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Barra Longa recebe
brinquedoteca para
fortalecer os serviços de
assistência social
O Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de
Barra Longa agora conta com mais
um espaço para atender à população:
uma brinquedoteca. Após o período
de pandemia, o local oferecerá ações
voltadas a crianças, adolescentes
e jovens atendidos pelo Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS).
A brinquedoteca foi entregue
em novembro e é uma das ações
previstas pelo Termo de Cooperação
Técnica e Financeira assinado
entre a Fundação Renova e o
município de Barra Longa. No total,
aproximadamente R$ 1 milhão será
destinado ao fortalecimento do
Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) na cidade.
O termo prevê ainda a contratação
de recursos humanos e o
fornecimento de capacitação,
veículos e combustível, entre outros
pontos. Além da brinquedoteca, um
Assistente Social e um Psicólogo
iniciaram o trabalho no SUAS em 30
de novembro, totalizando
4 profissionais a serviço no
município.
“Quando puder ser utilizada, a
brinquedoteca vai estimular a
experiência lúdica e a vivência
artística como formas de expressão,
interação e proteção social,
fortalecendo o convívio familiar
e comunitário”, afirmou Glaziane
Silva, especialista do Programa de
Proteção Social da Fundação Renova.

“A brinquedoteca é mais
um sonho que estamos
concretizando. Fiquei muito
feliz com a entrega e acho que
as crianças e adolescentes
vão gostar bastante. Ficou um
ambiente muito aconchegante,
calmo, de concentração, que
poderá ser aproveitado pelos
adolescentes para estudar. Foi
um ótimo ganho que tivemos
para a comunidade. Vamos
inaugurar o espaço quando
tudo se normalizar e as
atividades da escola municipal
forem retomadas”.
Viviane Moreira
Chefe de Departamento
Municipal de Assistência Social
em Barra Longa.

Comunidades atingidas
participam dos Fóruns de
Prestação de Contas
Desde o mês de outubro, três Fóruns
de Prestação de Contas foram
promovidos com comunidades de
Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado
e Rio Doce. Os eventos, que tiveram
entre os temas Restauro Florestal,
Agenda Juventudes, Diálogo Social e
Canais de Comunicação, integram o
Resulta: Encontro para Prestação de
Contas da Fundação Renova.
A iniciativa da equipe de Diálogo Social
da Renova contempla ainda toda a
bacia do rio Doce, com o objetivo de
compartilhar informações, identificar
expectativas e dialogar sobre as ações
de reparação e compensação junto
às comunidades.
Como medida de prevenção
à propagação da Covid-19, os
encontros estão acontecendo no
formato virtual nos três municípios.
A opção pelo modelo on-line é uma
ação preventiva com o intuito de
evitar aglomerações, atendendo às
orientações da Organização Mundial
da Saúde (OMS).
As equipes de Diálogo e Canais de
Relacionamento da Fundação Renova
são responsáveis por mobilizar o
público e articular as informações
junto aos programas de reparação
e compensação. Em toda a bacia do
rio Doce, o evento já envolveu mais
de 700 pessoas de aproximadamente
25 comunidades em 20 municípios
mineiros e capixabas onde a
Fundação Renova atua.

REUNIÕES VIRTUAIS
Além dos Fóruns de Prestação de
Contas, a equipe de Diálogo Social
e as comunidades de Barra Longa,
Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
estão participando de reuniões online para conversar sobre o processo
de reparação. Durante os encontros,
realizados pelo Google Meet, os
participantes levam demandas, críticas
e sugestões.
As reuniões acontecem de acordo com
as demandas dos atingidos, após o
processo de escuta e as solicitações
de pautas recebidas pela equipe de
Diálogo Social. Tem alguma sugestão
de tema para as próximas reuniões?
Entre em contato com a equipe do
Diálogo e faça sua proposta!

Saiba mais sobre o novo
sistema indenizatório para
casos de difícil comprovação
Implementado em agosto de 2020, a
partir de decisão da 12ª Vara Federal,
o Sistema Indenizatório Simplificado
atende aos casos de difícil
comprovação de danos causados pelo
rompimento da barragem de Fundão.
Por meio desse Sistema, a Fundação
Renova está realizando o pagamento
de indenizações para categorias
informais como lavadeiras, artesãos
e pescadores de subsistência.
Naque (MG) e Baixo Guandu (ES)
foram os primeiros municípios a
receberem decisão favorável da
Justiça, em resposta aos pedidos
enviados pelas comissões locais
de atingidos. Desde novembro,
os atingidos de Itueta, em Minas
Gerais, e dos municípios capixabas
de Aracruz, Conceição da Barra,
Linhares e São Mateus também
puderam aderir ao sistema.
Em dezembro, foi a vez de Ipaba
do Paraíso (distrito de Santana do
Paraíso); Pedra Corrida (distrito de
Periquito); Revés do Belém (distrito
de Bom Jesus do Galho); Cachoeira
Escura (distrito de Belo Oriente)
e Baguari (distrito de Governador
Valadares) receberem sentença
favorável da 12ª Vara Federal.
Também apresentaram petições e
aguardam as decisões judiciais as
comissões locais de Rio Doce, Santa
Cruz do Escalvado, Chopotó, Aimorés
e Colatina, além da Associação
Jequitibá e da Confederação
Nacional dos Pescadores e
Aquicultores.
O acesso ocorre por meio de uma
plataforma on-line disponível
a advogados e defensores
públicos no site da Renova. Para
o recebimento das indenizações,
é preciso cumprir todas as etapas
definidas em sentença judicial,
apresentando as documentações
exigidas. Após aceite, o termo de
aceite é encaminhado à Justiça.
Depois da homologação pelo Juízo,
a indenização é paga em até 10 dias
úteis.
Os valores variam de cerca de
R$ 23 mil a R$ 567 mil, dependendo
do dano sofrido. Até 07 de dezembro,
cerca de 2.000 pessoas em cinco
cidades receberam os pagamentos
— totalizando mais de R$ 178
milhões. O número de pagamento
cresceu cerca de 300% em um mês.
Para saber mais sobre o Sistema
Indenizatório Simplificado e o
avanço nos pagamentos, acesse:
fundacaorenova.org

