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Essa é a primeira edição do Jornada de Rio Doce e de Santa Cruz do Escalvado.
O propósito é informar e prestar contas sobre o processo de reparação dos danos
do rompimento da barragem de Fundão. O boletim é impresso, mas em função do
coronavírus, a distribuição desta edição será apenas digital. Leia e compartilhe.

Edital Doce MG divulga
lista de projetos aprovados

Iniciativas de cultura , turismo,
esporte e lazer serão apoiadas
Foto: Nitro Imagens

Com o propósito de estimular ações que
promovam a melhoria da qualidade de
vida da população nas áreas atingidas
pelo rompimento da barragem de
Fundão, o Edital Doce MG da Fundação
Renova aprovou 139 projetos de 35
municípios mineiros para áreas de
Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.
Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
tiveram 13 projetos selecionados para
ações relacionadas a atividades de
artesanato, música, tradições locais,
turismo rural e futebol. Veja quais são:
RIO DOCE
Adriana de Araujo Lopes

Adriana de Araujo Lopes

Esporte e
Lazer

Associação Comunitária
Rural do Jorge

Produção, Cultura, Arte e
Tradição, Um Rio Doce de Bão!

Turismo

Associação Cultural Semear

Semeando Saberes

Cultura

Dulce Honorata de Souza

A Arte no Espaço da Fé

Cultura

Fernando Natali

Projeto Chuteira de Ouro

Esporte e
Lazer

Grupo Contos e Encantos

Contos e Encantos

Cultura

Helena da Silva Lopes

Memórias do Brincar, Resgate
de Brinquedos e Brincadeiras

Esporte e
Lazer

Turma do Gueto

Projeto Carnagueto

Cultura

SANTA CRUZ DO ESCALVADO
Associação Desportiva,
Cultural e Artística de
Capoeira e Cidadania
Integrada - ADCACCI

Projeto Renova de Incentivo
da Cultura Afro-Brasileira
“Igualdade e Cultura: uma
Ponte que nos une”

Esporte e
Lazer

Associação Música
e Arte (AMA)

Associação Música
e Arte (AMA)

Cultura

Instituto Cultural
Abrapalavra

Contos de Lá
nos Cantos de Cá

Cultura

Maria José Reale Pereira

Cruzes nas Vilas e Caminhos

Cultura

Maria José Reale Pereira

Horas a Fio

Cultura

A lista completa de projetos está
disponível no site: fundacaorenova.org/
paineis/edital-doce-mg.

Medidas preventivas
contra o coronavírus
Em razão dos alertas da Organização
Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério
da Saúde sobre o aumento de casos do
novo coronavírus no Brasil, a Fundação
Renova decidiu paralisar suas obras até
3 de abril e interromper as atividades que
demandam contato com as comunidades,
incluindo visitas domiciliares,
atendimentos para indenização e
reuniões coletivas. Nesta data, uma
nova avaliação será feita para decidir
sobre o retorno com segurança. Acesse
o site fundacaorenova.org para mais
informações. Caso tenha alguma dúvida, o
canal 0800 031 2323 continua ativo.
As medidas preventivas foram
tomadas para conter a disseminação
do coronavírus e prezar pela proteção,
saúde e bem-estar da população e
colaboradores. A conscientização é muito
importante em casos de pandemia.
Evite sair de casa e aglomerações,
principalmente se estiver no grupo de
risco (idosos e portadores de outras
doenças). Saiba como evitar o contágio
em coronavirus.saude.gov.br.

Estudo vai avaliar riscos
à saúde humana e ao
meio ambiente
Os municípios de Santa Cruz do
Escalvado e de Rio Doce receberão neste
ano os estudos de Avaliação de Risco à
Saúde Humana através da estratégia de
Gestão Ambiental Integrada para Saúde
e Meio Ambiente (GAISMA).
Os estudos foram determinados pela
decisão judicial da 12ª Vara Federal Cível
e Agrária da Seção Judiciária de Minas
Gerais (SJMG) e serão conduzidos por
uma empresa independente.
O objetivo é identificar a concentração
de elementos químicos no ambiente
que possam representar riscos à saúde
da população e ao meio ambiente e sua
relação com o rompimento da barragem de
Fundão. Os estudos seguirão as diretrizes
do Ministério da Saúde e o levantamento
das preocupações das comunidades será
realizado como parte da metodologia.
Conheça as fases:

