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Em fevereiro, os moradores de Rio 
Doce passaram a ter acesso ao 
Sistema Indenizatório Simplificado, 
que permite indenizar categorias 
com dificuldade de comprovação 
de danos pelo rompimento da 
barragem de Fundão. Esse sistema foi 
implementado em agosto de 2020 pela 
Fundação Renova, por decisão da 12ª 
Vara Federal, e os moradores de Rio 
Doce têm até 31 de julho para adesão.

Com a inclusão de Rio Doce, 
além de artesãos, pescadores de 
subsistência e informais, lavadeiras 
e carroceiros, entre outros, novas 
categorias passaram a ter acesso ao 
Sistema Indenizatório Simplificado. 
Com essa inclusão, os valores das 
indenizações pelo sistema, com 
quitação única e definitiva, vão de  
R$ 17 mil a R$ 567 mil, de acordo 
com a categoria do dano. Clique aqui 
para ver os valores por categoria de 
dano e cidade. 

A partir do dia 1º de março, 17 
localidades mineiras e capixabas 
terão acesso ao Sistema 
Indenizatório Simplificado. Até o 
início de fevereiro, mais de 5 mil 
pessoas foram indenizadas pelo 
novo fluxo, totalizando um valor de 
aproximadamente R$ 450 milhões. 
Em 26 de fevereiro, o município de 
Aimorés passou a integrar o Sistema 
e, no dia 1º de março, será a vez de 
Bugre (MG). 

Moradores de Rio Doce  
podem acessar Sistema 
Indenizatório Simplificado

Como ter acesso ao sistema? 

O acesso ocorre por meio de uma 
plataforma online chamada de 
Portal do Advogado, disponível a 
advogados e defensores públicos 
representantes dos atingidos. Para 
o recebimento das indenizações, 
é preciso cumprir todas as etapas 
definidas em sentença judicial, 
apresentando as documentações 
exigidas.

Após a homologação pelo Juízo, a 
indenização é paga em até 10 dias 
úteis.

https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2020/12/matriz-de-danos-sistema-indenizatorio-simplificado-tabela_1012_ref-2-v2.pdf


Desde o mês de janeiro, as pessoas 
que tiveram impacto comprovado em 
suas atividades econômicas com o 
rompimento da barragem de Fundão 
estão sendo atendidas pela Fundação 
Renova para o pagamento dos Lucros 
Cessantes referentes a 2020. No 
cenário atual de pandemia, todo o 
processo ocorre por atendimento 
remoto e o pagamento será 
depositado até o dia 31 de março.  

Tem direito à indenização quem 
celebrou acordo no Programa 
de Indenização Mediada (PIM) 
da Fundação Renova, recebeu 
indenização por Lucro Cessante 
nos anos anteriores e permaneceu 
impactado em sua atividade 
econômica, mesmo parcialmente, 
em 2020. A proposta de pagamento 
do Lucro Cessante de 2020 leva em 
consideração o acordo já celebrado 
no PIM e, a partir dele, é calculado 
o valor da indenização pelo dano 
sofrido ao longo de 2020.

O pagamento do Lucro Cessante 
2019, feito em 2020, terminou em 
agosto e somou R$ 107 milhões para 
cerca de 5 mil atingidos.

Como funciona o atendimento 
remoto?

   Um representante da Fundação 
Renova ou da Mediação entra em 
contato com os atingidos elegíveis 
por telefone.

   Em seguida, a proposta e o termo 
de acordo são enviados por e-mail 
ou WhatsApp.

   O atingido tem 3 dias para 
responder aceitando ou recusando a 
proposta. Em caso de aceite, basta o 
“de acordo” do atingido também via 
e-mail ou WhatsApp para celebração 
do acordo. 

   O termo de acordo também 
pode ser assinado digitalmente ou 
impresso para a assinatura, com a 
posterior digitalização e envio do 
documento por e-mail ou WhatsApp.

   O pagamento será depositado em 
conta bancária em nome do atingido 
até o dia 31 de março de 2021. A 
Fundação Renova enviará SMS para 
o número de telefone informado no 
cadastro.

