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Retomadas as obras de recuperação
no sistema de drenagem do brejo
Para concluir os reparos que ainda faltavam,
retomamos as obras de recuperação no sistema
de drenagem do brejo, uma antiga reivindicação
dos moradores de Patrimônio da Lagoa. As obras
estão sendo feitas no trecho que vai da caixa de
passagem da rua até o ponto de lançamento da
tubulação na lagoa Juparanã.
Com as atividades, a
movimentação de
veículos pesados e
maquinários aumentou
na comunidade.
Mesmo adotando todas
as medidas de
segurança necessárias,
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pedimos a sua atenção, principalmente com as
crianças nas ruas, devido ao tráfego intenso.
A previsão é que o trabalho seja concluído em cerca
de 30 dias, possibilitando que moradores e turistas
aproveitem o espaço durante o próximo verão.

Projeto quer estimular a leitura entre
crianças de escolas públicas

Ler estimula a criatividade, exercita a memória,
ajuda a melhorar o nosso vocabulário e a escrita,
além de trazer vários outros benefícios. Começar
esse hábito desde cedo pode contribuir, e muito,
para o desenvolvimento das crianças. E é
exatamente essa a proposta do projeto O Universo
em um Livro, selecionado por meio do Edital Doce.
Coordenado pelo morador do município de
Sooretama, Henrique Rossi, a iniciativa prevê a
realização de oficinas de contação de histórias
com crianças, de seis a dez anos de idade, da rede
pública municipal de ensino.
O resultado do trabalho será transformado em
vídeos, que serão utilizados por professores nas
escolas e divulgados nas redes sociais para
estimular a prática da leitura entre os alunos.
As gravações poderão ser conferidas, em breve, no
Instagram do projeto @ouniversoemumlivro.

Pescadores e aquicultores:
inscrições para o edital vão até 04/10
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Você já deve saber, mas não custa lembrar, as
inscrições para o Edital de Seleção de projetos para
apoio a grupos produtivos na pesca e aquicultura
terminam no dia 04 de outubro. A iniciativa vai
destinar cerca de R$ 4,7 milhões para apoiar
projetos de grupos ligados às atividades
pesqueiras nos municípios atingidos pelo
rompimento da barragem de Fundão. Para
participar, é preciso ser pescador profissional com
Registro Geral de Pesca (RGP) ou protocolo emitido
entre os anos de 2014 e 2015, ou ser aquicultor
regularizado com licenciamento ambiental.
Também é necessário que os interessados estejam
reunidos em grupos de, no mínimo, três pessoas,
e todos tenham cadastro na Fundação Renova. Se
ficou interessado, confira as regras do edital e
não perca tempo. Para saber mais acesse
fundacaorenova.org .

Instituição de Sooretama é aprovada
no Edital de Proteção Social

Já está disponível no nosso site a lista dos projetos
aprovados no Edital de Proteção Social. São 15
iniciativas, de oito entidades sociais de Minas
Gerais e do Espírito Santo, incluindo de Sooretama,
que estão qualificadas a desenvolver atividades
junto à população vulnerável atingida. Porém, é
bom destacar que, mesmo com a aprovação
dos projetos, não é garantida a contratação das
instituições divulgadas no nosso site. Isso porque é
preciso, primeiro, que os municípios contemplados
aceitem o nosso Plano de Reparação.
Caso isso aconteça, aí sim serão formalizados os
contratos com as instituições e, a partir da data
de assinatura, as entidades sociais terão até 24
meses para executar e concluir os projetos nos
municípios.
Corre lá no nosso site para saber quem são os
aprovados ou clique aqui.

Livro traz espécies ameaçadas de
extinção
Um estudo, nunca feito antes em uma bacia
hidrográfica no Brasil, apresentou uma lista de
espécies ameaçadas de extinção na bacia do rio
Doce. O trabalho, realizado em parceria com a
Fundação Biodiversitas, instituição dedicada à
conservação da biodiversidade, identificou 515
espécies com ocorrência na região.
Desse total, 123 foram selecionadas para análise
do risco de extinção e 23 foram consideradas com
algum grau de ameaça. Apenas para duas espécies
de insetos aquáticos, o rompimento da barragem
de Fundão aparece como principal causa para a
ameaça de extinção.
O resultado completo
desse estudo está no
Livro Vermelho da Biota
Aquática do Rio Doce,
que pode ser conferido
aqui. A partir do trabalho
realizado, também foi
elaborado um plano de
ação para recuperação
e conservação da fauna
aquática do rio Doce.
Saiba mais.

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco
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