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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

AÇÕES COMUNITÁRIAS ABREM HORIZONTES

LIDERANÇAS JOVENS INICIAM NOVA FASE

Tá sabendo?

Foto: Luan Guedes

Ações desenvolvidas nos três municípios

• Contratação de 21 profissionais
• Capacitações para as equipes dos CRAS
• Aquisição de 5 veículos com auxílio combustível mensal  

para visitas domiciliares 
• Montagem de 1 brinquedoteca em Barra Longa

Acompanhe as atividades dos CRAS na sua região.

Muitas pessoas atingidas estão em busca de novos jeitos de 
ganhar a vida após o rompimento. Para apoiá-las a vencer esse 
desafio, os CRAS (Centros de Referência e Assistência Social) 
têm sido fortes aliados. A dona de casa Marli Gomes Silva e sete 
vizinhas de Gesteira aprenderam a fazer unhas na oficina de 
manicure e pedicure, oferecida pela Secretaria de Assistência 
Social de Barra Longa em parceria com a Fundação Renova.

Após passarem por um ano 
intenso de oficinas, capacitações 
e mentorias, os cinco projetos 
criados por jovens de 15 a 
29 anos e selecionados para 
revitalizar Barra Longa, Santa 
Cruz do Escalvado e Rio Doce 
começaram a caminhar com as 
próprias pernas.

Isso porque o Programa de 
Formação de Lideranças 

Foi muito divertido. Cada dia uma 
levava um café, um lanche. Quando tem 
coisas assim, as pessoas participam, se 
divertem, contam casos… Vai gente de 
até 80 anos aprender! E aprendi muita 
coisa”, conta Marli. 
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““

Jovens foi concluído em junho 
deste ano e transformou os 
participantes, como Heloar 
Rodrigues e Mariella Rocha.  
Elas são responsáveis 
pelo Dossiê Porto Plácido, 
que resgatou a história da 
comunidade por meio de 
pesquisas e relatos de mais 
de 350 moradores. O projeto 
produziu mil livretos e um 
documentário com as histórias, 

músicas e fotos. “Os encontros 
comunitários foram nossos 
lugares de memória. O tempo foi 
pouco para tantas lembranças, 
amizade, canção e felicidade. 
Daqui para frente, adotaremos 
essa experiência como cotidiana 
na comunidade”, comentam.  

12 jovens da região realizaram seus projetos com apoio do Projeto Júpiter,  
do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, parceiro da Fundação Renova

Oficinas como essa buscam estimular a convivência e 
fortalecer os vínculos entre os moradores. Outras ações 
também estão sendo realizadas com recursos da reparação. 
Cerca de R$ 3,2 milhões foram reservados para os serviços 
de assistência e proteção social de Barra Longa, Santa 
Cruz do Escalvado e Rio Doce às famílias atingidas que se 
encontram em situação vulnerável. Veja só:
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MAIS CULTURA E DIVERSÃO POR AQUI

OPORTUNIDADES PARA O MERCADO DE TRABALHO

Tá vendo essa moça aí do lado? Ela é a 
Mayara Ferreira, uma das jovens que canta 
no coral Menino Jesus, da paróquia de 
Barra Longa. Ela gosta tanto do que faz 
que decidiu aprender técnicas nas oficinas 
de canto oferecidas em sua cidade. 

“Meus pais participam também e estamos 
adorando. Já estou sentindo a diferença 
para controlar melhor a respiração e 
sustentar as notas”, conta Mayara.

Outras oficinas estão rolando na cidade, 
em Rio Doce e em Novo Soberbo, 

E quem disse que as oficinas de violão, canto e artesanato são 
as únicas que acontecem em Barra Longa? Em parceria com o 
SENAI, cerca de 60 moradores estão tendo a oportunidade de 
se preparar ainda mais para o mercado de trabalho, por meio 
do curso de assistente administrativo. 

Tá sabendo?

Saúde financeira: aprenda a controlar as contas

Passamos a vida toda ouvindo e reproduzindo que a 
educação é a chave para o futuro. E sim, ela é. A Mayara e 
a Fernanda sabem bem disso. Aprender novas atividades 
amplia a visão sobre quem somos e como atuamos no 
mundo. O mesmo acontece quanto ao nosso dinheiro, 
mesmo parecendo um bicho de sete cabeças. Aprender 
a controlar as contas, gastar menos, investir no futuro ou 
reservar para uma emergência são passos básicos para 
vivermos com mais tranquilidade, sem passar perrengue. 

