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Ações buscam fortalecer
a assistência social e a
saúde em Barra Longa

As ações para fortalecer o Sistema
Único de Assistência Social (SUAS)
e o Sistema Único de Saúde (SUS)
seguem em andamento. Alguns
exemplos são os repasses de
recursos para a contratação de
profissionais como psicólogos,
médicos plantonistas e enfermeiros.
As entregas também incluem veículos
para o deslocamento das equipes do
SUAS, do SUS e de pacientes.
As iniciativas estão previstas nos
acordos firmados com Barra Longa
em agosto de 2020, para as ações
voltadas à assistência social, e
setembro de 2020, para a saúde.

No total, serão destinados
aproximadamente
R$ 1 milhão ao fortalecimento
do SUAS e R$ 8 milhões
ao SUS. Os programas de
Proteção Social e Saúde da
Fundação Renova apoiam e
fortalecem o SUAS e o SUS,
conforme suas competências,
nas ações socioassistenciais,
socioculturais, de apoio
psicossocial, prevenção,
promoção e recuperação
da saúde da população.

Confira as entregas concluídas:
Brinquedoteca, mobiliário e
equipamentos para o Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS).
Dois veículos com cartõescom bustível para auxiliar no
deslocamento da equipe do SUAS.
Repasses para a contratação
de assistentes sociais, psicólogos,
motorista e oficineiro para atuação
no SUAS.
Repasses para a contratação de
psicólogo, médicos plantonistas,
enfermeiros, psiquiatra
e profissionais de Vigilância em
Saúde para atuação no SUS.
Compra de notebooks e desktops
para aprimorar o Sistema de
Informação do SUS.
Repasses financeiros para a
compra de medicamentos e para
complementação de consultas e
exames especializados do SUS.
Dois veículos com cartõescombustível para o transporte de
pacientes e das equipes técnicas
do SUS.

Reuniões virtuais debatem
a reparação no território

O diálogo e a escuta são essenciais
para nortear as ações da Fundação
Renova. E para conversar sobre o
trabalho desenvolvido em Barra
Longa, Santa Cruz do Escalvado e
Rio Doce, as comunidades desses
municípios e as equipes de Diálogo
Social têm participado de
reuniões virtuais.
Os encontros presenciais foram
adaptados ao formato remoto por
conta da pandemia. Durante as
reuniões, as comunidades podem
tirar suas dúvidas e conhecer as
ações de reparação e compensação
em andamento. Além disso, há a
prestação de contas sobre o trabalho
realizado.
As reuniões acontecem de acordo
com as demandas dos atingidos,
após um processo de escuta e as
solicitações de pautas recebidas.
Veja alguns números desse primeiro
semestre de 2021:

				
25 REUNIÕES VIRTUAIS com
as comunidades de Barra
Longa, Santa Cruz do
Escalvado e Rio Doce.
431 PARTICIPAÇÕES no total.
Entre as reuniões realizadas,
8 SÃO DO FÓRUM DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
10 TEMAS abordados com
as comunidades.
Entre eles, a plataforma
Recoloca Rio Doce, o Sistema
Indenizatório Simplificado
e cursos de qualificação
profissional.
Fique ligado! Os próximos encontros
on-line estão agendados para
os dias 6, 8 e 14 de julho e vão
abordar as ações e resultados
do monitoramento da Bacia do
Rio Doce. Participe! Para mais
informações, consulte o (a) analista
de Diálogo da sua referência.

Está em busca de
oportunidades para
recolocação profissional?
Não deixe de conhecer o Recoloca
Rio Doce! Na plataforma, é possível
cadastrar seu currículo, visualizar
vagas de emprego e, também,
participar de capacitações para o
mercado de trabalho.

Caso tenha dúvidas para acessar,
não se preocupe. Veja o
passo a passo:

Acesse a plataforma em
recolocariodoce.com.br

1º

Após isso, clique no menu
“Cadastre seu currículo”,
localizado na tela inicial.

Você será direcionado à
área do usuário. Então,
é só clicar no botão azul
“Criar conta” e preencher
seus dados pessoais

3º

2º

Em seguida, você será
direcionado à página
pessoal para que
preencha as informações
do seu currículo.
É possível revisar e
atualizar os campos
sempre que achar
necessário.

Pronto! Visualize as vagas
de emprego disponíveis
ao clicar no menu
“Vagas”, localizado na
página inicial. Caso se
interesse por alguma
das oportunidades, é
preciso estar logado
na plataforma para se
candidatar, combinado?

4º

“Fiz a minha inscrição na
plataforma e me chamaram
para uma entrevista muito
mais rápido do que eu
esperava. Meu retorno ao
trabalho também foi bem
rápido. Sem dúvidas, voltar ao
mercado é muito gratificante,
principalmente quando se
trabalha em sua área. Hoje
sou muito grata também
às pessoas que me deram
mais uma oportunidade de
emprego e de mostrar meu
trabalho”.
Joana Aparecida dos Reis
Assistente social

Mãos perpetuam o artesanato
barra-longuense
As bordadeiras de Barra Longa
atravessam gerações e se misturam
à história da própria cidade. Hoje,
a Associação Barra-longuense de
Bordadeiras e Artesãos contribui
para manter vivos os costumes dos
moradores.
Depois de ser selecionada pelo
Edital de Fortalecimento das
Organizações Locais, a instituição
está participando de um processo
formativo on-line. Nos próximos
meses, ela terá a oportunidade de
aumentar suas redes de contatos e
participar de intercâmbios para troca
de saberes.
Ao final, a organização vai receber
R$ 5 mil para colocar em prática as
ações traçadas com o apoio de uma
mentoria especializada.
Acompanhe a próxima edição do
Jornada para conhecer a história
da Associação Barra-longuense de
Bordadeiras e Artesãos!

Você tem acompanhado a
qualidade da água?

O Portal Monitoramento Rio Doce
reúne informações detalhadas
sobre a bacia do rio Doce: são
aproximadamente 1,5 milhão de
dados gerados por um dos maiores
sistemas de monitoramento de
cursos d’água do Brasil. Para isso, há
pontos de coleta manual e estações
automáticas que possibilitam
acompanhar a recuperação da bacia.
As amostras de água e sedimentos
são recolhidas em diferentes pontos
para a análise de parâmetros
físicos, químicos e biológicos. O
Programa de Monitoramento Qualiquantitativo Sistemático de Água
e Sedimentos (PMQQS) está em
execução desde 2017 e faz parte
das ações de reparação dos danos
causados pelo rompimento da
barragem de Fundão.
Para visualizar informações,
gráficos e relatórios sobre o
assunto, não deixe de visitar o Portal
Monitoramento Rio Doce!
E não se esqueça: o Boletim das
Águas e a Expedição Rio Doce
também trazem esses dados sobre
a qualidade da água de forma
simplificada, interativa e com
imagens. Acesse!

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

