
17/02/2023

Agenda 
CIA Móvel 

Confira, abaixo, onde estaremos durante o mês de
março. Nosso atendimento para esclarecimento de
dúvidas, registro de solicitações e acompanhamento
de manifestações acontece sempre das 9h30 às 16h.

• 01/03/2023 - Sooretama (Patrimônio da Lagoa)
ASPECOR - R. Principal, S/N, Comendador Rafael.

• 02/03/2023 - Regência
Centro Ecológico
• 14/03/2023 - Aracruz (Barra do Riacho)
Associação Comunitária - R. Zilda Azeredo, 60.

• 16/03/2023 - Linhares
Comunidade de Guaxe

• 28/03/2023 - Povoação
Centro de Integração Comunitário (CIC)

• 30/03/2023 - Regência
Centro Ecológico



Por dentro da reparação 17/02/2023

Recoloca Rio Doce: 
vagas de emprego

Fique por dentro das oportunidades de emprego disponíveis 
no site Recoloca Rio Doce (recolocariodoce.com.br). Além
de vagas no Espírito Santo, também têm diversas 
oportunidades em localidades de Minas Gerais.

• Linhares: Business Analyst (Analista de Negócios) - Head
(Cabeça) de Aceleração e estágio em Comunicação.

• Vitória: Consultor(a) Comercial Externo.

• Colatina: Técnico Segurança do Trabalho.

• Vila Velha: Vendedor(a) Interno(a) - Administradoras,
Corretoras e Consultorias de Seguros.



O que aconteceu com o 
Pescador de Fato?

O projeto piloto Pescador de Fato foi criado em 2018 para
reconhecer e indenizar os atingidos que se diziam
pescadores, mas que não tinham os documentos
necessários para comprovar sua atividade e renda.

Moradores de Povoação e Regência participaram da
construção da metodologia para decidir quem tinha direito
ao pagamento em suas comunidades. Foram realizados 276
atendimentos, dos quais 151 se tornaram elegíveis. O
projeto foi interrompido na pandemia e por determinação
da Justiça, não foi retomado.

Quem não tinha sido indenizado foi direcionado para o
Sistema Indenizatório Simplificado, que possibilita o
reconhecimento dos danos, de forma mais simples e rápida,
de pescadores informais, artesanais e de subsistência, da
cadeia produtiva da pesca, de revendedores informais de
pescado ou ambulantes, além de comerciantes informais de
petrechos de pesca.

Por dentro da reparação 17/02/2023



Guia Turístico de Povoação

Da comunidade 17/02/2023

Quem é de Povoação sabe das belezas que esse pedacinho de
terra tem. Inúmeras lagoas e praias para curtir um dia
ensolarado, trilhas, surf com ondas perfeitas, festivais culturais
e uma deliciosa gastronomia capixaba.

Tudo isso está no Guia Turístico da Região - Povoação do Rio
Doce, criado pela Associação de Turismo de Povoação -
Condutores Sumaré. Ele traz informações de como chegar ao
balneário e dicas do que fazer para aproveitar a visita.

E tudo recomendado por quem mais conhece a vila: os
moradores. Aproveite e conheça as belezas de Povoação!



Por dentro da reparação

Momento da Reparação 
nas principais rádios

17/02/2023

Já escutou o Momento da Reparação? Não? Então, confira,
abaixo, as emissoras de rádio onde você pode acompanhar,
semanalmente, as notícias sobre a reparação na sua cidade.
Nosso programa vai ao ar às terças e quintas-feiras, nos
períodos da manhã, tarde e noite.

• Rádio Gazeta FM

• Rádio Litoral FM Norte

• Nova Onda 104,9 FM – Linhares

• Rádio Viva 106,1 FM – Linhares

• Rádio SIM 107,3 FM – Aracruz

• Rádio Nova Onda 101,9 FM – Aracruz
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