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Repasses para investimentos
em educação e infraestrutura
são concluídos

No final de julho, a Fundação
Renova repassou a última parcela
dos recursos compensatórios da
Agenda Integrada para os estados
e municípios. A iniciativa faz parte
dos acordos assinados com os
governos de Minas Gerais, do Espírito
Santo e municípios impactados pelo
rompimento da barragem de Fundão
para investimentos em educação,
infraestrutura e saúde.
Esses recursos incluem R$ 12,2
milhões destinados à criação do
Distrito Industrial de Rio Doce.
O local vai contar com uma área
aproximada de 68 mil m² e poderá
beneficiar pelo menos outros
5 municípios da região.

Educação
R$ 6 MILHÕES foram destinados a
Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce
para investimentos em educação,
sendo R$ 3 MILHÕES para cada.
Com esses recursos, as prefeituras
podem investir em ações como:
Construção e reforma de
creches e pré-escolas
Execução de obras
para escolas de ensino
fundamental
Adequação do mobiliário
escolar e veículos
Consultoria para gestão
estratégica na área
educacional

Os repasses atingiram
R$ 828,5 milhões em toda a
bacia. Clique para saber mais!

Grupos locais fortalecem as
tradições culturais
da região

11 instituições de Rio Doce e Santa
Cruz do Escalvado foram selecionadas
pelo edital de Fortalecimento das
Organizações Locais, como vimos
em nossa última edição. Entre junho
e setembro, elas participam de aulas
on-line sobre temas como gestão
financeira e elaboração de projetos
que potencializem manifestações
culturais locais, entre outros.
Uma das instituições é o coletivo
Contos e Encantos, de Rio Doce. O
grupo começou suas atividades com
a contação de histórias na biblioteca
municipal e, durante a pandemia, as
histórias passaram a ser gravadas
para disponibilização no YouTube.
Os vídeos trabalham a educação
patrimonial e são usados pelas
escolas da cidade em atividades com
os alunos.

“Participar das aulas está
sendo muito importante
para o nosso grupo. Com os
conhecimentos passados
pelos professores, estamos
nos capacitando até para
nos inscrevermos
em outros editais, para
darmos continuidade
à nossa atuação”.
Letícia Luz
Fundadora do Contos
e Encantos

Depois do processo formativo,
as instituições vão participar
de rodadas de negócios e
elaborar um plano de ação
para seu fortalecimento.
A previsão de conclusão é
dezembro de 2021, quando
cada participante receberá R$
5 mil para colocar em prática
as ações traçadas.

Prazo para aderir ao Sistema
Indenizatório Simplificado
termina em outubro
Os moradores de Rio Doce e Santa
Cruz do Escalvado têm até o dia 31
de outubro para aderir ao Sistema
Indenizatório Simplificado. Por
meio dele, atingidos de categorias
com dificuldade de comprovação
de danos podem ser indenizados,
como pescadores de subsistência e
informais, artesãos e carroceiros.
A adesão ao sistema é facultativa
e deve ser feita por advogado ou
defensor público pelo Portal do
Advogado. Além disso, é preciso
confirmar idade superior a 16 anos
na data do rompimento e inscrição
ou solicitação de cadastro na
Fundação Renova até 30 de abril de
2020.

Clique para saber mais sobre
o acesso e conferir os valores
de acordo com a categoria
do dano.

Conservação das margens
dos rios: faça sua parte

Como você já sabe, um dos
compromissos da Fundação Renova
em Barra Longa é implantar e manter
a restauração florestal de Áreas de
Preservação Permanente (APPs) junto
aos produtores rurais.
A primeira etapa envolve o plantio
de mudas e o cercamento das
APPs. Hoje, esse trabalho está
passando por um momento em que
a cooperação dos produtores rurais
é fundamental: para que as mudas
possam se desenvolver, os gados
não devem entrar ou permanecer
nos locais cercados.
Bovinos e equinos podem pisar,
quebrar e comer as mudas, fazendo
com que esse conjunto de ações
para a recuperação ambiental volte
à fase inicial.

Você sabia?
As APPs foram instituídas por
Lei. Elas ajudam a controlar a
poluição em cursos d’água e
evitar enxurradas, inundações
e enchentes.

Essas áreas são
constantemente fiscalizadas
pelos órgãos competentes,
para garantir que estão sendo
devidamente preservadas.

Para fazer o Cadastro
Ambiental Rural e regularizar
sua propriedade, o produtor rural
se compromete a preservar ou
recuperar a vegetação na APP
presente no espaço.

No caso das propriedades
atingidas que aderiram ao Plano
de Adequação Socioeconômica e
Ambiental (PASEA), a Fundação
Renova é quem conduz a
regularização. Os órgãos
competentes fiscalizam a
recuperação das APPs e também
a manutenção dessas ações, que é
responsabilidade do proprietário.

Ficou em dúvida sobre o assunto?
Entre em contato com a referência
de Diálogo da sua família ou ligue
para 0800 031 2303.

Associação de
Pescadores de Rio Doce
participa de capacitações
Para os grupos que planejam
se constituir como associações,
é fundamental entender como
funcionam sua estrutura, seus
direitos e deveres. E foi isso que
aconteceu com a ASPERDOCE
(Associação de Pescadores de Rio
Doce) entre 2020 e 2021: além da
formalização, seus integrantes
participaram de capacitações sobre
vendas, estratégias de negócios e
mídias sociais, entre outros temas.
Com essa etapa concluída, a
expectativa da associação para
os próximos meses é estabelecer
sua sede para iniciar a criação dos
peixes.
De março a junho deste ano, foram
10 encontros on-line no total, para
trabalhar assuntos como:

Estratégias de
venda on-line.

Dicas de higiene
e segurança
alimentar para
tempos de Covid-19.

Como buscar
parcerias.

Fontes de renda para
uma associação.

“Foi muito produtivo e o
que mais me marcou nas
capacitações foi a parte
de vendas. É muito cálculo
em cima de coisinhas que
parecem pequenas, mas
temos que ver tudo o que
entra e sai. Essa visão vai
ser muito importante pra
gente agora, porque vamos
passar a trabalhar com uma
quantidade grande de peixe”.
Renato Lazarini
Presidente da ASPERDOCE.

O tema da vez é reparação
do patrimônio cultural
As referências culturais da sua
comunidade foram impactadas pelo
rompimento da barragem de Fundão?
O que será feito para repará-las?
Esses foram os pontos discutidos
nos diálogos coletivos da Fundação
Renova, entre junho e agosto, com a
população de Santa Cruz do Escalvado
e Rio Doce.
Nos encontros on-line, foi
apresentado o Diagnóstico de
Referências Culturais, mapeamento
feito entre 2018 e 2019 que abrange
as comunidades de Nova Soberbo,
Matadouro e Santana do Deserto,
entre outras.
Até setembro, as reuniões virtuais
vão discutir cada ação de reparação
do patrimônio cultural por eixo de
trabalho. Confira quais são:
Cultura, esporte e lazer.
Artesanato e calendário de festas.
Registro audiovisual
e formação musical.
Incubadora de projetos
socioculturais.
Quer ficar por dentro das datas e
participar das próximas reuniões?
Entre em contato com a sua
referência do Diálogo!

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.
org/fale-conosco

Rua Maranhão, 06 - Novo Soberbo —
Santa Cruz do Escalvado - MG

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717

