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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
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 os conteúdos como
vídeos, informações e galeria
de fotos. O projeto é uma
das iniciativas para dar ainda
mais 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/

Navegue, descubra e compartilhe essa experiência.

Jovens de Degredo vão
trabalhar em programas
do PBAQ
Cinco jovens do Degredo que realizaram as consultas do detalhamento do
Plano Básico Ambiental Quilombola (PBAQ) e, também aprovados no
processo de seleção, foram contratados pela Herkenhoff & Prates (H&P)
para trabalharem nos programas que serão desenvolvidos pela empresa.
Por estarem familiarizados com os assuntos devido sua atuação nas
consultas com a comunidade e por serem moradores locais, já vacinados
contra a Covid de acordo com o Plano Nacional de Imunização do Governo
Federal, o aproveitamento dos profissionais vai agilizar as ações previstas
nos programas e contribuir com a preservação da saúde da população
durante esse período de pandemia.
Os jovens trabalharão nos
programas de Diálogo, Participação

e Controle Social; Monitoramento
e Gestão das Ações do PBAQ; e
Capacitação de Lideranças
Quilombolas. Como terão papel
fundamental de envolver a
comunidade nos assuntos e ações
referentes ao Plano, eles estão
sendo treinados e preparados para
atuarem nas atividades.

Saiba quem são os jovens contratados:
Açucena Silva de Jesus Pazinatto
Eliene de Jesus Leite
Jadilson Lino de Oliveira Gomes
Marcos da Silva Costa
Simone Silva de Jesus

Inscrições abertas para capacitação de
lideranças quilombolas
Você que é morador de Degredo, tem mais de 18 anos, já
se imaginou representando a comunidade nas ações de
reparação? Então temos uma novidade para você. O programa
de Capacitação de Lideranças Quilombolas está buscando
interessados em participar da capacitação prevista para o início
de julho.
Os moradores interessados devem preencher, até o dia 20 de
junho, o formulário disponível no link
https://forms.gle/fmUzFtVtiDfqcccW9
O programa de Capacitação de Lideranças Quilombolas
pretende contribuir com o fortalecimento das bases
comunitárias já existentes em Degredo e proporcionar o
surgimento de novas lideranças que atuem ativamente
nas ações de reparação que serão executadas na comunidade.
Em caso de dúvidas, procure os profissionais contratados:
Açucena, Eliene, Jadilson, Marcos ou Simone que estão à
disposição para mais esclarecimentos.

Contratada empresa para
execução dos programas
culturais
Foi definida mais uma emprea que atuará no PBAQ de Degredo: É a
Pacatu Assessoria em Projetos Culturais, contratada pela Fundação
Renova para executar dois programas do eixo Cultura, Identidade e
Território e um programa do eixo Saúde e Educação, responsáveis pela
implementação das ações que buscam resgatar as tradições, festejos e
conhecimentos do povo quilombola.
A Pacatu é especializada em desenvolver projetos para a preservação e
valorização cultural de comunidades. Os programas que serão executados
por ela são:

Eixo Cultura, Identidade e Território
• Documentação das referências culturais do Degredo
• Incentivo às práticas culturais do Degredo

Eixo Saúde e Educação
• Publicação do livro de medicina do Degredo
Para o desenvolvimento dos programas, a Pacatu apresentou um plano de
trabalho para o Comitê Gestor e também, fará uma apresentação para a
Comissão Quilombola, com data a ser definida.

Resultado da contratação para
o projeto de “meliponicultura”
deve sair em julho
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O processo de contratação da instituição que dará continuidade ao projeto
de criação de abelhas sem ferrão, conhecido como meliponicultura,
está em andamento. Neste momento, a Fundação Renova ainda está
recebendo propostas das instituições. A previsão é que o nome da
empresa que atenderá às 80 famílias nas comunidades de Degredo,
Regência, Povoação, Areal e Entre Rios seja divulgado em julho.

Para saber mais
A meliponicultura é uma atividade sustentável de criação de abelhas
sem ferrão destinada à produção de mel, pólen, própolis e outros
derivados. O clima tropical na região da Foz do rio Doce é favorável
para a criação das abelhas sem ferrão. O mel desses animais
também costuma ser valorizado pela área de gastronomia, pois tem
acidez diferenciada e proporciona variações de aromas e sabores.

Degredo faz parte de Comitê
que vai acompanhar as ações
de Proteção Social
Moradores de Degredo e membros da ATI-ASPERQD foram convidados a
integrar o Comitê Municipal de Avaliação do Programa de Proteção
Social (COMAPPS). O grupo será responsável por acompanhar as ações
previstas no Plano de Reparação de Proteção Social da Fundação Renova,
que busca fortalecer os serviços públicos de proteção e assistência
social para pessoas vulneráveis atingidas pelo rompimento da barragem
de Fundão.
A criação do comitê reforça a participação da população no processo de
reparação e contribui para a transparência das ações desenvolvidas
pela Fundação Renova junto aos municípios. Além de representantes
de Degredo, o COMAPPS será formado por integrantes da Renova, da
prefeitura de Linhares e lideranças comunitárias de Povoação, Regência
e Pontal do Ipiranga.

Representantes de Degredo no Comitê:
• Jadilson Lino de Oliveira Gomes e Marcos da Silva Costa - Comissão
Quilombola
• Luciana Andrade Jorge Oliveira - Associação dos Pescadores e
Extrativistas e Remanescentes de Quilombo do Degredo (ATI-ASPERQD)

Projeto Básico do Sistema
de Abastecimento de água
é validado pelo SAAE
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) aprovou o projeto básico do
Sistema de Abastecimento de Água de Degredo. Com isso, a Fundação
Renova iniciará o detalhamento da fase executiva, que é a etapa final de
planejamento. A elaboração dos projetos (conceitual, básico e executivo),
está sendo realizado em conjunto com o SAAE de Linhares que, por lei, é a
empresa responsável por operar o sistema de abastecimento de água
em todo o município de Linhares. Vale destacar que todos os projetos
têm que ser aprovados pela companhia.

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

Quer ter mais 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 conteúdos,
atualizados periodicamente, sobre a situação dos rios impactados em
Minas Gerais e no Espírito Santo e também informações específicas
sobre as lagoas, estuários e zona costeira monitorados pela Fundação
Renova. É só acessar os links abaixo:
Portal Monitoramento:
https://portal-de-monitoramento-rio-doce-fundacaorenova.hub.arcgis.com

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

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 Litoral (Linhares) – 96,9 FM

Rádio Sim Linhares – 106,1 FM

Rádio Sim (Aracruz) – 107,3 FM

Rede Gazeta (Linhares) – 98,3 FM

Rádio Sim (São Mateus) – 105,1 FM
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