
Vânia Maria de Oliveira é moradora do Assentamento 
Liberdade, em Periquito, há mais de 20 anos. No local, 
ela conduz um Sistema Agroflorestal (SAF) 100% 
feminino, voltado para a produção de alimentos para 
consumo  e venda de cestas agroecológicas, com o 
apoio do núcleo de agroecologia Sapucaia. Seu projeto 
de SAF foi um dos  cinco vencedores do Concurso 
Ideias Renovadoras: Plantando Árvores e Colhendo 
Alimentos, realização da Fundação Renova, com 
curadoria técnica da WWF-Brasil, e parceria com o 
Centro Internacional de Pesquisa Agroflorestal (Icraf) 
e o Instituto Terra.

“Nosso grande desafio e meta 
é fazer com que o nosso SAF 
possa servir de experiência 
para toda nossa base assentada 
e acampada da região; e que 
a gente também possa fazer 
disso uma referência  na 
comercialização, garantindo 
uma alimentação saudável a um 
preço justo”.
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Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.
org/fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

Em sua 7ª edição, o Jornada de Belo Oriente, Naque e Periquito traz 
as principais ações em andamento. Você vai conhecer o novo sistema 
indenizatório que está possibilitando pagamentos a casos de difícil 
comprovação de danos, o produtor rural de Periquito que está ajudando 
a restaurar a bacia do rio Doce e ainda conferir as vagas disponíveis em 
cursos on-line de capacitação profissional. Leia e compartilhe!

A Fundação Renova finalizou a recomposição do 
asfalto dos trechos das ruas de Pedra Corrida, em 
Periquito, onde a tubulação da nova adutora passou. 
A adutora vai ligar o poço de água subterrânea a 
um filtro da Estação de Tratamento de Água (ETA), 
garantindo um sistema de captação alternativa 
completamente independente da captação principal 
no rio Doce. Entenda o que está sendo feito:

Área equivalente a 1.700 
campos de futebol está 
em restauração na bacia 
do rio Doce

As ações de restauração florestal da Fundação 
Renova na bacia do rio Doce alcançam área 
equivalente a 1.700 campos de futebol. São 1.756 
hectares em processo de revitalização em Minas 
Gerais e no Espírito Santo. Desse montante, há mais 
de mil nascentes, em uma área aproximada de 778 
hectares, protegidas e em recuperação.

Esses resultados só são possíveis graças ao apoio 
de produtores rurais parceiros da Fundação Renova. 
Um deles é Antônio Carlos Bletes, que há três anos 
protege cerca de 25 hectares em sua propriedade, 
em Periquito. “A gente percebe que o volume de água 
em relação aos anos anteriores aumentou muito. Outra 
coisa que temos observado é a quantidade de pássaros 
que vem aparecendo na propriedade. As áreas foram 
cercadas, protegidas, mas elas ainda não cresceram. 
Mesmo assim, já está dando resultado. Antes da parceria 
com a Renova, tinha só uns 4 hectares protegidos aqui. 
Hoje a gente está com quase 25 hectares cercados 
e mantemos o mesmo volume de criação dentro da 
propriedade”, conta.

Além dos produtores rurais, a Fundação Renova 
mantém parceria com viveiristas locais: são eles 
quem fornecem as mudas para o reflorestamento. 
Em nossa região, o viveiro Ouro Verde, em Belo 
Oriente; e o Silvino Golveia, no Assentamento 
Liberdade, em Periquito, já produziram mais de 100 
mil mudas.

Produtora rural de 
Periquito vence 
concurso

Obras em Pedra Corrida: 
entenda o que está 
sendo feito no distrito

Que tal fazer um curso 
on-line gratuito? 
Saiba como!

A Fundação Renova, em parceria com Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e a 
plataforma de cursos Qualifica, está oferecendo 
cursos on-line gratuitos de capacitação profissional 
para jovens e adultos da bacia do rio Doce.  Para 
participar, os interessados devem ter no mínimo 16 
anos e possuir cadastro na Fundação Renova.

O morador de Mariana (MG), Rodrigo Barbosa dos 
Santos, aproveitou para se qualificar. “Cursos sempre 
são bem-vindos. Principalmente o que eu fiz, de 
empreendedorismo, me deu uma visão mais ampla de 
mercado. Acredito que, por meio desse curso, eu tive 
um maior conhecimento sobre diversas áreas em que 
poderei atuar futuramente. Vai agregar bastante em 
minha vida. O conhecimento é uma coisa que ninguém 
tira da gente”, conta.

Veja como se inscrever!

Em Pedra Corrida 
associação de 
pescadores recebe 
consultoria

A Associação de Pescadores e Ilheiros de Pedra 
Corrida (ASPIPEC) recebe apoio e consultoria 
da Fundação Renova desde 2019 e, em junho, a 
instituição começou a participar de oficinas on-line 
semanais — o formato virtual foi adotado como 
medida de prevenção à Covid-19. Até o momento, 
foram realizadas 12 oficinas sobre diferentes 
temas relacionados à gestão da associação, como 
direitos e deveres dos associados,  plano de 
negócios, oportunidades de mercado e planejamento 
operacional.

“Além de realizar as oficinas, a Renova tem provocado o 
protagonismo dos associados, incentivando-os a buscar 
empresas e instituições que podem ser parceiras, a 
participar de editais, entre outras ações”, explica Arielle 
Lima, analista socioinstitucional da Fundação Renova.

