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Expedição Rio Doce: Uma
rota de conhecimento

Já imaginou navegar virtualmente pela bacia do rio Doce, do rio Gualaxo
do Norte, na região de Mariana (MG), até a foz do rio Doce, no Espírito
Santo, e acompanhar as ações de reparação em um ambiente imersivo
como se estivesse descendo ou subindo os cursos d’agua?
Agora isso é possível com a Expedição Rio Doce, um dos maiores
mapeamentos já produzidos em uma bacia hidrográfica, disponível no
site da Fundação Renova e também no Google Street View. São mais
de 1,5 milhão de imagens captadas em cerca de 600 km de percursos
fluviais, marítimos, terrestres e aéreos, com vistas panorâmicas de
diversos pontos e localidades, que permitem qualquer pessoa, em
qualquer lugar do mundo, navegar virtualmente pela bacia do rio Doce.
No site, o usuário percorre a região mapeada com a possibilidade de
interagir com conteúdos multimídias, como vídeos, informações e galeria
de fotos. O projeto é uma das iniciativas para dar transparência às atuais
condições do rio Doce e também gerar conhecimento sobre os trabalhos
de reparação e compensação realizados ao longo da bacia.

Não perca tempo. Navegue, descubra e compartilhe essa
experiência.

https://expedicaoriodoce.
fundacaorenova.org/

ou
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Plataforma on-line cadastra
trabalhadores e divulga vagas
de emprego
Você que está em busca de emprego, recolocação no mercado de
trabalho ou deseja divulgar vagas da sua empresa, precisa conhecer o
site Recoloca Rio Doce, um novo canal que faz a conexão entre pessoas
que buscam oportunidades profissionais às empresas que precisam de
mão de obra.
Os cadastros, tanto de currículos como de vagas, podem ser feitos
gratuitamente através do site www.recolocariodoce.com.br. Para
os profissionais que buscam oportunidades há orientações sobre
montagem de currículos, participação em processos seletivos e
desenvolvimento de competências.
Além disso, os cadastrados também podem acessar palestras em vídeo
com conteúdos para ajudá-los na preparação para entrevistas, integração
na nova empresa e planejamento de carreira.

O Recoloca Rio Doce, está dividido em dois espaços: um para
cadastramento de currículos por pessoas que possuem ou tenham
solicitado cadastro na Fundação Renova nos 39 municípios impactados
pelo rompimento da barragem de Fundão, e outro para divulgação de
vagas que podem ser ofertadas por qualquer empresa, mesmo que esteja
fora da região atingida.

Não deixe de conferir a plataforma. Acesse:

https://recolocariodoce.com.br/

Adesão ao Sistema
Indenizatório Simplificado
termina em 30 de abril
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Termina no próximo dia 30 de abril o prazo para adesão ao Sistema
Indenizatório Simplificado para os municípios de Baixo Guandu, São
Mateus, Aracruz, Conceição da Barra, Linhares e Colatina. O novo
sistema foi implementado pela Fundação Renova em agosto de 2020, a
partir de uma decisão judicial para tratar os casos de difícil comprovação
dos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.
Por meio desse fluxo, é possível indenizar categorias com dificuldade de
comprovação de danos pelo rompimento da barragem de Fundão (MG),
como lavadeiras, artesãos, areeiros, carroceiros, extratores minerais,
pescadores de subsistência e informais, entre outros.
Atualmente, 22 localidades, em
Minas Gerais e no Espírito Santo,
têm acesso ao Sistema Indenizatório
Simplificado. Deste total, sete estão
em território capixaba: Baixo Guandu,
São Mateus, Aracruz, Conceição da
Barra, Linhares, Colatina e Marilândia.

