
AÇÕES EM SAÚDE

Tá sabendo?

Um maior número de vagas em hospitais 

e o fortalecimento do serviço público de 

saúde serão alguns dos benefícios para a 

população, resultado de algumas ações 

previstas na área. Exemplos dessas ações 

são repasses fi nanceiros para a construção 

de hospitais e para o fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

No Espírito Santo, aproximadamente      

R$ 60 milhões foram homologados pela 

12a vara Federal. Eles serão empregados 

no SUS, na UPA de Colatina e no Hospital 

de Baixo Guandu. Além disso, parte 

desse recurso será usado na compra de 

novas ambulâncias e equipamentos para 

atender a população dessas localidades

Em Minas Gerais, o investimento foi de R$ 75,3 milhões para o Hospital Regional de Governador Valadares, 

que atende diversos municípios do entorno, incluindo Itueta, Aimorés e Resplendor. Após a conclusão da 

obra, o local contará com 265 leitos, sendo 176 de enfermaria, 39 de urgência e emergência, 50 leitos de UTI 

e 9 salas de cirurgia. Também serão adquiridos novos equipamentos.

REPARA CIDADÃO
boletim nº 03 - setembro de 2022

Informativo da reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de 
Fundão para os municípios de Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina e Marilândia.
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CONHEÇA OS PROJETOS APROVADOS  
NA SEGUNDA EDIÇÃO DO EDITAL DOCE
Aqui, no Baixo Rio Doce, 48 projetos foram aprovados na segunda edição 
do Edital Doce que contou com mais de mil inscrições. Vale lembrar que 
o edital apoia projetos nas áreas de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nas 
regiões atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Esta edição 
foi dividida em três modalidades, onde 263 iniciativas foram aprovadas, 
sendo 202 em Minas Gerais e 61 no Espírito Santo.

Confira os projetos do Baixo Rio Doce aprovados nesta 2ª edição do edital:

Resplendor

Itueta

Aimorés Baixo Guandu Colatina Marilândia

• Congresso 
para Formação 
de Gestores 
Municipais de 
Patrimônio, 
Cultura, Esporte  
e Lazer.

• Nadando com o 
Bombeiro

•  “Apae Xonados  
por Capoeira”

• Artistas na Praça

• Bom de Bola, 
Bom na Escola

• Projeto Social 
Despertar 
Ano 2

• Festival do Mel

• Projeto 
Camisa 10

• Eu vi uma Ave - 1

• Congresso 
para Formação 
de Gestores 
Municipais de 
Patrimônio, 
Cultura, Esporte 
e Lazer 

• Equitação 
“Uma Prática 
Esportiva no 
Combate a 
Exclusão Social”

• Espaço Conviver 
“Resgatando 
Anjos da Melhor 
Idade”

• Dois Rios 
Lazer e 
Sustentabilidade

• Projeto Cinemão 
(O Maior Cinema 
Itinerante de 
Minas Gerais)

• Projeto Social 
Atletismo 

• Cecarti - Centro 
Cultural de Artes 
Integradas

• Body Saude e 
Bem-Estar

•  Casa De Vó II

• Handebol 
para Todos

• Acervo 
Museológico de 
Padre Alonso 
e Inventário 
Afetivo em 
Baixo Guandu

• Dança: O Poder 
do Movimento no 
Desenvolvimento 
e Saúde Mental

• Ger.Ação - Ações 
Intergeracionais

• I Feira Literária de 
Itapina (Flidi) - Tema: A 
Importância da Escola 
Maria Ortiz para o Distrito 
de Itapina em seus 80 Anos

• União Esportiva Colatina 
Futebol Clube - Uec Fc

• Em Movimento

• Um Rio de Histórias Com O 
Livro “Histórias Encantadas 
da Beira do Rio” - Contos 
Populares -Volume II

• Talentos do Rio Doce

• Música é Arte, 
Música é Vida!

• Projeto Dançando Jazz

• Recital de Piano

• Comunidade Viva

• Espírito X

• Pedal da Quarta  
é Inclusão

• Saberes para o Turismo

• Circuito EME de 
Poesias e Rima

• Ascorje Lazer Musical

• Torneio Rio Doce Uec & 
Super Liga dos Campeões 
Juniores

• Casa da Cultura 
Conheça Marilândia

• O Fortalecimento da 
Cultura, da Leitura 
E Da Escrita, Tendo 
como Referência a 
Instalação de um 
Ponto de Leitura 
na Sede da Escola 
Família Agrícola de 
Marilândia

• Sapucaia Futebol 
Clube ‘Educando 
com o Esporte’

• Projeto 
Valorize Futsal

• Projeto 
Valorize Campo

• Eco Esporte 
Marilândia

• Futsal Batista

•  Marilândia 
Jiu-Jitsu Clube

• Bom de Bola 
Alto Patrão Mor

• Bom de Bola 
Renova São Marcos

• Copa Marilândia 
de Base (Infantil)

O resultado completo, com os 
projetos aprovados em todas as 
cidades na segunda edição do Edital 
Doce estão disponíveis em: 
fundacaorenova.org/paineis/edital-
doce-2022/ 
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O objetivo, como o próprio nome diz, é 
contribuir com a recolocação da população 
atingida no mercado de trabalho e, além 
disso, oferecer cursos de capacitação e 
desenvolvimento profi ssional. Ao todo, 
mais de 3 mil pessoas participaram de 
atividades do Recoloca Rio Doce em 
diversos municípios de Minas Gerais e do 
Espírito Santo.

