Rede Rio Doce Mar está de cara nova e lança seu site
A Rede Rio Doce Mar (RRDM) dá mais um passo rumo ao fortalecimento de sua
atuação como rede acadêmica técnico-científica que prima pela autonomia,
transparência e imparcialidade: lança sua página institucional www.rrdm.net.br.
Nela, o usuário pode entender mais sobre o propósito da RRDM e encontrar
informações sobre o Programa de Monitoramento da Biodiversidade Aquática
(PMBA) firmado pelo acordo de cooperação técnico-científico com a Fundação
Renova e a Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (FEST). O site também dá
acesso ao sistema interno (intranet) destinado aos colaboradores da rede, que tem
como principal objetivo facilitar a integração das frentes de trabalho,
compartilhando, entre outros, conhecimento, experiências, procedimentos para a
execução dos processos internos.
Além disso, o portal torna pública a nova identidade visual da RRDM. Sua marca
passou por uma revitalização, dando um ar mais moderno e consolidando o nome
da rede no que diz respeito à sua atuação em ações que dão suporte a iniciativas de
interesse público na identificação e mensuração de alterações na qualidade de
ambientes aquáticos (continentais e marinhos) devido ao rompimento da barragem
de Fundão, em Mariana (MG). Ações essas que não só tratam de impactos sobre a
biodiversidade, mas também impactos

econômicos, socioculturais e político-

institucionais, assim como auxiliam na definição de medidas reparatórias,
mitigatórias e compensatórias relacionadas a eles.
O site da RRDM tem o objetivo de estabelecer um contato mais próximo com seus
parceiros e com a sociedade em geral, deixando clara a postura da RRDM como
organização e qual é o seu compromisso. Agora, ficará mais fácil para todos
acompanhar o andamento do PMBA e as informações que envolvem o Programa,
assim como as futuras ações da RRDM. A página também é um canal de interação
tanto para o público interno quanto para o externo, que terão acesso a ações,
notícias, eventos, parceiros, entre outros destaques. Acesse e confira.

