
VOZ DA COMUNIDADE
boletim nº 20

Informativo da reparação dos impactos causados pelo 
rompimento da barragem de Fundão nas comunidades de Mariana.

POR UMA COMUNICAÇÃO MAIS CLARA

Tá sabendo?

A informação boa é a que chega e é compreendida.  

Ela é um direito seu, especialmente se o assunto é 

a reparação da bacia do rio Doce, ou seja, as ações 

realizadas na sua comunidade, e como ela impacta 

a sua vida. O legal de estar bem informado 

é dar notícia do que está acontecendo e ter 

opinião, sabendo do que estamos tratando.

Falar sobre a reparação é bastante desafiador: 

são muitas atividades acontecendo ao 

mesmo tempo, em vários lugares e com 

muita gente envolvida. Mas este é o 

nosso dever: fazer uma comunicação 

clara e mais próxima. 

E este é o seu direito: entender como a 

reparação acontece na sua região e na 

vida da sua família. Por isso, queremos 
melhorar nosso jeito de comunicar.

Como vamos fazer 
isso? Confira nas 

próximas páginas. 
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VOCÊ ESCOLHE COMO QUER SE INFORMAR

Vamos conhecer nossos informativos?
VOZ DA COMUNIDADE

É este boletim que você tem nas mãos. Ele será 

publicado todo mês, sempre com 4 páginas, textos 

curtinhos e muitas imagens. A entrega, antes apenas 

pras famílias cadastradas, está sendo expandida à 

população de Mariana que se interessar. Aqui é possível 

acompanhar os destaques da reparação, com foco no 

que está acontecendo perto de você. E tem lugar pra 

tirar dúvidas, conhecer histórias locais e ficar sabendo 

de boas oportunidades.

A partir de agora, nossos jornais, programas de 
rádio e mensagens digitais estão mais simples e 
diretos. Cada um deles foi criado pra aumentar 
a sua chance de ficar bem informado e poder 
compartilhar com seus familiares, amigos e 
vizinhos como a reparação está sendo feita.

E tem mais: você pode participar dessa  
construção com a gente! É só enviar suas  
dúvidas e os assuntos que quer ver por aqui 
para o e-mail comunicacao@fundacaorenova.org 
ou procurar o Centro de Informação e 
Atendimento (CIA) ao lado.

CIA Mariana 
Rua Bom Jesus, 196/A, Centro.

VOCÊ JÁ OUVIU FALAR NO GRUPO 
DE COMUNICAÇÃO DE MARIANA?

Essa história começou em 2017. Algumas pessoas 

de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo foram 

convidadas pra fazer parte de um grupo que define os 

assuntos que saem no boletim, indica quem pode ser 

entrevistado e ainda apoia a distribuição na casa das 

famílias. Legal, né? O nome Voz da Comunidade também 

foi uma sugestão desse grupo. Se quiser participar, fale 

com a gente pelos contatos que estão na última página.

Ah! Uma novidade importante: 
você vai receber também o jornal 
em vídeo, direto no seu celular.

Da esq. para dir: Thales, Wliete, Webert, Wliane, Hugo, 
Lorrany, Leandro, Zezinho Café, Leandro e Kíria
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MOMENTO DA REPARAÇÃO

É o nosso programa semanal, que circula nas 
principais emissoras de rádio da sua cidade.  
Ele ganhou espaço para entrevistas, comentários de 
especialistas, participação dos ouvintes e reportagens 
sobre o que está acontecendo ao seu redor. 

INFORME DOS REASSENTAMENTOS

Traz as notícias mais recentes sobre os 
reassentamentos de Bento Rodrigues e de 
Paracatu de Baixo. Ele é mensal e fala sobre o 
avanço das obras, esclarece dúvidas e divulga 
ações pra que a comunidade esteja mais 
unida. O Informe também terá uma versão em 
vídeo e será enviado pra casa das famílias dos 
reassentamentos e por celular.

Todas as terças e quintas-feiras, às 9h, 15h e 20h.  
Veja a lista completa de rádios em fundacaorenova.org.  
Clique em Comunicação e depois em Momento da Reparação.

Onde escutar?

MURAIS DOS CIAS

Quando você for ao Centro de Informação e 
Atendimento (CIA) mais próximo, observe um 
quadro grande na parede. Ele está recheado de 
notícias sobre a reparação. O bom é que você 
pode levar esses papéis pra casa e compartilhar 
com quem quiser. Não deixe de dar uma 
olhadinha nas notícias sobre indenização, obras, 
reassentamento e outros!

Estamos entregando nossos informativos em 
todo lugar: nas casas das pessoas cadastradas na 
Fundação Renova, no CIA e nos locais que você 
costuma frequentar, como comércios, escolas 
e associações. Tem notícia no rádio e fique de 

olho em seu celular para acompanhar nossas 
mensagens, áudios e vídeos. Ah! Todos esses 
materiais, além de várias outros, você também 
encontra em fundacaorenova.org, clicando na 
aba Comunicação e depois em Territórios.



Jornalista responsável:
Júnia Carvalho - Reg. 4247 - MG

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org CIA Mariana

R. Bom Jesus, 196/A 
Centro, Mariana /fale-conosco

fundacaorenova.org

Coordenação: As opiniões expressas neste boletim por parte de entrevistados e articulistas não representam 
necessariamente a visão da Fundação Renova em relação aos temas abordados, sendo de 
responsabilidade de seus autores.

Reportagem:

Projeto Gráfico
Coletivo É!

Leandro Bortot | Eliene Santos  
Victor Cordeiro | Leticia Silva 
Mia Rodrigues

Júlio Salgado, Keila Vardele, Wliane Tete, Zezinho Café, Webert Tete, Wliete Tete, Hugo Henrique, 
Lorrany Marcely e José Marques.

As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo de comunicação, formado pelos moradores:

Quer fazer parte? Entre em contato no email comunicacao@fundacaorenova.org no CIA MAriana.

Mariana Melo e Thales de Toledo
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Siga a reparação

INFORMAÇÃO QUE ABRE CAMINHOS 

A gente fica sabendo das coisas se a notícia 
chega até nós. E também só ficaremos por 
dentro se procurarmos a informação que 
precisamos. Este boletim é um exemplo do que 
é feito pra informar e esclarecer dúvidas sobre 
vários assuntos: indenização, recuperação 
ambiental, atividades de melhoria da água e 
uso do solo, entre outros. 

Nesta edição, explicamos como funciona cada 
um dos informativos e a importância de ficar 
bem informado. Sabe por que é importante 
entender o que a reparação da bacia do rio 
Doce está fazendo? Porque esta é a região onde 
você vive e ter informação te ajuda a decidir 
sobre sua vida e a da sua família, e a aproveitar 
melhor as oportunidades que surgem por aqui.
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Se você está no Cadastro Integrado, em 
moradia temporária ou recebe compensação 
financeira por aluguel, é fundamental 
manter seu endereço e telefone atualizados 
pra receber nossos materiais. Abra agora 
mesmo uma manifestação nos Canais de 
Relacionamento e atualize seus dados!

SE LIGA!


	75a48881325c313d0bcdb55b2767cbd3dc51379296864814d8da9cfacaed12f1.pdf
	75a48881325c313d0bcdb55b2767cbd3dc51379296864814d8da9cfacaed12f1.pdf

