
2020
2020Bo

let
im

Informações da Fundação Renova para comunidades do entorno da   Lagoa Juparanã | Edição: 7

De
ze

mb
ro

Fóruns para prestação  
de contas

Mesmo com o novo nome, o evento manterá a sua proposta inicial, 

que é levar conhecimento sobre as ações realizadas.  O objetivo 

é compartilhar informações, identificar expectativas e dialogar 

sobre a reparação. Os temas que são abordados nos encontros são 

previamente levantados junto às comunidades ou sugeridos pela 

equipe de Diálogo, de acordo com os interesses já identificados no 

processo de relacionamento com as lideranças comunitárias. 

Até o momento, o evento para a  

prestação de contas já envolveu  

mais de 700 pessoas em 20  

municípios ao longo da bacia 

do rio Doce. Em razão da  

pandemia, o Resulta está  

acontecendo de forma on-line.  

A previsão é que mais reuniões  

aconteçam no próximo ano. As  

equipes de Diálogo e Canais de Relacionamento da Fundação 

Renova são responsáveis por mobilizar o público. Portanto, fique 

atento às divulgações e, quando receber o convite para a reunião do 

Resulta, não deixe de participar. 

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

Para apresentar as ações desenvolvidas no processo de reparação, 

a Fundação Renova há algum tempo vem promovendo Fóruns de 

Prestação de Contas nos municípios atingidos pelo rompimento 

da barragem de Fundão. Essa iniciativa vem sendo realizada pela 

equipe de Diálogo Social e, para atender as cláusulas do Termo 

de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), os fóruns a partir 

de agora serão padronizados em todos os territórios e terão uma 

identidade visual única, passando a se chamar Resulta. 

Acompanhar a qualidade da 
água ficou mais fácil 

A partir de agora você terá um novo canal para acompanhar o 

monitoramento da água na bacia do rio Doce, de Minas Gerais 

até a Foz, no Espírito Santo. Através do Boletim da águas  serão 

disponibilizadas informações de forma mais simples, transparente 

e didática  para facilitar o entendimento do público em geral.

Mensalmente, serão divulgados os dados sobre o monitoramento 

dos rios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão: 

Gualaxo do Norte e Carmo, em Minas Gerais, e rio Doce, que 

atravessa o estado mineiro e o Espírito Santo. A cada três 

meses também serão incluídas informações dos monitoramentos 

realizados pela Fundação Renova nas lagoas, estuários e zona 

costeira.

Para ter acesso ao novo boletim, e ficar por dentro de todas as 

informações, é só acessar o site da Fundação Renova através 

do endereço abaixo.

O Boletim das Águas é produzido a partir de dados do Programa de 

Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático (PMQQS) que, desde 

2017, gera informações sobre a qualidade da água e sedimentos 

com parâmetros físicos, químicos e biológicos.

Kamila Bermond, analista da Fundação Renova.

“A proposta é tornar mais fácil a compreensão dos dados coletados,  

por meio de explicações diretas e sintéticas de questões como a 

qualidade da água bruta, níveis de metais encontrados e índices 

técnicos como IQA, relativo à qualidade da água, e ICT, referente às 

substâncias potencialmente tóxicas presentes da água”.

 https://www.fundacaorenova.org/agua/
qualidade-da-agua-boletins-e-relatorios/
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