
Morador de São Vitor, Marcos Moreira Pegoretti é 
um dos mais de 700 proprietários rurais parceiros da 
Fundação Renova no processo de restauração florestal 
da bacia do rio Doce. Ele faz parte do programa de 
Recuperação de Nascentes há três anos e já percebe 
resultados na propriedade e na comunidade.

“Com o andamento do projeto da Renova, as vagas de 
emprego foram crescendo e isso tem ajudado muito a 
nossa comunidade. O reflexo do trabalho de proteção 
de nascentes também já surgiu. Na minha propriedade 
são quatro e só de isolá-las e protegê-las, a gente 
vê o resultado, a melhoria das águas. Recentemente 
fizemos o plantio”, afirma Marcos.

Os avanços da restauração florestal

As ações de restauração florestal da Fundação 
Renova na bacia do rio Doce alcançam área 
equivalente a 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.
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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 5ª edição do Jornada de Governador Valadares, trazemos as principais 
ações em andamento na cidade, como as vagas de emprego geradas pelas 
obras da adutora, as oportunidades de qualificação profissional, o projeto que 
está mobilizando a juventude da região, os resultados do reflorestamento e 
da recuperação de nascentes e muito mais. Leia e compartilhe!

“Sou um advogado que deixou o escritório e a cidade 
para se dedicar à restauração de áreas degradadas 
e ao mesmo tempo produzir alimentos”, assim se 
apresenta o valadarense Felipe Veloso, um dos 
cinco vencedores do Concurso Ideias Renovadoras: 
Plantando Árvores e Colhendo Alimentos, iniciativa 
realizada pela Fundação Renova, com curadoria 
técnica da WWF-Brasil, e parceria com o Centro 
Internacional de Pesquisa Agroflorestal (Icraf) e o 
Instituto Terra.

Em setembro, Felipe e os outros ganhadores 
participaram de oficinas on-line para trocarem 
conhecimentos e identificarem seis soluções de 
Sistemas Agroflorestais (SAF) para a bacia do rio 
Doce e como elas poderiam ser implantadas. Agora, 
o Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal 
(ICRAF) está elaborando um documento que vai 
complementar esse trabalho iniciado nas oficinas. 

“Venho trabalhando na implantação de Sistemas 
Agroflorestais e transformando o que antes era tida 
como uma terra imprópria para plantio por pessoas da 
região em uma agrofloresta biodiversa e produtiva”, 
afirma o valadarense ganhador do concurso.

Candidate-se às novas 
vagas de emprego da 
adutora de GV

A instalação de tubos da nova adutora em Governador 
Valadares foi retomada, após a assinatura do 
contrato com a Odebrecht Engenharia e Construção 
(OEC), empresa responsável pela execução dos 
trabalhos. A construção da adutora vai gerar um 
total de 550 empregos no pico da mão de obra, no 
primeiro semestre de 2021, sendo a maior parte 
delas geradas pela OEC. As vagas incluem funções 
como encarregado, carpinteiro, pedreiro, armador, 
montador, motorista de caminhão, operador de 
equipamentos, bombeiro hidráulico, mecânico, 
eletricista, entre outras.

Somam-se à atuação da OEC em Governador 
Valadares, as obras da Praeng Engenharia para a 
construção das travessias sob a linha férrea e as 
ações da Remo Engenharia, responsável pela linha 
de transmissão que garantirá a energia elétrica 
necessária para operação do sistema.

“Concluímos a terraplanagem e fundação (alicerces) 
na área onde será feita a captação. Agora, a OEC 
vai iniciar as obras civis e eletromecânicas, como a 
construção da casa de bomba”, explica o gestor de 
Projetos e Obras da Fundação Renova, Fredy Brito.

Atualmente, a obra tem nove quilômetros de tubos 
instalados e alguns trechos importantes finalizados, 
como a construção do ramal Santa Rita, que vai levar 
água até a ETA do bairro, e o túnel para travessia dos 
tubos sob a BR-381. 

Como se candidatar a uma das vagas?

1. Agende o seu atendimento no SINE de 
Governador Valadares clicando neste link.

2. Feito o agendamento, vá até o SINE na 
data marcada e cadastre (ou atualize) o seu 
currículo. O endereço é: Av. Dr. Raimundo 
Monteiro Rezende, 330, Centro.

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

Valadarense vence 
concurso  da Renova 
e WWF-Brasil

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!

Conheça o projeto que 
está unindo jovens 
para transformar 
Valadares e região

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 Governador Valadares 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 proposta é que os jovens selecionados sejam 
acompanhados pela equipe do CIEDS até 2022 para 
auxiliá-los a colocarem em prática o projeto que 
desenvolveram para suas comunidades. Participe!

Cerca de 50 moradores de Baguari participaram de 
uma reunião on-line com a Fundação Renova no dia 
29 de setembro. Chamado de “Resulta: Transparência 
e prestação de contas da reparação do Rio Doce”, o 
evento teve o objetivo de levar informações sobre o 
andamento das ações de reparação e compensação 
na região. Os temas abordados foram sugeridos 
pela própria comunidade e incluíram assuntos 
relacionados ao apoio à economia local, cursos de 
capacitação, indenização e outros.

Para Silvana Vieira dos Santos, que faz parte da 
Comissão de Atingidos de Baguari, o encontro 
foi importante para tirar as principais dúvidas da 
comunidade. “Achei muito interessante. Várias pessoas 
participaram e puderam esclarecer diferentes questões. 
As que não foram respondidas, devido ao tempo, a 
equipe de Diálogo esclareceu no privado. Foi bem legal e 
prático, cada um em sua casa”, afirma Silvana.

Comunidade de Baguari 
conhece ações em 
andamento na região
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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.
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