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Incremento dos negócios em 
Regência e Povoação
Comerciantes de Regência e Povoação vão 
receber consultoria especializada para ajudar no 
incremento de seus negócios. Durante o trabalho, 
realizado em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi 
(IEL), eles terão um diagnóstico das necessidades 
do seu comércio e também será elaborado um 
plano com orientações do que deverá ser feito para 
aumentar as vendas.

Fique por dentro pelo link:

 https://www.fundacaorenova.org/noticias/

Os comerciantes também vão contar com o 
acompanhamento dos profissionais do IEL para 
desenvolverem as atividades. A consultoria, que é 
individualizada e gratuita, acontecerá em quatro 
etapas, durante cinco meses. Ao final, será feita 
uma avaliação para verificar os resultados 
alcançados.

Caboclo Bernardo e 30º 
Encontro de Bandas de 
Congo

 www.youtube.com/user/PrefeituraLinhares

Quem não assistiu ao vivo ou assistiu e quer  
rever novamente, a gravação está disponível no  
link abaixo:

Apesar das limitações impostas pela pandemia, 
a tradicional Festa do Caboclo Bernardo e o 30º 
Encontro de Bandas de Congo foram realizados 
nos dias 12 e 13 de junho. Para preservar a saúde 
da população, o evento precisou ser reestruturado 
e, pela primeira vez, aconteceu de forma virtual, 
sem a presença do público e contou com o apoio da 
Fundação Renova por meio do Edital Doce.

Fortalecimento das organizações 
locais

Para conhecer  todos os grupos selecionados,  
clique aqui ou acesse https://www.fundacaoreno-

va.org/noticias/ .

Equipamentos para apoio à Defesa 
Civil de Linhares

Foto: Prefeitura Municipal de Linhares

https://www.fundacaorenova.org/noticias/

A Defesa Civil de Linhares recebeu equipamentos 
que vão ajudar a fortalecer as ações de 
contingência do município. Foram entregues, pela 
Fundação Renova, coletes de identificação para 
agentes, macacões para saneamento, projetor 
de vídeo, câmeras fotográficas, caixas de som, 
impressora, cartuchos e HD externo. A previsão 
é que, até o final do ano, outras entregas sejam 
realizadas. Confira aqui ou pelo endereço  abaixo:

Ampliação de atendimento a  
vulneráveis
O atendimento à população vulnerável de Linhares, 
impactada pelo rompimento da barragem de
Fundão, ganhou um reforço. Foram entregues à 
Prefeitura de Linhares três novos carros para 
serem utilizados pela área de Assistência Social, 
no apoio às atividades do Centro de Referência de 
Assistência Social (Cras) e do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas).

Foto: Prefeitura Municipal de Linhares

A entrega faz parte do Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, firmado entre a Fundação 
Renova e a Prefeitura, para fortalecer os serviços 
públicos de proteção e assistência social nas 
comunidades impactadas. Além dos veículos, 
também serão repassados ao município três 
cartões-combustível e cerca de R$ 2,6 milhões 
em investimentos que serão depositados em 
quatro parcelas, sendo que a primeira, no valor 
de R$ 624 mil, já foi disponibilizada.  Para saber 
mais sobre as entregas, acesse 
https://www.fundacaorenova.org/noticias/ .

Ações de Proteção Social vão ser 
acompanhadas

Além das lideranças comunitárias das localidades, 
integram o Comitê representantes da Fundação 
Renova e da Prefeitura de Linhares. 

“Com o COMAPPS, vamos  ampliar a participação 
da população e envolvê-la, cada vez mais, no 
processo de reparação”
Maria Albanita, especialista da Fundação Renova.

Com a criação do Comitê Municipal de Avaliação
do Programa de Proteção Social de Linhares 
(COMAPPS), as comunidades de Povoação, 
Regência, Pontal do Ipiranga e de Degredo vão 
poder acompanhar, de perto, as ações previstas 
no Plano de Reparação em Proteção Social, 
implementado pela Fundação Renova em 
parceria com a Secretaria de Assistência Social do 
Município.

Sistema Indenizatório Simplificado 
tem prazo ampliado

Quem foi impactado pelo rompimento da 
barragem de Fundão e mora nos municípios de 

São Mateus, Linhares, Aracruz, Conceição da 

Barra, Baixo Guandu ou Colatina deve ficar 
atento. É que a Justiça prorrogou de 30 de abril 
para 31 de julho de 2021 o prazo de adesão ao 
Sistema Indenizatório Simplificado para esses 
municípios. 

Para mais informações, acesse o Portal do  

Advogado , no site da Fundação Renova 
(www.fundacaorenova.org) . 

Foto: Niltro Histórias Visuais

Até o final de abril, o valor desembolsado em 
indenizações e auxílios financeiros emergenciais 
chegou a R$ 4,09 bilhões para cerca de 323 mil 
pessoas. Deste valor, R$ 1,2 bilhão foi pago por 
meio do Sistema Indenizatório Simplificado a cerca 
de 13,5 mil pessoas.

Até o final do ano, 172 instituições do Espírito 

Santo e de Minas Gerais, selecionadas pelo Projeto 

de Fortalecimento das Organizações Locais, 

receberão capacitação e apoio técnico para que 

consigam desenvolver ou incrementar ações 

sociais em suas localidades. Desse total, 45  são do 

Espírito Santo, sendo 20 instituições de Aracruz, 

11 de Linhares, 4 de Baixo Guandu e Colatina e 2 

de Marilândia. Devido à pandemia da Covid-19, 

todas as atividades serão on-line. Ao final do 

projeto, as organizações receberão um repasse, no 

valor de R$5 mil, para ser utilizado nas iniciativas 

que forem elaboradas durante a capacitação.

Assistência técnica a produtores 
rurais é retomada 

Produtores rurais de Linhares voltaram a 
receber a visita de técnicos da empresa Plural 
Cooperativa para a retomada das atividades de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). As 
ações haviam sido suspensas na última semana 
de março, em função do Decreto Estadual que 
restringiu as atividades devido ao aumento do 
número de casos da Covid-19 no Espírito Santo.

Fique por dentro acessando http://www.funda-

caorenova.org . 

Com o retorno os produtores estão
recebendo consultorias 
individuais para melhorar 
a gestão de suas 
propriedades e tornar 
sua forma de produção 
mais sustentável. Além disso, as ações de ATER 
vão estimular a diversificação de produtos, 
ampliando as opções de mercado para os 
produtores e possibilitando, também, o aumento de 
sua renda. 
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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

Boletim das águas: novas edições 
disponíveis

Estão disponíveis no site da Fundação Renova 
as novas edições do Boletim das Águas com 
informações sobre a qualidade da água na bacia 
do rio Doce, lagoas, estuários e zona costeira do 
Espírito Santo. 

E se você ainda quiser ter mais informações sobre 
a qualidade da água, confira também o Portal 

Monitoramento Rio Doce  (www.monitoramento-

riodoce.org) e a Plataforma Expedição Rio Doce 
(www.expedicaoriodoce.fundacaorenova.org). 
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