
Mandei no ZAP!

Tratamento de esgoto vai 
melhorar a qualidade da água

Cerca de 350 moradores de Rio Doce serão 

beneficiados com três novas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE’s). Na reta final de 

conclusão das obras, as unidades atenderão 

aos distritos de Jorge, Matadouro e São José 

do Entre Montes, conhecido como Tapera.

Após passar por alguns processos, a água com 

impurezas que retorna dos distritos poderá ser 

devolvida ao meio ambiente. Ao todo, serão 

tratados nas ETE’s cerca de 52 metros cúbicos 

de esgoto por dia. Mais informações, acesse: 

fundacaorenova.org ou ligue 0800 031 2303.
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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 

Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado:

✓ Motorista de caminhão traçado

✓ Mecânico de máquina pesada

✓ Operador de restroescavadeira

✓ Eletricista

Para mais informações, acesse: 

recolocariodoce.com.br
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Fique ligado(a)

Quer aprender a tocar violão 
e cantar? 

Se você sempre teve esse sonho, mas não 

conseguia tirar do papel, chegou a hora! Ainda 

dá para se inscrever nas aulas gratuitas que 

estão acontecendo aqui na região. A ação faz 

parte do Plano de Reparação das Referências 

Culturais que conduzimos em cooperação com 

a Unesco.

Para participar, basta ter seu próprio 

instrumento e bastante vontade de aprender, 

combinado? Ligue ou mande um WhatsApp 

para: 

• (31) 98210-8497 (Tairik Lopes) - Rio Doce.

• (31) 99525-4186 (Denise Nascimento) -

Santa Cruz do Escalvado.
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Acesse

Sabia que, para acompanhar o andamento do 

seu processo de cadastro, você pode acessar o 

Portal do Usuário? Basta entrar em 

renova.org e clicar na aba do portal, no canto 

superior direito do nosso site. Para ter acesso, 

é preciso informar o número de CPF e a senha. 

Não se esqueça: prezamos pelo diálogo e pela 

transparência. 

Portal do usuário
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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.


