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Estamos de volta na versão impressa! Como você deve saber, adotamos a distribuição do boletim de forma digital devido
à pandemia do novo coronavírus. Mas, aos poucos, e com todo cuidado, estamos retomando as nossas atividades o mais
próximo do normal possível. Por isso, voltamos também com o Jornada ao formato original. A partir dessa edição, você
poderá folhear o boletim e continuar sabendo das ações de reparação que acontecem na região. Se ainda preferir a forma
digital, todas as edições estão no nosso site.

Justiça amplia prazo de adesão ao
Sistema Indenizatório Simpliﬁcado
O novo prazo, estabelecido pela Justiça, para adesão ao Sistema
Indenizatório Simplificado foi prorrogado e vai até 30 de abril de
2022 para todos os municípios da bacia do rio Doce impactados
pelo rompimento da barragem de Fundão. Além da ampliação
do prazo, a justiça incluiu todas as localidades impactadas
previstas no Termo de Transação e Ajustamento de Conduta
(TTAC) e na resolução 58 do Comitê Interfederativo (CIF). No
Espírito Santo, Baixo Guandu, São Mateus, Aracruz, Conceição
da Barra, Linhares, Colatina e Marilândia já estão em processo
de pagamento de indenização pelo Sistema Indenizatório
Simplificado. Os municípios de Serra e Fundão passaram a
ter acesso desde 1º de dezembro deste ano.

De acordo com a decisão judicial, para fazer o requerimento é necessário atender alguns critérios como, por
exemplo, ter um advogado ou defensor público, pois somente eles têm acesso à plataforma disponibilizada no
nosso site (www.fundacaorenova.org), comprovar ser maior de 16 anos na data do rompimento e ter solicitado
cadastro com a Fundação até o dia 30 de abril de 2020.
Outra decisão recente da justiça foi sobre os novos pedidos de cadastro junto à Fundação Renova, que poderão
ser feitos até o dia 31 de dezembro de 2021. As novas solicitações não têm relação com o Sistema
Indenizatório Simplificado. Os novos pedidos se destinam, exclusivamente, para atendimento no Programa de
Indenização Mediada (PIM) e demais programas socioeconômicos previstos no TTAC. É importante destacar
que os novos pedidos de cadastro não garantem o recebimento de indenização. As pessoas que se consideram
impactadas pelo rompimento da barragem de Fundão devem apresentar documentos que comprovem os danos
alegados. Além disso, foram apresentados recursos à 12ª Vara para indenização de dano água pelo Sistema
Indenizatório Simplificado, que ainda estão pendentes de decisão e esclarecimentos. Mas é bom ressaltar que
não houve interrupção do abastecimento de água no município de Linhares, nem no distrito de Regência,
causado pelo rompimento, independente da discussão judicial ou decisão sobre esse tema.

PARA NÃO ESQUECER:
Você pode se informar e tirar dúvidas sobre esses e outros assuntos nos nossos canais oficiais de
informação. Somente por meio deles você conta com informações atualizadas e confiáveis sobre o trabalho
de reparação. Além do site, você pode procurar:
Equipe de Diálogo Social
Central de Relacionamento:
0800 031 2303, de segunda a sábado, das 8h às 20h.
Centro de Informação e Atendimento (CIA): atendimento
presencial, de segunda à quinta-feira, das 8h30 às 16h e
sexta-feira, das 8h30 às 13h, na Av. Augusto Pestana,
1390, Lj. 5, Centro. No local, o uso de máscara é obrigatório.
Ouvidoria: 0800 721 0717 e ouvidoria@fundacaorenova.org.

Melhoria nas estradas de acesso a Regência e
a Povoação

Imagem: Nitro Histórias Visuais

Após o repasse de R$ 365 milhões para
obras de infraestrutura em três trechos
rodoviários de Linhares, o Governo do
Espírito Santo assinou as ordens de
serviço para as obras de implantação
e pavimentação das estradas: ES-010,
entre Vila do Riacho e Regência; ES-440,
entre a BR-101 e Regência; e ES-248,
entre a ES-358 e Povoação. Com isso,
o acesso a importantes pontos turísticos
no nosso litoral ficará mais fácil,
favorecendo o turismo, o deslocamento
de pessoas e o escoamento da produção
local e regional.