A Fundação Renova implementou em agosto o 
Sistema Indenizatório Simplificado, que possibilita o 
pagamento a trabalhadores informais e casos de difícil 
comprovação de danos, entre outras categorias. Entre 
eles estão lavadeiras, artesãos, carroceiros, extratores 
minerais, pescadores de subsistência, ambulantes e 
produtores rurais. Naque (MG) e Baixo Guandu (ES) 
foram os primeiros municípios contemplados com 
a possibilidade de pagamentos baseados nessas 
decisões. Hoje são sete cidades com acesso ao 
sistema. Até o momento, 1.336 pessoas receberam os 
pagamentos em cinco destes municípios.

Em Naque, R$ 30,5 milhões foram pagos para 379 
pessoas através do sistema indenizatório simplificado, 
implementado a partir de decisão da 12ª Vara Federal. 
O acesso é feito por uma plataforma online, chamada 
Portal do Advogado, disponível no site da Fundação 
Renova. Nela, os advogados ou defensores públicos dos 
requerentes apresentam a documentação necessária 
para a comprovação dos danos. Em Naque, o prazo para 
realizar pedido de indenização na plataforma é até 31 
de janeiro de 2021.

Fundação Renova 
implementa novo 
fluxo de indenização

 Junto com sua mãe, Alcina, e sua cônjuge, 
Scarlat, Vânia conduz um SAF 100% feminino.

1- Foi feita uma 
adutora que vai levar 
água do poço de água 
subterrânea (captação 
alternativa) a um filtro na 
ETA. local que também 
recebeu obras de 
revitalização.

2- Após a montagem 
da adutora, os trechos 
das vias por onde a 
tubulação passou (Rua 
José Rodrigues, Travessa 
Olímpio, Av. Francisco 
Silveira Filho e Rua 
Acesita) receberam a 
recomposição do asfalto.

3- A partir de agora, as 
obras entram em fase 
final: o filtro que irá 
realizar o tratamento 
da água do poço será 
interligado à ETA.

4- Finalizadas as 
obras, o sistema de 
captação alternativa se 
tornará independente 
do sistema de captação 
principal no rio Doce. 
Ou seja, as águas 
poderão ser tratadas e 
distribuídas de forma 
separada.

Associados participaram de um intercâmbio com 
pescadores do ES, realizado antes da pandemia.

A Fundação Renova e o Centro Integrado de Estudos 
e Programas de Desenvolvimento Sustentável 
(CIEDS) estão selecionando 200 jovens de 15 a 29 
anos de Belo Oriente, Naque, Periquito e região que 
desejam transformar as comunidades em que vivem. 
Chamada de Liderança Jovem Rio Doce, a iniciativa 
prevê aulas e atividades de integração para os 
jovens elaborarem seus próprios projetos voltados à 
revitalização ambiental, social, econômica e cultural 
de suas comunidades. As inscrições estão abertas.

A proposta é que os jovens selecionados sejam 
acompanhados pela equipe do CIEDS até 2022 para 
auxiliá-los a colocarem em prática o projeto que 
desenvolveram para suas comunidades.

Conheça o projeto que 
está unindo jovens 
para transformar 
suas comunidades

Comunidade de Belo 
Oriente conhece ações em 
andamento na região
Compartilhar informações, identificar expectativas e 
cocriar novas ações em conjunto com a comunidade. 
Esses são alguns dos objetivos do Resulta: 
Transparência e prestação de contas da reparação 
do Rio Doce”, que vem sendo realizado ao longo das 
cidades atingidas. Em Cachoeira Escura, cerca de 56 
pessoas participaram do evento no final de outubro. 
Na ocasião, elas puderam conhecer detalhes 
sobre as ações de reparação e compensação em 
andamento, incluindo temas como apoio à economia 
local, qualidade da água e monitoramento do rio,  
indenização, entre outros.

A previsão é realizar outros encontros como esse nas 
demais comunidades atingidas. As datas e os horários 
serão divulgados com antecedência nos nossos canais 
de comunicação.

Qualifica: 
São 75 cursos em dez 
áreas: administração, 
finanças, 
empreendedorismo, 
introdução a 
ferramentas digitais, 
idiomas, liderança, 
primeiro emprego, 
preparatórios, 
especialista em vendas 
e vida saudável. 
Clique aqui para se 
inscrever.

Senai:
São 13 cursos com 
duração média de 14 
horas, em diversas 
áreas, como consumo 
consciente de energia, 
educação ambiental, 
empreendedorismo, 
tecnologia da 
informação e 
comunicação, entre 
outros.
Clique aqui para se 
inscrever.

(https://www.youtube.com/watch?v=rz04VysUUXA&feature=emb_title)
http://forms.gle/oFFeFtBdYDYFMdss5
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZjMrett-LEC4UeE_O4hV5AparltKctxEo8ozSgjbB0pURU9aMFNVWFZMNTIyQUJWVVZRSFdPR1RCMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZjMrett-LEC4UeE_O4hV5AparltKctxEo8ozSgjbB0pURU9aMFNVWFZMNTIyQUJWVVZRSFdPR1RCMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZjMrett-LEC4UeE_O4hV5AparltKctxEo8ozSgjbB0pURU9aMFNVWFZMNTIyQUJWVVZRSFdPR1RCMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ZjMrett-LEC4UeE_O4hV5AparltKctxEo8ozSgjbB0pURU9aMFNVWFZMNTIyQUJWVVZRSFdPR1RCMy4u

