
Foram divulgados os cinco vencedores do Concurso 
Ideias Renovadoras: Plantando Árvores e Colhendo 
Alimentos, iniciativa que tem como objetivo auxiliar 
a recuperação da bacia do rio Doce e promover os 
Sistemas Agroflorestais (SAFs) no país. Os projetos 
vencedores estão localizados em Governador 
Valadares, Periquito (MG) e Colatina (ES); além de 
Pernambuco e Brasília.

O concurso foi uma realização da Fundação Renova, 
com curadoria técnica da WWF-Brasil, e parceria com o 
Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (Icraf) e 
o Instituto Terra.
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Plataforma apresenta ações 
realizada pela Renova até o momento. 
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Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.
org/fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

Na 4ª edição do Jornada de Conselheiro Pena, Galiléia e Tumiritinga, você vai 
conhecer o produtor rural da região que está ajudando a restaurar a bacia 
do rio Doce, o projeto que está mobilizando os jovens para transformarem 
as comunidades em que vivem, os cursos on-line gratuitos que estão com 
inscrições abertas e muito mais! Leia e compartilhe!

Adubação do solo realizada em 
propriedade rural de Galiléia
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As ações de restauração florestal da Fundação Renova 
na bacia do rio Doce alcançam área equivalente a 
mais de 1.700 campos de futebol. São 1.756 hectares 
em processo de revitalização em Minas Gerais e 
no Espírito Santo. Desse montante, há mais de mil 
nascentes, em uma área aproximada de 778 hectares, 
protegidas e em recuperação.

Esses resultados só são possíveis graças ao apoio 
dos mais de 700 proprietários rurais parceiros da 
Fundação Renova espalhados pela bacia. Um deles é 
Mauro Jacob, que há dois anos protege seis nascentes 
em sua propriedade, localizada em Galiléia.  “Cerca 
de 51 hectares estão protegidos aqui. Tenho uma 
lagoa muito grande em minha propriedade e já 
percebi melhoras em relação ao volume de água. 
Antes, ela ficava só um mês com água e agora fica 
mais tempo. Ainda faltam algumas coisas para fazer, 
como o plantio, mas estou satisfeito”, afirma.

Divulgado o resultado 
do concurso da Renova 
com a WWF-Brasil

Moradores de Galileia 
têm mais segurança 
e qualidade no 
abastecimento de água

Após quase um ano de funcionamento, a nova 
Estação de Tratamento de Água (ETA) de Galileia 
traz mais segurança e qualidade operacional 
ao sistema, além de reduzir o risco de falta de 
água para a população. Ela foi instalada acima do 
nível máximo que o rio Doce alcança em média no 
período de cheia, fazendo com que não seja mais 
necessário paralisar a operação do sistema em 
épocas de chuva. Além disso, a ETA é automática 
e tem capacidade de tratar 25 litros de água por 
segundo, conseguindo atender toda a demanda 
de consumo dos moradores e abastecendo o 
reservatório da cidade de forma rápida e eficaz.

“A  nova ETA de Galiléia também é uma das poucas de 
Minas Gerais que possui uma Unidade de Tratamento 
de Resíduos (UTR). Antes, os resíduos que ficavam 
nos tanques e decantadores retornavam ao rio 
Doce. Com a UTR, hoje isso não acontece mais”, 
explica Otávio Jardim Sírio, especialista de Obras de 
Infraestrutura da Fundação Renova.

Conheça o projeto que 
está unindo jovens 
para transformar suas 
comunidades

A Fundação Renova e o Centro Integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) 
estão selecionando 200 jovens de 15 a 29 anos de 
Conselheiro Pena, Galiléia, Tumiritinga e região 
que desejam transformar as comunidades em que 
vivem. Chamado de Liderança Jovem Rio Doce, o 
projeto prevê aulas e atividades de integração para os 
jovens elaborarem seus próprios projetos voltados à 
revitalização ambiental, social, econômica e cultural 
de suas comunidades. As inscrições estão abertas.

