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Edital vai selecionar empresas para
conduzir o Projeto de Meliponicultura
na foz, a criação de abelhas sem ferrão
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Editorial
Agora ficou fácil saber sobre a qualidade da água
na bacia do rio Doce
Desde 2017, a Fundação Renova monitora a qualidade da água na porção capixaba do rio Doce,
algumas lagoas de Linhares e de Colatina, as áreas de estuários e a zona costeira de Aracruz até
Conceição da Barra. Tudo isso para entender a evolução da qualidade destas águas após o rompimento
da barragem de Fundão. Dois canais de comunicação foram criados para garantir a transparência dos
resultados e facilitar o acesso da população às informações. Vamos conhecê-los?

Portal Monitoramento Rio Doce

Boletim da Águas

Lançado em 30 de outubro de 2020,
ele reúne os mais de 1,5 milhão de dados
gerados anualmente pelo maior sistema de
monitoramento de cursos d’água do Brasil.
As informações são apresentadas em mapas
e gráficos, sendo possível fazer download dos
dados em planilhas de Excel, bem como ter
acesso a relatórios e notas técnicas produzidas.

Os Boletins das Águas trazem os resultados
das coletas mensais realizadas em pontos
estratégicos do monitoramento. A linguagem é
clara e bastante visual. São quatro versões: uma
mensal, sobre os rios Doce, do Carmo e Gualaxo
do Norte; e outras três trimestrais específicas
sobre o Espírito Santo, suas lagoas, estuários e
zona costeira.

Como acessar?

Como acessar?

1 Acesse www.monitoramentoriodoce.org.

1 Acesse www.fundacaorenova.org.

2 Na parte superior, selecione o conteúdo de

2 Clique em Nossos programas → Grandes
Temas → Água → Qualidade da Água:

sua preferência.

Boletins e Relatórios.

3 Escolha o boletim que deseja ler.
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As fotos desta edição
foram cedidas por
seus respectivos
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As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo
de comunicação, formado pelos moradores:
Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, Jucilene Penha
da Silva, Julcimara Penha da Silva, Juliana Teixeira da
Silva, Julinenis Rodrigues Penha, Josenita Pereira dos
Anjos, Lucas Guilherme Coutinho, Maria das Graças
Moraes, Michel Gomes Pedro.

As opiniões expressas neste jornal, por parte de entrevistados e
articulistas, não representam necessariamente a visão da Renova em
relação aos temas abordados, sendo de responsabilidade de seus autores.

Foz
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CRIAÇÃO DE ABELHAS SEM FERRÃO SERÁ
RETOMADA NA FOZ
na comercialização”, explicou Kádio. Todas as
No final de fevereiro, foram encerradas as
famílias, inclusive as que participaram em 2018,
inscrições para o edital que vai selecionar até
iniciarão o projeto desde o primeiro ciclo.
duas organizações para executar o projeto
de meliponicultura na Foz do rio Doce. A
Fundação Renova está analisando as propostas
e a expectativa é que os trabalhos com as
vencedoras iniciem em agosto de 2021. Cerca de
MELIPONICULTURA
80 famílias de Regência, Povoação, Areal, Entre
Conheça os benefícios de criar
Rios e Degredo serão atendidas.
abelhas sem ferrão
A criação de abelhas sem ferrão não é novidade
por aqui. O projeto começou em 2018, apoiando
36 famílias que se dedicaram a aprender como
criar as abelhas e produzir o mel, como o senhor
Geração de renda
Alcenir Silva Gomes, de Povoação. Hoje ele
Venda do mel e de
vende o produto na comunidade.
subprodutos, como
cera, própolis e pólen
desidratado.

“Na época, ganhei da Renova umas caixas
de abelhas. Mesmo com a paralisação da
assessoria técnica, dei continuidade ao que
aprendi. Hoje estou com 23 colmeias e tiro o
meu sustento daí”, destacou Alcenir.
De acordo com o analista da Renova, Kádio
Serge Aristide, o projeto foi suspenso
temporariamente por uma não adequação
do fornecedor ao contrato de prestação
de serviços. Como em 2018, a nova fase do
projeto de meliponicultura será dividida em
dois ciclos, cada um com 2 anos de duração e
acompanhamento da Fundação.

Manutenção da
biodiversidade
A criação das
abelhas protege as
espécies e as plantas
que dependem da
polinização.