Leia nossa cartilha especial com 
dicas de educação financeira. 
Aponte a câmera do celular e  
coloque-as em prática desde já.
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Com o diploma na mão, Fernanda e os demais participantes 
poderão atuar em diversas áreas das empresas, como no 
financeiro, recursos humanos, vendas e produção. O curso 
é uma das ações de reparação que acontece no município e 
foi solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 
Acompanhe os canais de comunicação da Fundação Renova 
para se inscrever quando novas turmas forem abertas.

Barra Longa Rio Doce

Violão, canto, zumba, 
artesanato, fotografia e 

plantando água

Violão, canto 
e zumba

Violão, zumba e 
percussão

As oficinas de canto e violão são realizadas durante a semana. Já as de fotografia, artesanato, plantando água 
e zumba acontecem aos sábados. Se liga nos horários, mandando uma mensagem para essa turma: 

Tenho certeza que o curso vai me 
abrir novas portas. Recomendo 
para todos e mal posso esperar 
para fazer outros”, comenta 

Fernanda Nery da Silva, de 24 

anos, uma das alunas. 

• Heberte Cupertino (Barra Longa) 98279-5733 
• Tairik Lopes (Rio Doce) 98210-8497

Nova Soberbo
Santa Cruz do Escalvado

Oficinas para as comunidades

comunidade de Santa Cruz do Escalvado. 
Algumas delas são do “Abrindo Espaços”, 
projeto que quer reparar os bens culturais 
impactados pelo rompimento da barragem 
de Fundão. 

Sabia que os próprios moradores 
identificaram essas referências 
culturais, em 2018, e sugeriram 
formas  de reparação?  
Confira abaixo as 
oficinas em andamento.

• Denise Nascimento (Santa Cruz  
do Escalvado) 99525-4186

““



PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 
DAS ESCOLAS E REINTEGRAÇÃO 
DA COMUNIDADE ESCOLAR

PROGRAMA DE MEMÓRIA 
HISTÓRICA, CULTURAL E ARTÍSTICA

PROGRAMA DE TURISMO, 
CULTURA, ESPORTE E LAZER
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FIQUE POR DENTRO DAS AÇÕES QUE 
ACONTECEM NA SUA COMUNIDADE
No mês de agosto, falamos aqui dos programas socioeconômicos que têm ações em andamento em Barra Longa, Rio Doce  
e Santa Cruz do Escalvado. Daqui pra frente, vamos explicar como eles acontecem nas comunidades. Vamos começar 
apresentando algumas ações dos programas nas áreas de Educação, Turismo, Esporte, Cultura e Lazer. 

Atua nas escolas de Barra Longa e de 

Gesteira. A ideia é fortalecer esses espaços 

para que eles possam oferecer uma 

educação cada vez melhor. Confira o que 

está sendo feito em cada uma. Bora lá!

Escola Municipal José De Vasconcelos Lanna

Alunos e professores participam de  

oficinas e capacitações por meio do  

Projeto Brincar: o Tempo e Espaço  

da Educação Infantil. 

Escola Estadual Claudionor Lopes 

As crianças são incentivadas a melhorar 

a leitura de forma lúdica, utilizando, por 

exemplo, letras de músicas que elas curtem.

Escola Estadual Padre José  
Epifânio Gonçalves

Desembola na Cultura! Aos sábados,  

a garotada se diverte e aprende bastante 

nas oficinas de produção cultural, 

gastronomia, ecologia e marketing digital.

Escola Municipal Gustavo  
Capanema (Gesteira) 

Conhecimento nunca é demais, até 

mesmo para os professores. É por isso 

que a professora da escola participa de 

capacitações e aprende sobre novas 

tecnologias que são uma mão na roda  

em sala de aula.

Quem vive de passado é museu?  
Claro que não! Preservar a memória é 
importante para entender o nosso presente 
e o futuro que queremos. É isso que o 
programa faz, em cooperação com a 
UNESCO: recupera e preserva os patrimônios 
das comunidades do Alto Rio Doce. 

