
Fale com a gente

0800 031 2303

Ouvidoria
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

fundacaorenova.org/
fale-conosco

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

Cultura/Rede920 AM 96,9 FM

106,1 FM 107,3 FM

105,1 FM98,3 FM

Litoral Linhares

SIM Linhares SIM Aracruz

Gazeta Linhares SIM São Mateus

Saiba mais: 
Momento Renova

Bo
le

tim 2020
2121 se

te
mb

ro

Informações da Fundação Renova para a população de Degredo | Edição: 10

Na edição anterior você conheceu 
as principais ações do Plano Básico 
Ambiental Quilombola (PBAQ) 
realizadas até o mês de julho.  
Agora, vamos mostrar o que foi feito 
em seguida e o que temos planejado 
para os próximos meses.

Comitê Gestor: Estão previstas reuniões 
do Comitê Gestor para avaliação e 
planejamento das próximas atividades dos 
programas do PBAQ.

Oficinas: Previsão de oficinas de 
cartografia, que faz parte do Programa de 
Documentação das Referências Culturais.

Mobilização: Nas primeiras semanas foi 
feita a divulgação para inscrições nas 
Oficinas de Audiovisual do Programa de 
Documentação das Referências Culturais 
de Degredo. 

Comitê Gestor (grupo que acompanha 
a implementação do PBAQ): Início da 
mobilização para a contratação das 
empresas que atuarão nos programas 
aprovados.

Mobilização: Divulgação das inscrições 
para o 2º Módulo da Capacitação de 
lideranças Quilombolas.

Comitê Gestor: No dia 24, reunião para 
acompanhamento das atividades do PBAQ.

Capacitação: Dia 29, início do 2º Módulo 
da Capacitação de lideranças Quilombolas, 
que acontece até o dia 06 de outubro. 
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Oficinas: Entre os dias 24 e 27 aconteceu 
o 1º ciclo das Oficinas de Audiovisual. 
Durante as atividades, os participantes 
aprenderam técnicas para a elaboração 
de roteiros, criação e edição de filmes 
e vídeos, além de entenderem sobre 
captação de sons e imagens do ambiente. 
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PBAQ: continue  
acompanhando as ações

Cultura, Identidade e Território

cultura, identidade 
e território
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O que já rolou?
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Setembro

Outubro

O que deve rolar?


