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Informativo da reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem 
de Fundão nos municípios de Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce

TERRA DA GENTE

ATENÇÃO REDOBRADA NAS ESTRADAS
Bem-estar e segurança

Viajar de Rio Doce a Ponte Nova vem exigindo atenção redobrada dos motoristas.  
Por causa das ações para recuperar a Usina de Candonga e a paisagem ao redor,  
a passagem de caminhões carregados de pedras e concreto se tornou mais frequente.

O motorista riodocense Luís Carlos de Oliveira, que dirige bastante pela região, está apreensivo. 

Foto: Caetano Etrusco

MAIS RECURSOS PARA OBRAS 
EM BARRA LONGA

Olha essa novidade! No final de junho, 
assinamos um acordo com a Prefeitura 
de Barra Longa pra repassar cerca de 
R$ 4,5 milhões ao município. O dinheiro 
será usado pra concluir 12 obras de 
infraestrutura importantes e que vão 
deixar a cidade cada vez melhor pros 
seus moradores.

Haverá ações no bairro Volta da Capela, 
na Praça Manoel Lino Mol, nas avenidas 
Beira Rio e Capitão Manoel Carneiro, na 
quadra municipal, na Escola Municipal 
José de Vasconcelos Lanna, entre outros 
lugares. Confira a lista completa em 
fundacaorenova.org na aba “Notícias dos 
Territórios” e acompanhe o andamento 
dessas ações.

Com o repasse, a responsabilidade 
de conclusão dos trabalhos passa a 
ser um compromisso exclusivo da 
prefeitura. Nós, da Fundação Renova, 
continuaremos apoiando a comunidade 
por meio dos programas de reparação 
que você já conhece. 

Por Flávio Azambuja 
Coordenador de Infraestrutura da 
Fundação Renova

Fotos: Imagens cedidas

Devido a esses veículos, o asfalto não suporta o peso e fica 
cheio de buracos, o que piorou com a chuva do começo do 
ano. Isso traz risco para todos nós”,  afirma Luís. 

““
A velocidade dos veículos também assusta os moradores. Na comunidade de Porto 
Plácido, eles se organizaram para exigir melhorias, como a construção de quebra-molas nas 
vias próximas à comunidade, o que ainda não saiu do papel. 

No último mês, a Samarco realizou uma ação tapa-buracos na BR-120, que liga os dois 
municípios. Desde dezembro de 2020, ela assumiu a responsabilidade pelas obras de 
Candonga e pela recuperação ambiental das margens do rio Doce. Nesse sentido, esse tipo de 
questão deve ser direcionada para a mineradora pelo telefone 0800 033 8485 ou pelo e-mail 
relacionamento@samarco.com.

Editorial

Buraco em trecho da BR-120, de Ponte Nova a Rio Doce
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O QUE ESPERAR DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES?

DRONES ACOMPANHAM A 
RESTAURAÇÃO FLORESTAL

Você tem acompanhado com a gente a reta 
final das obras do Parque de Exposições.  
A previsão é de que isso aconteça ainda  
este ano. Enquanto isso, a expectativa dos 
moradores sobre como o espaço poderá 
ser usado está nas alturas. 

Você já deve ter visto drones passando por diferentes lugares 
de Santa Cruz do Escalvado. Muitas empresas que atuam na 
região utilizam esses aparelhinhos e alguns deles são usados pela 
Fundação Renova. Quer ver um exemplo?

A Geopixel, nossa parceira, realiza voos com drones equipados 
com câmera fotográfica. As imagens produzidas mapeiam a 
superfície do terreno para saber se a restauração florestal em 
áreas próximas aos rios do Carmo, Gualaxo do Norte e Doce está 
dando certo.

Os pilotos dos drones utilizam cartolinas para marcar pontos de 
referência nos terrenos. O material é biodegradável, ou seja, não polui 
a natureza, e não deixa marcas fixas como as de tinta ou cal. Depois 
do voo, as cartolinas são recolhidas e podem ser reutilizadas.

Até hoje, mais de 550 hectares de florestas foram restaurados 
em propriedades rurais impactadas pelos rejeitos entre 
Mariana e Ponte Nova. São mais de 500 campos de futebol! 
Esse monitoramento acontece de segunda a sexta-feira e fique 
tranquilo: os voos passam longe das casas e não invadem a 
privacidade de ninguém.

Tem obra aqui

De olho nas florestas
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A artesã Maria Aparecida Lanna, a Pice, 
acredita que a construção pode beneficiar 
os produtores locais. Ela se lembra de 
quando a Expovale, que ocorria em Ponte 
Nova, foi sediada no antigo parque.

