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Projeto Lótus retoma  
atividades com jovens

Após o período de recesso, a Lumiar Ambiental retomou, em janeiro,  

as atividades de integração on-line com os 223 jovens inscritos no  

projeto Lótus. A partir da segunda quinzena de fevereiro, eles  

participarão de oficinas de formação, que contarão com aulas on-line 

para ajudar na elaboração dos projetos voltados para a revitalização  

ambiental, social, econômica e cultural das comunidades impactadas 

pelo rompimento da barragem de Fundão.

Ao final dessas práticas, que terão duração de um ano, a ideia é que os 

participantes, jovens entre 15 e 29 anos de idade, consigam apresentar 

projetos que provoquem transformações sociais nessas localidades.  

Serão selecionadas seis propostas que receberão assessoria técnica e  

até R$25 mil de apoio financeiro para serem implementadas. 

“Essa é uma excelente oportunidade de reunir ideias e ações para  

os processos de reparação. A participação juvenil é um grande  

potencializador, pois os jovens podem agregar com diversas  

iniciativas. Tendo o apoio com os recursos para os projetos,  

esperamos que eles se sintam ainda mais engajados em atuar nas 

suas comunidades.” 
Igor Moreira, analista do Programa de Educação

para Revitalização da Bacia do Rio Doce

O projeto Lótus é uma das iniciativas que compõe a Agenda Juventudes 

da Fundação Renova, que tem por objetivo estimular o protagonismo 

juvenil através de ações socioeducativas e de desenvolvimento  

comunitário. Nos municípios de Linhares e Aracruz, a Lumiar Ambiental 

é a instituição responsável por executar o projeto. Além dele, mais quatro 

instituições atuam ao longo da bacia mobilizando 1.200 jovens no total. 

Edital de Meliponicultura: 
prazo para inscrições é  
ampliado
As inscrições para o edital de Chamamento Público Meliponicultura Foz 

do Rio Doce foram prorrogadas. Instituições interessadas em promover a 

geração de renda, prestando assessoria por meio da criação de abelhas 

sem ferrão, poderão enviar suas propostas até o dia 28 de fevereiro, no 

site da Fundação Renova, através do endereço https://www.fundacaore-

nova.org/paineis/edital-de-meliponicultura-foz-do-rio-doce/ . 

O Ciclo 1 cuidará de planos de 

multiplicação de abelhas e assessoria 

técnica para diversificação da produção e organização do negócio. O Ciclo 

2 focará na manipulação, beneficiamento e pesquisa do mercado do mel, 

pólen e outros produtos derivados da criação de abelhas. 

Serão selecionadas até duas  

instituições que atenderão cerca de 80 

famílias residentes nas comunidades de 

Regência, Povoação, Areal, Entre Rios e 

Degredo, todas localizadas no município 

de Linhares. O projeto será dividido em 

duas etapas. 

As organizações interessadas poderão enviar até duas propostas, uma 

para cada ciclo. A divulgação das instituições selecionadas está prevista 

para acontecer em março e as assinaturas dos contratos em julho.   

Confira o cronograma abaixo:

Inscrições:
De 23/12/2020 a 28/02/2021

Análise e seleção das propostas:  
De 01/03/2021 a 15/03/2021

Divulgação dos projetos aprovados:  
16/03/2021

Período de contestação:  
17/03/2021 a 24/03/2021

Publicação do resultado final:  
31/03/2021

Formalização dos contratos: 
30/07/2021
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Lucro cessante 2020 será 
pago até março 

Para ter direito à indenização por lucro  

cessante é preciso que as pessoas tenham  

feito acordo no Programa de Indenização  

Mediada (PIM), recebido indenização por  

lucro cessante em anos anteriores e que  

tenham permanecido impactadas em suas  

atividades econômicas em 2020. A proposta 

para pagamento do lucro cessante levará em 

consideração o acordo já firmado no PIM e, a 

partir dele, será calculado o valor da  

indenização pelo dano sofrido ao longo  

de 2020.

Apresentação da proposta

O prazo para aceitar ou recusar a proposta é de três dias. Em caso de  

aceite, bastará responder “de acordo” por onde recebeu o termo (via 

e-mail ou WhatsApp). Há ainda a opção do termo de acordo ser assinado 

digitalmente ou ser impresso para a assinatura, sendo necessária a  

digitalização do documento e envio por e-mail ou WhatsApp.

Por conta da pandemia causada pelo coronavírus,  todos os processos  

de atendimento continuam sendo realizados à distância como parte  

das medidas de segurança.  Um representante da Fundação Renova ou  

da Mediação entra em contato, por telefone, com as pessoas elegíveis 

(que se enquadram nos critérios para o pagamento do lucro cessante). 

Em seguida, a proposta e o termo de acordo são enviados por e-mail ou  

WhatsApp do advogado ou da pessoa atingida.

Dúvidas e informações

Caso as pessoas não se sintam seguras e queiram ter mais orientações 

sobre o processo de indenização do lucro cessante, basta acessar o  

site da Fundação Renova e as redes sociais oficiais, como Facebook,  

Instagram e Linkedin. Em caso de dúvidas, também pode ser confirmada 

a procedência do contato realizado pela Fundação Renova por meio do  

telefone 0800 031 2303 ou com a equipe de Diálogo Social do território. 