Edital de Proteção Social
amplia prazo para inscrições

Foram prorrogadas até o dia 30 de abril as inscrições para o Edital de

Proteção Social que selecionará instituições com projetos na área de
assistência social para atuação em municípios de Minas Gerais e do
Espírito Santo impactados pelo rompimento da barragem de Fundão.
Por meio dessa iniciativa serão destinados cerca de R$ 9,5 milhões para
o atendimento e acompanhamento da população vulnerável atingida, com
ações voltadas para a promoção e valorização de vínculos familiares e
comunitários. Ao todo, 11 municípios serão contemplados pelo edital,
sendo quatro deles localizados no Espírito Santo (Aracruz, Baixo Guandu,
Colatina e Sooretama).
Podem apresentar propostas instituições da rede de Proteção Social
prestadoras de serviços socioassistenciais e organizações da sociedade
civil/terceiro setor executoras de projetos sociais relacionados à Proteção
Social. Não serão aceitas inscrições de pessoas físicas e de pessoas
jurídicas de direito público interno.
Os projetos que forem apoiados terão até 24 meses
para a execução das suas ações. As inscrições para o
edital devem ser realizadas no site da Fundação Renova
ou por meio do site do Prosas (www.prosas.com.br).

Repasses para investimentos
em educação, infraestrutura
e saúde chegam a R$704
milhões
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Até o momento, R$ 704 milhões foram depositados nas contas judiciais
e serão repassados aos estados e municípios para investimentos nas
áreas de educação, infraestrutura e saúde nas regiões impactadas pelo
rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais e no Espírito Santo.
O valor corresponde a 85% do total de cerca de R$ 830 milhões
estabelecidos como parte da ação integrada entre a Fundação Renova
e os governos dos dois estados, incluindo, também, os prefeitos de 38
municípios.
Os R$ 125 milhões restantes serão depositados no segundo semestre
deste ano. A aplicação dos recursos é fiscalizada e acompanhada pelo
Juízo da 12ª Vara Federal. A execução dos projetos, bem como a gestão
financeira e o cronograma das obras, é de competência dos governos
estaduais e municipais.

Destino dos recursos

Dos R$ 830 milhões dos recursos repassados pelas Fundação
Renova, R$ 422 milhões serão destinados ao Espírito Santo, sendo
R$ 365 milhões para a execução de três trechos rodoviários na foz
do rio Doce. São eles: ES-010, entre Vila do Riacho e Regência;
ES-440, entre a BR-101 e Regência; e ES-248, entre a ES-358 e
Povoação, e R$ 57 milhões para a área de educação. Poderão ser
beneficiadas até 270 escolas públicas e 70 mil alunos matriculados
nos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilândia.

Prazo para declarar o IR é
ampliado

As pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão que se
enquadram nos critérios para fazer a declaração de Imposto de Renda
(IR) devem ficar atentas. O prazo para o envio das informações à Receita
Federal termina no dia 31 de maio.
Para auxiliar os contribuintes, a Fundação Renova atualizou a cartilha
com orientações sobre como lançar os valores pagos pela instituição em
2020. O documento está disponível no site www.fundacaorenova.org.
Já o informe de rendimentos pode ser acessado no Portal do Usuário. O
documento com as informações sobre os valores pagos pela Fundação
Renova em 2020 também foi enviado pelos Correios.
Quem tiver dúvidas e quiser mais
esclarecimentos é só ligar para o telefone

0800 031 2303

Serviços de ATER são
paralisados devido à pandemia

Desde o dia 29 de março, a Fundação Renova suspendeu por tempo
indeterminado as atividades de campo de assistência técnica e extensão
rural (ATER) com os produtores rurais do Espírito Santo. A medida atende
aos alertas e recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do
Ministério da Saúde e das demais autoridades competentes para reduzir a
disseminação da Covid-19 e evitar uma sobrecarga dos serviços de saúde.
O projeto de ATER no Espírito Santo tem como objetivo possibilitar o
retorno das atividades agropecuárias a produtores rurais impactados pelo
rompimento da barragem de Fundão. O projeto tem como público cerca
de 178 famílias dos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Marilândia e
Linhares, das quais 78 são de Linhares.
A ideia é contribuir com a melhoria da gestão da propriedade,
diversificando a produção e tornando-a mais sustentável, identificando
e ampliando novos mercados e aumentando a geração de renda das
famílias.
A instituição parceira da Fundação Renova que conduzirá o projeto em
Linhares quando for possível retomar as atividades em campo, com
duração de 36 meses, é a Plural Cooperativa de Consultoria Pesquisa e
Serviços.

