
Os equipamentos começaram a ser  

entregues às instituições no mês de 

abril. A Defesa Civil de Linhares  

recebeu coletes de identificação para 

agentes, macacões para saneamento, 

data show, câmeras fotográficas, caixas 

de som, impressora, cartuchos e HD  

externo. Já a Defesa Civil de Sooretama, 

as entregas contemplaram trena a  

laser, motosserra, câmera fotográfica,  

computador, impressora e projetor  

multimídia. 
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Conheça a Expedição Rio 
Doce

Imagem: VR360

Já imaginou navegar virtualmente pela da bacia do rio Doce, do rio  

Gualaxo do Norte, na região de Mariana (MG), até a foz, no Espírito Santo, 

e acompanhar as ações de reparação em um ambiente imersivo como se 

estivesse descendo ou subindo os cursos d’agua?

Nessa plataforma o usuário percorre a região mapeada com a  

possibilidade de interagir com conteúdos multimídias, como vídeos,  

informações e galeria de fotos. São mais de 1,5 milhão de imagens  

captadas em cerca de 600 km de percursos fluviais, marítimos, terrestres 

e aéreo. 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.

 https://expedicaoriodoce.fundacaorenova.org/

Todo o conteúdo pode ser acessado através do endereço:

Navegue, descubra e compartilhe essa experiência.

Agora isso é possível, por meio da 

Expedição Rio Doce, um dos maiores 

mapeamentos já produzidos em uma 

bacia hidrográfica e que está  

disponível no site da Fundação  

Renova e também no Google Street 

View, recurso que disponibiliza vistas 

panorâmicas de diversos pontos e  

localidades, permitindo que você e 

qualquer pessoa, em qualquer lugar 

do mundo, navegue virtualmente pela 

bacia do rio Doce. Imagem: VR360

Plataforma on-line cadastra 
trabalhadores e divulga vagas 
de emprego 

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 a  

montagem dos currículos, participação em processos seletivos e  

desenvolvimento de competências. 

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.

O Recoloca Rio Doce, lançado pela Fundação Renova, consiste em duas 

plataformas: uma 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  

outra para divulgação de vagas, que podem ser ofertadas por qualquer 

empresa, mesmo que esteja fora da região atingida.

Além disso, os cadastrados também  

poderão acessar workshops em vídeo 

com conteúdos para ajudá-los na  

preparação para entrevistas, integração 

na nova empresa e planejamento de  

carreira.  

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

Prazo para declarar o Imposto 
de Renda é prorrogado

Quem tiver dúvidas e quiser mais 

esclarecimentos, é só ligar para o telefone

0800 031 2303

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. 

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. 

Defesas Civis recebem  
equipamentos para  
fortalecerem ações de  
contingência

A previsão é de que até o final do ano outras entregas sejam realizadas,  

e em cada lote e para cada município, haverá a assinatura de um termo  

de entrega entre as partes. Até o momento, os valores investidos aos  

municípios nas aquisições realizadas pela Fundação Renova totalizam 

cerca de R$ 123 mil. 

As Defesas Civis de Linhares e Sooretama receberam da Fundação  

Renova equipamentos para fortalecerem as operações de contingência 

nos municípios. A ação foi viabilizada através da assinatura de dois  

Termos de Entrega de Equipamentos, realizada com as respectivas  

Defesas Civis, por meio das Coordenadorias Municipais de Proteção e  

Defesa Civil (COMPDEC), e as prefeituras de cada município. 

Portal Monitoramento:  
https://portal-de-monitoramento-rio-doce-fundacaorenova.hub.arcgis.com 

Boletim das Águas: 
https://www.fundacaorenova.org/arquivos-e-relatorios

Qualidade da água na bacia 
do Rio Doce, no mar, lagoas, 
estuários e zona costeira

Quer ter informações sobre a qualidade da água na bacia do rio Doce? 

Então não deixe de conferir o Portal Monitoramento Rio Doce e o 

Boletim das Águas. Nesses dois canais você encontra dados que são 

gerados pelo Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático 

de Água e Sedimentos (PMQQS). Além de conteúdo periódico sobre a 

situação dos rios impactados em Minas Gerais e no Espírito Santo, 

também são disponibilizadas informações específicas sobre as lagoas, 

estuários e zona costeira monitorados pela Fundação Renova. É só 

acessar os links abaixo:

https://expedicaoriodoce.fundacaorenova.org/
https://expedicaoriodoce.fundacaorenova.org/
https://expedicaoriodoce.fundacaorenova.org/
https://www.google.com.br/maps/@-13.2773784,-47.4427152,12498467m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.br/maps/@-13.2773784,-47.4427152,12498467m/data=!3m1!1e3
http://www.recolocariodoce.com.br
https://recolocariodoce.com.br/
https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2020/03/cartilhair2020.pdf
http://www.fundacaorenova.org
https://portal.erpsa.com.br/erprenova/portal/
https://portal-de-monitoramento-rio-doce-fundacaorenova.hub.arcgis.com/ 
https://www.fundacaorenova.org/arquivos-e-relatorios/

