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PBAQ: Em que “pé” estamos?
Colocar em prática um plano com a
quantidade de projetos e ações como
o Plano Básico Ambiental Quilombola
(PBAQ) não é uma tarefa simples. Pelo
contrário, é um desafio. São muitas
pessoas e empresas envolvidas além,
da participação da comunidade em,
praticamente, todas as fases.
Estamos no início do trabalho, ainda
temos muito pela frente, e queremos
que você acompanhe todos os passos
com a gente. Por isso, a cada edição
do Jornada vamos apresentar as
principais ações realizadas até o
momento e o que temos planejado.
Queremos que você acompanhe tudo
de perto, afinal, esse plano foi criado
com a sua participação.

O que foi feito este ano

Janeiro
2ª fase de consulta pública:
Apresentação de mais seis projetos do
PBAQ para as famílias da comunidade e
aprovação em assembleia.
Atividades internas: Início da mobilização
para a contratação das empresas que
atuarão nos programas aprovados.

Março
Contratação de empresas: Contratadas
as empresas Pacatu Assessoria em
Projetos Culturais e Herkenhoff &
Prates (H&P) para a execução de seis
projetos dos eixos Gestão e Cultura,
aprovados em novembro de 2020, na
primeira consulta pública.
Comitê Gestor: Criação de grupo
para acompanhar a execução dos
programas do PBAQ. O Comitê
conta com representantes da
Comissão Quilombola, da Associação
dos Pescadores e Extrativistas e
Remanescentes de Quilombo (ATIASPERQD) e da Fundação Cultural
Palmares (FCP).
Primeira reunião do Comitê Gestor:
realizada em 26 de março

Abril
Contratação de mão de obra local:
Sete jovens foram contratados para
trabalharem na execução do Plano
Básico Ambiental Quilombola (PBAQ).

Maio
Planos de trabalho: Apresentação e
validação, pela Comissão Quilombola,
dos planos de trabalho das primeiras
empresas contratadas.

Julho
Oficinas: A empresa Pacatu se reuniu
com os moradores para levantar
informações que ajudarão no Programa
de Documentação das Referências
Culturais do Degredo para a criação
de documentários, livros e outros
materiais para manter viva a riqueza
cultural da comunidade.
Capacitação: realização da primeira
etapa do Programa de Capacitação
de Lideranças Quilombolas. O
tema foi “Formação em Direitos
Territoriais, Culturais e Educacionais”.
Os participantes conheceram um
pouco mais sobre os direitos das
comunidades quilombolas e os órgãos
e instituições de apoio aos povos
tradicionais.

O que acontece
em agosto:
Oficinas de Audiovisual: A empresa
Pacatu abriu inscrições para moradores
participarem da atividade “Oficinas de
Audiovisual com a Juventude”, que faz
parte do Programa de Documentação
das Referências Culturais do Degredo.

Previsto também:
Terceira consulta do PBAQ
Estamos preparando a 3ª Consulta
detalhada do PBAQ. Nessa fase,
apresentaremos oito programas
para você conhecer e dar sua opinião
e contribuição. Contamos com a
sua participação neste processo de
construção coletiva.
Programas da 3ª consulta:
PG05: Monitoramento Ambiental
PG06: Etnomonitoramento da
ictiofauna do Rio Ipiranga
PG07. Monitoramento da
qualidade da água dos poços
PG09: Práticas pedagógicas de
educação popular
PG12: Acompanhamento
multidisciplinar das famílias
PG14: Beneficiamento e comércio
das polpas e subprodutos dos
frutos
PG15: Intensificação da atividade
de apicultura no território
PG16: Incentivo ao turismo
ecológico-cultural

Degredo passa a fazer
parte do Sistema
Indenizatório Simplificado
Após analisar o pedido feito pela
Comissão Quilombola, a 12ª Vara
Federal incluiu Degredo no Sistema
Indenizatório Simplificado a partir
de 1º de agosto. Para quem ainda
não conhece, esse sistema permite
o pagamento de indenização para
os casos de difícil comprovação de
danos, como os de pescadores de
subsistência e informais, lavadeiras,
artesãos, areeiros, carroceiros, entre
outras categorias.
A sentença judicial incluiu os
quilombolas e também os nãoquilombolas da comunidade. Para
uma pessoa ser considerada como
quilombola atingido é preciso estar
na Lista de Autodeterminação
da Fundação Cultural Palmares,
independentemente de possuir
cadastro/solicitação/registro/protocolo
na Fundação Renova. Os valores das
indenizações também foram definidos
pela Justiça e variam de acordo com
a categoria do dano. Os pagamentos
serão feitos de forma única e definitiva.