“No primeiro ciclo, a assessoria técnica vai
apoiar as famílias no processo de multiplicação
das colônias de abelhas nativas sem ferrão
e a organizar e diversificar a produção. Já o
segundo ciclo será focado na produção em si e
3

Fácil manuseio
As abelhas nativas sem
ferrão não atacam e
podem ser criadas até
no quintal de casa.

Boas para a
agricultura
Ao visitarem as flores
em busca de alimento,
as abelhas realizam a
polinização, essencial
para as culturas
agrícolas.

UMA TEMPORADA BEM DIFERENTE
Projetos Verão de Povoação e de Regência acontecem pela primeira
vez em formato on-line
Turistas, praia cheia e muitas atrações para
agitar a temporada. Geralmente, era assim
que as comunidades de Povoação e de
Regência ficavam, de dezembro a março,
com a realização do projeto Verão. Mas quem
achou que as festas seriam canceladas este
ano, por conta da pandemia, se enganou.
Foi preciso realizar muitas mudanças para
evitar aglomerações e a contaminação dos
moradores e dos visitantes. Uma delas foi
trocar os palcos pelas telas. Pela primeira
vez, as agitadas apresentações musicais e
culturais de artistas locais e regionais serão
transmitidas diretamente pela internet, no
fim da estação, seguindo um calendário que
será divulgado pelos organizadores em suas
redes sociais.

Foto: NITRO Imagens

“Vivemos um momento que exige novas
adaptações. O bom das lives é que
conseguimos alcançar um público legal e ainda
manter a nossa tradição, sem colocar ninguém
em risco”, disse a filha de pescadores, Lucilene
Alves da Silva, de Povoação.

Em Povoação...
As bandas de congo e os músicos de
Povoação se apresentarão no formato de
lives, organizadas pela Associação da Pesca
e Assemelhados. Durante as atrações, pratos
e bebidas de comerciantes locais serão
anunciados para vendas por delivery.
“Será uma oportunidade de divulgar a cultura
local e de estimular a economia, que ficou
ainda mais grave por causa da pandemia”,
acrescentou Lucilene.

Em Regência...
Do outro lado do rio Doce, os shows do Projeto
Verão de Regência também serão exibidos
on-line pela Associação de Comerciantes.
Para os moradores, o novo formato pode
prejudicar os empreendedores locais.
“O comerciante não terá como vender dessa
maneira. Era um dos eventos em que o lucro
era considerável, tendo em vista que é a época
que Regência recebe mais turistas, desde que
fomos afetados pela lama”, disse o presidente
da Associação, Edinoram Feu Barcelos.

Foz
Fique por dentro

As duas edições do Projeto Verão
2020/2021 receberam recursos
pelo Edital Doce ES, iniciativa
da Fundação Renova que apoia
projetos locais nas áreas de cultura,
turismo, esporte e lazer. Ao todo,
87 projetos foram selecionados no
Espírito Santo, 10 deles propostos
pelas comunidades da foz.

De acordo com a Fundação Renova, os
responsáveis pelos projetos estão sendo
contatados para que possam adequar suas
propostas ao cenário da pandemia, seguindo as
recomendações dos órgãos de saúde.
“Desde outubro do ano passado, estamos
estudando as possibilidades com essas
pessoas. Alguns optaram por mudar seus
projetos para a versão digital, outros
preferiram aguardar mais um pouco e
acompanhar uma possível melhoria no cenário
de pandemia. Mas a expectativa é que todos
os projetos aprovados na 1ª edição do Edital
iniciem suas atividades até junho de 2021”,
disse a analista Érika Carvalho.

Outros projetos selecionados pelo Edital Doce ES
Projeto natureza por perto

Campeonato de Bodyboarding

Responsável: Condutores Sumaré

Responsável: Associação de
Bodyboarding de Povoação

Sinalização de ruas e atrativos
turísticos e culturais de Povoação,
além de placas educativas para
melhorar os espaços já existentes.

Realização da etapa municipal do
campeonato de bodyboarding na
praia de Povoação, além de levar 10
atletas locais para a etapa estadual.

Caboclos para o planeta

Na próxima edição falaremos mais
sobre os outros 5 projetos selecionados os festivais gastronômicos das duas vilas,
o 11º Mica Fubica, o Festival Identidade
Regência e a proposta de estruturação das
festividades e tradições de Povoação.