FASE

01

Mapeamento dos impactos e
possíveis impactos do rompimento
Levantamento das preocupações
da comunidade
Levantamento dos estudos já
realizados no município
Plano de Amostragem

FASE

02

FASE FASE FASE

03
04
05

Execução do Plano de Amostragem,
no qual coleta-se:
Solo
Sedimento
Poeira domiciliar
Água
Alimentos vegetais
Alimentos de origem animal
Elaboração dos estudos para saúde,
meio ambiente e ecológico
Elaboração do plano de
reabilitação integrado
Implementação do plano de
reabilitação integrado

Oficina de Sistemas Agroflorestais
em Santa Cruz do Escalvado
Foto: Nitro Imagens

Dia no campo promove
conhecimento para
produtores rurais
A chuva forte não impediu que quase
40 pessoas participassem de um dia de
atividades de campo em uma Unidade
Demonstrativa (UD) recém implantada
pela Fundação Renova no sítio Barra do
Piranga, em Santa Cruz do Escalvado.
No dia 12 de fevereiro, produtores
rurais e técnicos da Assistência Técnica
Extensão Rural (ATER) aprenderam e
esclareceram dúvidas sobre manejo,
controle de pragas, sucessão de
espécies, entre outros assuntos, durante
uma Oficina de Sistemas Agroflorestais
(SAF). Também realizaram um mutirão
de manejo para colocar em prática os
conhecimentos que aprenderam.
Essa ação faz parte do Projeto Renovando
Paisagem, realizado em parceria com o
WRI Brasil e o Centro Internacional de
Pesquisa Agroflorestal (ICRAF), que tem
como objetivo a aplicação de métodos
sustentáveis de produção agropecuária
para a recuperação do meio ambiente
em áreas atingidas pelo rompimento da
barragem de Fundão.

Instrumentos e fardas foram
doados para grupo de congado
Foto: Divulgação

Valorizar a cultura é acreditar
na história de um povo
Instrumentos musicais e vestimentas
foram doados pela Fundação Renova,
por meio do Programa de Preservação da
Memória Histórica, Cultural e Artística,
para o Congado de Nossa Senhora
do Rosário de Santana do Deserto,
comunidade de Rio Doce.
As fardas foram confeccionadas pela
Associação de Costura de Rio Doce,
fazendo jus à importância dessa
manifestação cultural e religiosa para os
moradores, que não só tentam preservar
as tradições como promover encontros
entre gerações.
O Congado de Nossa Senhora do Rosário
de Santana do Deserto é um bem imaterial
do município. A mistura de músicas,
danças, batidas do tambor, estandartes,
vestes coloridas e homenagens à santa
expressa a fé dos moradores. As doações
tiveram como objetivo estimular a
retomada das atividades do Congado, o
espaço de convívio e de interação dos
membros da comunidade.

Ouvidoria estará mais
presente nos territórios
A Fundação Renova concluiu a
contratação do ouvidor-geral.
Pedro Strozenberg, advogado e
especialista em Direito Público, foi
escolhido para a função no final de
2019 e terá mandato de quatro anos.
“A Ouvidoria da Fundação já existe e
com atuação responsável e cuidadosa
no recebimento e tratamento das
manifestações recebidas. Mas amplia
seu escopo e se propõe a ser agora
mais propositiva, reforçar a presença
nos territórios e o diálogo ativo com
as comunidades”, afirma Strozenberg.
Entre as suas atribuições está a
articulação com diversos públicos que
se relacionam com a Renova para dar
mais agilidade às respostas.
A contratação do ouvidor-geral foi
uma determinação do TAC (Termo de
Ajustamento de Conduta) Governança,
acordo que criou diferentes instâncias
para assegurar a participação dos
atingidos na reparação. Assista à
entrevista com Pedro Strozenberg.

O que a Ouvidoria
da Renova faz?
A Ouvidoria é o canal que recebe
manifestações e denúncias envolvendo
irregularidades nas atividades da
organização, incluindo fraudes, desvios
de conduta e impactos negativos
sobre os direitos humanos. Todas
as manifestações registradas são
apuradas com confidencialidade.
Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

Rua Maranhão, 6 – Novo Soberbo
Distrito de Santa Cruz do Escalvado

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717

