de Souza
Resplendor

“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.”

“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”.

Thailan Hartuique Nicchio:
Colatina

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 ou correspondentes 

do BDMG. Se preferir, acesse os sites www.bandes.com.br ou   

www.bdmg.mg.gov.br e saiba mais.

Programa Manejo de Rejeitos  
coleta novas amostras para 
pesquisa

Mais de 100 propriedades rurais, em Minas Gerais e no Espírito Santo, receberão a 

visita de equipes técnicas da Fundação Renova para a realização de novas coletas 

de amostras sedimentos. A atividade de campo será feita para a complementação 

do Plano de Manejo de Rejeitos no trecho que correspondente a 35 municípios, 

entre Rio Doce (MG) e Baixo Guandu (ES). O objetivo dessas coletas é caracterizar 

mais detalhadamente as áreas potencialmente impactadas pelos rejeitos e para 

definir as alternativas de manejo mais adequadas.

Para você, produtor rural que assinou o termo de adesão para participar do 

Edital ATER Sustentabilidade Capixaba e Mineira, temos uma novidade, foram 

selecionadas as instituições que prestarão serviços de assistência técnica aos 

produtores do lote 11, que compreende os municípios de Tumiritinga, Resplendor, 

Itueta e Aimorés, em Minas Gerais, e o lote 12, que abrange Baixo Guandu, Colatina 

e Marilândia, no Espírito Santo.

Edital ATER seleciona Instituições 
que darão suporte aos produtores 
rurais de MG e ES 

O coordenador do Programa de Uso Sustentável da Terra (UST), da Fundação 

Renova, Rildo de Paula, falou sobre as atividades que serão desenvolvidas pelas 

instituições. “As atividades de ATER darão suporte aos produtores rurais a fim 

de conciliar o conhecimento técnico ao conhecimento tradicionalmente utilizado 

pelas famílias rurais no processo de retomada das atividades agropecuárias e à 

readequação ambiental”, disse.

Em Colatina, o produtor de agricultura familiar, Hermolau Gati Filho, que inscreveu 

sua propriedade para receber assistência técnica, falou sobre a expectativa em 

relação ao projeto de ATER. “Eu e meu irmão participamos de uma reunião e 

estamos aguardando o início das atividades. Nós precisávamos ter isso há algum 

tempo. A gente trabalha na beira do rio e temos pouca terra, mas a gente usava 

toda a área. Temos poços que ficaram comprometidos e a gente gostaria de uma 

atenção sobre isso com o ATER . A parte que foi atingida, que tem o rejeito, nós 

não estamos trabalhando porque esperamos a vinda da equipe que vai prestar a 

assistência técnica. Estamos com esperanças que vai dar certo e que vai ser útil 

pra gente”, concluiu.  

Fundação Renova acompanha  
evolução de instituições atendidas 
com projetos de empreendedorismo 

Desde o final de julho, a equipe do Diálogo Social do território Baixo Rio Doce está 

organizando reuniões virtuais com grupos e instituições que recebem consultorias 

das empresas DVF Consultoria e Brazil Foundation, parceiras da Fundação Renova 

nos projetos que promovem o empreendedorismo e o desenvolvimento econômico 

dos territórios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.  

Fale com a gente

0800 031 2303
fundacaorenova.org/
fale-conosco

Ouça o Momento Renova  (Terças e Quintas às 9h, 15h e 20h)

Rádio 97 FM – 97,3 | Colatina/ES

Rádio SIM FM - 107,5 (Rede Sim) | Colatina/ES

Rádio Difusora FM – 104,3 | Colatina/ES

Rádio Sintonia FM – 87,9 | Baixo Guandu/ES

Rádio Litoral FM Noroeste – 95,3 | Colatina/ES Rádio Onda Nova FM - 101,3 | Conselheiro 
Pena/MG

Rádio Educativa FM - 105,1 | Resplendor/MG

Rádio 92 FM – 92,1 | Resplendor/MG

Rádio Líder (Onda Verde) – 90,3 | Aimorés/MG

Construção e reforma 
de creches e pré-
escolas

Obras para escolas de 
ensino fundamental.

Adequação do 
mobiliário escolar e 
veículos

Consultoria para gestão 
estratégica na área 
educacional.

Obras como ampliação, 
reformas e quadras 
esportivas.