Responsável: CPP Extreme
Prática da canoa havaiana, que
é um esporte tradicional em
Regência, com aulas práticas de
educação socioambiental.
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A REPARAÇÃO DO RIO DOCE QUE EU QUERO
Moradores de Regência, Povoação, Areal e Entre Rios comentam 		
o que esperam do trabalho da Fundação Renova em 2021
Para esta primeira edição do ano, o grupo de comunicação do Voz da Foz, formado por
representantes das comunidades, sugeriu que a equipe do jornal levantasse as expectativas
dos moradores sobre a reparação do rio Doce em 2021.

Foto cedida

Quer ver o que eles disseram?

“Espero que nossos moradores tenham mais oportunidades de
trabalho, seja na pesca ou na cultura, para se manterem aqui sem
se mudarem para outras cidades em busca de emprego. Que
os jovens e idosos recebam maior atenção em projetos que os
tornem protagonistas”.

“Que recuperem a lagoa do Areal e o rio Doce. São nossos
espaços de lazer! Que a Renova dê mais atenção para os que
sobrevivem do cacau. Também esperamos pelo tratamento de
água na comunidade e por melhorias na rodovia ES-245, pois
facilitaria o acesso à comunidade”.

Foto cedida

Alessandro Siqueira, 49 anos, de Regência.

Foto cedida

Deuzenir Daniel Barcelos, 33 anos, de Areal.

“Para 2021 ser melhor, gostaria que a pandemia fosse controlada para
que as aulas presenciais fossem retomadas. O contato com alunos e
pais é muito importante. Seria bom se iniciassem as obras da escola
e do asfalto no trecho ES-248, assim como gostaria que os atingidos
fossem reconhecidos como tal. Tem muita gente que ainda não
recebeu os seus direitos”.
Michel Gomes Pedro, 37 anos, de Povoação.

Foz

“Que a produção do cacau volte a ser como era antes. Assim, daria
para tirar o sustento daqui sem ter que ir para Linhares para trabalhar
como técnica de enfermagem. Também quero que em Entre Rios
tenha mais ações que apoiem a agricultura e o artesanato, para
estimular a economia local”.

Foto cedida

Fique por dentro

“Tivemos e estamos tendo momentos muito desafiadores. Estamos
muito confiantes que este ano será diferente. Nós, Condutores Sumaré,
fazemos trabalhos voltados ao turismo local, explorando as belezas
naturais. O desastre nos tirou muitas coisas, como a confiança na
qualidade dos produtos que oferecemos. Estamos tentando retomar
a economia local e atrair turistas. É por isso, inclusive, que legalizamos
a Associação de Turismo de Povoação do Rio Doce - Condutores, um grupo
composto por filhos de pescadores, que já existia desde 2014. Temos muitos
projetos para 2021 e estamos animados para colocá-los em prática”.
Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, 40 anos, de Povoação.

“Precisam recuperar o nosso rio. Ele não é o mesmo desde a tragédia.
O rio era o sustento de muitas famílias, além de ser um espaço de lazer.
Neste ano, também quero cuidar ainda mais da minha saúde, que não é
a mesma desde o rompimento. Tenho fé de que teremos dias melhores”.
Luzinete Ribeiro Penha, a Tilurdes, 59 anos, de Regência.
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Foto cedida

Foto cedida

Kelly Alves de Oliveira Gomes, 43 anos, de Entre Rios.

POR DENTRO DAS AÇÕES DE REPARAÇÃO
Confira iniciativas dos programas que são desenvolvidos na 			
Foz do rio Doce

Fotos: NITRO Imagens

Desde o rompimento da barragem de Fundão, a Fundação Renova realiza uma série de medidas
nos municípios atingidos, inclusive na região da Foz. As ações atendem ao Termo de Transação e de
Ajustamento de Conduta (TTAC), um documento assinado por várias organizações públicas e privadas
que orienta o trabalho dos 42 programas de reparação. Confira destaques do que foi feito em 2020.

PG-05 - Programa de
Proteção Social
O Programa de Proteção Social busca garantir
uma atenção especial às 1.241 famílias vulneráveis
cadastradas na Fundação Renova. Que tipo de
atenção seria essa? Apoiar os Centros de Referência
de Assistência Social (CRAS) no trabalho social com
as famílias que se declararam atingidas diretas, mas
que ainda não receberam nenhum suporte.
Este apoio consiste em repasse de R$ 2,5 milhões,
por meio de um Termo de Parceria que foi assinado
com o município de Linhares. A primeira de 4
parcelas foi depositada em agosto de 2020 para a
contratação de 14 assistentes sociais e psicólogos.
Mais R$ 48 mil foram repassados para a realização
de oficinas com famílias, juventudes e outros.
O valor foi utilizado para a compra de materiais
e de equipamentos, além da contratação de
profissionais. Outra parcela deste valor será
repassada ainda neste ano.

