
Olá! Estamos na última edição do Boletim Jornada de Belo Oriente, Naque e 
Periquito em 2021. Você vai conhecer os projetos culturais em andamento nos 
municípios, a iniciativa que está ajudando os produtores rurais a melhorarem 
suas atividades e muito mais. Leia e compartilhe!

2020
2121 De

zem
bro

Informações da Fundação Renova para a população de Belo Oriente, Naque e Periquito | Edição: 10

Bo
let

im

Você conhece o Sistema Indenizatório 
Simplificado? Implementado em 2020 

pela Fundação Renova, a partir de 
decisão da 12ª Vara Federal, o sistema 

permite a indenização de categorias 
muitas vezes informais como 

artesãos, carroceiros, lavadeiras, 
pescadores de subsistência e 
informais, areeiros e outros.

E, a partir de agora, o prazo para 
aderir ao sistema vai até o dia 30 de 
abril de 2022 para todos os municípios 
impactados na bacia do rio Doce. A nova 
data-limite foi estabelecida pela Justiça. 
Em Belo Oriente, Naque e Periquito, 
cerca de 6 mil pessoas receberam 
aproximadamente R$ 543,1 milhões até 
novembro deste ano.

Maiores de 16 anos na data do 
rompimento e que realizaram alguma 

das ações abaixo até 30 de abril de 2020:

Categorias informais (artesãos, carroceiros, 
lavadeiras, pescadores de subsistência 
e informais, areeiros e outros) e formais 

(como pescadores profissionais, 
proprietários de embarcações, hotéis, 
pousadas e restaurantes). No site da 

Fundação Renova é possível ter acesso à 
lista completa.

É preciso ser representado por um 
advogado ou defensor público, que deve 

cumprir todas as etapas e enviar as 
documentações, definidas pela justiça, 

por meio do Portal do Advogado, no site 
da Fundação Renova.

Produtores rurais de Belo Oriente, 
Naque e Periquito estão recebendo 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (ATER) - iniciativa que tem como 
objetivo contribuir para a melhorar 
as atividades dentro da propriedade, 
ao mesmo tempo em que protege o 
meio ambiente. Para isso, diversas 
ações são realizadas, como cursos 
de capacitação em parceria com a 
Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater), coleta de 
amostras do solo, elaboração do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR), 
entre outras.

Entre os temas abordados nos cursos 
de capacitação estão bovinocultura 
e avicultura familiar caipira. As 
atividades tiveram o objetivo de 
aprimorar as técnicas de criação de 
bois e aves.

O projeto Liderança Jovem Rio Doce, 
conduzido em parceria com o Centro 
Integrado de Estudos e Programas 
de Desenvolvimento Sustentável 
(CIEDS), divulgou a lista dos projetos 
selecionados para receber apoio 
financeiro. Após um período de 
capacitação, agora os jovens começam 
a colocar em prática as iniciativas 
planejadas, recebendo mentoria e 
acompanhamento durante seis meses. 

Um dos projetos selecionados em 
nossa região é o Cultura Móvel, de 
Belo Oriente, que propõe levar o 
cinema às comunidades. “A gente já 
vinha fazendo esse trabalho antes. 
Agora, com o apoio recebido, nossa 
expectativa é conseguir realizar outras 
atividades culturais em nossa cidade”, 
conta Wérica Oliveira Bragança, 
idealizadora do Cultura Móvel.

Sistema Indenizatório 
Simplificado: prazo de 
adesão é ampliado

Quem pode aderir ao Sistema?

Quais categorias  
podem ser indenizadas? 

Como acessar o Sistema? 

 fizeram registro/ solicitação/ 
protocolo/ entrevista/ cadastro 

ou manifestação junto à 
Fundação Renova; 

ou 
entraram com ação na Justiça 

brasileira ou estrangeira; 

ou 

manifestaram a órgãos e 
instituições públicas a condição 

de atingido, com a explicação 
do seu dano, devidamente 
comprovado por certidão 

fornecida pelas instituições 
(Defensoria Pública, Ministério 
Público, Polícia Militar, Polícia 

Civil, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil, Assistência Social 

do Município).