A seleção dos jovens acontecerá em etapas, com 
dinâmicas de grupo e entrevistas individuais. Depois, 
os participantes começarão a formação, que em 
um primeiro momento vai acontecer no ambiente 
virtual em função da pandemia. Cada município terá 
um grupo de estudos com cerca de 35 jovens, mas a 
ideia é que todos eles tenham momentos de troca em 
conjunto, com fóruns de juventudes.

Entregue pela Fundação Renova no início deste ano, 
a ETA faz parte do novo sistema de abastecimento 
de água de Galiléia, composto também por um 
reservatório totalmente reformado, um novo 
sistema de captação principal, além de uma 
captação alternativa. 

A entrega é uma determinação do Termo de 
Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

Projeto desenvolvido 
pela Fundação 
Renova em parceria 
com o CIEDs em 
Conselheiro Pena, 
Galiléia, Tumiritinga, 
Governador Valadares, 
Belo Oriente, Naque, 
Periquito e Alpercata.

Serão selecionados 
200 jovens da região 
que participarão de 
atividades coletivas e 
individuais. Ao final, 
os participantes 
apresentarão um 
projeto para sua 
comunidade.

O CIEDS vai auxiliar os jovens a desenvolverem 
osprojetos, sendo que oito deles receberão 
aporte financeiro.

Nova ETA diminuiu o risco de falta de água 
e aumentou a qualidade do tratamento.
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Compartilhar informações, identificar expectativas 
e dialogar sobre a reparação junto à comunidade. 
Esses são Esses são alguns dos objetivos do “Resulta: 
Transparência e prestação de contas da reparação 
do Rio Doce”, que vem sendo realizado ao longo das 
cidades atingidas.

Em Tumiritinga, Conselheiro Pena e Galileia, mais 
de 100 pessoas participaram dos eventos realizados 
em outubro, novembro e dezembro, respectivamente. 
Entre os temas abordados estão apoio à economia 
local, indenização, reflorestamento e qualidade e 
monitoramento da água.

Renova leva informações 
às comunidades da região

Área equivalente a 1.700 campos 
de futebol está em restauração 
com o apoio de produtores rurais

Que tal fazer um curso 
on-line gratuito? 
Saiba como!

A Fundação Renova, em parceria com Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a 
plataforma de cursos Qualifica, está oferecendo 
cursos on-line gratuitos de capacitação profissional 
para jovens e adultos da bacia do rio Doce.  Para 
participar, os interessados devem ter no mínimo 16 
anos e possuir cadastro na Fundação Renova. 

Moradora de Naque (MG), Raquel Fernandes, de 27 
anos, aproveitou para fazer o curso de Tecnologia 
da Informação e Comunicação. “Para mim foi uma 
oportunidade única fazer um curso gratuito com 
material e conteúdos ótimos. Foi fundamental para 
construção dessa minha fase profissional. Após 
realizá-lo, tive a percepção de que nós, jovens das 
cidades impactadas, devemos aproveitar cada 
oportunidade que a Renova está trazendo para o 
nosso município”, conta.

Veja como se inscrever!

Qualifica: 
São 75 cursos em dez 
áreas: administração, 
finanças, 
empreendedorismo, 
introdução a 
ferramentas digitais, 
idiomas, liderança, 
primeiro emprego, 
preparatórios, 
especialista em vendas 
e vida saudável. 
Clique aqui para se 
inscrever.

Senai:
São 13 cursos com 
duração média de 14 
horas, em diversas 
áreas, como consumo 
consciente de energia, 
educação ambiental, 
empreendedorismo, 
tecnologia da 
informação e 
comunicação, entre 
outros.
Clique aqui para se 
inscrever.

https://www.fundacaorenova.org/noticia/conheca-os-vencedores-do-concurso-ideias-renovadoras/
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https://www.fundacaorenova.org/sobre-o-termo/
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