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Av. Augusto Pestana, 1390, Lj. 5, Centro/Linhares

Saiba Mais: Momento Renova 
Rádio Cultura/Rede SIM - 920 AM

Rádio Sim Linhares – 106,1 FM

Rede Gazeta (Linhares) – 98,3 FM

Rádio Litoral (Linhares) – 96,9 FM

Rádio Nova Onda (Linhares) – 104,9 FM

Rádio Sim (Aracruz) – 107,3 FM

Rádio Sim (São Mateus) – 105,1 FM

Rádio Alternativa (São Roque do Canaã) – 
87,9 FM

Cimar Santana Araújo também participou da consulta.

Com a aprovação dos seis projetos a Fundação Renova planeja 

iniciar a execução das atividades no início do primeiro semestre de 

2021. Enquanto isso, está sendo programada uma segunda fase de 

consultas junto à comunidade, onde serão apresentados mais oito 

programas do PBAQ. 

Os moradores Leandro Pereira Conceição e 
Daniele Borges Alves participaram da consulta.

Deste total, três pessoas não  

autorizaram o uso de informações 

e se recusaram a participar da 

pesquisa. Desta forma, foram 

consideradas 166 consultas 

válidas. Todos os seis projetos 

apresentados aos moradores de Degredo foram aprovados e 

tiveram mais de 90% de aceitação, mas algumas ações sofreram 

ajustes após serem discutidas na plenária.  

Durante o evento, além de representantes  

dos troncos familiares da comunidade,  

participaram também membros da 

Fundação Cultural Palmares (FCP),  

da Defensoria Pública da União 

(DPU), da Comissão Quilombola de 

Degredo e da Assessoria Técnica Independente-Associação dos 

Pescadores e Extrativistas e Remanescentes do Quilombo de 

Degredo (ATI-Asperqd), sendo esta, a entidade de assessoria técnica 

formada pela própria comunidade.

Comunidade aprova seis 
programas do PBAQ

No encontro, técnicos comunitários contratados para realizar as 

escutas às famílias iniciaram a plenária relatando suas percepções 

acerca do trabalho desenvolvido. “Houve bastante interesse e 

participação da comunidade nos projetos apresentados. Nas 

minhas visitas, a comunidade deu bastante sugestões”, disse 

Açucena Pazinatto. 

Outro técnico que também relatou o envolvimento da comunidade 

foi Jadilson Gomes, que também é secretário geral da Comissão 

Quilombola de Degredo. “Achei esse formato de consulta, 

contratando os próprios moradores, muito produtivo. As pessoas 

puderam expressar o que tinham em mente e tiveram liberdade 

para conversar e se expressar. Também achei que teve bastante 

troca de experiências”, concluiu. 

Confira, abaixo, um breve resumo dos programas 

aprovados pela comunidade.

Programa de Documentação das 
Referências Culturais do Degredo 1Situação: APROVADO NA ÍNTEGRA

Considerações da comunidade: Sem considerações. 

Programa de Publicação do livro de 
medicina do Degredo

Situação: APROVADO COM CONSIDERAÇÕES 
DA COMUNIDADE

A proposta desse programa era 

reconstruir e publicar o “Livro de Medicina 

do finado Atalino”. O “Velho Atalino”, 

como era conhecido, foi fundador da 

comunidade de Degredo e possuía 

ampla sabedoria na cura de diversas 

enfermidades através do uso de plantas.  

Considerações da comunidade: Durante a plenária, foi definida 

a alteração no nome do livro que, a partir de agora, se chamará 

“Livro de Medicina Tradicional do Degredo”. No material, a 

comunidade solicitou também o acréscimo de informações sobre o 

conhecimento das(os) parteiras(os), que não estavam contemplados 

no livro. 

3

Nesse programa está prevista a identificação dos bens 

culturais de Degredo, sejam eles festas, histórias, comidas, 

conhecimentos, entre outros. Todos os registros serão organizados 

em documentários,livros e outros 

materiais a serem distribuídos 

entre as famílias e também na 

prefeitura de Linhares para manter 

viva a riqueza cultural da comunidade. 

Programa de Incentivo às práticas 
Culturais do Degredo

Situação: APROVADO COM CONSIDERAÇÕES DA 
COMUNIDADE

Neste programa está prevista a criação de uma  

agenda cultural para Degredo, onde serão realizadas 

atividades para a retomada de práticas e festejos  

tradicionais da comunidade, como o baile de forró, 

o Congo e a Folia de Reis. A intenção é que com 

essas práticas, a comunidade retome sua 

tradicionalidade e tenha autonomia financeira 

através do estímulo ao turismo local. Inicialmente, 

para este plano, a previsão de duração das ações 

era de 15 meses. 