O pagamento do lucro cessante será depositado em conta bancária, em 

nome da pessoa, até o dia 31 de março de 2021. A Fundação Renova  

enviará mensagem de texto, sobre a realização do pagamento, para o  

número de telefone informado no cadastro.

Foram iniciados, em janeiro, os atendimentos para o pagamento dos  

lucros cessantes referentes ao ano de 2020. Para quem ainda não está fa-

miliarizado com o termo, lucro cessante é a renda que a pessoa tinha  

e que foi interrompida devido ao rompimento da barragem de Fundão,  

em 2015. 
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Aumenta o número de
pagamentos pelo sistema 
indenizatório simplificado

Acesso

O acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado é feito por meio da  

plataforma on-line chamada Portal do Advogado, no site da Fundação 

Renova (www.fundacaorenova.org). Para ingressar, segundo a sentença 

judicial, as pessoas devem ser representadas por advogado ou defensor 

público, pois apenas esses profissionais podem acessar e preencher os 

dados no sistema. Além disso, é necessária a confirmação de idade maior 

de 16 anos na data do rompimento e a inscrição ou solicitação de cadastro 

na Fundação Renova até o dia 30 de abril de 2020.

Os advogados ou defensores públicos precisam acessar a plataforma, 

cumprir as etapas descritas e atender às determinações das sentenças, 

como a apresentação da documentação exigida. Após a comprovação e 

avaliação dos danos, será dada a continuidade ao processo e o termo de 

aceite será apresentado, ficando a critério das pessoas aceitá-lo ou não.  

Em caso de aceite, o documento é encaminhado à Justiça e, em até 10 

dias úteis após a homologação pelo Juízo, a indenização será paga. 

Portal do Advogado no site da 
Fundação Renova

Até o final de janeiro de 2021, mais de 5 mil danos foram pagos pelo 

Sistema Indenizatório Simplificado e o valor ultrapassou R$ 435 milhões. 

O novo fluxo foi implementado a partir da decisão da 12ª Vara Federal 

para casos de difícil comprovação de danos, que contemplam categorias 

como lavadeiras, artesãos, areeiros, carroceiros, extratores minerais, 

pescadores de subsistência e informais, entre outros.  

Os valores das indenizações são definidos pela Justiça, com quitação 

única e definitiva, variando entre R$ 17 mil e R$ 567 mil, de acordo com a 

categoria de dano.  O pagamento acontece em até 10 dias úteis após a  

homologação da Justiça. 

Atualmente, têm acesso ao Sistema Indenizatório Simplificado: Colatina 

(sede e o distrito de Itapina), Baixo Guandu, Aracruz, Conceição da Barra, 

Linhares e São Mateus, no Espírito Santo. Em Minas Gerais, o acesso está 

liberado para Naque, Itueta, Rio Doce, além dos distritos Revés do Belém 

(Bom Jesus do Galho), Cachoeira Escura (Belo Oriente), Ipaba do  

Paraíso (Santana do Paraíso), Baguari (Governador Valadares) e Pedra 

Corrida (Periquito). O município de Aimorés passa a integrar o sistema 

a partir do dia 26/02/2021. A adesão ao novo fluxo de indenização tem  

data-limite para ocorrer. Em Rio Doce e Aimorés, vai até o dia 31 de julho. 

Para as demais localidades, encerra dia 30 de abril. 

Conheça o Portal  
Monitoramento Rio Doce  
e o Boletim das Águas
Se você tem interesse em saber informações detalhadas sobre a  

qualidade da água na bacia do rio Doce, saiba que isso ficou ainda mais 

fácil. A Fundação Renova lançou o Portal Monitoramento Rio Doce,  

iniciativa em parceria com importantes órgãos ambientais e agências de 

gestão de recursos hídricos, e o Boletim das águas, dois canais com  

conteúdos sobre os 92 pontos monitorados pelo Programa de  

Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos 

(PMQQS).

O Portal Monitoramento Rio Doce é uma plataforma construída em  

parceria com importantes órgãos de gestão de recursos hídricos e de 

meio ambiente (como Ibama, ICMBio, ANA, Igam, Iema e Agerh) e que 

também realizam o acompanhamento, fiscalização e análise das  

informações geradas pelo PMQQS que, desde 2017, produz uma base con-

tínua e confiável de dados a respeito da qualidade da água do rio Doce.  

