
EM 2023 ITUETA TERÁ JOVENS 
BONS DE BOLA E NA ESCOLA

REPARA CIDADÃO
boletim nº 06 - dezembro 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.

Crianças e jovens carentes terão prioridade nas inscrições. Segundo 
Robson, a esperança é que o “Bom de Bola, Bom de Escola” fortaleça 
não só os jovens, mas também toda a estrutura que os envolve. 

“A expectativa é a melhor. Poderemos adquirir equipamentos 
para auxiliar as atividades e pretendemos trazer mais 
profi ssionais para ajudar as crianças. Espero que elas 
saiam um pouco do mundo digital e venham para as 
atividades presenciais aqui no campo, sem ansiedade, 
contribuindo para não fi carem obesas e melhorando 
seu desempenho na escola”.
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Você aí, de Itueta, fi cou 
entusiasmado e quer ver 
seu fi lho no “Bom de 
Bola, Bom na Escola”?
Procure o Robson no 
Campo de Itueta/
Quatituba para fazer a 
inscrição do seu fi lho, 
ou, fi lha. O projeto terá 
duração de 10 meses.

Os papais e mamães de Itueta (MG) e do distrito de Quatituba
têm um motivo a mais para acreditar que seus fi lhos, ou, fi lhas 
podem ser ótimos alunos e, ao mesmo tempo, ótimos atletas. Essa 
é a expectativa com o reinício, em 2023, do projeto “Bom de Bola, 
Bom na Escola”, que foi aprovado na segunda edição do Edital 
Doce, após um período sem atividades.

Foram mais de mil inscrições nessa edição e aqui no Baixo rio Doce, 
48 projetos foram aprovados. Vale lembrar que o Edital Doce apoia 
projetos nas áreas de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer nas regiões 
atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. A segunda 
edição foi dividida em três modalidades, com 202 iniciativas 
aprovadas em Minas Gerais e 61 no Espírito Santo.

Segundo o autor, o Bom de Bola, Bom na Escola, busca tirar as 
crianças da ociosidade e da criminalidade. “A proposta é não deixar 
as crianças ociosas. Queremos tirá-las do mundo das drogas, 
ajudando-as também no bom desempenho na escola”, disse o 
Técnico Robson Rodrigues da Costa, que se dedicará às atividades.

Descubra o rio Doce

Após a assinatura do contrato, até o fi nal de dezembro, caso o projeto 
esteja com todos com as documentações necessárias apresentadas, 
cerca de 100 pessoas serão atendidas de segunda a quinta, de 18h às 
20h, no Campo de Itueta e Quatituba.

RESPONSABILIDADE SOCIAL QUER PARTICIPAR?

Imagem: Arquivo pessoal Robson Rodrigues
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O Grupo de Comunicação que apoia a elaboração desse boletim selecionou duas 
perguntas sobre o processo de reparação para a Fundação Renova responder. Confira:

Por que pescadores profissionais estão sendo 
desrespeitados com a quebra de acordos firmados 
anteriormente, por exemplo, deixando de receber 
o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE)? Ainda 
temos receio de que ele seja cortado novamente 
e não temos laudo que comprova que podemos 
pescar e vender o peixe.

Na época em que fi zemos nosso cadastro, podíamos 
colocar apenas um dano. No cadastro que está sendo 
conduzido atualmente é possível cadastrar mais de um 
dano. Estamos nos sentindo prejudicados. Queremos 
saber por que a Fundação Renova não tem uma proposta 
de indenização dentro do Programa de Indenização 
Mediada (PIM) para as categorias formais que abrangem 
mais de um dano, como é o nosso caso.

A COMUNIDADE PERGUNTA E A RENOVA RESPONDE

Em 2022, o AFE foi cancelado em vários casos. Por 
exemplo, para quem assinou o acordo de quitação 
final no Novel, para pescadores, ou, agricultores 
profissionais que não integram a lista do Ministério 
da Agricultura, dentre outros.

Mas o pagamento do AFE foi retomado dia 10 
de outubro de 2022, por decisão judicial, que 
determinou o restabelecimento do auxílio para 
quem aderiu ao Novel e teve o seu AFE cancelado 
após assinatura de termo de acordo. O AFE 
também foi retomado para quem foi tratado nos 
processos de revisão conduzidos pela Fundação 
Renova, por exemplo, revisão da lista do Ministério 
da Agricultura. O pagamento do AFE retroativo, a 
contar da data em que cada parcela deveria ter sido 
originariamente paga, também foi realizado.

Essa modalidade de indenização existe. Para quem tem 
difi culdade de comprovação de dano, a reparação fi nanceira 
pode ser feita pelo Sistema Indenizatório Simplifi cado, 
conhecido também como Novel. Esse sistema indeniza 
pescadores profi ssionais, proprietários de embarcações e 
empresas, como hotéis, pousadas e restaurantes, e também 
categorias informais, com difi culdade de comprovação de 
danos: artesãos, carroceiros, lavadeiras, pescadores de 
subsistência e informais, areeiros e outros. 