Considerações da comunidade: Na plenária, foi 

definido que as ações do programa terão duração de 24 meses. Ao 

final do primeiro ano, haverá uma avaliação dos resultados com a 

possibilidade de prorrogação das ações para mais 12 meses. 
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Programa de Capacitação de Lideranças 
Quilombolas

Situação: APROVADO COM CONSIDERAÇÕES 
DA COMUNIDADE 4
Neste programa, grupos participarão de cursos 

para fortalecer as bases comunitárias. Serão 

identificadas futuras lideranças que vão atuar 

na gestão de processos e apoiar as ações de 

reparação a serem executadas em campo. 

Considerações da comunidade: A comunidade 

sugeriu que não houvesse priorização das 

vagas para nenhum grupo, sejam eles jovens, representantes de 

associações ou troncos familiares. Inicialmente, haverá ampla 

concorrência e o preenchimento das vagas nos cursos será de 

acordo com a ordem de inscrição dos interessados.

Programa de Diálogo, 
Participação e Controle Social

Situação: APROVADO COM CONSIDERAÇÕES 
DA COMUNIDADE

Esse programa tem o objetivo de contribuir 

para a garantia do respeito ao direito dos 

quilombolas, promover o seu envolvimento 

nos projetos e acesso à informação. Para 

isso, serão desenvolvidas ações que 

estimulem o diálogo e a participação dos 

moradores de Degredo. 

Considerações da comunidade: As ações do programa foram 

aprovadas, mas a comunidade solicitou que as atividades sejam 

realizadas por uma empresa terceirizada.  
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Programa de Monitoramento e 
Gestão das Ações do PBAQ 

Situação: APROVADO COM CONSIDERAÇÕES 
DA COMUNIDADE

Considerações da comunidade: Na organização temática do 

programa, a comunidade sugeriu que o eixo de engenharia e 

infraestrutura, além de um engenheiro civil, seja composto também 

por um profissional de arquitetura.
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O objetivo é garantir a execução e os resultados 

previstos nos demais programas. Todas as 

ações do PBAQ deverão ser acompanhadas 

para que os prazos e metas definidos 

sejam cumpridos. Dentre as atividades 

previstas está a elaboração do Plano de  

Ação dos Programas, com a descrição de 

tudo o que será executado. 

Sobre o PBAQ

Em novembro, a Fundação Renova promoveu uma plenária  

on-line para a população de Degredo. A intenção do encontro foi 

apresentar os resultados obtidos com a consulta pública, realizada 

em outubro, sobre seis programas que fazem parte do Plano Básico 

Ambiental Quilombola, o PBAQ. Ao todo, foram realizadas 169 

consultas às famílias quilombolas.

      O PBAQ é um documento que foi estruturado pela Fundação 

Renova e que apresenta programas socioambientais para a 

reparação integral dos impactos causados pelo rompimento da 

barragem de Fundão aos quilombolas. Ele foi elaborado com a 

participação da comunidade e com o engajamento das lideranças 

locais. Por meio desse trabalho em conjunto, foram construídas 

ações que atendessem às necessidades e expectativas dos 

moradores, priorizando a sustentabilidade e o fortalecimento do 

modo de vida tradicional da população de Degredo.   

Comissão quilombola tem 
novos integrantes
A Comissão Quilombola de Degredo, 

fundada em 2017, conta com novos 

membros eleitos. Os integrantes dos 

13 troncos familiares da comunidade 

vão representar os demais moradores 

nos assuntos referentes aos 

impactos do rompimento da 

barragem de Fundão. Além da nova 

composição da Comissão Quilombola, a 

Fundação Renova foi informada também sobre a oficialização no 

nome de Jadilson Gomes para o cargo de Secretário Geral. Jadilson 

já atuava na função desde 2018 mas, somente após a formalização 

do cargo no regimento interno, foi possível a sua nomeação oficial 

para a função. 

O atual secretário falou sobre a importância da Comissão de 

atingidos para a comunidade.  “Nosso trabalho é fundamental 

para a comunidade. A Comissão é o elo de comunicação entre 

os moradores e a Fundação Renova. Eu digo que a Comissão 

é o coração da comunidade. É através dela que os moradores 

conseguem levar as demandas para a Renova e ter as respostas 

que precisam”, disse. 

Quem são os 
novos integrantes da 
Comissão Quilombola

Caliandra Leite da Silva

Carmencilda Borges

Crisma Silva Costa

Francielle Borges de Jesus

Gecildo Borges Carapina

Ivaneia Borges de Jesus

Jadilson Lino de Oliveira Gomes

Jean Borges Albertino

Jean Leite de Oliveira

Lucas Borges

Marcos da Silva Costa

Maria Luiza Leite da Silva

Mônica Silva de Jesus Pazinatto

Ocimar Leite Correia

Simone Silva de Jesus

PBAQ
Plano Básico Ambiental da CRQ