VALE SABER:
Os investimentos nessas estradas fazem parte da Agenda
Integrada, uma ação feita em conjunto com os governos de
Minas Gerais e do Espírito Santo, com a participação do
Fórum dos Prefeitos do Rio Doce. Pelo acordo, que foi
homologado na 12ª Vara Federal, coube à Fundação realizar
depósitos dos valores definidos, para que os governos
estaduais e municipais realizem as obras previstas no
acordo firmado. No nosso estado, além dos repasses para
as estradas de Linhares, foram desembolsados cerca de
R$ 57,6 milhões para investimentos em escolas públicas
estaduais e municipais por meio da Agenda Integrada,
totalizando mais de R$ 422 milhões em recursos.

Cultura e esporte: capacitação para gestores de
municípios atingidos
Apoiar a cultura e o esporte nas regiões
atingidas pelo rompimento da barragem de
Fundão é o objetivo do Projeto de
Fortalecimento Institucional. Através de
capacitações on-line, gestores públicos
municipais estão recebendo orientações para
que desenvolvam iniciativas ligadas a essas
áreas e consigam captar recursos ou
investimentos para executá-las. As atividades
do Projeto de Fortalecimento Institucional vão
até abril de 2022.
Para o especialista em Educação, Cultura e
Turismo da Fundação Renova, Fernando
Ottoni, "Qualificando os gestores e técnicos
das secretarias de cultura e esporte dos
municípios, o resultado que esperamos é
a viabilização de políticas públicas nessas
áreas tão importantes. Vamos mostrar as
possibilidades para captar recursos,
reforçando a importância de estar
bem-preparado e qualificado para fortalecer
essas políticas públicas."
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Projeto de criação
de abelhas
recebe
inscrições
até dezembro

Termina no dia 30 de dezembro o prazo para as
inscrições no projeto de criação de abelhas sem
ferrão (Meliponicultura). O projeto vai oferecer
treinamentos gratuitos para os moradores de
Regência, Povoação, Areal e Entre Rios que
desejam se capacitar e ter uma oportunidade
de fonte de renda com a comercialização de
produtos. Quem quiser participar, pode entrar
em contato pelo WhatsApp (11) 99817-6358.
Mas corra, porque as vagas são limitadas!
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Transformando vidas além do ringue
O projeto O Gladiador, selecionado pelo Edital Doce, vem
transformando a vida de dezenas de jovens da comunidade
de Araçá, em Linhares. Por meio do boxe, o projeto social
vai além da prática de atividade física, busca resgatar e
incentivar crianças e adolescentes que vivem em condições
de risco social a traçar novos caminhos e oportunidades
através da prática esportiva. Cerca de 30 jovens,
semanalmente, vêm recebendo aulas, treinamentos e
participando de campeonatos de boxe no município.
Além de despertar o interesse pela modalidade, os jovens
participantes aprendem o significado de valores como ética,
disciplina, respeito e cooperação, que podem ser aplicados
no seu dia a dia nas relações com a comunidade. O autor
do projeto, Alessandro Guimarães, contou para a gente
a importância do trabalho que é feito com os jovens.
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“A gente presta um serviço para ajudar os jovens a se
desenvolverem no esporte e na vida pessoal para se
tornarem cidadãos de bem. A nossa ideia é que, junto
da família, que é responsável pela educação, a gente
consiga trabalhar na construção de valores”.
Alessando Guimarães, responsável pelo projeto

Você sabia?
Que a cor mais escura do rio Doce, no
período de chuvas, não tem relação com o
rompimento da barragem de Fundão?
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De outubro a março é a temporada de chuvas. Neste período, é muito comum que a água dos rios e lagoas
fiquem mais escuras. Elas mudam de cor porque o rio fica mais cheio e, devido a movimentação constante
da água, os materiais (partículas e sedimentos) que ficam no fundo dos rios se misturam. Isso é um fato
natural, que acontece não só no rio Doce, mas em qualquer rio ou lagoa.
Para ficar por dentro de todo o processo de reparação da bacia do rio Doce, acesse o nosso site em
www.fundacaorenova.org

Fale com a gente

Ouvidoria

0800 031 2303

0800 721 0717

fundacaorenova.org/fale-conosco

ouvidoria@fundacaorenova.org
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