Apoia ações que promovem o turismo, a 
cultura, o esporte e o lazer nos municípios. 
Uma delas é a segunda edição do Edital 
Doce, uma chamada pública de projetos 
sociais. Em sua primeira edição, 16 iniciativas 
foram apoiadas na região. Os resultados 
da segunda edição foram divulgados em 
setembro e 37 propostas foram aprovadas. 
Elas começam a ser chamadas para 
assinatura do Termo de Investimento ainda 
este ano. Aponte a câmera do seu celular 
para o código e saiba mais.

Todas essas ações são construídas 
com as escolas. Elas apresentam as 
principais necessidades à Fundação 
Renova e, juntos, desenvolvem projetos 
com o apoio do CIEDS e do Parangolé.

As oficinas da página anterior também  
são ações do programa.

Acontece na sua comunidade

Projeto de Incentivo à Leitura 

Para despertar o interesse pela leitura e 
ampliar o acesso à cultura e informação, 
uma das ações do projeto é revitalizar 
bibliotecas de alguns municípios. Serão 
disponibilizados móveis, computadores, 
livros e jogos pedagógicos. A Biblioteca 
Municipal Francisca Pinheiro Martins, de Rio 
Doce, é uma das participantes do projeto.

Gostou de conhecer mais 
sobre esses programas? 
Fique ligado que no 
próximo jornal vamos 
prestar contas de 
outros. 

• Gravação de documentários  
sobre a cultura local

• Torneios de futebol

• Curso de formação de festas  
e festejos e elaboração de projetos

• Formação continuada  
de educação patrimonial

• Restauração de imóveis históricos

• Atividades de esporte e lazer

• Excursão pelos patrimônios de Santa  
Cruz do Escalvado e Rio Doce

• Ações de formação artística e cultural

• Projetos de valorização da memória

• Apoio às celebrações e festas populares



Projeto Gráfico
Coletivo É!
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Vida no Campo

ÁGUA PROTEGIDA E COM FARTURA
Quem vive na roça sabe da importância de conseguir água limpa 
e em boa quantidade. Para alguns produtores, como é o caso 
do aposentado José Geraldo Carneiro, de Barra Longa, isso nem 
sempre acontecia. “As nascentes ficavam expostas. O gado 
entrava, comia os matos e a nascente secava. Faltava água”, relata. 

O caso dele não era isolado. Para atender aos produtores da 
região que apresentavam essa demanda, está sendo feito 
um trabalho de recuperação de nascentes. E as ações têm 

rendido bons frutos. É o que conta José. 

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 Alves 
Mia Rodrigues

As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo de comunicação, formado pelos moradores: Gilvane Silva, 
Geraldo Birraia, Teteca (Maria Aparecida), Onésima Mourthé, Maria da Penha Rocha da Conceição, Mariella Rocha 
Guidi Brandão, Antônio Áureo, Caetano Etrusco, Pedro Cláudio, Cristiane Ribeiro Martins, Beatriz Pereira, Heloar 

Rodrigues Oliveira Reis, Luiz Fernando e Denise Freitas.
 

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

Mariana Melo e Kiria Ribeiro

Cercaram quatro 
nascentes na minha 
propriedade há uns seis 
meses. O resultado foi 
espetacular. Tem água pra 
mim e pro meu vizinho e 
ela desce limpa pro rio... 
Neste ano, não faltou hora 
nenhuma. Se não fosse por 
isso, eu não teria a água 
limpinha que tenho hoje”.

O cercamento realizado na propriedade de 
José Geraldo permitiu que a água das nascentes 

pudesse fluir livremente.

““

Os técnicos acompanham tudo de tempo em tempo, verificam o estado das cercas e  

fazem novos plantios próximos às nascentes, fundamentais para a saúde delas e dos 

rios. Esse trabalho, inclusive, pode ser feito pelos próprios moradores, que recebem 

materiais e orientação da Fundação Renova.

346 nascentes avaliadas e 99 nascentes cercadas ou protegidas

A expectativa é seguir o mapeamento de áreas atingidas e continuar as ações de 
recuperação até o período chuvoso do fim do ano que vem e início de 2024.  
Os números são bons, mas ainda tem muita água para rolar!

Recuperação de nascentes em Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce:
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