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Acompanhe as ações em
andamento em Barra Longa
Atualmente, as ações da Fundação
Renova em Barra Longa estão em
andamento e seguem os cuidados
necessários para prevenir a Covid-19,
em acordo com as autoridades de
saúde e definições municipais. Confira
os avanços das atividades na área
urbana e do Plano de Adequação
Socioeconômica e Ambiental (PASEA):
ÁREA RURAL
Plano de Adequação
Socioeconômica e Ambiental
(PASEA)
As ações do PASEA incluem a
reestruturação produtiva, as hortas,
pomares, infraestruturas rurais,
Assistência Técnica e Extensão
Rural (ATER) e restauração
florestal das Áreas de Preservação
Permanente (APPs). O objetivo é
propor melhorias para a produção
e integração entre o meio ambiente
e o meio rural, em acordo com as
características de cada propriedade.
Veja alguns números:
987 hectares de recuperação e
plantio agrícola no município de
Barra Longa.
14 hortas e 19 pomares
concluídos. Previsão de execução de
25 hortas e 44 pomares no ano de
2021.
Aproximadamente 3.360 horas de
Assistência Técnica e Extensão Rural
(ATER) oferecidas a produtores e
produtoras rurais.
456 estruturas como porteiras,
mata-burros, cochos e bebedouros
executadas.
18 estruturas complexas, como
chiqueiros, galinheiros, currais e
paióis, foram concluídas.
Instalação de 174 km de
cerca para proteção das APPs e
restauração de 50 hectares de mata
nativa.
Cercamento de APPs, atividades
de roçada e preparo do solo e plantio
de mudas nativas em andamento.

ÁREA URBANA
Parque de Exposições
Após a conclusão das obras, prevista
para o segundo semestre de 2021,
o Parque de Exposições de Barra
Longa poderá funcionar como um
espaço para lazer da população e
realização de eventos.
- Instalação de castelo d’água de
35 mil litros concluída.

- Construções em andamento:
Edifício-Sede

Estábulos de equinos

Galpões de gado/curral

Reforma do vestiário

Correção da rede de esgoto no
bairro Volta da Capela
O sistema de esgotamento sanitário
da Avenida Edmundo Mariano da
Costa Lanna, no bairro Volta da
Capela, está passando por obras
para corrigir um rebaixamento do
solo onde a tubulação encontra-se
instalada. As intervenções estão em
andamento desde o dia 12 de abril,
do número 267 (próximo à Ponte
Quidumba) até a Capela, totalizando
153 metros.
Durante o período de realização das
atividades, o tráfego de veículos
ao longo do trecho ocorre no
sistema “Pare/Siga”. As áreas em
obras foram isoladas com grades
de proteção e telas, minimizando
possíveis impactos à população.
Todas as valas abertas ao longo do
dia são devidamente aterradas ao
final de cada turno de trabalho.
Medidas preventivas frente
à pandemia
As atividades em andamento
cumprem uma série de
protocolos, seguindo as
orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS)
e do governo local. As
medidas incluem aferição
diária de temperatura
dos colaboradores,
distanciamento social e uso
obrigatório de máscaras
e álcool em gel.

Expedição faz mapeamento
inédito do Rio Doce
Já imaginou navegar virtualmente
pela bacia do rio Doce, do rio Gualaxo
do Norte até a Foz do rio Doce (no
Espírito Santo), e acompanhar as
ações de reparação em um ambiente
imersivo, como se estivesse descendo
ou subindo os cursos d’agua?
Agora isso é possível com a
Expedição Rio Doce, um dos maiores
mapeamentos já produzidos em uma
bacia hidrográfica, disponível no
site da Fundação Renova e também
no Google Street View. São mais de
1,5 milhão de imagens captadas
em cerca de 600 km de percursos
fluviais, marítimos, terrestres e
aéreo, com vistas panorâmicas de
diversos pontos e localidades, que
permitem a qualquer pessoa, em
qualquer lugar do mundo, navegar
virtualmente pela bacia do rio Doce.
No site, o usuário percorre a região
mapeada com a possibilidade
de interagir com conteúdos
multimídias, como vídeos,
informações e galeria de fotos.
O projeto é uma das iniciativas
para dar transparência às atuais
condições do rio Doce e também
gerar conhecimento sobre
os trabalhos de reparação e
compensação realizados ao longo
da bacia.
Acesse expedicaoriodoce.
fundacaorenova.org para ver o
conteúdo. Navegue, descubra e
compartilhe essa experiência!

Repasses para
investimentos em
educação, infraestrutura
e saúde chegam
a R$ 249 milhões
A Fundação Renova repassou a
segunda parcela do total de
R$ 830 milhões previstos para a
ação integrada com os governos de
Minas Gerais e do Espírito Santo
e municípios atingidos no início
de 2021. Considerando o primeiro
depósito, feito no ano passado, foram
desembolsados mais de R$ 700
milhões.
A Agenda Integrada destina verbas
compensatórias para investimentos
nas regiões impactadas pelo
rompimento da barragem de Fundão
por meio de repasses para o poder
público. Além de infraestrutura
e saúde, parte desses recursos é
voltada para a melhoria de escolas
nos municípios atingidos.
Em Barra Longa, do total de
R$ 3 milhões previstos, R$ 2.550
milhões já foram destinados à
cidade. A prefeitura pode combinar
ou escolher ações como construção
e reforma de creches e pré-escolas,
adequação do mobiliário escolar
e obras para escolas de ensino
fundamental, entre outras, dentro
desse orçamento.
O último repasse será feito pela
Fundação Renova no segundo
semestre de 2021. Clique para
conferir o andamento das parcelas,
a distribuição dos valores e como
podem ser aplicados nas demais
regiões impactadas.

