
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 dos 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 Gerais e do 

Espírito Santo.
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Portal Monitoramento Rio 
Doce e o Boletim das Águas: 
saiba como está a qualidade 
da água monitorada pela  
Fundação Renova 

Se você tem interesse em ter acesso a informações detalhadas sobre a 

qualidade da água na bacia do rio Doce, saiba que isso ficou mais fácil. A 

Fundação Renova lançou o Portal Monitoramento Rio Doce 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. 

No Portal é possível acessar os principais resultados das análises da água 

e sedimentos, 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

Além do conteúdo mensal sobre a situação dos rios, a cada três meses o 

Boletim tem edições com informações específicas sobre as lagoas,  

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

Todas as edições estão disponíveis no site da Fundação Renova: 

 www.fundacaorenova.org/
arquivos-e-relatorios

Fortalecimento de  
organizações locais

Junto às instituições selecionadas serão desenvolvidas atividades para 

que os participantes sejam capazes de identificar, mobilizar, captar  

recursos e executar ações para o desenvolvimento comunitário, além de 

ampliar perspectivas de atuação e crescimento organizacional.  

As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de março no endereço abaixo:

 https://compartir.org.br/edital/
fortalecimento-das-organizaco-
es-locais/

O Projeto de Fortalecimento das Organizações Locais será realizado pela 

Fundação Renova em parceria com o Centro Integrado de Estudos e  

Programas de Desenvolvimento Sustentável (Cieds). Serão selecionadas 

150 organizações, em Minas Gerais e no Espírito Santo, que receberão 

apoio técnico para conhecimentos específicos sobre o terceiro setor. 

Para participar da seleção, é necessário que as organizações e grupos  

informais atuem, direta ou indiretamente, há pelo menos 1 ano nos  

segmentos de turismo, cultura, esporte e lazer, e tenham sede nos  

municípios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. 

Comitê Gestor do PBAQ 
O Comitê Gestor foi instituído com o objetivo de acompanhar e garantir a 

realização das ações dos programas do PBAQ que já estão em execução. 

Quem faz parte deste Comitê? A Comissão Quilombola, a ATI-ASPERQD, a 

Fundação Cultural Palmares e a Fundação Renova.

No dia 26 de março acontece a 

primeira reunião do grupo com o  

intuito de iniciar o planejamento das 

ações do PBAQ. 

A criação do Comitê Gestor foi definida, 

de forma participativa, durante um 

evento realizado no Pontal do Ipiranga,

no final do ano passado, quando foi 

apresentado o planejamento das ações do Plano Básico Ambiental 

Quilombola.

PBAQ
Plano Básico Ambiental da CRQ

Três programas do PBAQ terão 
início em março
A partir deste mês (março), a Fundação Renova inicia a ações de três  

programas do Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) aprovados pela 

comunidade do Degredo. As atividades serão executadas pela empresa 

Herkenhoff & Prates (H&P).

Em janeiro deste ano, o detalhamento de seis programas foram aprovados 

pela comunidade. Com isso, até o momento, o detalhamento de 12, dos 20 

programas, foi validado pelos moradores. Agora, a Fundação Renova ini-

cia os trabalhos de planejamento interno para a execução das ações, bem 

com a realização da terceira e última fase das consultas públicas junto à 

comunidade para apresentação e validação de mais oito programas.

Detalhamento de seis programas foi 
aprovado pela comunidade em janeiro

Casa da Tradição do Degredo: Construção de espaço  

cultural para a retomada de festas e encontros  

tradicionais do Degredo. O local também será um  

espaço multiuso para atividades de formação cultural 

como: cursos, oficinas, exposições, reuniões, mostras, 

exibições de filmes, etc.

Quadra Multiuso: Construção de espaço que proporcione 

alternativa de lazer para os moradores do Degredo. 

Viveiro de Plantas e Ervas do Degredo: Construção de 

viveiro para o cultivo de plantas tradicionalmente  

utilizadas pela população, como as ervas que servem de 

matéria-prima para os “remédios do mato”.

Retomada das Atividades de Agricultura Familiar:  

Desenvolvimento da agricultura familiar com base na 

produção sustentável e como alternativa para a geração 

de trabalho e renda para a população.

Sede Administrativa da ASPERQD: Construção de prédio 

para sediar a Associação dos Pescadores e Extrativistas 

e Remanescentes de Quilombo do Degredo (ASPERQD).

Educação Ambiental: Desenvolvimento de projetos  

educativos destinados a estimular e apoiar a participação 

da comunidade em ações de preservação do meio  

ambiente.

Programas que terão início a partir de março

Capacitação de Lideranças Quilombolas: Cursos para  

fortalecer as bases comunitárias e ajudar a identificar  

futuras lideranças que vão atuar nas ações de reparação 

a serem executadas em campo.

Monitoramento e Gestão das Ações do PBAQ: Serão  

realizadas atividades para garantir a execução e os  

resultados previstos nos demais programas.

Diálogo, Participação e Controle Social: Atividades  

para envolver a comunidade nos projetos a serem  

desenvolvidos. 

Plano de Comunicação de 
Degredo é revisado e 
aprovado pela comunidade

No plano, diversas ações de comunicação estão previstas para que os  

moradores tenham conhecimento dos trabalhos realizados em sua  

comunidade.  Além do boletim Jornada, o documento traz outras formas 

de comunicação, como envio de textos, áudios e vídeos pelo WhatsApp, 

cartilhas, folders e panfletos, entre outras. Todas as decisões e  

discussões sobre as divulgações passarão pelo Comitê Gestor. 

O Plano de Comunicação de Degredo foi criado em 2018 com o objetivo de 

levar informação precisa, transparente e que alcance o maior número de 

pessoas sobre o que vem sendo desenvolvido pela Comissão Quilombola e 

a Fundação Renova na comunidade.

“É importante que os materiais fiquem de acordo com o que nós, do 

território, queremos e precisamos. Queremos que a Fundação  

Renova respeite nossas especificidades. Sabemos das dificuldades 

de comunicação no nosso território, do pouco acesso à internet, do 

celular que não funciona aqui, e isso nos fez pensar e trabalhar em 

algo para ajudar na comunicação do território”.

Marcos da Silva Costa, secretário da 
Comissão de Quilombolas de Degredo

A revisão do plano de comunicação com a comunidade do Degredo foi 

aprovada pela Comissão de Quilombolas.  A proposta do documento é que 

os assuntos que serão divulgados levem em consideração as principais 

demandas, sugestões e valorização da cultura local.
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Plataforma Recoloca Rio 
Doce disponibiliza vagas de 
emprego
Você está em busca de vagas de emprego ou deseja se qualificar para o 

mercado de trabalho? Na plataforma Recoloca Rio Doce, que une  

profissionais que buscam empregos a empresas que precisam de mão de 

obra, é possível cadastrar seu currículo e visualizar vagas disponíveis. 

Os cadastros são feitos gratuitamente no endereço  

www.recolocariodoce.com.br

Na plataforma, também é possível acessar vídeos com conteúdos que 

ajudam na preparação para entrevistas de emprego. A ação faz parte do 

Caminhos da Retomada, projeto da Fundação Renova que reúne um  

conjunto de ações com o objetivo de promover a geração de trabalho e 

renda nas regiões impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão.

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 Sim (Aracruz) – 107,3 FM

Rádio Sim (São Mateus) – 105,1 FM

Versão acessível

#pratodosverem #pracegover
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