No Portal é possível acessar os principais resultados das análises, 

relatórios, notas técnicas emitidas pelo Comitê Interfederativo (CIF) e 

links de sites relacionados ao assunto, com a opção, inclusive, de fazer o 

download livre dos dados. O acesso a essa ferramenta é feito por meio do 

site da Fundação Renova ou pelo endereço: 

 www.monitoramentoriodoce.org

Já o Boletim das Águas é um informativo que traz, de forma mais  

simples e didática, alguns dos conteúdos disponíveis no Portal,  

facilitando o entendimento do público em geral. Mensalmente, são  

disponibilizadas informações sobre a  

qualidade da água nos rios impactados 

pelo rompimento da barragem de  

Fundão, Gualaxo do Norte e Carmo, em

Minas Gerais, e rio Doce, que atravessa 

os estados de Minas e do Espírito Santo. 

https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-meliponicultura-foz-do-rio-doce/
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Além do conteúdo mensal sobre a situação dos rios, a cada três meses  

o Boletim terá edições com informações específicas sobre as lagoas,  

estuários e zona costeira do Espírito Santo, monitorados pelo PMQQS. 

A primeira edição com esses dados está disponível no site da Fundação  

Renova:

 www.fundacaorenova.org/
arquivos-e-relatorios

Atualmente, a bacia do rio Doce conta com uma das maiores redes de  

monitoramento do país, gerando mais de 1,5 milhão de dados 

anualmente. Por isso, não deixe de conferir todos os conteúdos sobre a 

qualidade da água na sua região. Acesse www.fundacaorenova.org e  

fique por dentro de todas as informações. 

Projetos do Edital Doce: 
mudanças devido à pandemia
Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, alguns dos projetos 

aprovados no Edital Doce foram revistos e adequados para atender às 

medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.

Após o recebimento do repasse inicial, os contemplados têm até 12  

meses para realizar as ações previstas nos projetos. A analista da  

Fundação Renova, Érika Carvalho, explicou como funcionarão as  

iniciativas a partir dessas alterações e o que acontecerá às propostas que 

ainda não se adequaram.

Das 228 iniciativas selecionadas no Edital Doce, 70 proponentes  

concordaram em adaptar suas atividades, assinaram os contratos e  

receberam a primeira parcela dos recursos para começarem os  

trabalhos. Desse total, 33 são do Espírito Santo. 

“Grande parte dos proponentes adaptou as atividades presenciais 

para o formato virtual. Estamos em tratativas com todos os projetos 

aprovados e alguns optaram por aguardar um pouco mais. Os  

aprovados têm até março deste ano para apresentar os ajustes e 

cronogramas.” 

Érika Carvalho, analista da Fundação Renova

O Edital Doce tem o objetivo de contribuir com a promoção da melhoria  

da qualidade de vida da população nas áreas atingidas pelo rompimento 

da barragem de Fundão. As iniciativas selecionadas buscam estimular o 

desenvolvimento da cultura, turismo, esporte e lazer nessas regiões.

O investimento total para o Edital Doce é de até R$ 13,5 milhões, sendo 

R$ 9 milhões para MG e R$ 4,5 milhões para o ES. O limite de orçamento 

é de até R$ 25 mil por pessoa física ou grupos informais, e de até R$ 200 

mil para as outras modalidades.

Confira abaixo a relação dos projetos iniciados no ES:
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A Cena São Mateus

Rota da Baleia Jubarte

Feira de Economia Criativa

O barro e seu poder de 
transformação: Resgate  
histórico e vivência por meio 
da argila
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a Projeto Ritornelo

Educa Basquete
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Oficina de Mediação de  
Leitura Literária

Comunidade Viva

Projeto Geração do Amanhã

Projeto Esporte e Lazer 
Crescer UEC

B
ai

xo
 

G
ua

nd
u Projeto Social Bola na Mão

Projeto Social Bola em Ação
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ra Vivendo Mais Legal com o 
Esporte

Rota da Baleia Jubarte

Copa Capixaba de Mountain 
Bike - MTB 2020

Atletismo por Itaúnas
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Tradicionais Festejos  
folclóricos de São Benedito 
e São Sebastião de Fundão.

Talentos Capixabas

Karatã sem fronteiras uma 
vida saudável longe das  
drogas e da violência
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Projeto Natureza por 
Perto - Instalação de 
placas rústicas pela vila

Caboclos para o Planeta

Arena Dojo Educação & 
Jiu-Jitsu - Projeto Humano

Rota da Baleia Jubarte

Projeto Terceira Idade em 
Movimento

Body Boarding Povoção - 
Municipal

A
ra
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uz

Saber Viver - Ginástica  
rítmica

Rota da Baleia Jubarte

Projeto social “escolinha de 
futebol A.A.M.D.B”

Forno Mental - Produção 
Cultural

Garoupas Estamparia

Meninas da Vila Futebol  
Clube

Projeto Valorize Futsal Feminino Projeto Social Hand+

Marilândia

Fale com a gente

0800 031 2303
fundacaorenova.org/
fale-conosco

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

Saiba Mais: Momento Renova 
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

Versão acessível

#pratodosverem #pracegover

Investimentos na reparação 
chegarão a R$ 17 bilhões 
Em 2021, o orçamento para as ações de reparação e compensação  

do rompimento da barragem de Fundão é de R$ 5,86 bilhões, 

crescimento de 25% em relação a 2020. Com esse investimento, o total 

gasto vai atingir cerca de R$ 17 bilhões ao final deste ano. Até dezembro 

de 2020, foram destinados R$ 11,33 bilhões para as ações integradas de 

recuperação e compensação.
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