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Após 3 anos de atividades, 
Projeto “Barra Longa: presente do 
futuro, saudável” se despede das 
comunidades.

pág. 5

Informativo da Fundação Renova com as comunidades 
de Barra Longa, Gesteira e Barreto Nº 19 - Janeiro/2022

Foto produzida antes da pandemia



2021 já terminou, mas ainda temos que falar desse ano 
pandêmico que nos distanciou de tanta gente. Afinal, 
evitar os encontros entre amigos e familiares foi uma 
orientação dos órgãos de saúde para que o coronavírus 
não se espalhasse entre as pessoas. E foi seguindo essa 
orientação que também tivemos que interromper nossos 
encontros presenciais com as comunidades para definir o 
que seria publicado no Terra da Gente. 

Diante dessa situação, como dar continuidade 
às atividades do jornal? Foi aí que recorremos à 
tecnologia, trocando as rodas de conversas pelo 
grupo de WhatsApp e pelas ligações telefônicas.  
O jornal impresso passou a ser distribuído apenas por 
mensagem e pelo site da Fundação Renova. No começo, 
tudo foi um desafio, mas não foi motivo para pararmos. 

Em 2021 produzimos 35 matérias com temas 
relevantes para Barra Longa. Os principais foram:

  

Coordenação:
Kíria Ribeiro

Reportagem
Leandro Bortot | Eliene Santos | 
Victor Cordeiro | Leticia Alves

Colaboração: queremos que você participe e nos 
ajude a construir este jornal. O seu nome tam-
bém pode estar aqui na próxima edição.

Projeto gráfico e direção de arte:
Coletivo É! | Zéu Coscarelli

As opiniões expressas no jornal da Fundação 
Renova, por parte de entrevistados e 
articulistas, não expressam necessariamente 
a visão da Renova em relação aos 
temas abordados, sendo, portanto, de 
responsabilidade de seus autores.

expediente

Grupo de Comunicação:
Maria Aparecida Costa Ferreira, Lucas da 
Silva, Seu Dé (José Geraldo Ferreira), Adriany 
Ferreira, Ramon Ferreira, Gilvane Silva, 
Geraldo Birraia, Aline Aparecida, Teteca 
(Maria Aparecida), Roandes Geraldo Martins e 
Onésima Mourthé

Jornalista responsável:
Júnia Carvalho - Reg. 4247 - MG

Trajetória em 2021

editorial

E o que esperar do Terra 
da Gente em 2022?

Participe você também!

Sabia que você também pode 

contribuir com o Terra da Gente?  

Mande sugestões de fatos que vêm 

acontecendo em sua comunidade  

por mensagem de WhatsApp  

(31) 98325-5153 ou pelo e-mail  

comunicacao@fundacaorenova.org.

Assim que os casos da nova variante da Covid-19 e da 
gripe estabilizarem, iremos retomar a impressão e a 
distribuição do jornal, assim como o encontro presencial 
com os representantes da comunidade que fazem parte do 
nosso comitê editorial. Será um momento de muitas trocas, 
ideias, afetos e a busca por informações e respostas, sem 
esquecer as medidas de prevenção contra os vírus.

49 moradores de Barra Longa e dos distritos de 
Gesteira, Cunha, Felipe dos Santos e Bom Sucesso 
foram entrevistados e deram vida às reportagens.

O que é judicialização?

Andamento das obras do Parque de Exposições

Novos acordos do Reassentamento familiar

Ações do projeto Barra Longa: presente do futuro, saudável

Entregas de estruturas do PASEA na zona rural 

Avanço dos trabalhos de restauração florestal
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Se preferir, procure algum dos 
moradores que já fazem parte do 
grupo de comunicação. Os nomes 
estão no expediente. Participar é 
uma experiência única. Veja o que 
dizem sobre isso:

“Tudo que é escrito nele é 
sobre a nossa cidade. Escuto 
muitas pessoas elogiando as 
matérias que são feitas, por 
isso é necessário que mais 
moradores participem do 

grupo, para que elas possam 
contribuir com mais ideias. 

