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A Fundação Renova, criada para reparar, restaurar e reconstruir os danos 
causados pelo rompimento da barragem de Fundão, realizará o Cadastro 
Integrado e definitivo das pessoas diretamente impactadas com base nos 
critérios estabelecidos pelo Termo de Transação de Ajustamento de Conduta.

Se você já foi cadastrado na fase emergencial, receberá um contato para 
atualizar e complementar as informações fornecidas. Se não foi cadastrado  
na fase emergencial, ou se foi cadastrado mas por algum motivo não  
foi contatado, formalize sua solicitação pelos canais de relacionamento  
da Fundação Renova.

O cadastro será realizado por uma empresa contratada - Synergia 
Socioambiental.

É muito importante que você forneça as informações de maneira  
adequada para que a Fundação possa fazer uma avaliação correta e precisa.  
A reparação da população impactada, por meio das ações socioeconômicas  
e socioambientais, depende dessa etapa para sua implantação.



3. Entrevista e Visita Técnica
Esta etapa consiste no levantamento de informações 

socioeconômicas, coleta de documentos e identificação 

de danos. A empresa contratada, Synergia Socioambiental, 

entrará em contato para agendar uma entrevista e, 

se for necessária, uma visita técnica.

ETAPAS DO PROCESSO

1. Preparação
As pessoas que já foram cadastradas na fase emergencial 

serão contatadas para atualização e complementação 

das informações prestadas. Se não foi cadastrado na fase 

emergencial, ou se foi cadastrado mas por algum motivo  

não foi contatado, formalize sua solicitação por meio  

do telefone 0800 031 2303 ou pelo e-mail  

faleconosco@fundacaorenova.org, para formalizar 

a solicitação de registro. 

2. Verificação Inicial
É a análise prévia que servirá para identificar potenciais 

impactados diretos e levantamento de danos para avaliação 

do Programa de Cadastro Integrado.

PASSO A PASSO

4. Análise
As informações fornecidas serão analisadas 

para a identificação das pessoas diretamente impactadas.

5. Reparação

Trata-se de disponibilizar as informações das pessoas  

diretamente impactadas para a implementação  

dos programas de reparação da Fundação.


