
Convite

No próximo dia 12 de novembro, a partir das 
10h, temos um encontro marcado no Parque 
de Exposições de Barra Longa! Após passar por 
obras, o espaço será entregue à comunidade.

Neste dia, serão oferecidas atividades de lazer 
e entretenimento, além de cursos e serviços 
gratuitos, por meio da Ação de 
Empreendedorismo e Cidadania, uma parceria 
da Fundação Renova com o SESI e a Prefeitura 
Municipal de Barra Longa. Participe! 

Participe da entrega do 
Parque de Exposições
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Convite

Transporte para a entrega do 
Parque de Exposições

Atenção! Haverá transporte para o evento de

entrega do Parque de Exposições. O ônibus

sairá do distrito de Gesteira, em frente à

quadra, em dois horários: às 9h e às 13h.

Para mais informações, entre em contato pelo 

telefone: 97186-8044.
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Mandei no ZAP!
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Auxílio Financeiro Emergencial

Há alguns dias, informamos que o Auxílio Financeiro 
Emergencial (AFE) voltou a ser pago para:
• Pessoas que aderiram ao Novel (Sistema 

Indenizatório Simplificado) e tiveram o seu AFE 
encerrado após assinatura de Termo de Acordo;

• Pessoas que tiveram o AFE encerrado no processo 
de revisão feito pela Fundação Renova.

Agora, queremos trazer uma outra informação
importante: o valor correspondente ao pagamento
retroativo do AFE (que deveria ser feito, de forma
parcelada, em até 120 dias, conforme decisão
judicial) foi pago pela Fundação Renova em
parcela única (na data de 28/10/2022).

Lembrando que o retroativo é contado a partir da 
data em que cada parcela deveria ter sido paga 
originalmente.

Dúvidas?
Acesse nossos Canais de Relacionamento (0800 031 
2303/ Fale Conosco no nosso site) ou procure o
analista de Diálogo de sua referência.



Em obras

Interdição no trânsito ao lado 
da Ponte Tiara

Devido às chuvas dos últimos dias, foi 

necessário interromper o tráfego de veículos 

e pedestres no desvio, ao lado da Ponte Tiara. 

O aumento do volume de água, por conta das 

condições climáticas, danificou o acesso de 

veículos e a passarela de pedestres.

O desvio para veículos continuará interditado 

até o final das obras no local. Para os 

pedestres será construído um “caminho 

seguro” sobre a nova ponte.

Se você tiver alguma dúvida ou precisar falar 

com a gente, ligue para 0800 031 2303 ou 

entre em contato com a sua referência da 

equipe do Diálogo.
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Oportunidades

Você está em busca de uma nova 

oportunidade? Tem algum(a) conhecido(a) ou 

familiar que esteja? Veja algumas opções para 

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado:

Piloto de barco:: Operador de 
restroescavadeira :: Auxiliar de campo ::

Analista ambiental pleno e sênior ::
Tratador de animais

Para mais informações, acesse: 

recolocariodoce.com.br
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Atenção!

Quando você recebe uma informação, 

costuma conferir quem foi o autor e avalia o 

material antes de repassá-lo? Hoje em dia, 

com a grande quantidade de notícias falsas 

circulando, é muito importante redobrar o 

cuidado. Para ter informação de confiança 

sobre a reparação, use nossos canais oficiais:

Telefone: 0800 031 2303.

Portal do usuário, em nosso site.

Site oficial: fundacaorenova.org 

Equipe de Diálogo Social.

Nossos canais oficiais 
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