Às vezes precisam saber 
sobre algo que é de interesse 
da população e se o tema for 

para o jornal há mais  
chances de conseguir  

essas respostas”.

“Meu filho me convidou 
para participar do jornal 
e aceitei. Desde então, 
sempre que tenho uma 
sugestão de matéria, 

compartilho com o pessoal. 
Leio todas as edições e fico 
muito feliz com o resultado. 

É um jornal que informa 
sobre tudo que acontece 

em Barra Longa. Mesmo no 
formato on-line, sempre 

nos procuraram para pedir 
nossa contribuição e 
é com muito prazer 

que ajudamos”. 

Maria Aparecida da Silva Neves.

Maria Aparecida 
Coelho Costa de Moura, 
conhecida como Teteca.

Chuvas em Barra Longa 
Assim como em boa parte de Minas Gerais, Barra Longa foi 
atingida por fortes chuvas nos últimos tempos. Nos solidarizamos 
com todos os moradores por suas perdas. 

Como você sabe, nossa atuação é limitada ao TTAC, documento 
que orienta a reparação da Bacia do Rio Doce, mas apoiamos 
a prefeitura municipal para reduzir os impactos sofridos pela 
comunidade neste momento tão difícil, principalmente no 
levantamento de pontos nas estradas afetados pelas chuvas e na 
intensificação da manutenção das vias que utilizamos. 

Ressaltamos a importância de todos se cuidarem, mesmo em dias 
sem chuva. Se observar alguma nova trinca, depressão no terreno 
ou minas de água, ligue imediatamente para a Defesa Civil (199).

Ao primeiro sinal de chuva forte, o mais importante é manter a 
calma para tomar as providências necessárias. Se a água começar 
a entrar dentro de casa, deixe o local imediatamente e procure 
abrigo até que seja seguro retornar. Se não conseguir sair do 
imóvel, tente desligar a energia elétrica, os registros de água e de 
gás e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193).  

Todo cuidado neste época do ano pode salvar vidas! Cuide-se!
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Nos últimos anos, os produtores 
rurais atingidos pelo rompimento 
da barragem estão recebendo 
estruturas que haviam sido 
impactadas com a chegada da lama 
em suas propriedades. 

Essas ações fazem parte do 
PASEA, o Plano de Adequação 
Socioeconômica e Ambiental. Já 
falamos muito dele por aqui, mas 
sabia que essa iniciativa 
também está judicializada?

Desde o final de 2019 ela é 
acompanhada pelo Eixo 8, que 
trata a retomada das atividades 
agropecuárias. Todas as instituições 
envolvidas seguem um cronograma 
de trabalho definido pela Justiça.

Uma das propriedades contempladas 
pelo PASEA foi a de Adão 
Gonçalves, em Gesteira. Seu filho, 
Amaral Gonçalves, trabalhou com 
o pai durante anos e fala sobre as 
estruturas que a família recebeu. 
“Reformaram o chiqueiro, plantaram 
uma horta com irrigação e estão 
terminando um pomar”, explica.

As ações desenvolvidas na 
propriedade foram bem 
diversificadas e a família ainda conta 
com o apoio de especialistas para 
melhorar os resultados do trabalho 
na roça, como a criação de suínos e 
galinhas caipiras, a produção leiteira 
e o plantio de hortaliças, por meio da 
Assistência Técnica e Extensão  
Rural (ATER).

Diante dessa nova realidade,  
Amaral se mostra otimista.  
“A reparação é um pouco demorada 
com essa questão de contratação da 
mão de obra. Não é na velocidade 
que a gente quer, mas tenho fé em 
Deus que vamos conseguir superar 
esse impacto ambiental”,  
projeta, esperançoso.

