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Expediente
O Informativo Resulta traz informações sobre os programas da Fundação Renova atuantes nos 
territórios impactados pelo rompimento da barragem de Fundão. Ele é distribuído durante os  
Fóruns de Prestação de Contas Resulta, que são realizados periodicamente nos territórios.

Neste informativo, você vai conhecer 
algumas das ações desenvolvidas 
aqui na nossa região. 

Vamos lá?

O rompimento da barragem de Fundão impactou 
de diversas formas as comunidades da bacia do 
rio Doce. Além de perdas familiares, de renda e 
dos danos ambientais, os modos de vida e de 
organização dessas famílias também passaram 
por alterações, incluindo tradições e costumes. 

E é justamente para recuperar e preservar tanto 
os patrimônios quanto os bens culturais das 
comunidades atingidas em Barra Longa, Rio Doce 
e Santa Cruz do Escalvado que o nosso programa 
de Memória Histórica, Cultural e Artística está em 
andamento desde 2016.

Olá, morador(a) de Barra 
Longa, Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado!



2

Elementos de composição
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Elas podem ser paisagens, construções históricas, festas, comidas, 
bebidas, tradições ou objetos, desde que façam parte da identidade 
da comunidade. E isso acontece a partir do olhar dos moradores, 
que criam essas referências na cultura local.

O que são referências culturais, afinal?

As ações que você verá neste informativo fazem parte do plano que conduzimos em cooperação com a 
UNESCO. Ele teve origem no Projeto de Salvaguarda de Referências Culturais, elaborado a partir de um 
diagnóstico realizado junto às comunidades de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Ao todo, 
são nove eixos de trabalho, incluindo ações voltadas à reparação e salvaguarda do patrimônio: 

Esse diagnóstico foi realizado entre junho 
de 2018 e outubro de 2019, para entender 

quais eram as referências culturais, até onde 
o rompimento da barragem de Fundão as 

transformou e como isso aconteceu. 
O processo incluiu oficinas de cartografia 

social, observação de manifestações culturais 
e entrevistas de história oral.

COMO TUDO COMEÇOU?

Plano de Reparação das Referências Culturais

Registro  
de memória

Esporte

Formação artística
e cultural

Culturas  
tradicionais

Educação  
patrimonial

Agroecologia

Lazer

Quais foram os resultados?

Mapeamos 398 
referências culturais 
em 20 comunidades 
desses municípios.

Junto com as 
comunidades, foram 
construídas 619 
propostas de reparação.

323 dessas referências 
foram impactadas pelo 
rompimento.
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Capoeira que atravessa gerações

A tradição do Menino Jesus segue viva 

O Grupo de Capoeira Fênix – Barra Longa tem nove 
anos de história e reúne cerca de 60 capoeiristas. Eles 
pausaram suas atividades em 2015, após o rompimento 
da barragem de Fundão, e estão voltando a se reunir 
nos últimos anos. Como forma de reparar os impactos 
sofridos, foram fornecidos ao grupo, com o objetivo de 
que continuem praticando a capoeira no município:

As Folias de Reis de Barreto (Barra Longa) 
também sofreram impacto direto do 
rompimento. Por isso, a Folia Velha e 
a Folia Nova foram contempladas com 
documentários que contam a história e 
as festividades populares que promovem. 

O objetivo da ação foi contribuir para a 
salvaguarda desses bens culturais imateriais, 
preservando a memória e registrando uma 
festividade que marca a identidade das 
comunidades. O vídeo pode ser acessado 
com o QR Code

Uniformes

120
instrumentos, incluindo 
pandeiros e atabaques

30

Apoio para a realização de uma grande roda em 
maio de 2022, com a presença de mais de 

da região

100 
moradores

O QUE VEIO A PARTIR DAÍ?
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No mesmo dia, aconteceu também uma oficina de 
confecção de berimbau, seguida de um cortejo (ou uma 
Berimbalada, como o grupo denominou) até a praça 
Manoel Lino Mol, que se transformou no palco  
da grande roda de capoeira. 
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Lazer para a população

Escola Aberta

Em julho de 2022, foram promovidas as Ruas de 
Lazer em Barra Longa e Rio Doce. A programação 
incluiu competições de vôlei, peteca e basquete, 
além de atrações para as crianças, com brinquedos, 
pipoca e algodão-doce.

O programa foi desenvolvido nas escolas estaduais 
Claudionor Lopes e Padre José Epifânio Gonçalves, 
de Barra Longa, Maria Amélia, de Rio Doce, e na 
Escola Municipal José Gomes de Souza, em Nova 
Soberbo (distrito de Santa Cruz do Escalvado).  
O objetivo da ação foi que, aos finais de semana, 
as instituições abrissem espaço para atividades de 
esporte, lazer, cultura, inclusão digital e preparação 
inicial para o mundo do trabalho. 

A comunidade com a mão na massa

O Edital Doce seleciona e apoia projetos, 
com recursos financeiros da Fundação 
Renova, que tenham relevância para as 
comunidades das regiões atingidas. Sua 
segunda edição trouxe a modalidade 
“Reparação das Referências Culturais”.

Em Barra Longa, Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado, foram selecionados 
projetos de: artesanato, música, 
ecoturismo e futebol, entre outras áreas. 
A lista completa está disponível em 
fundacaorenova.org/paineis/edital-
doce-2022

Bola na rede pra fazer o gol!
A prática do futebol, 
tão marcante na região, 
também vem sendo 
fortalecida. Veja as 
ações realizadas com a 
população e os times que 
estão em atividade:
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20 pessoas de Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado participaram de curso ministrado pela Escola 

Mineira de Arbitragem.

Além disso, entregamos uniformes e bolas para os times 
de Rio Doce (sede), Matadouro, Santana do Deserto (Rio 

Doce), Nova Soberbo e Merengo (Santa Cruz do Escalvado).

Apoio ao Torneio Quarentão de Futebol em Rio Doce, 
em setembro e outubro de 2022.

Centro de Informação e Atendimento - CIA

Ouvidoria

ouvidoria@fundacaorenova.org

0800 721 0717

www.fundacaorenova.org

0800 031 23 03

Fundação Renova

Barra Longa | Rua Matias Barbosa, 14, Centro
Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Rua Coronel Bessa, 147, Centro – Rio Doce

Apoio para a realização da Copa 
Barralonguense de Futebol.

O que vem pela frente...

Edital Doce


