
VOZES DO TERRITÓRIO
Boletim nº 06 - dezembro de 2022

Informativo da reparação dos impactos causados pelo rompimento da 
barragem de Fundão nos municípios da Calha do rio Doce. 

APOIO ÀS BOAS IDEIAS
Tá sabendo?
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É comum ouvirmos dizer que boas ideias transformam o mundo, 
não é mesmo? Com o Edital Doce, a gente pode ver isso na prática. 
Esse ano, tivemos a segunda edição do Edital que apoia projetos 
de cultura, turismo, esporte e lazer nas comunidades atingidas pelo 
rompimento da barragem de Fundão. Em breve, esses projetos 
aprovados estarão perto de sua comunidade ou município. 

O resultado do 2º Edital Doce saiu em setembro. Os 
autores dos projetos aprovados precisam, agora, cumprir 
algumas etapas para receberem os recursos e iniciarem as 
atividades. Eles estão sendo chamados para as reuniões de 
abertura onde são repassadas as informações e regras de 
execução dos projetos.

“A minha expectativa é poder 
contribuir para a retomada de 
atividades de cultura e lazer no 
município e nas comunidades 
atingidas, promovendo o bem-estar 
entre os participantes”.

VAMOS CONHECER UM PROJETO APROVADO?
Um exemplo de uma boa ideia aprovada no 2º Edital Doce é a I 
Feira de Rua do Livro, projeto da Maria Angélica Soares Moraes, 
professora aposentada, moradora de São José do Goiabal. 
Sua proposta é incentivar o gosto pela leitura em crianças e 
adolescentes. Claro, os adultos não foram deixados de lado e 
também poderão participar!

Na feira haverá doação de livros e venda de obras literárias 
com descontos especiais. As crianças poderão participar de 
contação de histórias, miniteatros, além de bate-papo e sessão 
de autógrafos com os autores.

Maria Angélica Soares Moraes
São José do Goiabal

O 2º Edital Doce aprovou 263 
projetos em Minas Gerais e no 
Espírito Santo. Quer saber se tem 
algum projeto perto de você? 
Acesse fundacaorenova.org/paineis/
edital-doce-2022 ou o QR Code ao 
lado.

SAIBA MAIS!



UM POUCO DO QUE 
VIMOS EM 2022
Ao longo do ano, mostramos em nosso boletim 
e em outros canais de comunicação alguns dos 
trabalhos que estão sendo realizados em nossa 
região para reparar os danos causados pelo 
rompimento da barragem de Fundão. Vamos 
conferir alguns destaques?

UM NOVO JEITO DE COMUNICAR

OBRAS DE SANEAMENTO

A forma como a comunicação sobre o processo de reparação 
é feita vem passando por mudanças. Criamos um Grupo de 
Comunicação, composto por pessoas da comunidade que nos 
ajudam a construir as pautas, garantindo que os conteúdos 
trabalhados nos canais sejam de interesse das pessoas. Também 
criamos este boletim, que circula mensalmente, e um espaço 
no site da Fundação Renova específico para cada território, 
onde é possível encontrar as notícias mais importantes. Ah, e os 
programas de rádio (Momento da Reparação), que são veiculados 
às terças e quintas-feiras nas principais rádios da região, estão 
cheios de novidades.

Em Córrego Novo, uma Estação de Tratamento de 
Esgoto (ETE) está sendo construída

Falando sobre questões ambientais, obras para tratar o esgoto 
e coletar resíduos sólidos vão ajudar a cuidar do rio e do meio 
ambiente em municípios da região, entre eles, Ipatinga, Córrego 
Novo, Dionísio, São Domingos do Prata, Rio Casca, São José do 
Goiabal e Sem Peixe. Essas obras são realizadas pelas prefeituras 
com recursos repassados pela Fundação Renova. 

E a comunidade de Baixa Verde (Dionísio) que ganhou um banco 
comunitário? O projeto foi inaugurado em agosto. Com o banco, 
os moradores têm uma própria moeda social, que pode ser usada 
dentro da comunidade. Além disso, eles aprendem a cuidar do 
banco e decidem quem pode fazer empréstimos.

