Termo de cooperação garante fortalecimento
de assistência social em Barra Longa
Para fortalecer os serviços de proteção e assistência social já existentes em Barra Longa (MG), a
Fundação Renova assinou com o município o Termo de Cooperação Técnica e Financeira. A parceria,
firmada em agosto de 2020, já garantiu a contratação de recursos humanos e aquisição de
equipamentos.
No total, aproximadamente R$ 1 milhão será destinado ao fortalecimento do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) no município.
Já foram entregues a Barra Longa uma brinquedoteca, espaço de convivência que oferecerá ações
socioeducativas ao público do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) a fim de contribuir
com o desenvolvimento social das pessoas atendidas; mobiliário e equipamentos do CRAS; dois
veículos e dois cartões de combustíveis que auxiliarão no deslocamento da equipe do SUAS.
A Fundação Renova também iniciou o repasse de recursos para a contratação de oito profissionais,
incluindo assistentes sociais e psicólogos, para a equipe técnica de Proteção Social de Barra Longa.
Desse total, sete já foram contratados pelo município em março deste ano. Os recursos serão
depositados em quatro parcelas. Até o momento, já foram desembolsados mais de R$ 146 mil.
Para Glaziane Silva, especialista do Programa de Proteção Social da Fundação Renova, o termo de
cooperação “cria condições de aumentar a capacidade instalada no município e, consequentemente,
melhorar a estrutura para o atendimento das famílias vulneráveis em Barra Longa”, diz.
As ações seguem o Plano de Reparação em Proteção Social, construído com as equipes de Barra
Longa. Ao todo, prefeituras de 24 municípios mineiros e capixabas poderão, por meio do termo,
receber um repasse total de R$ 27 milhões e 35 veículos da Fundação Renova. Os recursos são
destinados a ampliar o atendimento a mais de 14 mil famílias vulneráveis que residem nas
localidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão.
A iniciativa faz parte do Programa de Proteção Social da Fundação Renova, que visa promover a
proteção social, por meio de ações socioassistenciais, incluindo ações socioculturais e apoio
psicossocial, acompanhando famílias e indivíduos vulneráveis impactados.
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