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Em mais uma edição do boletim Jornada de Barra Longa,
você vai acompanhar o andamento de importantes ações
da reparação no município. Confira os avanços nas obras do
Parque de Exposições, como estão os pagamentos pelo Sistema
Indenizatório Simplificado e o que está em pauta no território.
Boa leitura!

Parque de Exposições
está 98% concluído

Divulgação Fundação Renova

O local, cedido pela Prefeitura
Municipal para o depósito temporário
dos sedimentos provenientes do
rompimento da barragem de Fundão,
agora conta com arena para shows
capaz de receber até 1.250 pessoas e
uma área de aproximadamente 20 mil
m² — o que equivale a cerca de dois
campos de futebol.

A estrutura
também inclui:
3 galpões para exposição
de animais ou produtos.
Vestiários.
Estábulo com baias.
Curral para até 184 animais.
Estacionamento
para até 79 carros.
Com a pavimentação e a Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) concluídas
nos últimos meses, entre outras
atividades, atualmente as obras de
urbanização e o cercamento do parque
estão sendo finalizados.

ETE está concluída, com sua rede interligada.

Barralonguenses
recebem os primeiros
pagamentos pelo
Sistema Indenizatório
Simplificado

Em março, os moradores de Barra
Longa, que foram atingidos pelo
rompimento da barragem de Fundão,
começaram a receber indenizações pelo
Sistema Indenizatório Simplificado. 136
pessoas receberam seus pagamentos.

Prazo de adesão prorrogado!
Agora, o prazo para aderir ao Sistema
Indenizatório Simplificado vai até 30
de junho! Ele é voltado para categorias
informais, com dificuldade para
comprovação dos danos sofridos, e
formais. O acesso é feito pelo Portal do
Advogado, disponível no site da Fundação
Renova, por advogados ou defensores
públicos. É preciso cumprir todas as
etapas e enviar as documentações
necessárias por lá.

Agentes da Defesa
Civil se capacitam
para aprimorar
atendimento à
população
Cerca de 50 profissionais das Defesas
Civis de Mariana, Barra Longa, Rio
Doce e Santa Cruz do Escalvado estão
participando dos cursos tecnólogos
de graduação em Gestão e Segurança
Pública, ministradas pelo Polo Unopar
Mariana. A ação faz parte do Ciclo
de Formação Continuada, que leva
conhecimentos sobre prevenção,
preparação, mitigação e resposta em
situações emergenciais.
O projeto inclui desde cursos de
curta duração e graduação até pósgraduação, com uma especialização
em Gestão de Risco e Desastre que
será oferecida em 2023 àqueles que
se formarem nos cursos tecnólogos e
quiserem seguir com os estudos.

A iniciativa agrega ao
município e à estrutura da
Defesa Civil, porque traz um
conhecimento técnico que
vai nos ajudar nas atividades
do dia a dia. Com uma equipe
mais capacitada e engajada,
poderemos oferecer um
atendimento mais eficaz”.
Leonardo Roldão
Coordenador da Defesa
Civil de Barra Longa
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O que está em pauta
no território?

Divulgação Fundação Renova

No mês de abril, a comunidade
participou de rodas de conversa
sobre os temas Sistema Indenizatório
Simplificado e judicialização. No total,
os 6 encontros organizados pela equipe
de Diálogo Social contaram com mais
de 100 participantes, que aproveitaram
para tirar dúvidas e esclarecer
questões de interesse coletivo com
representantes da Fundação Renova.
As rodas de conversa sobre
judicialização aconteceram entre os
dias 25 e 28 de abril, no centro, no
distrito de Gesteira e nos bairros Morro
Vermelho e Volta da Capela. Durante
os encontros, a comunidade pôde
entender melhor os eixos prioritários a
que as ações judicializadas fazem parte
e quais delas estão em andamento no
município, como a reforma de imóveis,
o Sistema Indenizatório Simplificado e o
reassentamento de Gesteira, além das
etapas envolvidas no processo.

Fique atento às
próximas etapas
do Edital Doce

O prazo de inscrições para a segunda
edição do Edital Doce já terminou
e, atualmente, projetos nas áreas
de turismo, cultura, esporte e lazer
estão sendo avaliados. A relação dos
projetos pré-aprovados será divulgada
no dia 22 de julho, cabendo recurso, de
acordo com o Edital. A lista final será
apresentada em 15 de agosto no nosso
site, e a previsão é que as parcerias
com os projetos aprovados comecem
a ser formalizadas no mesmo mês.
Os moradores de Barra Longa
participaram de 12 oficinas nos meses
de março e abril, para tirar dúvidas
e entender melhor como funciona
o Edital. Os materiais podem ser
acessados neste link:

Acesse

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717

