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A seguir, você vai acompanhar o andamento de
importantes ações da reparação. Confira as iniciativas
em parceria com a Defesa Civil, o empreendedorismo
ganhando espaço na região e a nova data para aderir
ao Sistema Indenizatório Simplificado. Boa leitura!

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, ministrados 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 pós-graduação.
Em 2023, será oferecida uma especialização
em Gestão de Risco e Desastre àqueles
que se formarem nos cursos tecnólogos e
quiserem seguir com os estudos.

Temos áreas de risco de
inundação e deslizamento
aqui na sede de Santa
Cruz, então os cursos são
importantes para que
saibamos a melhor forma de
agir nessas situações e
também orientar
a população”.
Reginaldo Damásio da Silva
Coordenador da Defesa Civil
de Santa Cruzdo Escalvado

A comunidade também
é fundamental para a
prevenção de riscos

Divulgação Fundação Renova

Para promover ações de
conscientização, as Defesas Civis de
Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado
contam com Núcleos de Proteção e
Defesa Civil (NUPDECs), formados
em conjunto com os próprios
moradores. Após o período de
restrições impostas pela pandemia,
os encontros presenciais voltaram
no mês de abril, para discutir o
planejamento das atividades que
serão desenvolvidas ao longo ano.
São dois grupos em cada município:
nas sedes e nos distritos de Santana
do Deserto e Merengo. Quer participar
e se tornar um agente multiplicador de
conhecimento, alertando a comunidade
sobre prevenção de riscos?
Clique e acompanhe as redes sociais
das Defesas Civis:

@defesacivilriodoce

@defesacivilsantacruzescalvado

Tem empreendedora
nova na área!
Tirar as ideias do papel e colocar
um negócio em prática são missões
desafiadoras, que envolvem diversas
questões. E a Patrícia, de Rio Doce, está
dando os primeiros passos para que
seu sonho de montar uma sorveteria na
cidade se torne realidade: nos últimos
meses, ela adquiriu uma máquina de
sorvetes e picolés e
começou sua própria
produção caseira!
A proposta de negócio
da Patrícia foi uma das
91 selecionadas pelo
projeto Impulso Rio
Doce nos municípios
de Santa Cruz do
Escalvado e Rio Doce. Desde o mês
de janeiro, ela está participando de
capacitações sobre gestão, treinamentos
coletivos e mentorias gratuitas. Agora, já
consegue colher alguns frutos:

Hoje eu posso me
considerar uma pequena
empreendedora e estou
conquistando clientes com
a orientação do projeto.
Agradeço ao projeto e à
minha família, em especial
ao meu esposo, que me
ajudou a comprar a máquina.
Com o planejamento
financeiro que estou
conseguindo seguir, espero
abrir minha sorveteria no
ano que venho recebendo”.
Patrícia Reis

Mulheres marcando
presença em
outros setores

Oficina de Corte e Costura - Rio Doce

Fortalecer as potencialidades produtivas,
aumentando as possibilidades de gerar
trabalho e renda: esse é o objetivo da
oficina de Corte e Costura realizada no
município de Rio Doce, com 32 participantes
do Centro de Referência de Assistência
Social (Cras) — a maior parte mulheres.
A oficina acontece uma vez por semana,
em um espaço alugado especialmente para
a sua realização, no centro do município.
A previsão é que as atividades ocorram
até novembro de 2022.
A ação faz parte do Plano Municipal
de Reparação em Proteção Social
de Rio Doce, estabelecido a partir
do Termo de Cooperação Técnica e
Financeira assinado em agosto de
2021 com a Fundação Renova. O
plano prevê também atividades como
oficina de teatro e realização de rodas
de conversa com a comunidade,
em planejamento conjunto entre o
município e a Fundação Renova.

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

Sistema
Indenizatório
Simplificado:
prazo de adesão
prorrogado
Agora, o prazo para aderir ao Sistema
Indenizatório Simplificado vai até
30 de junho! O Sistema é voltado para
a indenização de 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.

Fale com a gente
0800 031 2303

fundacaorenova.org/
fale-conosco

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova

0800 721 0717