Lucro Cessante 2020  
será pago até março

Para garantir a segurança 

A preocupação com a segurança está 
presente desde a primeira ligação 
telefônica: dados fundamentais 
e pessoais são conferidos para 
ter certeza de que o contato está 
sendo feito com a pessoa certa. Vale 
lembrar que as trocas de e-mail 
e mensagens no WhatsApp ficam 
restritas aos representantes da 
Fundação Renova. 
 
Em caso de dúvidas, os atingidos 
podem confirmar a procedência do 
contato realizado pela Fundação 
Renova pelo número 0800 031 2303.

O Projeto Júpiter, promovido 
pelo Centro Popular de Cultura e 
Desenvolvimento (CPCD) em parceria 
com a Fundação Renova, iniciou 
suas atividades com os 26 jovens 
inscritos de Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado no começo do mês. Com o 
objetivo de formar lideranças jovens 
para a construção de comunidades 
saudáveis, estão sendo promovidas 
reuniões e dinâmicas no formato on-
line, como medida de prevenção para 
a disseminação da Covid-19. 

Na primeira quinzena de fevereiro, 
os jovens participaram de 3 etapas 
do projeto que integra a Agenda 
Juventudes: “Formação do Time”, 
voltada para acolher, integrar 
o jovem e ambientar quanto à 
ideia do projeto, “Os Pilares Do 
Protagonismo” e “Quem Sou Eu 
na Comunidade”. Essas dinâmicas 
trabalharam a formação do jovem 
autônomo, solidário e competente. 
Os encontros virtuais também 
incluem jovens de Barra Longa, 
Ponte Nova e Mariana, cidades onde 
o projeto atua. 

Para Silmara Soares, coordenadora 
do Projeto Júpiter em Barra Longa, 
Santa Cruz do Escalvado e Rio 
Doce, o acesso à internet para a 
participação nos encontros virtuais 
é um ponto de atenção. “Alguns 
jovens não conseguem participar 
de reuniões on-line, seja porque 
não têm celulares, o aparelho não 
comporta ou não têm como pagar 
pelos dados móveis. Então, enviamos 
por Correio uma apostila com 
os materiais a serem estudados, 
para que participem por chamada 
telefônica e/ou mensagens de texto. 
Temos essa preocupação de incluir 
todos”.

Jovens inscritos no  
Projeto Júpiter participam  
de atividades on-line  
em fevereiro

Fique ligado!

As inscrições para o Projeto Júpiter 
ainda estão abertas. Considerando 
o período de pandemia e a questão 
do acesso à internet, o prazo de 
inscrição foi prorrogado e os novos 
participantes passam por um 
processo de ambientação com os 
jovens que já estão no projeto. 

Você tem entre 15 e 29 anos ou 
conhece jovens dessa faixa etária? 
Acesse as redes sociais do Júpiter  
e veja como fazer as inscrições!

“O Projeto Júpiter nos 
estimula a ter mais 
autonomia e voz, o que acho 
super importante. Estão me 
fazendo refletir bastante e 
pensar de outra maneira, no 
coletivo, na cidade. A gente 
sempre olha para fora e 
esquece de olhar para dentro 
da cidade, para nossos 
problemas sociais, por 
exemplo”. 

Camilly Cruz, moradora  
de Rio Doce. 

https://www.instagram.com/projetojupitercpcd/?hl=pt


O Edital Doce retomou as atividades 
que estavam paralisadas em razão 
da Covid-19. Em novembro, iniciou-
se o contato com os 228 projetos 
selecionados ao longo da bacia do 
rio Doce para avaliar as condições 
de execução das ações previstas, 
considerando as regras de saúde e 
segurança durante a pandemia.

Desse total, até janeiro de 2021, 70 
projetos adaptaram suas atividades 
ao novo cenário, assinaram os 
contratos e receberam a primeira 
parcela dos recursos — 4 deles 
são de Santa Cruz do Escalvado e 
Rio Doce. O objetivo do Edital Doce 
é fomentar e apoiar iniciativas 
de cultura, turismo, esporte e 
lazer nas regiões atingidas pelo 
rompimento da barragem de Fundão. 

