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As inscrições para a segunda edição do Edital Doce foram
prorrogadas e vão até o dia 11 de maio. Se você tem algum projeto
em andamento nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, ou
está querendo tirá-lo do papel, corra que ainda dá tempo! Iremos
apoiar iniciativas nessas áreas em municípios de Minas Gerais
e do Espírito Santo que foram atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão.
Podem participar pessoas físicas, microempreendedores,
grupos coletivos e informais, organizações sem fins lucrativos
e empresas que atuam nas áreas mencionadas acima. É só
saber qual modalidade as suas ideias se encaixam melhor e se
inscrever gratuitamente no nosso site (www.fundacaorenova.org).
Os projetos que forem aprovados vão receber até R$200 mil para
executarem suas atividades. Confira, abaixo, o cronograma do edital:

• Prazo para inscrições: 11/05/2022
• Período de seleção dos projetos: De 12/05/2022 a 21/07/2022
• Divulgação dos projetos pré-aprovados: 22/07/2022
• Envio de recursos: 25 a 29/07/2022
• Período de análise de recursos: 01 a 14/08/2022
• Definição da lista de projetos aprovados, após análise de
recursos: 15/08/2022
• Início da formalização das parcerias com os projetos
aprovados: A partir de agosto de 2022

O que é o Edital Doce
É uma iniciativa de apoio a projetos novos ou que estejam
em andamento nas áreas de cultura, turismo, esporte e
lazer em comunidades que foram afetadas pelo rompimento
da barragem de Fundão. Na primeira edição, realizada
em 2019/2020, mais de 200 projetos foram contemplados e
receberam um total de R$13,5 milhões.
Todas as informações sobre a segunda edição estão disponíveis na
página do edital fundacaorenova.org/edital-doce-2022.

Projetos apoiados na
primeira edição do Edital
Doce. Imagens: Nitro
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Ensecadeira não é a causa dos
alagamentos em Patrimônio da Lagoa
Você, provavelmente, acompanhou os transtornos causados pelas fortes
chuvas, no início do ano, em diversos pontos do Brasil e no nosso
estado, inclusive, em Patrimônio da Lagoa (Sooretama). Devido
a essa situação, muitos moradores acham que a ensecadeira,
instalada no rio Pequeno, em Linhares, é a causa das
inundações que aconteceram no local.
Então, aproveitamos o Boletim Jornada para esclarecer que a
ensecadeira não é a responsável pelos alagamentos na comunidade.
Durante o período chuvoso, que vai de outubro a março, o volume de
chuvas é maior, podendo causar cheias e alagamentos em diversas
localidades, não só do estado, mas de todo o país. Isso é um processo
natural e histórico. Um exemplo são as chuvas que caíram em nosso estado
em 2013 (antes do rompimento da barragem de Fundão), quando ocorreu a
maior cheia do rio Doce dos últimos 10 anos.
O que aconteceu no início deste ano foi bem parecido: chuvas intensas, que
ficaram acima do esperado, somadas às condições naturais do clima nesse
período.
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Vale saber
A ensecadeira foi instalada por
uma determinação da Justiça para
impedir o contato das águas do rio
Doce com a lagoa Juparanã. Na sua
altura normal, de seis metros, ela
fica embaixo d’água, permitindo
o escoamento normal do fluxo da
água. Mesmo quando a sua altura é
elevada, a ensecadeira não é capaz
de influenciar nas cheias da lagoa
Juparanã.
Imagem da ensecadeira. Imagem: Lucas Demuri.
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ETEs vão ajudar a melhorar a
qualidade da água do rio Doce

Viatura para a
Defesa Civil de Linhares

Linhares ganhou duas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs), uma em
Baixo Quartel e outra em Vila Bagueira, que vão contribuir ainda mais com
a melhoria da qualidade da água do rio Doce. Foram investidos cerca de
R$4,9 milhões como parte das ações de compensação pelo rompimento da
barragem de Fundão.

O veículo, totalmente equipado, vai ajudar a reforçar e fortalecer as
ações de prevenção e de emergência em possíveis desastres. Além da
viatura, também foram entregues para a Defesa Civil, no ano passado,
equipamentos como drone, tablets, câmeras de inspeção, trenas
mecânicas, entre outros.