Produtores participam  
de cursos de capacitação 
para melhorar  
suas atividades

Jovens vão colocar em 
prática projetos para  
suas comunidades 

O que é o Liderança Jovem Rio Doce? 
Ele faz parte do projeto Formação 

de Lideranças Jovens, que está 
destinando mais de R$ 1 milhão para 

iniciativas voltadas à revitalização 
ambiental, social e econômica da 
bacia do rio Doce - cada um dos 

municípios vai receber R$ 25 mil. 
Nessa ação, os próprios jovens 

elaboraram os projetos para suas 
comunidades. Em toda bacia do rio 

Doce, foram mais de mil participantes 
e cinco instituições parceiras.

Conheça todos os projetos 
selecionados em:

Vamos conhecer os selecionados?

Potencializando a Agricultura 
em Belo Oriente

Cultura Móvel

Arborização em Belo Oriente

Nova tribo

Gol da Vida - Escola de Futebol

BELO ORIENTE

NAQUE

PERIQUITO
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O projeto de Fortalecimento das 
Organizações Locais realizou, ao 
longo de quatro meses, oficinas 
e aulas gratuitas para 169 
organizações ao longo da bacia do 
rio Doce (4 da nossa região). Os 
participantes aprenderam sobre 
diversos temas relacionados 
ao trabalho de uma instituição: 
cuidados com as finanças, como 
concorrer a editais, além de 
dicas jurídicas e contábeis, de 
comunicação e planejamento.  

Após a entrega do certificado de 
formação em outubro, as instituições 
selecionadas no projeto começaram 
a receber recursos financeiros para 
colocarem em prática os projetos 
desenvolvidos durante o treinamento, 
realizado em parceria com o Centro 
Integrado de Estudos e Programas 
de Desenvolvimento Sustentável 
(CIEDS). Cada uma está recebendo 
R$ 5 mil para investimentos iniciais 
no terceiro setor. A próxima fase, 
prevista para 2022, será uma rodada 
de negócios para ampliar o que foi 
ensinado em sala de aula.

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717
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Moradores de Naque estão participando, 
desde setembro, de oficinas de dança 
promovidas pelo Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS) do 
município. As aulas acontecem duas 
vezes na semana e qualquer pessoa 
pode participar, desde que se inscreva. 
As oficinas fazem parte do Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira, 
assinado entre a prefeitura e a Fundação 
Renova. Esse termo prevê o apoio ao 
Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) do município, com o objetivo 
de aumentar o atendimento às famílias 
vulneráveis. Em nossa região, Periquito 
também assinou o termo. 

Ficou com alguma dúvida sobre o 
conteúdo apresentado até aqui ou deseja 
saber mais informações sobre o trabalho 
da Fundação Renova? 

Você pode entrar em contato 
conosco em um dos nossos canais 
oficiais de informação. Além do site 
(www.fundacaorenova.org),  
existe uma Central de Relacionamento  
(0800 0312303) e um profissional de 
Diálogo dedicado à sua região. 

Além disso, os Centros de Informação e 
Atendimento (CIAs) estão novamente de 
portas abertas, de  segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 12h30. Todos os  protocolos 
de prevenção à Covid-19 estão sendo 
respeitados nos locais, incluindo o 
uso obrigatório de máscaras. Veja os 
endereços:

Belo Oriente:  
Rua Monteiro Lobato, 557, Alex Muller, 

Cachoeira Escura 

Naque:  
Rua Dorcelino, 474, Centro 

Periquito: 
Av. Francisco Silveira Filho, 287, Casa A, 

Pedra Corrida

“Ter o apoio do Termo de Cooperação 
Técnica foi de grande valia. Estamos 
conseguindo atender as famílias com 
mais eficiência e proporcionar um 
atendimento e acompanhamento 
digno, pois antes da contratação da 
equipe, prevista no Termo, isso não era 
possível, devido a grande demanda de 
atendimentos. Os resultados estão sendo 
gratificantes. Além da oficina 
de dança, vamos iniciar em 2022 oficinas 
de artesanato, culinária 
e corte e costura”.

 Thaiany Moreira Andrade, 
coordenadora do CRAS de Naque.

Conheça as instituições 
selecionadas em nossa região:

Moradores de Naque 
participam de 
oficinas de dança

Veja onde encontrar  
mais informações sobre 
a Fundação Renova

Grupos estão prontos 
para iniciarem ações que 
aumentem a qualidade de 
vida da população  

Conselho Comunitário de 
Segurança Pública de 

Perpétuo Socorro

Liberdade Futebol Clube

Associação Comunitária Petrina 
Gomes de Jesus

Fundação Comunitária 
Educacional Cultural Esportiva e 

Profissionalizante do Oriente

BELO ORIENTE

PERIQUITO