Produtos de artesãos barralonguenses são expostos na
São Paulo Fashion Week
Os artesanatos e iguarias de 13
grupos de artesãos de Barra Longa e
Mariana marcaram presença na São
Paulo Fashion Week, em novembro.
As peças fazem parte da coleção
Minha Casa em Mim, lançada no
desfile do estilista Ronaldo Fraga
que encerrou a edição de 2020 do
maior evento de moda do Brasil. Em
função da pandemia, todos os desfiles
aconteceram no formato on-line.
O desfile trouxe o tema “Zuzu Vive”,
uma homenagem à estilista Zuzu
Angel, que completaria 100 anos em
2021. A coleção Minha Casa em Mim
integra o projeto Catarse Coletiva,
criado pela Fundação Renova em
parceria com a Associação de
Cultura Gerais (ACG), e tem Ronaldo
Fraga como curador. O objetivo da
iniciativa é fomentar boas ideias,
construindo uma rede colaborativa
de produtos criativos e sustentáveis
e resgatando saberes por meio
da economia criativa e produção
associada local.
Conheça mais sobre o projeto e
confira todo o catálogo de produtos
em: www.minhacasaemmim.com.br.

“A entrada do Ronaldo Fraga
na nossa vida depois do
rompimento da barragem de
Fundão foi muito importante,
porque tínhamos ficado quase
paradas. Essa visibilidade
que ele deu para nós e para o
nosso bordado nos fez erguer
a cabeça, caminhar, se sentir
vivas de novo. E isso deixa a
gente muito feliz e confiante.
O desfile desse ano na SPFW,
apesar de ter sido todo online, foi muito bom e está
trazendo frutos. Onde está o
nosso bordado, está o nosso
coração. E essa parceria
com a Fundação Renova e a
ACG é muito importante para
incentivar a gente”.
Ana Maria Pereira
Casa das Artes e Meninas
da Barra

Acompanhar a qualidade
da água ficou mais fácil
A partir de agora, você tem um novo
canal no site da Fundação Renova para
acompanhar o monitoramento da água
na bacia do rio Doce: o Boletim das
Águas. O material traz informações de
maneira simplificada e transparente,
facilitando o entendimento do público
em geral.
Todo mês serão divulgados registros
sobre o monitoramento dos rios
Gualaxo do Norte, Carmo e Doce,
impactados pelo rompimento da
barragem de Fundão. A proposta
é tornar mais acessíveis os dados
coletados pelo Programa de
Monitoramento Quali-Quantitativo
Sistemático (PMQQS), já disponíveis
no Portal de Monitoramento do rio
Doce. Desde 2017, o programa gera
uma base de dados contínua sobre
a qualidade da água e sedimentos,
com parâmetros físicos, químicos e
biológicos.
O Boletim das Águas traz
explicações diretas de questões
como qualidade da água bruta,
níveis de metais encontrados e
índices técnicos como IQA (sobre
qualidade da água) e ICT (sobre
substâncias potencialmente tóxicas
na água). Acesse o boletim no site da
Fundação Renova e acompanhe!

Já conhece o Portal da
Transparência da
Fundação Renova?
No ar há pouco mais de um ano,
o Portal da Transparência traz
informações e números rastreáveis,
que permitem a toda a população
acompanhar e fiscalizar as ações da
Fundação Renova de maneira simples.
Atendendo à Lei da Transparência,
o portal é interativo, atualizado
mensalmente e contribui também
para aproximar a Fundação Renova
dos atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão.
Essa página faz parte da iniciativa
internacional OGP (do inglês Open
Government Partnership), que
pretende incentivar em todo o
mundo práticas governamentais
relacionadas à transparência dos
governos, ao acesso à informação
pública e à participação social.
Assim, é possível ampliar e
qualificar a participação e o controle
social no contexto de reparação ao
longo da bacia do rio Doce.
Além de acessar informações
sobre o trabalho desenvolvido pela
Fundação Renova, as pessoas podem
registrar manifestações no Portal
da Transparência. Nesse caso, o
usuário é direcionado para os Canais
de Relacionamento e em até 20 dias
recebe orientações sobre como o
processo vai seguir. Clique aqui para
acessar o portal!

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.
org/fale-conosco

R. Matias Barbosa, 14, Barra Longa - MG

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717

