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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

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RIO DOCE É MODERNIZADA

Esse patrimônio é nosso

No final de janeiro, a Biblioteca Municipal Francisca 

Pinheiro Martins, em Rio Doce, recebeu parte dos itens 

do Projeto de Incentivo à Leitura que foram escolhidos 

pelos funcionários para deixá-la mais atrativa e aproximar 

os moradores da leitura e do espaço. Cursos on-line 

para a equipe, 373 livros, computadores, ventiladores, 

impressoras, mesas, cadeiras, armários e sofás são alguns 

exemplos dos itens escolhidos pela biblioteca.

Além disso, entre agosto e novembro de 2021,  

4 funcionários haviam participado de capacitações para 

que pudessem estar bem preparados para atuar após 

Vivemos numa era digital, 
em que as pessoas preferem 
celulares e computadores 
para fazer pesquisas, 
e as bibliotecas foram 
ficando de lado. Tem tanta 
informação e lazer aqui 
dentro e queremos que 
todos enxerguem isso. 
Gostei muito do curso e vou 
colocar em prática cada 
ensinamento”, conta Letícia.

Foto: Imagem cedida

Foto: Imagem ilustrativa

O Projeto de Incentivo à Leitura 
faz parte do Programa de Apoio ao 
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. 
Ele está modernizando bibliotecas 
municipais de 32 cidades mineiras 
e capixabas. 

““
a modernização do espaço. A servidora pública, Letícia 

Aparecida da Luz, participou de um dos cursos oferecidos 

e aprendeu a chamar a atenção das crianças para 

frequentarem o local.
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CONHEÇA BOAS PRÁTICAS NA RELAÇÃO CLIENTE-ADVOGADO

CORES, DANÇAS, CANTOS E MUITA FÉ

Alguns processos da reparação necessitam de advogados representando os moradores de comunidades atingidas e seus 
interesses. O Sistema Indenizatório Simplificado é um deles. Veja três dicas importantes para que essa relação entre cliente 
e advogado siga as boas práticas de mercado. 

É essa mistura gostosa que faz do 
congado uma festa tão única e bonita. 
Com fitas coloridas, sons de tambores, 
estandartes aos céus e cantos a santas 
e santos, essa manifestação religiosa 
atravessa o tempo e se faz importante 
na vida de vários moradores de Barra 
Longa e de Rio Doce.  

Um deles é o Zé Catraca. Há mais de 
40 anos ele é membro do Congado 
de Marujada, em Barra Longa, cuja 
musicalidade se inspira nos rios  
e nos mares. 

Indenização

Nosso jeito de viver
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Escolha alguém de confiança. Busque indicações de um bom advogado com pessoas em quem você 
confia. Após a indicação, pesquise o nome dele no site da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e 
peça referências de casos e clientes antigos. Assim, você pode ter certeza de que está lidando com um 
profissional sério e correto.

levando na frente do grupo a bandeira 
em homenagem à santa, flores e fitas 
coloridas, além de um espelho para 
refletir o mau olhado. 

A Fundação Renova tem apoiado os 
dois grupos por meio do Programa de 
Memória Histórica, Artística e Cultural. 
Em 2022, foram realizadas oficinas com 
os congadeiros, como a de construção 
e reparo de instrumentos, registro de 
fotos das missas para a padroeira e 
outras atividades. Este ano, os grupos 
continuam sendo fortalecidos para que 
essa cultura nunca deixe de existir.

Fique de olho nos valores cobrados. O Sistema Indenizatório Simplificado, seguindo a determinação 
da Justiça, desconta 10% do valor da indenização para os honorários. A Fundação Renova não 
interfere na negociação entre os advogados e seus clientes. Então, fique atento para não ser vítima 
de cobranças abusivas. Negocie um valor que esteja dentro da sua realidade financeira.