Ao todo, serão destinados cerca 
de R$ 13,5 milhões para os 228 
projetos, sendo R$ 9 milhões para 
Minas Gerais e R$ 4,5 milhões para 
o Espírito Santo. Para os projetos de 
Rio Doce aprovados no Edital, serão 
repassados aproximadamente  
R$ 343 mil, e para os de Santa Cruz 
do Escalvado, cerca de R$ 320 mil.

Projetos selecionados  
pelo Edital Doce dão início  
às atividades

Veja os projetos que começaram as 
atividades nos dois municípios: 

A 3ª edição do Boletim das Águas 
- Rios já está disponível no site da 
Fundação Renova. No documento, é 
possível acompanhar, de forma clara 
e transparente, os resultados do 
monitoramento dos rios Doce, Gualaxo 
do Norte e Carmo, impactados pelo 
rompimento da barragem de Fundão. 
Acesse!

Confira a 3ª edição  
do Boletim das Águas  
- Rios

Projeto Proponente Cidade

Contos de Lá 
nos Cantos  

de Cá

Instituto 
Cultural Abra 

Palavra

Santa Cruz do 
Escalvado

Projeto Renova 
de Incentivo 
da Cultura 

Afrobrasileira 
“Igualdade e 
Cultura uma 

Ponte que nos 
une”

Associação 
Desportiva, 
Cultural E 

Artística De 
Capoeira E 
Cidadania 
Integrada 
(ADCACCI)

Santa Cruz do 
Escalvado

Associação 
Música e Arte 

(AMA)

Associação 
Música e Arte 

(AMA)

Santa Cruz do 
Escalvado

Contos e 
Encantos

Letícia 
Aparecida da 
Luz (Grupo 

Contos e 
Encantos)

Rio Doce

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.
org/fale-conosco

Rua Maranhão, 06 - Novo Soberbo —  
Santa Cruz do Escalvado - MG

Faça uma denúncia
canalconfidencial.com.br/
fundacaorenova 0800 721 0717

Desde setembro de 2020, Agentes 
de Renovação estão em contato 
com as comunidades atingidas para 
apresentar as ações do projeto 
Caminhos da Retomada. O objetivo é 
mostrar as atividades desenvolvidas 
pela Fundação Renova para a geração 
de trabalho e renda nas regiões 
impactadas pelo rompimento da 
barragem de Fundão. Além disso, eles 
estão em contato com as famílias para 
identificar oportunidades e vocações 
para aprimoramento profissional e 
apoio ao empreendedorismo local. 

Os agentes são formados por 
jovens das próprias comunidades, 
selecionados pela ONG FA.VELA, 
Organização Não-Governamental 
contratada pela Renova para apoiar 
no trabalho de mobilização junto às 
comunidades.

Por conta da pandemia, os 
contatos com as famílias estão 
sendo realizados pelo WhatsApp e 
ligação telefônica, para preservar 
a saúde e integridade de todos. 
Caso você ou alguém da sua família 
receba a ligação ou mensagem 
de algum Agente de Renovação, 
saiba que eles são parceiros da 
Fundação Renova nesse projeto. 
Permanecendo as dúvidas sobre a 
procedência das ligações, procure a 
equipe de Diálogo Social para mais 
esclarecimentos. 

Agentes de Renovação 
divulgam ações do projeto 
Caminhos da Retomada nas 
comunidades

Já conhece a plataforma Recoloca 
Rio Doce?

Uma das iniciativas do Caminhos 
da Retomada que os Agentes de 
Renovação estão apresentando é 
a plataforma Recoloca Rio Doce, 
que conecta profissionais que 
buscam empregos às empresas 
que precisam de mão de obra. Você 
sabia que já é possível cadastrar seu 
currículo por lá e visualizar as vagas 
disponíveis?

Os cadastros de currículos são 
feitos gratuitamente no endereço 
www.recolocariodoce.com.br. No 
site, também é possível acessar 
workshops em vídeo com conteúdo 
de reforço e ferramentas que ajudam 
na preparação para entrevistas.  

Acesse a plataforma e acompanhe  
as divulgações! 

https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2021/02/boletim_das_aguas-rios_3ed.pdf
http://www.recolocariodoce.com.br/