BANCO COMUNITÁRIO LAGOA VERDE

Os produtores das comunidades de Rochedo, 
Córrego Preto e Leonel, zona rural de Rio Casca, 
tiveram toda a terceira safra do Projeto Feijão 
comercializada. O projeto desenvolvido com 
os produtores rurais, que recebem assistência 
técnica e sementes, é uma parceria da Fundação 
Renova com a DGH Foods (empresa que adquire 
integralmente a produção desde 2020), a 
Emater-MG e a Prefeitura de Rio Casca.

PROJETO FEIJÃO

PROJETAR

A ideia reúne pessoas com interesses em 
elaborações de projetos, capacitação para editais 
e trocas de experiência. E como isso é feito? Por 
meio das oficinas de elaboração de projetos que 
contaram com duas edições: uma em São José do 
Goiabal e outra em Ipatinga. Esse último município 
também recebeu, em agosto, a mostra “Projetar: 
inspirando pessoas, conectando redes”, que 
reuniu mais de 100 participantes.

Intervenção cultural durante a Mostra, em Ipatinga

Acesse o QR 
Code acima para 

conhecer os 
informativos e as 
notícias da Calha!
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FORMAÇÃO DE 
LIDERANÇAS JOVENS

Tendo cerca de 400 jovens dos 20 municípios do território 
Calha como protagonistas, a Formação foi uma oportunidade 
para criação de projetos nas áreas de cultura, educação, 
turismo, lazer e geração de renda. A parceria da Fundação 
Renova com a Fundação Geraldo Perlingeiro Abreu (FGPA) 
apoiou os jovens participantes a realizarem seus projetos em 
suas comunidades.

Jovens participantes da Formação em atividade no 
Parque Estadual do Rio Doce (Perd)

Também envolvendo o público jovem, tivemos o Circuito 
da Água em três cidades do território: São José do Goiabal, 
Dionísio e Córrego Novo. Muito importante falar com crianças 
e adolescentes sobre o uso correto da água e a preservação 
do meio ambiente, não é? Por isso, os alunos participaram de 
concursos, oficinas, jogos e palestras, sendo certificados como 
“Agentes da Preservação”. 

CIRCUITO DA ÁGUA

PROTEÇÃO SOCIAL

Atividade do Circuito da Água em São José do Goiabal: plantio 
de mudas na Escola Municipal Manuel Lúcio de Morais

Indo para a área social, podemos destacar a assinatura do Termo 
de Cooperação Técnica Financeira para municípios (com mais 
de 50 famílias impactadas) receberem recursos e investirem 
no atendimento às famílias em vulnerabilidade social. Em 
nossa região, fazem parte da lista Bom Jesus do Galho, Bugre, 
Caratinga, Fernandes Tourinho, Ipaba, Ipatinga, Pingo-d’Água, 
Rio Casca, Santana do Paraíso e São José do Goiabal.

Você conhece o CIA Móvel? É o Centro de 
Informação e Atendimento criado para atender 
as comunidades onde não existe o escritório 
físico do CIA. Ele viaja pelas localidades levando 
atendimento individualizado e presencial para a 
população tirar dúvidas, fazer solicitações e outros 
serviços. De março a novembro deste ano, o CIA 
Móvel passou por Rio Casca, Dionísio, Santana do 
Paraíso, Ipaba, Bom Jesus do Galho, Caratinga, Sem 
Peixe, São José do Goiabal e Timóteo. No total, 
1.200 pessoas foram atendidas.

CIA MÓVEL

ABERTO

IMPULSO RIO DOCE
A Fundação Renova desenvolveu em nossa região esse 
projeto, que orienta e capacita pessoas para que os 
seus negócios cresçam, com mais visibilidade e poder 
de venda. Participaram os pequenos empreendedores, 
aquelas pessoas que têm o seu próprio negócio, como 
artesanato, produção de alimentos, salão de beleza, entre 
outros. Mais de 1.300 iniciativas de empreendedorismo 
receberam ações de consultoria, mentoria e capacitação 
em 40 localidades atingidas da bacia do rio Doce. A 
ação foi conduzida em parceria com o IEBT – Inovação e 
Transformação Digital, de forma presencial e pela internet.

BOLETIM

BOLETIM
BOLETIM

BOLETIM

MBOLET
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Jornalista responsável:
Marcelo Bolzan
Reg. 14.091 MG

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

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. 