Entenda
Os repasses da Agenda
Integrada são feitos para as
contas judiciais dos estados
e prefeituras. Mediante a
apresentação dos projetos, o
juiz da 12ª Vara Federal libera
as contas para que cada
prefeitura realize as ações.

Agentes comunitários
de saúde concluem
formação para aprimorar
atendimentos no município
O Projeto Barra Longa: Presente do
Futuro Saudável promoveu, no último
dia 16 de abril, uma cerimônia online para a certificação de Agentes
Comunitários de Saúde do município.
20 profissionais, que participaram da
formação oferecida em março para
aprimorar os atendimentos de saúde,
receberam seus certificados.
A formação foi oferecida no formato
virtual e trabalhou o conceito do
agente comunitário como elo entre
comunidade e saúde, responsável
por levar cuidado, informação e
bem-viver às famílias. “O foco
desse processo de aprendizado foi
o cuidado, acolhimento, promoção
da vida saudável, prevenção e
tratamento de diagnósticos como
diabetes, tabagismo, saúde da
mulher, do homem e de gestantes”,
destaca Onésima Mourthé,
coordenadora do projeto.
O projeto é desenvolvido em
Barra Longa desde 2018, pelo
Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento (CPCD) em
parceria com a Fundação Renova, e
se propõe a tornar o município uma
referência em mobilização para o
desenvolvimento comunitário na
bacia do rio Doce.

“Essa formação foi
inexplicável. Em nome dos
Agentes Comunitários de
Saúde de Barra Longa,
quero dizer que foi muito
gratificante, um grande
aprendizado para reforçar,
cada vez mais, aquilo que
nós almejamos para a nossa
área. Sabemos que nosso
foco é cuidar uns dos outros,
e isso se chama atenção
primária: cuidar para que o
adoecimento não aconteça”.
Adriana da Conceição
Mendes
Agente Comunitária de Saúde em Barra Longa

Jovens inscritos no
Projeto Júpiter participam
de curso on-line
Desde março, os participantes do
Projeto Júpiter contam com uma nova
ferramenta para fortalecer a formação
de liderança jovem: uma plataforma
de ensino a distância (EAD). Por lá,
são disponibilizadas aulas no formato
digital, o que possibilita a continuidade
do projeto neste momento de
enfrentamento à pandemia
do novo coronavírus.
O curso tem previsão de duração
até o fim de julho de 2021. Depois,
o projeto entrará na etapa de
elaboração de projetos com os jovens
para promover a transformação
e o engajamento na reparação da
bacia do rio Doce. Como você já
acompanhou no boletim Jornada,
as ações desenvolvidas são voltadas
à revitalização ambiental, social,
econômica e cultural.
As aulas podem ser acessadas por
computadores, tablets, celulares e
smart TVs. Os alunos participam de
atividades em diversos formatos,
com transmissão em tempo real e
também aulas pré-gravadas.
Os conteúdos são transmitidos por
meio de jogos de perguntas, fóruns
e e-books.

Inscrições contínuas
Mesmo com as atividades
em andamento, mais jovens
de 15 a 29 anos podem
ser selecionados ao longo
do processo, dependendo
do número de vagas
disponibilizadas no período
de duração do curso. Acesse
as redes sociais do Júpiter e
acompanhe!

Animais resgatados após
o rompimento da barragem
de Fundão esperam por
novos lares
Uma gata e oito cães, resgatados após
o rompimento da barragem de
Fundão, estão disponíveis para
adoção. Os animais ficam sob os
cuidados da Fundação Renova em
uma fazenda do município de Mariana.
Em função da pandemia, desde o
ano passado, está sendo realizado
um atendimento a distância, com a
possibilidade de entregar o animal
à pessoa que o adotar mesmo em
outras cidades e estados.
Todos os animais são castrados,
vacinados, vermifugados e aptos
para seguirem para novos lares.
Para que a intermediação online se
inicie, o interessado deve entrar em
contato pelo número
(31) 97112-3867 (também WhatsApp)
ou pelo e-mail luciana.sales@
fundacaorenova.org. Durante a
conversa, são enviadas informações,
imagens do animal e orientações
sobre o processo de adoção.
Em seguida, é realizada uma
entrevista remota, no formato
que melhor atenda à pessoa
interessada. O objetivo é que a
equipe possa mapear o perfil
buscado pelo adotante e se ele
tem disponibilidade para receber
o animal de forma segura e
responsável.

Importante!
A Fundação Renova
permanece monitorando
o avanço do vírus e as
orientações dos órgãos de
saúde e do poder público de
cada localidade para que as
entregas sejam agendadas
em um momento seguro a
todos os envolvidos.
Você pode oferecer um
final feliz a algum desses
bichinhos? Clique para
conferir o catálogo com os
animais disponíveis.

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