PASEA segue com a entrega de novas 
estruturas aos produtores

Veja os números do PASEA 
43 pomares entregues

41 hortas entregues

259 barraginhas executadas

Mais de 1.250 hectares 
de reestruturação produtiva de 

pastagens, capineiras e canaviais

96 famílias aderiam ao plano

78 famílias receberam mais 

de 4.786 horas de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 

526 estruturas entregues

vida no campo
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Amaral acompanhou de perto as reformas realizadas 

pela Renova na propriedade onde mora com os pais.

 dezembro | 21

Ação está judicializada no Eixo 8 em Barra Longa; 
confira os números atualizados
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Em 2018, as comunidades de  
Barra Longa começaram a 
experimentar um jeito diferente de 
buscar o desenvolvimento local. Paulo 
Freire disse, há muito tempo, que a 
educação é capaz de mudar as pessoas 
e que somente elas, mais conscientes 
de seu papel e poder social, poderiam 
transformar o mundo. 

Foi utilizando ferramentas da educação 
que esta pequena cidade do interior 
de Minas Gerais vislumbrou simples, 
mas grandes transformações. Fruto da 
parceria do Centro Popular de Cultura 
e Desenvolvimento (CPCD) com a 
Fundação Renova, o projeto “Barra 
Longa: Presente do Futuro, Saudável”, 
propôs que os moradores se voltassem 
para dentro e enxergassem o que estava 
no seu “lado mais cheio do copo”.

Durante quatro anos deste olhar 
atento aos próprios potenciais,  
32 agentes de desenvolvimento foram 
formados, pessoas responsáveis 

por estimular esse movimento e 
mobilizar os moradores nos bairros e 
comunidades. Foram realizadas 100 
oficinas comunitárias, fortalecendo 
saberes e fazeres tradicionais, rodas 
de conversa e de apoio para 
gestantes, festivais de pipas e 
papagaios, de quitandas e 
quitutes e sessões de cinemas. 

O cuidado com as florestas, com os 
rios e com as pessoas também foi 
estimulado. Houve a produção de 
7.826 pelotas de sementes e de 5.038 
mudas nativas, frutíferas e ornamentais. 
Durante o pico da pandemia, 3 mil kits 
com máscaras e produtos de higiene 
foram produzidos e distribuídos. 

O Dia das Crianças ficou mais colorido nas 
escolas públicas locais, onde os alunos 
receberam a doação de 300 brinquedos. 
No Natal, elas fizeram uma boa ação, 
levando carinho na forma de cartões com 
mensagens escritas por eles a cerca de 
500 idosos em isolamento.

Barra Longa: Presente do Futuro, 
Saudável se despede da comunidade
Projeto encerra atividades com um histórico de ações 
em prol de uma população mais saudável e feliz

Pintura de imóveis com tinta feita à base de terra

Contação de histórias nas escolas

Projeto Flor de Mãe

mais amor, por favor
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“Esse projeto mudou a 
minha vida e me trouxe 
aprendizados duradouros. 
O que ficou de bom pra mim 
foi que a gente deve sempre 
buscar viver bem com as 
pessoas, manter um diálogo 
e que devemos ensinar aos 
outros aquilo que sabemos, 
repassar conhecimento,  
diz Patrícia. 

Muita gente se mobilizou e 
acompanhou o que foi feito. Patrícia 
Martins, agente de desenvolvimento 
de Barra Longa, foi uma dessas 
pessoas. Ela conta que as ações 
realizadas na cidade recuperaram 
a autoestima da população após o 
rompimento da barragem de Fundão 
e confessa já sentir falta do projeto, 
que encerrou suas atividades em 30 
de outubro de 2021. 

“O projeto conseguiu 
incentivar e entusiasmar 
as pessoas a colocarem 
a mão na massa, plantar, 
produzir e cuidar do que 
se tem. Envolveram toda 
a comunidade nesse 
trabalho de recolher 
sementes, de ter um 
plantio sustentável e isso 
foi muito gratificante”, 
comenta. 