PG-06 - Comunicação,
Participação, Diálogo e
Controle Social
Dentro do PG-06, atingidos que buscam
esclarecimentos e querem fazer solicitações
podem utilizar o Portal do Usuário, um canal
de relacionamento localizado no site da
Fundação Renova.
Ele possibilita o acesso rápido e transparente a
processos e protocolos de indenização, auxílio
financeiro, manifestações, entre outros, e conta
com recursos de acessibilidade para usuários
com necessidades especiais.
Além do Portal do Usuário, a Central 0800 031
2303, o Fale Conosco e os Centro de Informação
e Atendimento (CIAs) também são pontes
de relacionamento com a população. Juntos,
registram 170.585 manifestações na Foz, até
dezembro de 2020. Desse número, 87,5% foram
resolvidas e 12,5% permanecem pendentes.

Foz
Fique por dentro

PG-27 - Programa de
recuperação de nascentes

PG-35 - Programa de
informação para a população

A recuperação de 5 mil nascentes é um dos
principais pilares da restauração florestal na
bacia do rio Doce.

O PG-35 é responsável por implantar três Centros
de Informação Técnica (CIT) no Espírito Santo e
em Minas Gerais, espaços que vão disponibilizar
à sociedade informações sobre todo o processo
de reparação ao longo da bacia do rio Doce.

Os proprietários rurais que cuidam destes
espaços contribuem para melhorar a qualidade
do solo e conservar a vegetação natural,
aumentando a infiltração das chuvas para o
lençol freático, que é o reservatório de água
debaixo da terra.

O CIT do Espirito Santo ficará em Regência,
fruto da parceria com o Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no
Centro Ecológico da comunidade.

Ao brotar na superfície, essa água segue seu
caminho, alimentando córregos, riachos e rios
com volume e qualidade.

Para o começo das atividades, estão previstas
reformas que serão feitas no local, além de
melhorias do espaço externo e a instalação de
um aquário. Todas essas mudanças acontecerão
aos poucos, assim que o Termo de Cooperação
Técnica for assinado entre as organizações.

As regiões de atuação do PG-27 são definidas
pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Doce
(CBH Doce). No Espírito Santo, a Fundação
Renova pretende recuperar 1.500 nascentes,
das quais 367 já estão em processo de
recuperação. Outras 160 nascentes estão em
fase final de avaliação para entrar no programa
ainda este ano.

Fotos: NITRO Imagens

Está sendo estudada a proposta de possibilitar
que os moradores continuem frequentando o
centro ecológico no período da reforma, uma vez
que o local é uma das principais opções de lazer
da comunidade.
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PRATAS DA CASA
Conheça os trabalhos de moradores que oferecem produtos ou
serviços em suas comunidades

Foto cedida

Aulas de reforço
A pedagoga e especialista em letramento e alfabetização,
Julinenis Rodrigues Penha, tem ajudado muitos alunos que
estão com dificuldade em aprender a distância. Ela dá aulas
particulares voltadas para a Educação Infantil até os anos finais
do Ensino Fundamental. O reforço acontece em um espaço que
foi adaptado no quintal de sua casa. Se interessou? Ligue ou
mande uma mensagem pelo número (27) 99889-4112.

Quem nunca ouviu falar do Ronald? Usando apenas dois dedos
das mãos, o artesão faz mosaicos com sementes e pedaços de
madeiras que seriam descartados. Seu trabalho é conhecido até
em outros países, como na Itália. Acesse seu Instagram,
@RonaldMartinelli, para conferir algumas artes. Se preferir, pode
conhecer pessoalmente também. É só marcar uma visita à casa
dele, pelo telefone (27) 98132-3330. Só não esqueça da máscara!

Foto cedida

Roupas tropicais
A pandemia acabou dando um empurrãozinho para Juliana dos
Santos reinventar seu negócio. A jovem vendia roupas em casa
até que decidiu abrir sua loja em Regência. Ela vende blusas,
calças, roupas de praia, vestidos e muitas outras peças para
adultos. A loja se encontra na Rua Alto Santana, bem perto do
bar Riscafaca. Todas as novidades estão no perfil do Instagram
@julyanamodas_regencia.