A adesão ao Sistema Indenizatório Simplifi cado é feita 
pelo Portal do Advogado, que também fi ca disponível no 
site da Fundação Renova: www.fundacaorenova.org. Esse 
portal só pode ser acessado por advogados e defensores 
públicos. Ou seja, a pessoa atingida, para aderir ao Sistema 
Indenizatório Simplifi cado ou Novel, precisa ter um 
advogado ou defensor público que a represente.
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Acontece na sua comunidade

Mais de 11 mil moradores de Colatina, Baixo 
Guandu e Aracruz (ES) participaram do evento 
“Ação de Empreendedorismo e Cidadania”, que 
contou com muita prestação de serviço gratuito, 
saúde, lazer e entretenimento.

No dia 26 de novembro, cerca de 2 mil colatinenses participaram 
da ação, sendo atendidos em oficinas de empreendedorismo, 
educação financeira e serviços de cidadania. Além disso as pessoas 
participaram da rua de lazer, das atividades culturais e esportivas, 
recebendo corte de cabelo, aferição de pressão, emissão de 
documentos e oficina de marketing digital.

1 mil e 400 guanduenses também prestigiaram a iniciativa 
no dia 20 de agosto. Foram realizados atendimentos para 
empreendedorismo, qualificações, educação financeira e cidadania 
e atendimentos em atividades infantis. Quem compareceu ganhou 
também lanches durante a ação.

COLATINA

SERVIÇOS

BAIXO GUANDU

AÇÕES DE EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA ATENDEM 
MAIS DE 11 MIL PESSOAS NO ESPÍRITO SANTO

A iniciativa faz parte das ações de reparação 
da Fundação Renova na bacia do rio Doce para 
fomentar a economia local e foi realizada em parceria 
com o Serviço Social da Indústria do Espírito Santo 
(SESI-ES) e Prefeituras Municipais. A ação também 
deu oportunidade para as pessoas aprenderem 
sobre empreendedorismos, com atividades também 
de qualificação e educação financeira.

A programação foi elaborada para atender 
a demandas da população, a partir de 
pesquisas com os moradores, em parceria 
com as prefeituras. “Promover ações como 
essas é uma forma de integrar a comunidade 
como um todo. Ofertamos atividades de 
empreendedorismo, qualificações e serviços 
de cidadania, lazer e saúde, que contribuíram 
para o desenvolvimento das potencialidades 
das pessoas”, destaca o coordenador de 
Contratação e Empreendedorismo Local da 
Fundação Renova, Roberto Ruggeri.

No campo do empreendedorismo, a partir da identificação 
de demanda e do mercado potencial nos municípios, foram 
elaboradas oficinas, palestras, minicursos e orientações 
individuais para interessados em abrir, ou, expandir os 
negócios. Outra ação foi direcionada para a organização 
das contas domésticas, com a oferta de conteúdos sobre 
educação financeira e consultoria financeira familiar.

Na área da saúde, o Circuito Saúde SESI-ES ofereceu 
avaliação do risco de desenvolver doenças cardiovasculares, 
a partir de medidas corporais (pressão arterial, índice de 
massa corpórea e circunferência abdominal) e orientação 
individualizada. 

Já o espaço de lazer contou com brinquedos, carrinho 
de algodão doce e pipoca, pintura facial, escultura de 
balões, cineclube, jogo da limpeza, jogos educativos e 
apresentações culturais.
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A emissão de documentos foi uma das atividades oferecidas
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Comunicar é um processo de troca, de participação e de diálogo. Neste ano, 

reformulamos os canais de comunicação do território para deixar a informação 
mais clara e acessível. Também criamos um grupo de comunicação com 
integrantes das comunidades, que apoiam na definição dos temas que são 

abordados nos canais de comunicação. Já trilhamos um caminho até aqui, mas 

ainda temos muito por fazer. 

A você que nos acompanhou na leitura do boletim Repara Cidadão (com os 

destaques da reparação em sua região), no mural Tá Sabendo (com notícias nos 

Centros de Informação e Atendimento - CIAs) e nas rádios no programa semanal 

Momento da Reparação, o nosso muito obrigado. Para 2023 reafirmamos 

nosso compromisso em te manter informado sobre o processo de reparação 

do rio Doce, buscando tornar os nossos canais cada vez mais acessíveis.

Coordenação:

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

Reportagem:

Projeto Gráfico:
Coletivo É!

Yuri Pimenta Nunes Coelho As matérias dos boletins são sugeridas pelos voluntários do grupo de comunicação local: 
Adilson Ribeiro, Cláudia Tardin, Fernanda Lopes Cardoso, Liliane Jesus de Andrade, 

Lucilene Angélica Soares Boskyvisky e Maria das Graças Cruz Siríaco.

Edivane Ribeiro

Diagramação:
Pop Comunicação Inteligente

CIA Resplendor/MG CIA Aimorés/MG CIA Baixo Guandu/ES Colatina/ES
Rua Antacildas Sérgio Ferreira, 

nº 34, LJ 02, Centro
Avenida Doutor Américo Martins 

da Costa, nº 13, Loja 3, Centro
Avenida 10 de Abril, nº 760, 

Centro
Avenida Brasil, nº 216, 

Lacê

Institucional

COMUNICAR SOBRE A REPARAÇÃO, 
ESSE É O NOSSO COMPROMISSO

As palavras deste caça-
palavras estão escondidas na 
horizontal, vertical e diagonal, 
sem palavras ao contrário.

CAÇA-PALAVRAS 
REPARA CIDADÃO

Divirta-se

CIDADANIA
EDITALDOCE
OBRIGADO
REPARAÇÃO

Boas festas e feliz ano novo!