Não parou por aí! O trabalho se estendeu às áreas rurais de Felipe dos 
Santos, Cunha e Bom Sucesso, onde foram instalados viveiros de mudas, 
jardins, hortas e até uma Casa de Sementes. Solange Mendes, professora 
da comunidade do Cunha, onde o espaço foi montado, se alegra com tudo 
o que foi feito.

Inauguração da Casa de Sementes do Cunha

mais amor, por favor
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Diante de tantas trocas, 
ensinamentos e aprendizados, a 
coordenadora do projeto, Onésima 
Mourthé, resume o que permanece 
após a conclusão do trabalho: o 
sentimento de gratidão. 

A parceria com o CPCD continua 
no município com o Quintais 
Saudáveis, projeto-piloto que 
prevê o desenvolvimento de 
quintais produtivos em 15 
pequenas propriedades urbanas 
atingidas pelos rejeitos da 
barragem de Fundão. 

Já Walter do Carmo, morador de Bom 
Sucesso e professor, viu de perto o trabalho 
feito nas áreas rurais. Ele participou de 
oficinas sobre paisagismo e da produção 
de compostos orgânicos para o combate de 
pragas ao invés de agrotóxicos. 

“Se as pessoas dessas comunidades souberem tirar proveito 
do que foi ensinado, estarão em uma situação de privilégio. 
Todas as técnicas ambientais repassadas nos deixam um 
legado muito rico”, afirma Walter.

“Quero agradecer aos 
agentes, à toda comunidade 
e instituições que estiveram 
com a gente, pelo apoio 
e recepção, por buscarem 
essa causa com o CPCD e 
a Renova, por aceitarem 
nossas tecnologias, por 
acreditar no nosso trabalho 
e pela confiança que 
tiveram em mim”, relata 
a coordenadora. 

Oficina de permacultura
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Terra de leite, queijo e muito trabalho
Uma das principais atividades desenvolvidas em Barra 
Longa é a pecuária leiteira. A produção de leite, queijo 
e seus derivados garante o sustento de muitas famílias, 
de geração em geração. Em outros casos, como o de 
Humberto Siqueira, o trabalho com o produto surgiu 
como um complemento de renda. Formado em Ciências 
Contábeis, ele começou a vender leite e produzir queijo 
em 2001 para conseguir pagar os estudos do filho. 
Atualmente, essa é a sua principal fonte de sustento.

Maria das Graças Carneiro, presidente da Associação dos 
Produtores de Leite de Barra Longa, usa um espaço de 
sua propriedade para ajudar a armazenar parte do leite 
dos associados, até que ele seja recolhido pelo caminhão 
do laticínio. Ela destaca a missão árdua que é manter a 
associação, criada em 2017. 

Para trabalhar com a produção leiteira, é preciso saber 
se adequar às mudanças que ocorrem no preço do 
produto ao longo do ano. Humberto explica.  
“O valor varia conforme as estações. A entressafra 
acontece no período em que a pastagem está seca, 
entre março e outubro. Há uma queda na produção 
de leite e o preço fica mais alto, mas as despesas 
também aumentam com a alimentação das vacas. 
A partir de outubro começa a safra, fica mais fácil a 
nutrição animal e a produção aumenta, mas o preço 
diminui. Todo ano é isso”. 

No entanto, a grande quantidade de chuvas da safra 
está comprometendo a qualidade das estradas que 
dão acesso à zona rural, dificultando propriedades 
mais distantes de escoar a produção. “Essa é a nossa 
maior dificuldade hoje. Para você ter uma ideia, 
o caminhão que vai buscar o leite não tem acesso 
a metade das propriedades do município. Nesta 
época, muitos perdem produto”, revela Humberto.

