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Novidades para pescadores
e aquicultores impactados

Imagem: Gustavo Baxter - NITRO Histórias Visuais

Se você é pescador profissional ou aquicultor
regularizado e participa de grupos como
associações, colônias ou cooperativas, saiba que
estão abertas as inscrições para o 1º Edital de

Seleção de projetos para apoio a grupos
produtivos na pesca e aquicultura. A iniciativa vai
destinar cerca de R$ 4,7 milhões para projetos
que contribuam para o desenvolvimento de grupos
ligados às atividades pesqueiras nos municípios
atingidos pelo rompimento da barragem de
Fundão. As inscrições são gratuitas e devem ser
realizadas até o dia 04 de outubro de 2021, no site
da Fundação Renova (www.fundacaorenova.org)
ou no portal PROSAS (www.prosas.com.br).
Podem se inscrever pescadores profissionais com
Registro Geral de Pesca (RGP) ou com protocolo
emitido entre os anos de 2014 e 2015 e, também,
aquicultores regularizados impactados com
licenciamento ambiental. Os participantes deverão
estar reunidos em grupos de, no mínimo, três
pessoas, e todos têm que estar cadastrados na
Fundação Renova. Não perca tempo. Junte o seu
grupo e participe!

Rio Doce está se recuperando,
confirma estudo de especialista
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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. 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. Um deles é o do professor Dr. Carlos
Tucci, especialista em Recursos Hídricos e
Saneamento Ambiental. Em sua pesquisa, ele
apontou que houve uma redução de mais de 35%
no volume de rejeitos no rio e também fez uma
projeção da redução para os próximos 10 anos,
que poderá chegar a mais de 60% até o ano de
2030. Bem interessante, não é verdade? Para
saber um pouco mais sobre o estudo realizado pelo
Dr. Carlos Tucci, clique aqui.

Você sabia?
Mesmo estando presente no rio, o
rejeito do rompimento da barragem
de Fundão não é tóxico. Ele contém
elementos que ocorrem naturalmente
no solo, como ferro, manganês, alumínio,
areia (sílica) e água. Não há limitações ou
riscos para o plantio nas propriedades atingidas
pelo rejeito, e a água, após passar por tratamento
adequado, pode ser utilizada para consumo. Para saber
sobre essas e outras informações sobre a reparação, não
deixe de conferir o nosso site em www.fundacaorenova.org .

Canais mostram a qualidade da água
na sua região
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Estão disponíveis no site da Fundação Renova as
edições do Boletim das Águas com informações
sobre a qualidade da água na bacia do rio Doce
e nas lagoas, estuários e zona costeira do
Espírito Santo. E se ainda quiser saber mais,
confira também o Portal Monitoramento Rio
Doce (www.monitoramentoriodoce.org) e a
Plataforma Expedição Rio Doce
(expedicaoriodoce.fundacaorenova.org) .

Sistema Indenizatório Simplificado
tem prazo ampliado
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O prazo de adesão ao Sistema Indenizatório
Simplificado, que havia encerrado em 31 de julho,
foi prorrogado para o dia 31 de outubro de 2021.
A nova data-limite, estabelecida pela Justiça,
inclui todas as localidades já contempladas pelo
sistema. Para fazer seu requerimento, o atingido
precisa ter um advogado ou defensor público
para acessar a plataforma on-line, disponibilizada
no site da Fundação Renova. Os advogados
podem tirar suas dúvidas por meio do telefone
0800 031 2303 ou acessando o endereço
www.fundacaorenova.org .

Projeto de criação de abelhas tem
empresa definida
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A empresa Tetra Mais foi selecionada para atender
cerca de 80 famílias do projeto de criação de
abelhas sem ferrão, denominado Meliponicultura,
nas comunidades de Regência, Povoação, Areal,
Entre Rios e Degredo. Especializada em
desenvolver projetos sustentáveis em diversas
localidades e com experiência em setores como
agronegócio, energia e indústria, a empresa está
elaborando um plano de trabalho para o início das
atividades ainda no mês de agosto. O objetivo desse
projeto é gerar renda para as famílias.

Curiosidade
O mel das abelhas sem ferrão é
valorizado pela gastronomia, pois esse
ingrediente tem mais acidez e variações
de aromas e sabor. O clima tropical na
região da Foz do rio Doce é favorável
para a prática, que pode ser realizada em jardins e
até mesmo em áreas urbanas, já que as abelhas não
oferecem risco. Os criadores de abelhas podem gerar
renda com a venda de mel e seus subprodutos, como
cera, própolis e pólen desidratado. Além disso, a criação
das abelhas também ajuda na manutenção da natureza.

