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Expediente
O Informativo Resulta traz informações sobre os programas da Fundação Renova atuantes nos 
territórios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. Ele é distribuído durante os 
Fóruns de Prestação de Contas Resulta, que são realizados periodicamente nos territórios.

Informativo de Prestação de Contas da Reparação do Rio Doce | Regência/Linhares, ES - Novembro 2022
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Olá, moradores de Regência
Para valorizar e impulsionar os negócios das 
comunidades da Foz do Rio Doce que foram 
impactados pelo rompimento da barragem de 
Fundão, estamos desenvolvendo três programas de 
incentivo à economia e à inovação.

Quer saber mais? Então, vem com a gente.
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O programa incentiva a produção de 
conhecimentos e tecnologias aplicáveis à 
reparação. No Espírito Santo, financiamos 
pesquisas acadêmicas e estão em 
andamento as iniciativas  Rio Doce Digital 
e o Empreendedorismo Universitário, 
que vão capacitar 50 jovens da região. 
Novos projetos iniciam no próximo ano: 
o Hub de Inovação, que vai promover 
o desenvolvimento e aceleração de até 
15 negócios que atendam às demandas 
de Linhares e o laboratório tecnológico 
Include.
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PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO
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O que vem por aí

Hub de Inovação 
O objetivo é levar 
empreendedorismo e inovação 
para a região, apoiando 
empreendedores que possuam 
negócios ou ideias inovadoras 
para os desafios locais. Serão 
contempladas até 15 iniciativas.

Include 
A iniciativa prevê a 
implementação, em 
Linhares, de um laboratório 
de Eletrônica e Robótica 
para atender mais de 300 
crianças e adolescentes 
durante dois anos.

Em parceria com a Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Espírito Santo (FAPES), 
financiamos a execução de pesquisas 
relacionadas ao “Uso da Água” e ao 
“Monitoramento de Ecossistemas”. 
Professores e alunos da Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES) e do 
Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) 
estão à frente das atividades.

Financiamento de  
Pesquisas Acadêmicas 

A ação começou em outubro e vai 
capacitar 30 moradores em ferramentas 
de transformação digital. São seis meses 
de formação com bolsas de estudos para 
os participantes.

Rio Doce Digital

O projeto vai capacitar 20 estudantes 
de ensino superior em metodologias 
de execução de eventos de inovação 
e empreendedorismo. Iniciado em 
outubro, e com quatro meses de 
duração, os participantes também 
recebem bolsas de estudos.

Empreendedorismo 
Universitário
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Com foco no incentivo a projetos de 
geração de renda para a população, 
este programa possui várias ações 
em andamento na Foz: implantação 
de bancos comunitários e projetos de 
fortalecimento das cadeias do cacau e 
da meliponicultora, além do Impulso 
Rio Doce e Fundo Desenvolve Rio 
Doce, são alguns exemplos.

DESENVOLVIMENTO E  
DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA
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Oferece crédito a médias e pequenas 
empresas, para capital de giro, a juros 
baixos. O Fundo, que no Estado é 
gerido em parceria com o Bando de 
Desenvolvimento do Espírito Santo 
(Bandes), concedeu cerca de R$ 11,4 
milhões em crédito apenas em Linhares, 
contribuindo para a manutenção de 674 
empregos em 258 operações de crédito.

Fundo Desenvolve Rio Doce

Estão sendo criados um aqui, em Regência, 
e outro, em Povoação. Os próprios 
moradores vão gerir o banco e definir os 
critérios para liberação de crédito. Cada 
banco terá sua própria moeda digital, 
incentivando a população a consumir 
localmente. A concessão de microcrédito 
aos moradores terá juros muito mais baixos 
do que em bancos tradicionais.

Bancos Comunitários

Fortalecimento da
cadeia do cacau

Em Linhares, 64 famílias receberam novas 
colmeias de abelhas sem ferrão para a criação 
e produção de mel e derivados. Também contam 
com assistência técnica e capacitação para manejo 
das colmeias e para a geração de renda.

Fortalecimento da cadeia 
da Meliponicultura
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Em parceria com o Instituto Imaflora, estamos 
desenvolvendo o projeto de fortalecimento 
da cadeia do cacau para aprimorar o cultivo, 
beneficiamento e a comercialização do produto. 
Serão utilizados modelos sustentáveis que vão 
gerar mais renda para as famílias participantes.
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www.fundacaorenova.org

0800 031 23 03

Se você ainda tem dúvidas 
sobre os programas atuantes no 
território, entre em contato com 
a gente pelo 0800 031 23 03 
ou pela equipe de Diálogo 
Social. E participe dos próximos 
fóruns Resulta. 

Centro de Informação e Atendimento - CIA 
Av. Augusto Pestana, 1390, loja 05, Centro - 
Linhares, ES

Ouvidoria 
ouvidoria@fundacaorenova.org 
0800 721 0717

RECUPERAÇÃO DE MICRO
E PEQUENOS NEGÓCIOS

Beneficiamento de pimenta 
do reino e café em assentamentos  
Em 2023, o Assentamento Rio Quartel, 
em Linhares, passa a fazer parte do 
projeto que está atendendo mais de 
600 famílias assentadas em São Mateus, 
Fundão e Conceição da Barra.
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O programa trabalha com os empreendedores de Regência e de Povoação que foram diretamente 
atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. São 149 participantes que estão recebendo 
equipamentos, matérias-primas e um novo olhar para seus produtos e serviços. O atendimento 
inclui também assistência para melhorar a gestão dos negócios.

Com apoio do estilista Ronaldo Fraga, reconhecido 
internacionalmente, o projeto trabalha a criação de 
um conceito e de uma identidade que valorize, em 
seus negócios, as raízes, a cultura e a identidade da 
região. A proposta é criar produtos, roteiros, comidas 
típicas e artesanatos com a cara da Foz. São 110 
participantes em Regência e em Povoação.

Projeto Rio Doce Doce Mar
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O que vem por aí

Fo
to:

 N
ITR

O 
His

tór
ias

 Vi
su

ais

Para apoiar os empreendedores das comunidades 
localizadas na bacia do rio Doce, de Mariana 
até Linhares, realizamos, este ano, o maior 
programa de aceleração de negócios do Brasil: o 
Impulso Rio Doce. Foram mais de 1.100 negócios 
atendidos, sendo 104 só em Linhares.

Impulso Rio Doce 9

DESENVOLVIMENTO E  
DIVERSIFICAÇÃO ECONÔMICA