Confie no seu instinto e evite fraudes. Algumas pessoas tentam se aproveitar da demanda por 
advogados e se passam por um para receber dinheiro de moradores que buscam sua indenização. 
Outras se passam por funcionários da Fundação Renova para cobrar taxas que não existem.  
Evite confiar em desconhecidos que se oferecem para te ajudar no processo. Em caso de dúvidas, 
procure os Canais de Relacionamento da Renova ou alguém de confiança.

“No ano passado, participei da festa 
da família no grupo escolar e junto 
com meus companheiros fiz uma 
apresentação para as crianças.  
Elas ficaram encantadas e montaram 
um grupo para trançar fitas lindas. 
Me deixa muito feliz que elas 
conheçam nossa tradição. Por isso, 
em 2023, vamos voltar com as nossas 
apresentações”, promete Zé Catraca. 

Em Santana do Deserto, distrito 
de Rio Doce, há quase 200 anos os 
congadeiros saem pelas ruas em 
devoção a Nossa Senhora do Rosário, 

“Somos marinheiros 
de Nossa Senhora 
Aparecida. Temos 
muita fé e alegria para 
manter a tradição”, 
comenta o Zé. 

  ““
Sua história com o congado é antiga. 
Começou quando era menino, antes de 
se mudar para a cidade, e hoje, aos 69 
anos, continua seguindo sua devoção e 
inspirando pessoas pelo caminho.

Congado de Nossa Senhora do Rosário, de Santana do Deserto, Rio Doce



Sempre que recebemos retornos das 
empresas, é enviada uma notificação para 
os inscritos. Mas nem sempre elas passam as 
informações do processo ou da efetivação 
da contratação para a plataforma. 

3Tá sabendo?

Muitas perguntas têm sido feitas pelos moradores de Rio 
Doce e Santa Cruz do Escalvado sobre o funcionamento 
do Recoloca Rio Doce. Para eles, a plataforma onde as 
pessoas atingidas podem acessar vagas de emprego, 
cadastrar currículos e se capacitar ainda é pouco atuante 
na região. Conversamos com a equipe responsável e 
trouxemos respostas em primeira mão. Confira! 

TIRE AS SUAS DÚVIDAS SOBRE 
O RECOLOCA RIO DOCE

EMPREGO CONQUISTADO! 
Adenilson de Souza, de Rio Doce, 
é um dos moradores que conseguiu 
conquistar um emprego por meio do Recoloca. 
“Minha experiência com a plataforma foi 
positiva. Em agosto de 2022, minha esposa 
cadastrou meu currículo e rapidamente 
fui chamado para o processo seletivo e 
contratado pela empresa responsável pelo 
reflorestamento das áreas atingidas. Hoje, 
sou auxiliar de campo”, conta. 

MUNICÍPIOS

Barra Longa

*Dados atualizados em dezembro de 2022. 

178 410 32 27

Rio Doce 194 217 47 2

Santa Cruz do Escalvado 123 122 21 1

Total 495 749 100 30

CURRÍCULOS 
CADASTRADOS

ENCAMINHAMENTOS ENTREVISTAS 
REALIZADAS RECOLOCAÇÕES

POR QUE HÁ POUCA CONTRATAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA LOCAL?

O RETORNO DO PROCESSO DE  
 INSCRIÇÃO É SEMPRE DEMORADO 
OU NÃO É FEITO. POR QUÊ?

COMO ANDA A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL EM  
 SANTA CRUZ DO ESCALVADO, UMA VEZ QUE A SAMARCO É  
 RESPONSÁVEL PELA MAIOR PARTE DAS OBRAS DE REPARAÇÃO? 

TEREMOS NOVIDADES NO RECOLOCA RIO DOCE EM 2023?

Estamos planejando ações de aproximação com as empresas fornecedoras 
da Fundação Renova, Samarco e comércios locais com o objetivo de 
aumentar a oferta de vagas de empregos em Barra Longa, Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado. O desafio é grande, mas estamos animados!

Na maioria das vezes, os motivos para 
a não contratação de um profissional 
local ou atingido é por ele não atende 
aos perfis técnico, de experiência e 
psicológico exigidos pelas vagas, além 
da carência de mão de obra com as 
qualificações necessárias.

