
Chamada de experiências e boas práticas:
EDUCAÇÃO PARA A REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DOCE

“São vidas pequenas das calçadas (...)/Mas viver é mansamente brotar (...)/
São vidas dos belos horizontes/Gente das mais preciosas fontes/Onde ser é 
ternamente brotar(...)”

“Rio Doce”, Beto Guedes, Tavinho Moura, Ronaldo Bastos (1981)

Os rios, desde sempre, agregam vida em torno de si. Cada bacia tem seus valores culturais, sua 
identidade e sua dinâmica econômica e ambiental. Muita gente conhece e cuida do rio. E a Fundação 
Renova quer conhecer esses cuidadores do rio Doce!

São pessoas e instituições que vêm fortalecendo a cultura local; gente que cuida e planta floresta e 
nascente; que estrutura modelos de produção e conservação; que melhora a qualidade da vida e das 
águas, seja por meio de conhecimento tradicional e/ou técnico. 

Queremos conversar com todos que vêm acumulando experiências para o processo de revitalização 
da bacia do rio Doce. 

Se você é uma dessas pessoas ou se conhece alguém assim, participe desta chamada pública e venha 
conosco! Juntos, podemos tecer uma rede de cuidadores de rio, que colabore com o processo de 
educação para revitalizar a bacia do Rio Doce.

Para fazer a diferença neste processo, é preciso valorizar o conhecimento e a riqueza de experiências 
já existentes, que são muitas.

Contexto: o rompimento da barragem 
Muita coisa mudou desde o dia 5 de novembro de 2015. Com o rompimento da barragem de Fundão, 
distritos foram impactados, famílias tiveram que deixar suas casas, crianças perderam suas escolas, 
comunidades ficaram sem água, pescadores e produtores rurais perderam seu trabalho. Relações 
comunitárias foram rompidas. 

A Fundação Renova foi instituída para executar e fazer a gestão dos programas socioambientais e 
socioeconômicos de reparação, restauração e reconstrução das regiões impactadas pelo rompimento 
da barragem de Fundão, previstos no Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC), 
celebrado entre as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, a União e os estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo. 

A construção do Programa de Educação Ambiental integra o conjunto de ações previstas nesse Termo. 
A implementação e atuação do Programa têm duração prevista de 10 anos.

Temos grandes desafios pela frente, principalmente porque se tratam de impactos com extensões 
diferentes, de acordo com cada comunidade afetada. Porém, entendemos que um dos passos mais 
importantes para que eles sejam superados é o trabalho colaborativo, feito lado a lado com as 
comunidades impactadas.



Para que isso se torne realidade, vamos começar com um convite:  vamos trocar boas práticas e 
experiências de revitalização, com o objetivo de mapear contribuições de comunidades, instituições 
ou pessoas que atuam em processos de revitalização da bacia do Rio Doce? Essa troca e aprendizagem 
vão subsidiar a construção do Programa de Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce e, 
também, favorecer o engajamento comunitário neste processo.

Este convite irá culminar em um encontro que vai reunir cerca de 40 boas práticas, para refletir 
sobre o processo educativo da revitalização da bacia do Rio Doce. Experiências de sucesso em 
outras bacias hidrográficas também poderão participar.

Sobre o Encontro de Prosa e Saberes para a Revitalização da Bacia do Rio Doce  
No primeiro momento do mapeamento, convidaremos 40 experiências ou projetos. Cada 
experiência/projeto poderá ser representada por até dois participantes no Encontro de Prosa e 
Saberes para a Revitalização da bacia do Rio Doce. 

As boas práticas selecionadas vão subsidiar a construção do Programa de Educação Ambiental, 
a ser elaborado pela Fundação Renova.

As experiências mapeadas serão publicadas em um livro ao final do processo de elaboração do 
Programa de Educação para Revitalização da bacia do Rio Doce.

O Encontro ocorrerá nos dias 27 e 28 de setembro de 2017 e promoverá um diálogo entre as 
experiências, fortalecendo a costura de uma rede de práticas ao longo da bacia. 

As despesas referentes ao transporte e hospedagem dos participantes selecionados serão 
custeadas pela Fundação Renova.

Seleção das Experiências e Boas Práticas
Os critérios para convidar as 40 experiências que farão parte do Encontro de Prosa e Saberes para 
a Revitalização da bacia do Rio Doce envolvem a busca de tecnologias sociais e/ou ambientais e 
de tradições e práticas sociais relevantes para o desenvolvimento comunitário, entre outras. Tudo 
isso pode ajudar no processo educativo para a revitalização dessa bacia.  
 
Os casos inscritos serão analisados por uma comissão de avaliação, com acompanhamento da 
Câmara Técnica de Educação, Cultura e Turismo do Comitê Interfederativo (CIF). Para garantir a 
diversidade, as experiências e as boas práticas serão organizadas em quatro dimensões: social, 
ambiental, econômica e cultural.