Restauração florestal: faça parte
você também!
Você que é produtor rural e gostaria de fazer
parte da reparação do rio Doce, saiba que é
possível. É só se inscrever no Edital de Adesão

de Produtores Rurais aos Programas de
Restauração Florestal - 2021. Por meio de parceria
com a WWF-Brasil, organização dedicada à
conservação da natureza, vamos trabalhar
juntos na recuperação de 960 nascentes e mais
de 13 mil hectares de Áreas de Preservação
Permanente (APPs) e recarga hídrica ao longo da
bacia do rio Doce. Para isso, iremos fornecer todos
os insumos, mão de obra e assistência técnica para
a realização dos projetos de restauração em cada
propriedade. Os produtores participantes também
receberão pelos serviços ambientais prestados nas
ações de recuperação florestal.
Ficou interessado? Então, conheça o edital e
faça a sua inscrição pelo nosso site
www.fundacaorenova.org ou com nossos
mobilizadores. Clique aqui e conheça
cada um deles. As inscrições vão
até o dia 1º de dezembro e
são gratuitas.

Saúde: capacitação para profissionais
do SUS
Conhecimento nunca é demais. Pensando nisso, e
em contribuir para melhorar as ações de saúde já
desenvolvidas no atendimento à população, a
Renova promoveu um Programa de Capacitação
para profissionais que atuam no Sistema Único
de Saúde (SUS) nos municípios atingidos pelo
rompimento da barragem de Fundão. O trabalho
está sendo feito por meio de um acordo firmado
entre a Fundação, Prefeituras e Superintendências
Regionais de Saúde das localidades atingidas.
Os profissionais do SUS
estão recebendo treinamentos
em áreas como vigilância em
saúde, atenção primária,
atenção secundária e saúde
mental, todos os temas
voltados ao monitoramento
da saúde da população
atingida. As ações de
capacitação estão previstas para durarem até
24 meses e a expectativa é formar cerca de 1.760
profissionais que poderão ajudar no atendimento
às famílias afetadas pelo rompimento da barragem.

Jovens de Regência produzem
documentário em oficinas
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Criatividade não faltou para os participantes do

Projeto Identidade Regência. Após participarem
de oficinas para a produção de documentários e
videoclipes, cerca de 30 jovens da comunidade de
Regência apresentaram
o resultado final do seu
trabalho, que foi
transmitido ao vivo pelo
YouTube. Os alunos
produziram um
documentário chamado
“Memórias de Regência
Augusta”, que faz um
resgate das histórias
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vividas por personagens tradicionais da vila. Além
do documentário, os jovens também elaboraram o
videoclipe “Vilarejo”, que conta a história de um
cachorro que se perde na comunidade.
Marcos Tito, um dos participantes do projeto que
teve o seu primeiro contato com o “mundo” do
cinema, como denominou, disse que pretende
continuar atuando na área.

“Tive uma experiência imensa e pude adquirir bastante
conhecimento. Pretendo, com certeza, continuar.
Agreguei muito conhecimento”, disse.

Se você ficou interessado e gostaria de conhecer
as produções dos alunos, clique aqui ou acesse
youtube.com/identidaderegencia .

Bibliotecas públicas municipais vão
ganhar cara nova

Com certeza, você já ouviu falar que ler é um
hábito saudável, não é mesmo? E realmente é!
A leitura estimula a criatividade, exercita a
memória, ajuda a melhorar a nossa escrita, além
de vários outros benefícios. E pensando em
promover esse hábito e apoiar a transformação
das bibliotecas públicas, foi criado o Projeto
de Incentivo à Leitura, que irá revitalizar as
bibliotecas municipais de 39 cidades atingidas
pelo rompimento da barragem de Fundão. Para
isso, servidores serão capacitados e criarão um
plano para ajudar na melhoria das bibliotecas onde
trabalham.
Nesse plano de revitalização,
poderá ser incluído a compra de
livros, mobiliário, equipamentos
ou serem feitas pequenas
adequações na infraestrutura
e acessibilidade dos locais. Os
municípios participantes poderão
receber até R$ 200 mil para
transformar os espaços de leitura.
A capacitação dos servidores
será realizada entre os meses de
agosto e novembro e, depois de
definidos todos os itens
necessários para as bibliotecas,
a próxima etapa será a aquisição
e entrega dos materiais. Com
essas melhorias, ler ficará ainda
mais prazeroso.
Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco
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