A produção leiteira do município também foi 
impactada pelo rompimento da barragem. 
Hoje em dia, boa parte dos produtores 
conseguiu retomar sua atividade, mas há 
queixas da assistência recebida pela Fundação 
Renova. “Não sei quantos ofícios mandei a 
eles, mas a Renova nunca me doou nada. 
Quanto a isso, me decepcionaram muito.  
A Associação tem tudo legalizado, mas não 
tenho ajuda nenhuma”, relata Maria das Graças.

“É uma criança que eu pus no mundo e estou 
criando. Quando a associação foi fundada,  
o primeiro galpão fomos eu e meu marido que 
construímos. Pago até hoje as despesas,  
que não são poucas. Não tem remuneração, 
mas faço por amor mesmo. São 55 produtores 
e sei que a maioria reconhece esse trabalho”.

vida no campo
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Um programa de melhoramento genético desenvolvido 
pela Fundação e que foi bem recebido pelos produtores 
é o Renova Rebanho. Uma empresa especializada na 
Biotecnologia de Inseminação Artificial em Tempo 
Fixo (IATF) e em fertilização in vitro (FIV) realiza o 
procedimento em animais de produtores ativos no PASEA 
para aprimorar a genética do rebanho e aumentar sua 
produtividade leiteira.  

Mesmo diante de muitas dificuldades, a produção de 
leite segue firme no município, desempenhando um 
papel fundamental na economia local. 

Segundo estimativas de produtores barralonguenses, 
são cerca de 300 atuando na área, com uma média 
diária individual de 150 litros, o que gera anualmente 
uma renda global próxima a R$24,3 milhões. 

Números expressivos, resultado da dedicação de 
muita gente que, em condições adequadas, sabem 
que podem alcançar muito mais.

Renova Rebanho

Números da pecuária 
leiteira em Barra Longa

Vagner Luiz Resende é  
um dos que estão 
recebendo esse 
acompanhamento.  
“Já temos até novilhas 
do programa que 
estão na hora de serem 
inseminadas. Como elas 
vão produzir só quando 
procriarem, acho que vai 
ser agora em 2022 que 
vou ver o resultado na 
minha produção”,  
explica o produtor.

A Renova também vai disponibilizar treinamentos sobre 
a técnica de inseminação, dando a eles autonomia para a 
continuidade do programa. 

O produtor destaca que aprendeu muito com o 
acompanhamento dos especialistas. Ele também recebeu 
novas estruturas em sua propriedade, como um curral, 
uma ordenhadeira, um tanquinho de leite e uma máquina 
para picar capim e cana. Mas ressalta que ainda não foi 
indenizado e segue aguardando uma definição sobre isso.
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Quem ama arte tem um encontro certo 

na Rádio Progresso FM. Desde junho 

do ano passado, as irmãs Vera Lúcia 

Mendes e Graciana Maria Mendes, junto 

da amiga Izabel Evangelista, realizam 

o projeto Locução Poética - uma roda 

de conversa em que qualquer pessoa 

pode participar, recitar poesias, cantar 

músicas, compartilhar histórias 

e pensamentos. O encontro é 

realizado por meio de um aplicativo 

de vídeo-chamadas e transmitido ao 

vivo pela emissora local. 

As idealizadoras contam que o 

Locução Poética nasceu de um desejo 

de desenvolver algo na cidade que 

aproximasse a população da cultura, 

Poesia nas ondas do rádio
especialmente durante a pandemia. 

O projeto foi abraçado pela Rádio 

Progresso FM, que há mais de 15 

anos informa e diverte os moradores. 

“Pensamos que seria interessante ter 

alguma entidade que pudesse dar 

suporte e maior visibilidade à atividade. 

Então apresentamos uma proposta à 

rádio, que acolheu a ideia”, lembra Vera.

O músico Josué Batista Paglioto 

já participou duas vezes. 

Quer participar?

O encontro acontece  
uma vez por mês, às 19h30.  