Como ter acesso
O acesso ao Sistema Indenizatório
Simplificado é feito por meio de uma
plataforma on-line chamada Portal
do Advogado, que fica no site da
Fundação Renova e apenas advogados
podem acessá-la. O prazo para adesão
vai até o dia 31 de outubro de 2021.
Inicialmente, você vai precisar:
• Ter um advogado ou defensor
público para representá-lo
• Comprovar ter idade maior de 16
anos na data do rompimento
• Para quilombolas: Estar na
Lista de Autodeterminação da
Fundação Cultural Palmares,
independentemente de possuir
cadastro/solicitação/registro/protocolo
na Fundação Renova
• Para não-quilombolas: Ter inscrição
ou solicitação de cadastro na
Fundação Renova até o dia
30 de abril de 202

Agosto
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Edital para grupos de
pescadores e aquicultores
Crédito: NITRO

Se você é pescador profissional ou
aquicultor regularizado e participa
de grupos como associações,
colônias ou cooperativas, saiba que
estão abertas as inscrições para
o 1o Edital de Seleção de projetos
para apoio a grupos produtivos na
pesca e aquicultura. A iniciativa vai
destinar cerca de R$ 4,7 milhões
para projetos que contribuam para o
desenvolvimento de grupos ligados às
atividades pesqueiras nos municípios
atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão.
As inscrições são gratuitas e devem
ser realizadas até o dia 04 de outubro
de 2021, no site da Fundação Renova
ou no portal PROSAS. Podem se
inscrever pescadores profissionais
com Registro Geral de Pesca
(RGP) ou com protocolo emitido
entre os anos de 2014 e 2015 e,
também, aquicultores regularizados
impactados com licenciamento
ambiental. Os participantes deverão
estar reunidos em grupos de, no
mínimo, três pessoas e todos tem
que estar cadastrados na Fundação
Renova. Não perca tempo. Junte o seu
grupo e participe
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Capacitação para
profissionais do SUS
Conhecimento nunca é demais.
Pensando nisso, e em contribuir
para melhorar as ações de saúde
já desenvolvidas no atendimento
à população, a Renova promoveu
um Programa de Capacitação para
profissionais que atuam no Sistema
Único de Saúde (SUS) nos municípios
atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundão.
O trabalho está sendo feito por meio de
um acordo firmado entre a Fundação,
Prefeituras e Superintendências
Regionais de Saúde das localidades
atingidas. Os profissionais do SUS
estão recebendo treinamentos em
áreas como vigilância em saúde,
atenção primária, atenção secundária
e saúde mental, todos os temas
voltados ao monitoramento da saúde
da população atingida. As ações de
capacitação estão previstas para
durarem até 24 meses e a expectativa
é formar cerca de 1.760 profissionais
que poderão ajudar no atendimento às
famílias afetadas pelo rompimento da
barragem de Fundão.
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Rejeitos no rio Doce
diminuíram mais de 35%
Crédito: NITRO

Como você deve saber, com o
rompimento da barragem de Fundão
os rejeitos impactaram cursos d ‘água,
solo, nascentes e o próprio rio Doce.
Para auxiliar no trabalho de reparação
do meio ambiente, várias técnicas vêm
sendo utilizadas. Alguns resultados
dessas ações já podem ser observados
em estudos.
Um deles é o do professor Dr. Carlos
Tucci, especialista em Recursos
Hídricos e Saneamento Ambiental.
Em sua pesquisa, ele apontou que
houve uma redução de mais de 35%
no volume de rejeitos no rio e também
fez uma projeção da redução para os
próximos 10 anos, que poderá chegar
a mais de 60%. Para saber um pouco
mais sobre o estudo, clique aqui.

Você sabia?
Mesmo estando presente no rio, o
rejeito do rompimento da barragem
de Fundão não é tóxico. Ele contém
elementos que ocorrem naturalmente
no solo, como ferro, manganês,
alumínio, areia (sílica) e água. Não há
limitações ou riscos para o plantio nas
propriedades atingidas pelo rejeito, e
a água, após passar por tratamento
adequado, pode ser utilizada para
consumo. Para saber sobre essas e
outras informações sobre a reparação,
não deixe de conferir o nosso site em
www.fundacaorenova.org.
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Confira nossos canais
sobre a qualidade da água
Crédito: NITRO

Estão disponíveis no site da Fundação
Renova as edições do Boletim das
Águas com informações sobre a
qualidade da água na bacia do rio Doce
e nas lagoas, estuários e zona costeira
do Espírito Santo.
E se ainda quiser ter mais informações
a respeito, confira também o
Portal Monitoramento Rio Doce e a
Plataforma Expedição Rio Doce.

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

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

Ouvidoria
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717
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