Após a conclusão das obras, os diferentes usos do Parque de Exposições serão 
definidos pela Prefeitura Municipal. Regina Maura Carneiro acha que ele será muito 
bom para as crianças e os jovens. “Podiam comemorar a Festa das Crianças lá e as 
festas dos jovens também. Com certeza será um espaço interessante, ainda mais se 
pensarem coisas diversificadas para toda a comunidade”, sugere Regina.
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Aconteceram grandes shows, como da 
Elba Ramalho e do Gian & Giovanni, 
rodeio, exposição de gado e foi nessa 
época que expus meus bordados para 
cama, mesa e banho. É bom ter um 
lugar para as pessoas se divertirem e 
conhecerem nosso trabalho”, fala Pice.

““
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As aulas em Barra Longa estão acontecendo na Câmara Municipal 

Tá sabendo?
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FESTA JUNINA DE PORTO PLÁCIDO VOLTA COM TUDO!

AULAS DE VIOLÃO E CANTO PRA 
QUEM TEM SEDE DE APRENDER

Anarriê, minha gente! A Festa Junina de 
Porto Plácido, em Santa Cruz do Escalvado, 
voltou a alegrar a comunidade no primeiro 
sábado de agosto, após um tempo parada 
por conta da pandemia. Ela existe há quase 
40 anos e começou no quintal da casa da 
dona Geni de Souza. “O povo foi chegando 
e a minha alegria de acender a fogueira de 
São João tomou conta da cidade”, lembra 
a aposentada de 78 anos, hoje evangélica. 

Tem um violão parado e o desejo de aprender a tocar? A hora é 
agora! Desde o dia 17 de agosto acontecem aulas gratuitas em 
Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Os professores 
estão super animados com a grande procura dos moradores.  
No primeiro dia de aula, 150 pessoas já estavam inscritas.

As vagas continuam abertas e as aulas vão até o fim do ano.  
O único critério para participar é ter seu próprio instrumento e 
chegar com muita vontade de aprender! Elas são oferecidas pela 
Fundação Renova em cooperação com a UNESCO como uma das 
ações do Plano de Reparação das Referências Culturais.  
Tem também aulas de canto. Quer soltar o gogó? Vem!

Inscreva-se nas aulas de violão na sua cidade!

Barra Longa: (31) 98279-5733 - Heberte Cupertino  

Rio Doce: (31) 98210-8497 - Talrik Lopes 

Santa Cruz do Escalvado: (31) 99525-4186 - Denise Nascimento 

Para mais informações: (31) 99952-2613 - Jean Gomes

Nosso jeito de viver

Fotos: Caetano Etrusco

O evento foi muito divertido! Ver as pessoas 
colocando a mão na massa pra isso acontecer e depois 
ver todos comemorando juntos, reencontrando os 
amigos, foi muito bacana!”, diz Carol. 

““
A festa rolou no espaço atrás da igreja da comunidade e teve muito forró,  
barraquinhas de comidas e brincadeiras. A psicóloga Ana Caroline Cassini marcou presença.

A festa não foi apoiada pela Fundação Renova, mas vale o registro!

Fotos: Imagens cedidas.

“Sou professor e instrumentista há 4 anos e hoje ensino o que 
sei com o método que desenvolvi e isso tem ajudado muita 
gente a se desenvolver na música”, diz Luiz Fernando da Silva, 
professor de violão em Barra Longa.

““



Projeto Gráfico
Coletivo É!
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Festa Junina | Reparação | Repasse
Caminhões | Drone | Parque
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Tá sabendo?

CONHEÇA OS PROJETOS SELECIONADOS 
PELO 2º EDITAL DOCE

Divirta-se

Boas ideias transformam o mundo? Ô se transformam! Com o  
Edital Doce, a gente vê isso na prática. Os resultados da seleção da 
2ª edição saíram no início de setembro. A lista foi atualizada no dia 
13 com os projetos que ainda estavam em análise para verificar  
se seguiam as políticas da Fundação Renova. Somente em  
Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, 37 iniciativas  
vão fortalecer a cultura, o turismo, o esporte e o lazer nas 
comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão.

E aí, gostou das reportagens desta edição? Está na hora de você 
mostrar que está por dentro dos assuntos. Ache as palavras ao lado 
relacionadas às matérias.

Confira a lista completa de projetos aprovados  

acessando fundacaorenova.org/edital-doce-2022  

ou aponte a câmera para o QR Code:

Jornalista responsável:
Júnia Carvalho - Reg. 4247 - MG

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

Coordenação: As opiniões expressas neste jornal, por parte de entrevistados e articulistas, 
não representam necessariamente a visão da 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

As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo de comunicação, formado pelos moradores: 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, Onésima 
Mourthé, Maria da Penha Rocha da Conceição, Mariella Rocha Guidi Brandão, Antônio Áureo, Caetano Etrusco, 

Pedro Cláudio, Cristiane Ribeiro Martins, Beatriz Pereira e Heloar Rodrigues Oliveira Reis.
 

Quer fazer parte? Entre em contato no email comunicacao@fundacaorenova.org ou no CIA mais próximo.

Mariana Melo e Kiria Ribeiro