Como posso inscrever minha prática?
As inscrições poderão ser realizadas por meio dos formulários impressos, encaminhados pelos 
Correios, ou no site da Fundação Renova. Basta seguir os seguintes passos:

1. Inscrições via Correios*:
a.Solicite sua Ficha de Inscrição nos Centros de Informação e Atendimento da Fundação 
Renova. Os endereços estão informados no item Divulgação dos Resultados.
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b. Preencha a Ficha de Inscrição com a identificação de até dois participantes e responda 
as perguntas apresentadas.

c. Encaminhe a Ficha de Inscrição via carta registrada ou Sedex para:

FUNDAÇÃO RENOVA
Aos Cuidados:
Área de Educação e Cultura
Av. Getúlio Vargas, 671 - 5º andar, Funcionários - Belo Horizonte, MG
CEP 30112-021 

Ou entregue o formulário devidamente preenchido no Centro de Informação e 
Atendimento em que solicitou a versão impressa.

2. Inscrições pelo site da Fundação Renova*:
a. Acesse o site da Fundação Renova: www.fundacaorenova.org

b. Preencha a Ficha de Inscrição com a identificação de até dois participantes e responda 
as perguntas apresentadas.

c.Encaminhe a Ficha de Inscrição preenchida.

*Observações Importantes: 
Também é possível, de forma complementar e não avaliativa, anexar até duas fotos e/ou fazer um 
vídeo com o relato de sua experiência e enviá-los pelos Correios juntamente com a ficha ou seguindo 
os seguintes passos:

Como enviar arquivos pelo Sendspace?

1. Abra a página do Sendspace no seu navegador.

2. Selecione o arquivo que será transferido, em seu computador, e clique nele duas vezes.

3. Pressione “Upload” e aguarde. Não é necessário preencher nenhum outro campo.

4. Após a finalização do processo, clique no nome do arquivo, que estará no topo da página 
(lateral superior esquerda).

5. Copie o link da nova página que será carregada e insira no campo indicado no formulário 
abaixo (item IV).

Prazo para inscrição
A publicação desta Chamada Pública entrará em vigor no dia 17 de julho de 2017 e será finalizada 
em 31 de agosto de 2017.
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Disposições Gerais:
Informações complementares ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail 
chamada.educacao@fundacaorenova.org.

Agradecemos a sua atenção e aguardamos a sua história!

Atenciosamente, 

FUNDAÇÃO RENOVA

CENTRO DE INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO - FUNDAÇÃO RENOVA

MINAS GERAIS

Aimorés Av. Doutor Américo Martins da Costa, 13, Loja 3, Centro – Aimorés

Barra Longa Rua Matias Barbosa, 14, Centro – Barra Longa

Cachoeira Escura Rua Monteiro Lobato, 557, Alex Muller – Distrito de Belo Oriente

Governador Valadares Rua Barão do Rio Branco, 480, Edifício Work Center, Sala 601, Centro – 
Governador Valadares

Mariana Av. Bom Jesus, 195, Centro – Mariana

Novo Soberbo Rua Maranhão, 06 – Distrito de Santa Cruz do Escalvado

Pedra Corrida Av. Francisco Silveira Filho, 287, Casa A – Distrito de Periquito

Resplendor Rua Morais de Carvalho, 831, Sala 4, Centro – Resplendor

Tumiritinga Avenida Amazonas, 980, Centro – Tumiritinga 

ESPÍRITO SANTO

Baixo Guandu Rua Madame Albertina Holz, 165, Loja 4, Comercial Teles – Baixo Guandu

Colatina Avenida Getúlio Vargas, 500, Colatina Shopping, Sala 812, Centro – Colatina

Linhares Av. Presidente Getúlio Vargas, 1.220, Sala 315, Torre A, Centro – Linhares

Regência Rua Lídio de Oliveira, 3, Loja 2, Regência

Divulgação dos resultados
O resultado da análise das experiências inscritas será disponibilizado no período de 11 a 22 de 
setembro de 2017, via e-mail, contato telefônico, na internet (em http://www.fundacaorenova.
org/) e nos Centros de Informação e Atendimento da Fundação Renova:



I. INFORMAÇÃO DO PARTICIPANTE 1 (Pessoa Física, comunidade e/ou instituição)

Nome da participante:

Endereço:

Número Complemento:

Bairro:                                               Município:                                                                 UF:              CEP:

Telefone (s):

E-mail:

Documento de 
Identidade: SSP: CPF:

Representa alguma 
instituição: (  )Sim (   )Não

Qual?
CNPJ: 
Site (home page) da instituição:

Cargo/função:

Município (s) de atuação:

II. INFORMAÇÃO DO PARTICIPANTE 2 (Pessoa Física, comunidade e/ou instituição)

Nome da participante:

Endereço:

Número Complemento:

Bairro:                                               Município:                                                                UF:              CEP:

Telefone (s):

E-mail:

Documento de 
Identidade: SSP: CPF:

Representa alguma 
instituição: (  )Sim (   )Não

Qual?
CNPJ: 
Site (home page) da instituição:

Cargo/função:

Município (s) de atuação:
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ANEXO I: FICHA DE INSCRIÇÃO



III. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS E EXPERIÊNCIAS

1. Qual a prática relevante que você gostaria de apresentar para apoiar o processo de educação/engajamento 
para a revitalização da Bacia do Rio Doce?

2. O que motivou você, sua comunidade ou organização/instituição a desenvolver essa prática?

3. Como é estimulada e como ocorre a participação da comunidade?

4. Quais o(s) resultado(s) percebidos e o que mudou? Quais consequências práticas foram geradas?
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5. Conte um pouco do desenvolvimento da experiência: principais fases, atores sociais e institucionais 
envolvidos, problemas levantados e solucionados.
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