Entenda
A ATER começou a ser oferecida para produtores rurais de
Linhares, que foram impactados pelo rompimento da barragem
de Fundão, em fevereiro deste ano. Eles receberam visitas
técnicas para levantamento dos aspectos sociais, econômicos
e ambientais de suas propriedades para a construção das
metodologias de ATER a serem aplicadas. Essas visitas
atenderam rigorosamente às recomendações de segurança para
a preservação da saúde e bem-estar de todos os envolvidos.
A partir dos levantamentos feitos, em um momento posterior,
quando o cenário de pandemia permitir e em acordo com as
definições das autoridades sanitárias e de saúde, os produtores
serão convidados a participar de atividades individuais e coletivas
para readequar ambientalmente suas propriedades. Eles também
serão estimulados a aplicar práticas sustentáveis de produção e
utilizar formas de conservação dos recursos naturais.

Criação de abelhas
sem ferrão
O projeto de criação de abelhas sem ferrão, conhecido como
meliponicultura, selecionará uma instituição, por meio de concorrência
simplificada, para atuar na região da Foz do Rio Doce, em Linhares. O
processo substituirá o Edital de Chamamento Público que foi cancelado
devido à baixa adesão.
A concorrência prevê a implantação do projeto para atender cerca de 80
famílias impactadas nas comunidades de Regência, Povoação, Areal,
Entre Rios e Degredo.
A previsão é que o processo de concorrência simplificada seja divulgado
em maio deste ano. Por isso, fique de olho em nossos canais oficiais
de comunicação e, em caso de dúvidas, envie um e-mail para:
kadio.aristide@fundacaorenova.org.
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Para saber mais
A meliponicultura é uma atividade sustentável de criação de
abelhas nativas sem ferrão destinada à produção de mel e
derivados, preservação das espécies e conservação da
biodiversidade. Cerca de 90% das espécies de árvores da
Mata Atlântica dependem das abelhas sem ferrão para se
reproduzirem, pois elas são responsáveis pela polinização
das plantas. O mel dessas abelhas também está sendo
valorizado pela gastronomia, pois esse ingrediente tem mais
acidez e mais nuances de aromas e sabor.

Projetos do Edital Doce
iniciam atividades

Dos 228 projetos selecionados pelo Edital Doce, 76 optaram por adaptar
suas atividades e iniciar a execução das ações frente ao novo cenário
de pandemia, sendo 39 deles do Espírito Santo. A partir desta edição do
Boletim Jornada, você vai conhecer um pouco mais sobre alguns dos
projetos iniciados.

Rota da Baleia Jubarte – Linhares, do Instituto Ecomaris
O principal objetivo do projeto é implementar o turismo de observação
de baleias, em parceria com o Projeto Baleia Jubarte — instituição de
maior referência no Brasil quando o assunto é conservação de baleias e
golfinhos.

“Apoiamos o desenvolvimento da conservação e observação de
baleias realizadas pelo Projeto Baleia Jubarte, que está há décadas
na Bahia e, mais recentemente, no Espírito Santo. Atuando de forma
integrada, pretendemos realizar parcerias com o trade turístico
local, divulgando os resultados de pesquisas e do desenvolvimento
da atividade no Espírito Santo. A ideia é promover os municípios
indicados como destino ecoturístico para observação de baleias e, ao
mesmo tempo, preparar a comunidade local e o trade turístico para
se beneficiarem direta e indiretamente da atividade.”
Fabio Almeida de Medeiros, administrador do projeto Rota da Baleia Jubarte.

O projeto começou as atividades em 2020 com a criação e a formatação
de um portal ecoturístico. Também já foram realizadas parcerias com
as prefeituras e agentes locais. Agora, a ideia é promover palestras e
capacitações para os profissionais de turismo e pessoas interessadas de
junho a novembro, meses que são considerados como a temporada das
baleias.

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

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