Foto cedida

Mosaicos com madeira

Foz
Fique por dentro

Foto cedida

Artesanato em metal
Marcelo Silva Cubas, ou Tiê, e sua esposa, Lidiane de Souza
Ferreira, fazem belas peças de artesanato em metal para decorar
casas e jardins, como bicicletas e conjuntos de bonecos para
colocar vasos de flores. Quem manda é o cliente. O preço é
combinado na hora, pois depende do tamanho e da dificuldade
de produzir a peça. Envie uma mensagem para a Lidiane, no
(27) 99851-9606, e faça um orçamento.

Allexia Victória de Oliveira Bortolotti tem só 14 anos, mas é
uma empreendedora. A adolescente de Entre Rios criou uma loja
virtual para vender pulseiras, cordões, brincos e tornozeleiras
feitas com linha encerada. Ela se dedicou ao artesanato para
passar o tempo na pandemia e conseguiu uma boa clientela. As
encomendas podem ser feitas pelo Instagram, no @praiana_artt.
A entrega em Linhares, Regência e Povoação é por conta dela.

Foto cedida

Móveis em madeira
Quem ama móveis rústicos? Então pode procurar o seu Antônio
Cordeiro. O artesão faz mesas, bancos, cadeiras, camas, armários
e muitos outros móveis em madeira há mais de 20 anos. Pode
ligar para (27) 99713-8606 e pedir a ele para mostrar tudo que
faz. É cada peça mais linda que a outra. Se interessar, ele vai até
o cliente e fabrica o móvel na sua própria casa.
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Foto cedida

Artesanato com linha encerada

Foz
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RECURSOS GARANTIDOS PARA O ASFALTO
A Fundação Renova já destinou R$ 315,25 milhões
dos R$ 365 milhões acordados para que a
pavimentação de três vias de acesso à Foz saia do
papel - R$ 200,75 milhões em setembro de 2020 e
R$ 109,5 milhões em janeiro deste ano.

iniciativas sejam executadas. A construção das
estradas, a gestão financeira e os prazos são de
responsabilidade do Departamento de Edificações
e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), sob a
supervisão da 12ª Vara Federal.

O asfalto é um antigo desejo dos moradores.
Os trabalhos serão executados na ES-010, entre
Vila do Riacho e Regência, na ES-440, entre
Linhares e Regência, e na ES-248, entre Linhares
e Povoação. Trata-se de uma prioridade definida
pelo Governo do Espírito Santo para fortalecer
os destinos turísticos e o transporte da produção
agrícola da região.

Em fevereiro, o Governo do Estado autorizou
a abertura do edital de licitação para iniciar
as obras do primeiro trecho, a ES-010.
ES-358

Linhares
ES-248
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A liberação do repasse ao Estado é feita pela
12ª Vara Federal de Minas Gerais, de acordo com o
cronograma da obra. Os R$ 54,75 milhões restantes
serão depositados no segundo semestre deste ano,
conforme definido pelo acordo assinado entre a
Fundação Renova e o Governo do Espírito Santo.
A quantia faz parte dos recursos da Fundação
Renova que têm a função de compensar os danos
do rompimento da barragem de Fundão para os
quais a reparação não é viável ou possível.
São repasses que privilegiam ações que vão
deixar uma herança positiva e ampla para
população, além de criar bases para que outras

ES-248
ES-440

Povoação
Areal

Regência

ES-010

Vila do Riacho a Regência
Pavimentação: 34 km
Investimento: R$ 95 milhões

Vila do Riacho

Trechos que serão asfaltados pelo DER-ES.

Fale com a gente
Central de
Relacionamento

0800 031 2303

CIA Linhares

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

CIA Regência

Rua Lídio de Oliveira, 3, Lj. 2

CIA Povoação

fundacaorenova.org/
fale-conosco

Rua Cleres Martins Moreira, s/n

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 Nova Onda (Linhares) – 104,9 FM
Rádio Litoral (Linhares) – 96,9 FM
Rádio Sim (Aracruz) – 107,3 FM

Rádio Sim (São Mateus) – 105,1 FM
Rádio Alternativa
(São Roque do Canaã) – 87,9 FM