A ETE é uma unidade que trata o esgoto produzido nas cidades, que,
muitas vezes, é lançado nos rios. Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Doce (CBH-Doce), 80% do esgoto gerado nos municípios são
lançados no rio Doce sem nenhum tipo de tratamento. Com a criação das
ETEs, a água recebe o tratamento adequado e são retiradas as impurezas
que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente.
No total, está previsto o repasse de cerca de R$170 milhões para quatro
municípios capixabas e para o Consórcio Público para Tratamento e
Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste
do Estado do Espírito Santo (Condoeste). Esse recurso será investido
em obras de melhoria no sistema de coleta e tratamento de esgoto de
Linhares, Colatina, Baixo Guandu e Marilândia.
Imagem: Divulgação Fundação Renova

Degredo vai ter sistema de
abastecimento de água

Imagem: Divulgação Fundação Renova

Ter água tratada na comunidade. Este é um desejo antigo da comunidade
do Degredo que está prestes a virar realidade com a assinatura de um
acordo de cooperação entre a Fundação Renova e a Prefeitura Municipal
de Linhares para a construção do Sistema de Abastecimento de Água.
Por meio do acordo, será feito um depósito judicial de R$10 milhões, a
ser repassado ao Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE),
responsável pela execução da obra.
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Fraude é crime
Você sabia que nós checamos todas as informações e
documentos enviados por quem solicita indenização? Isso
mesmo! Esta é uma medida de segurança para evitar fraudes
e garantir que a reparação financeira seja direcionada a quem
realmente tem direito. Conheça algumas atitudes para evitar
fraudes:

• Não abra e-mails, mensagens ou links que pareçam
suspeitos. Geralmente, erros de português são um sinal de que
a comunicação não está sendo feita de forma séria.

• Nunca envie dados cadastrais e senhas a desconhecidos
por WhatsApp, SMS e e-mail. E não aceite pagar ou receber
qualquer valor por documentos que não sejam verdadeiros.

• Se ficar sabendo de alguma tentativa de fraude, entre
em contato com a nossa Ouvidoria pelo 0800 721 071. O
atendimento é feito de segunda à sexta-feira, no horário de 07h
às 19h. Se preferir, você também pode informar qualquer tipo de
situação suspeita pelo nosso site ( www.fundacaorenova.org)
ou pelo e-mail ouvidoria@fundacaorenova.org.

Apresentar documentos falsos é crime segundo o Código
Penal Brasileiro. Denuncie!

Informe de rendimentos para
o Imposto de Renda 2022

Se você recebeu indenização, lucro cessante ou Auxílio Financeiro
Emergencial da Fundação Renova em 2021, saiba que já está disponível o
seu Informe de Rendimentos para a Declaração do Imposto de Renda de
2022. Você pode acessá-lo pelo site www.fundacaorenova.org, entrando
na seção Portal do Usuário. Se tiver dificuldade, procure o Centro de
Informação e Atendimento (CIA) mais próximo e solicite a impressão do
seu Informe de Rendimentos.
Saiba mais: No nosso site divulgamos uma cartilha que poderá te
ajudar a preencher a sua Declaração de Imposto de Renda deste ano.
Confere lá! O prazo para realizar a sua declaração foi prorrogado pela
Receita Federal e agora vai até o dia 31 de maio.

Fale com a gente
0800 031 2303
fundacaorenova.org/fale-conosco
Av. Augusto Pestana, 1390,Lj. 5, Centro/Linhares

Ouvidoria
0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

Telefone da
central de atendimento
inclusivo mudou
A nossa central inclusiva para atendimento a deficientes auditivos
está de número novo. A partir de agora, as ligações devem ser feitas
para o telefone 0800 704 1979. O funcionamento é de segunda a
sábado, das 8h às 20h.

Atenção
As ligações para o canal inclusivo devem ser feitas com o equipamento
TDD (Telephone Device for Deaf) acoplado ao telefone comum. Assim,
o deficiente auditivo pode se comunicar por meio de mensagens de
texto.
O número da Central de Relacionamento (0800 031 2303) não terá
alterações. As ligações são gratuitas e o atendimento também
acontece de segunda a sábado, das 8h às 20h.

Momento Renova
(terças e quintas-feiras)

Rádio Cultura/Rede SIM - 920 AM
Rádio Sim Linhares – 106,1 FM
Rede Gazeta (Linhares) – 98,3 FM
Rádio Nova Onda (Linhares) – 104,9 FM
Rádio Litoral (Linhares) – 96,9 FM
Rádio Sim (Aracruz) – 107,3 FM
Rádio Sim (S. Mateus) – 105,1 FM
Rádio Alternativa (S. Roque do Canaã) – 87,9 FM

Mídias sociais
fundacaorenova.org
facebook.com/fundacaorenova
instagram.com/fundacaorenova
youtube.com.br/fundacaorenova
twitter.com/fundacaorenova
br.linkedin.com/company/fundação-renova
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