Para participar, basta 
mandar uma mensagem para o  
whatsapp da Vera, pelo número  

(31) 98326-3967. Ela vai te 
adicionar em um grupo e todos 
os meses você receberá o link 
para entrar na vídeo-chamada. 

“Cantei, ouvi lindas poesias, conversamos sobre muitas coisas boas e até  
revi amigos que quase não tinha contato por causa do isolamento social.  

Foi maravilhoso, ainda mais naquele momento crítico de pandemia”

Estúdio da Rádio Progresso 87,9 FM, presente há mais de 15 anos em Barra Longa

nossa cultura
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O ano de 2021 se encerrou com o 

Parque de Exposições contando 

os dias para ficar pronto. As obras 

inicialmente estavam previstas 

para serem finalizadas em 

dezembro, porém o alto volume 

de chuvas nos últimos meses 

atrapalhou a programação e foi 

necessário ajustar o cronograma 

para fevereiro de 2022.

Obras do Parque de Exposições 
se aproximam do fim

Já estão prontos o Edifício Sede, 

o vestiário, os galpões de gado, 

o estábulo de equinos, o palco, 

a arena e o reservatório d’água. 

O muro de contenção do acesso 

ao parque está em fase final 

de execução e posteriormente 

serão concluídos sua urbanização 

e paisagismo. Outra estrutura 

com obras ativas é a Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE).

Vamos conferir como o parque está ficando?

fique por dentro

Edifício sede, arena e palco

Galpões de gado

EstábulosObra do acesso principal
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instagram.com/
fundacaorenova

youtube.com/
fundacaorenova

Pratas da Casa
Quitandas caseiras pelas 
mãos da Rosangela!

mural da comunidade

Foi vendo a mãe e as vizinhas preparando diversos tipos de quitandas que a 
Rosângela Silva, de Gesteira, aprendeu esse ofício. Hoje, ela faz de tudo um pouco: 
rosquinhas, biscoito amarelo, de fubá, broas, bolos, pão de cristo, de cebola e outras 
comidinhas caseiras. Tudo é feito com muito amor e vendido nas feiras da Cooperativa 
Rural Mista de Gesteira. Ela também aceita encomendas e entrega na sua casa. Que 
tal preparar um delicioso café da tarde? 

31 99723-3916

Mãos e pés aos cuidados da Carmem!
Há 28 anos, Carmem Lisboa é conhecida por seu profissionalismo no trabalho de 
manicure e pedicure. Atualmente ela divide um salão com a irmã, a sobrinha e a filha 
no centro de Barra Longa, na Avenida Capitão Manoel Carneiro, 329, onde atende 
de quinta-feira a sábado. Nos outros dias da semana, de segunda a quarta-feira, ela 
vai até a sua casa. Então já sabe, né? Se precisar trocar o esmalte, tirar cutículas ou 
desencravar as unhas, a Carmem está à disposição.

31 98445-4266

Bar e mercearia que tem de tudo!
Em Felipe dos Santos, parar no estabelecimento do Vicente e da Geralda é quase 

uma necessidade. Desde 2013 eles vendem de tudo um pouco na comunidade, 

como bebidas, tira-gostos, itens de higiene pessoal, alimentos não-perecíveis e 

guloseimas. Eles também alugam quartos caso alguém precise passar a noite na 

região e oferecem refeições caseiras de aguar a boca. Um dos pratos mais famosos 

é o frango caipira com quiabo, mas para saboreá-lo é preciso avisar o Vicente um 

pouco antes para que o prato seja preparado. O local fica na Rua de Baixo, nº 131 e 

funciona todos os dias, das 6h às 22h! Dê uma chegadinha lá!

31 98342-0028

fale com a gente
fundacaorenova.org/
fale-conosco

Envie sua sugestão de reportagemEnvie sua sugestão de reportagem

31 98325-5153

0800 031 2303
Central de Relacionamento Rua Matias Barbosa, 14 

Centro - Barra Longa0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

comunicacao
@fundacaorenova.org
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