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Concluída indenização
em Patrimônio da Lagoa

Com a pandemia, tivemos muitos desafios,
aprendizados e precisamos nos adaptar a uma nova
realidade para dar continuidade às ações nas
comunidades. Prova disso foi o atendimento à
distância do Programa de Indenização Mediada
em Patrimônio da Lagoa, uma das primeiras
localidades a realizar os acordos de indenização
de forma remota. A conclusão dos atendimentos
foi realizada em maio de 2021 e queremos
compartilhar os resultados desse trabalho que,
desde o início, foi acompanhado e mediado pela
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
(DPES). Confira:
• 70 acordos de indenização foram
firmados com pescadores profissionais
e comerciais não regularizados.
• Cerca de R$ 3,4 milhões pagos em
indenizações na comunidade (lucros
cessantes e danos morais)
• Cerca de R$8,4 milhões pagos em
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)

Para saber mais acesse: www.fundacaorenova.org.

Limpeza da orla destaca beleza
da lagoa Juparanã
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As belezas da Lagoa Juparanã ganharam ainda
mais destaque com a limpeza da faixa de areia,
realizada no final do mês de maio, em Patrimônio
da Lagoa. O trabalho é realizado pela Fundação
Renova toda vez que ocorre a redução significativa
do volume de água do Rio Doce e quando há o
recuo da lagoa. Com a limpeza é possível retirar o
lodo, plantas aquáticas e alguns resíduos que ficam
acumulados na areia devido ao período de cheia.

Entendendo sobre os recursos para
a reparação
No último boletim, informamos sobre as doações
de equipamentos realizadas à Defesa Civil de
Sooretama e algumas dúvidas surgiram sobre a
origem do dinheiro para a compra desses
equipamentos.
No caso da doação de equipamentos à Defesa Civil
de Sooretama, as entregas atenderam às decisões
do Comitê Interfederativo – CIF (nº 334/2019
421/2020 e 464/2020) que buscam complementar
o que foi previsto de ação compensatória no TTAC
no que se refere aos planos de contingência para
os municípios.
Nessas decisões do CIF foram
listados os equipamentos a
serem entregues pela Fundação
Renova à Defesa Civil Estadual
e às Defesas Civis Municipais de
Linhares e Sooretama. Também constam na
determinação do Comitê o valor de R$2,5 milhões
em recursos compensatórios a serem utilizados
para este fim.
Sendo assim, para a compra dos itens doados à
Defesa Civil de Sooretama foram utilizados os
recursos de origem compensatória. E para esta
finalidade, o TTAC estabelece, até o ano de 2030, o
valor de R$4,1 bilhões.
Caso queira saber um pouco mais sobre esse
assunto, não deixe de acessar a nossa página
através do link:
https://www.fundacaorenova.org/dadosdareparacao/

Edital de Proteção Social divulga
lista de classificados na 1ª fase

Está disponível no site da Fundação Renova a lista
dos classificados na primeira fase do Edital de
Proteção Social. Ao todo, foram selecionados
30 projetos, sendo 13 no Espírito Santo e 17 em
Minas Gerais. A lista final com os projetos
aprovados será divulgada no dia 23 de agosto. O
Edital de Proteção Social vai apoiar os municípios
no desenvolvimento de atividades para pessoas
atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão
e que vivem em situação de vulnerabilidade social.
Clique aqui e confira a relação dos classificados e
acompanhe todas as etapas do edital.

Emprego: cadastre seu currículo no
Recoloca Rio Doce
Está em busca de uma oportunidade para retomar
ao mercado de trabalho? Então, não deixe de
acessar a plataforma Recoloca Rio Doce. Essa
ferramenta, on-line e gratuita, foi criada para
preparar a população atingida a voltar ao mercado
de trabalho. Com o uso da plataforma, os
currículos impressos, que antes eram recebidos
e encaminhados para fornecedores e parceiros, não
serão mais aceitos. A partir de agora eles deverão
ser inseridos na plataforma. A intenção é reunir
em um só local as informações dos candidatos,
já que as necessidades das empresas são
mapeadas no site e ajudam a direcionar os
profissionais de acordo com o perfil exigido por
cada empreendimento. Mas não se preocupe, para
se cadastrar é simples. É só seguir as dicas abaixo:
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x
Para começar, basta acessar o endereço
www.recolocariodoce.com.br e clicar
no menu “Cadastre seu currículo” que
aparece na tela inicial.

x
Você será direcionado(a)
para área do usuário, onde
deve clicar no botão azul
“Criar conta” e preencher

2

seus dados pessoais. Ao
concluir, basta clicar em
“Próxima etapa”.

3
x
Em seguida, o site vai direcioná-lo(a)
à sua página pessoal. Nesta etapa, você
poderá preencher as informações do
seu currículo, revisando e atualizando
os campos no momento em que desejar.
Após o preenchimento, você deve
concordar com a Política de Privacidade
do site. Pronto, conta criada!

4
x
Para visualizar as vagas de emprego clique no
menu “Vagas” que fica na página inicial do site.
Caso se interesse por alguma das oportunidades,
é preciso estar logado na plataforma para se
candidatar.

Estudo indica que quantidade de
rejeitos está diminuindo
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Como você deve saber, com o rompimento da
barragem de Fundão, os rejeitos impactaram
cursos d’água, solo, nascentes e o próprio rio Doce.
E para auxiliar no trabalho da reparação, várias
tecnologias vêm sendo utilizadas para ajudar na
recuperação do meio ambiente.
Alguns resultados desse trabalho já podem ser
observados em estudos, e um deles é o do
professor Dr. Carlos Tucci, especialista em
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental, que
apresentou que o rio Doce vem respondendo às
ações de reparação realizadas. Em sua pesquisa,
o especialista apontou que, até o ano de 2019,
houve uma redução de mais de 35% no volume de
rejeitos no rio. E não para por aí. Os pesquisadores
envolvidos nesse estudo também fizeram uma
projeção das condições do rio Doce para os
próximos 10 anos. Com base nessa projeção, a
redução de rejeitos poderá chegar a mais de
60% até o ano de 2030. Uma boa notícia, não é
verdade? Conheça um pouco mais sobre o estudo
do Dr. Carlos Tucci clicando aqui.

Que tal ser um fornecedor da
Fundação Renova?
Um dos nossos compromissos é buscar sempre
pelo desenvolvimento econômico das localidades
atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão.
Por isso criamos o Portal do Fornecedor, que
oferece às empresas interessadas a possibilidade
de participar dos nossos processos de cotação e
concorrência. As orientações sobre como fazer o
cadastro estão neste link.
Para que uma empresa
saiba das contratações
previstas e queira
participar dos processos,
é necessário se cadastrar
no Portal do Fornecedor
e, em seguida, no sistema
SAP Ariba, que é a
plataforma onde ocorre
todo o processo de compra com fornecedores de
forma simples, transparente e ágil. Caso você
tenha uma empresa e queira participar desses
processos, os materiais com orientações para o
cadastro e uso do sistema SAP Ariba podem ser
acessados aqui.

Qualidade da água: fique por dentro
Quer ter informações sobre os resultados da
qualidade da água aí na sua comunidade? Nós
podemos ajudar. Acessando, na internet, o Portal
Monitoramento Rio Doce, o Boletim das Águas e a
Expedição Rio Doce, você encontra uma variedade
de informações sobre o assunto.
Você também pode acessar
tudo isso no nosso site
www.fundacaorenova.org

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

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