O QUE TEM SIDO FEITO PARA 
MUDAR ESSA SITUAÇÃO?

A área de contratação e 
empreendedorismo local da Fundação 
Renova tem ofertado cursos de iniciação 
profissional, qualificação profissional, 
aperfeiçoamento e cursos de preparação 
para o mercado de trabalho.

Após assumir algumas obras, a Samarco vem atuando tanto em 
Rio Doce como em Santa Cruz do Escalvado com a oferta de 
empregos. A Fundação Renova ofereceu o Recoloca Rio Doce 
para que a mineradora divulgasse as vagas, mas ainda não houve 
retorno sobre a proposta. 



Projeto Gráfico
Coletivo É!

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: Geraldo Birraia, 
Teteca (Maria Aparecida), Onésima Mourthé, Maria da Penha Rocha da Conceição, Mariella Rocha Guidi Brandão, 
Antônio Áureo, Caetano Etrusco, Pedro Cláudio, Dennis Félix de Souza, Marco Túlio Nascimento, Beatriz Pereira, 

Heloar Rodrigues Oliveira Reis, Luiz Fernando, Denise Freitas e Carmen Lúcia Nunes.
 

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

Kiria Ribeiro

Tá sabendo?
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CORAÇÕES ABERTOS PARA NOVAS VIVÊNCIAS
Os grupos de comunicação do Alto Rio Doce e de Mariana subiram no avião e pegaram a estrada de terra até 
Regência (ES) para conhecer o que está sendo feito para reparar os danos do rompimento da barragem de Fundão. 

A turma de Minas chegou em terras capixabas no dia 27 de janeiro e teve a oportunidade de conhecer projetos 
apoiados pela Fundação Renova. Durante a vivência, eles viram de perto a criação de abelhas sem ferrão e 
ouviram relatos sobre como os moradores estão buscando outras fontes de renda.

Outra iniciativa foi a criação 
de peixes em tanques de 
água, trabalho que está 
sendo feito no povoado 
de Areal e, também, pela 
Associação de Pescadores 
de Regência. O encontro 
do rio Doce com o mar foi 
o cenário de encerramento 
da vivência, com direito 
a um bate-papo sobre o 
monitoramento do rio. 

Formado em 2017, em 
Barra Longa, o grupo foi 

ampliado em 2022 para que 
moradores de Rio Doce e 
Santa Cruz do Escalvado 

participassem. Juntos eles 
sugerem assuntos para os 
informativos da Fundação 
Renova e ajudam a pensar 

como falar da reparação da 
bacia do rio Doce de um jeito 

mais próximo da realidade 
e das expectativas das 

comunidades. 
Quer participar? Fale com a 

gente pelos contatos abaixo.

O Projeto Tamar, responsável pela preservação das tartarugas marinhas, foi uma das paradas do roteiro. 

VOCÊ CONHECE 
O GRUPO DE 

COMUNICAÇÃO DO 
ALTO RIO DOCE?

Voltei cheia de ideias! 
Podem ter certeza que 
não vou deixar mais o 

cacau secar no pé.  
Vou colocar em prática 

o que me mostraram. Em 
breve, estaremos juntos 

novamente”, diz Carmem 
Lúcia, de Santa Cruz do 

Escalvado. 

 “ “
Precisamos trocar mais experiências.
Que exemplo bacana de dignidade e 
cidadania. Ver os projetos da pesca 
foi muito emocionante. Gosto de ver 
o coletivo ser colocado em evidência. 
Foi excelente”, diz Antônio Áureo,  
de Rio Doce. 

 “ “

De Mariana até Regência, o sentimento 
é o mesmo: é um misto de emoções. 
Ao mesmo tempo, muita coisa boa vem 
acontecendo. Em todos os lugares por 
onde passamos existe o espírito de 
coletividade”, diz Caetano Etrusco,  
de Barra Longa.

 “ “