Municípios do território 
Calha do Rio Doce: 

Bom Jesus do Galho, 
Bugre, Caratinga, Córrego 
Novo, Dionísio, Fernandes 

Tourinho, Iapu, Ipaba, 
Ipatinga, Marliéria, Pingo 

D’Água, Raul Soares, 
Rio Casca, Santana do 

Paraíso, São Domingos 
do Prata, São José do 

Goiabal, São Pedro 
dos Ferros, Sem-Peixe, 

Sobrália e Timóteo.

Reportagem:

Projeto Gráfico

Diagramação

Coletivo É!

Pop Comunicação

Tim Filho

As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo de comunicação, que atua de forma 
voluntária, e é composto pelos(as) moradores(as): Conceição de Pádua Alves (São Domingos 
do Prata), Creusa Fernandes (Bom Jesus do Galho), Creuza Cirlene Silva Andrade (Timóteo), 
Edivania Antônia (São José do Goiabal), Edson Pascoal (Dionísio), Elaine Cristina Malaquias 

de Souza (Santana do Paraíso), Geraldo Magela (Sem Peixe), Iáskara Soares Morais (São José 
do Goiabal), Nathália Juliana Roque (Caratinga) e Rita Bordone (Ipatinga).

Quer fazer parte? Entre em contato no e-mail comunicacao@fundacaorenova.org.
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Foto: Gustavo Baxter - NITRO Histórias Visuais
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Acontece na sua comunidade

SÃO DOMINGOS DO PRATA EM CLIMA DE 
EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA

Um dia com programação recheada de serviços gratuitos, 
atendimento personalizado e entretenimento para a população! 
Foi o que a população de São Domingos do Prata curtiu no dia 
3 de dezembro, no Centro de Lazer e Eventos, com a Ação de 
Empreendedorismo e Cidadania.

Cerca de 5 mil pessoas marcaram presença no evento realizado 
pela Fundação Renova em parceria com o SESI-MG e a 
Prefeitura. Os visitantes aproveitaram as apresentações culturais, 
oficinas de artesanato e cosmética natural, rua de lazer, feira de 
empreendedores locais, além de atendimento sobre educação 
financeira, com dicas para um consumo consciente.

MAIS SERVIÇOS GRATUITOS
Na área da saúde, os serviços oferecidos foram de aferição de 
pressão arterial, orientações nutricionais, além de atividades físicas 
e massagem antiestresse. Outros serviços foram emissão de 
documentos, atendimento da Defesa Civil, apresentação de projetos 
da Fundação Renova e ações realizadas pela Polícia Militar.

DE BRAÇOS ABERTOS PARA O TURISMO

O turismo é uma atividade econômica importante, que gera emprego e 
renda, e divulga a sua cidade. Por isso, é importante receber bem os turistas, 
oferecendo conforto e bem-estar. 

Apostando nisso, empreendedores do turismo em Marliéria estão participando 
de capacitações oferecidas pela Fundação Renova. A cidade é um importante 
polo turístico do nosso território, onde acontecem atividades de ecoturismo e 
turismo rural. Além disso, o município abriga o Parque Estadual do Rio Doce 
(Perd). 

A iniciativa, que inclui visitas técnicas, oficinas e cursos, faz parte dos trabalhos 
realizados pelo Arranjo Produtivo Local (APL), grupo formado por pessoas e 
entidades de Marliéria dedicado ao desenvolvimento turístico da cidade.

O Parque Estadual do Rio Doce (Perd) é um dos pontos 
turísticos da região e atrai visitantes para Marliéria

“A capacitação preparou a todos nós para sermos 
parceiros e não concorrentes no setor do turismo, 
aqui em Marliéria. Além do conhecimento que nos foi 
repassado, estamos tendo apoio para organizarmos o 
APL e, no futuro, caminharmos com os próprios pés”.

Ildeniza Moreira Valadares
Moradora de Marliéria

A Hospedagem Domiciliar foi um dos 
temas trabalhados nas oficinas de 
capacitação. Os participantes receberam 
kits de cama e banho, utensílios para 
café da manhã e artigos de decoração 
produzidos artesanalmente em Marliéria.

KITS CAMA & CAFÉ