Para participar, você deve acessar 
a plataforma por meio do endereço 
www.recolocariodoce.com.br e 
cadastrar o seu currículo. Além de ter a 
oportunidade de concorrer a vagas de 
emprego, é possível obter conteúdos 
que podem ajudar no direcionamento da 
sua carreira.

Oportunidades

VOCÊ CONHECE O RECOLOCA RIO DOCE?

Vale lembrar que o cadastramento do currículo não 
garante a contratação, mas é requisito principal 
para concorrer às vagas.

ENTENDA COMO FUNCIONA 
O PROGRAMA DE SANEAMENTO

Nosso Ambiente

As ações de saneamento são imprescindíveis para a 
manutenção da qualidade da água do rio Doce e, por 
isso, têm atenção especial no processo de reparação. 
Essas ações são realizadas dentro do programa de 
Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de 
Resíduos Sólidos onde os municípios são responsáveis 
por criar os projetos e executar as obras. Cabe à 
Fundação Renova repassar os valores por meio dos 
bancos estaduais de cada estado, sendo o BANDES no 
Espírito Santo e o BDMG em Minas Gerais.

Até agosto deste ano, foram repassados R$ 48,3 milhões 
para obras, projetos, capacitação de profi ssionais e 
outros trabalhos ao longo da bacia do rio Doce. O 
repasse de recursos é feito às prefeituras e consórcios 
de acordo com as demandas feitas por cada um. 

Além disso, o programa oferece serviços de apoio 
técnico e capacitação aos municípios para a criação e 
acompanhamento tanto dos projetos quanto das obras. 



Jornalista responsável:
Edivane Ribeiro

Coordenação:

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

As opiniões expressas neste jornal, por parte de entrevistados e articulistas, 
não representam necessariamente a visão da Renova em relação aos temas 

abordados, sendo de responsabilidade de seus autores. 

Reportagem:

Projeto Gráfico:
Coletivo É!

Leonardo Goliver e Regina Trombelli 
(Inpress)

As matérias dos boletins serão sugeridas pelo grupo de comunicação 
formado pelos moradores. Quer fazer parte? Entre em contato no email 

comunicacao@fundacaorenova.org ou no CIA mais próximo.

Mariana Melo
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SANEAMENTO: CONFIRA AS OBRAS NA REGIÃO

EM ANDAMENTO

EM BREVE

O Condoeste (Consórcio Público 
para Tratamento e Destinação Final 
Adequada de Resíduos Sólidos da 
região Doce Oeste do Estado do 
Espírito Santo) está executando as 
obras para a implantação da Central 
de Tratamento de Resíduos – CTR 
em Colatina, que vai beneficiar mais 
de 590 mil pessoas.

Em Colatina, Alto Rio Novo, 
Itarana, Laranja da Terra e São 
Domingos do Norte serão construídas 
Estações de Transbordo, que vão 
melhorar a gestão e reduzir o custo 
de destinação de resíduos sólidos. 

A primeira etapa da ETE de 
Barbados foi concluída. Agora será 
implantada a 2ª etapa e a construção 
de duas elevatórias e 1.103 metros de 
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linha de recalque na sede de Colatina. 
Além disso, será realizado a ampliação 
das redes de coleta de esgoto do Lado 
Norte da Sede; Complementação 
do sistema de esgotamento 
sanitário dos distritos de Itapina e 
Boapaba; Implantação do sistema de 
esgotamento sanitário da localidade 
Maria Ortiz; Recuperação das ETEs 
dos bairros Columbia e Luiz Iglesias 

(Acampamento); Complementação 
do SES dos bairros Gordiana 
Guimarães (Ponte do Pancas) e XV 
de outubro (Campestre); Projetos 
de rede coletora/interceptores 
nas micro bacias dos bairros Santa 
Terezinha, Maria Ismênia, Operário, 
São Vicente, Colatina Velha, Santa 
Mônica, Vila Verdi, São Miguel, Santa 
Helena e Mário Giurizatto.

Em Itueta e Resplendor  está 
sendo realizada a melhoria do Aterro 
Sanitário do Consórcio Intermunicipal 
de Gestão de Resíduos Sólidos de 
Resplendor e Itueta (CIGIRS). Por 
meio do repasse de recursos para 
o CIGRS são realizadas obras de 
reforma do Aterro, que incluem 
melhorias no sistema de drenagem 

de chorume, drenagem pluvial, 
drenagem de gases, abastecimento 
de água e pintura da unidade 
administrativa do aterro sanitário.

Em Colatina, estão em execução 
4 elevatórias e 3.420 metros de linha 
de recalque para complementação 
do Sistema de Esgotamento Sanitário 
do lado norte da sede do município.