RELOAD HOME

Modernização das salas 
de informática.

Escolas Estaduais

Adequação do 
mobiliário escolar.

Aquisição de veículos.

Estruturação de laboratórios de 
educação profissional.

Escolas Municipais

Nesta edição falaremos de, 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 Gerais, e poderá beneficiar até 270 mil alunos. Somando 

as quantias que serão repassadas, no total, serão cerca de R$ 830 milhões de reais 

destinados para investimentos em educação, infraestrutura e saúde.

Os recursos serão repassados em cumprimento às obrigações da Fundação 

Renova para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, 

assumidas com a assinatura do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta 

(TTAC). A utilização desses valores, busca contribuir para a qualidade de vida da 

população atingida, especialmente crianças e jovens e, também, 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.

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.

Serão coletadas amostras de solo, água e sedimentos 

em, aproximadamente, 850 pontos. Estão 

previstas análises na calha do rio, nas  

margens, nos reservatórios das Usinas  

Hidrelétricas (UHE) de Baguari, Aimorés e  

Mascarenhas, rios afluentes, propriedades 

rurais e lagoas marginais.

Ao todo, mais de 200 famílias receberão assistência técnica rural, em Minas 

Gerais e no Espírito Santo. As entidades realizarão atividades com atendimentos 

individuais a cada família e suas propriedades. As ações ajudarão no processo de 

retomada das atividades dos produtores impactados e no desenvolvimento das 

propriedades, com a aplicação de práticas sustentáveis de produção e formas de 

conservação da água e do solo.

Mesmo com os procedimentos caminhando, devido à pandemia da Covid-19, os 

serviços em campo ainda estão suspensos e deverão ser iniciados quando houver 

condições de segurança necessárias para a retomada das atividades. “O objetivo é 

preservar a saúde e o bem-estar de todos”, destaca o coordenador Rildo. 

A intenção desses encontros é acompanhar  

os avanços obtidos com as consultorias e  

manter aproximação com os grupos  

participantes dos projetos. Além disso, as  

reuniões também têm sido importantes para 

avaliar novas oportunidades de atividades  

durante a pandemia e, para isso, os  

encontros têm contado com o apoio da  

equipe do programa de Desenvolvimento e  

Diversificação Econômica, que sugere estratégias para a manutenção das 

atividades nesse período de isolamento social. 

O presidente da Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Alto Bananal 

(APPRAB), Jekson Tressmann, participou da reunião e deu a sua avaliação sobre 

a conversa com as equipes da Renova. “Eu achei essa iniciativa de dar um retorno 

muito boa, a gente vê que é uma coisa séria e que estão realmente voltando o 

olhar pra gente. Falamos sobre os pontos positivos e negativos, o que a gente 

pode fazer para melhorar. Foi bem interessante participar porque vão nos ajudar 

a aplicar ações pra gente passar por esse período de pandemia”, disse. A APPRAB 

é uma associação que  atende mais de duzentos produtores rurais e trabalha com 

recolhimento de leite, resfriamento e embalamento de alimentos produzidos pelos 

pequenos produtores no município de Baixo Guandu.

A previsão é que o trabalho inicie no mês de setembro para a consolidação do 

Plano de Manejo de Rejeitos ainda no primeiro semestre de 2021. Contudo, é 

importante destacar que  o cronograma das atividades de campo está sujeito a 

alterações devido às restrições da pandemia da Covid-19. Durante as atividades de 

campo, todas as medidas de segurança para evitar a disseminação do coronavírus 

serão aplicadas como, por exemplo, número reduzido de funcionários em campo, 

distanciamento social, intensificação da higienização de equipamentos, entre 

outras medidas.

Produtores rurais também 
participam das reuniões

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 

Itueta, Aimorés, Resplendor (MG),
Colatina, Baixo Guandu e Marilândia (ES)

Empresas que precisam de empréstimos
entre R$ 10 mil a R$ 200 mil reais

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCvZuWzyOGGpaEmCHrOD4DTUFfW9BGN_qu3DgrtN3d1KWkNw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCvZuWzyOGGpaEmCHrOD4DTUFfW9BGN_qu3DgrtN3d1KWkNw/viewform
http://www.fundacaorenova.org/agenda-integrada
http://www.bandes.com.br
http://www.bdmg.mg.gov.br

