
O Sistema Indenizatório Simplificado funciona por meio de uma  

plataforma on-line, chamada Portal do Advogado, disponível no site da 

Fundação Renova (www.fundacaorenova.org). A adesão é facultativa, 

mas tem prazo definido pela Justiça. Em Rio Doce e Aimorés, o prazo vai 

até o dia 31 de julho. Para as demais localidades, encerra dia 30 de abril 

de 2021. 
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Projetos de estímulo ao 
empreendedorismo  
geram bons resultados na 
bacia do rio Doce
Promover o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo  

nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão,  

em Mariana (MG). Esses foram os pilares da parceria firmada entre  

a Fundação Renova e a BrazilFoundation para garantir que  

empreendimentos locais se tornassem mais competitivos, fortalecendo  

o potencial de geração de renda.

Um bom exemplo é o caso do projeto Massa dos Sonhos, da Associação 

de Produtores Rurais do Córrego Mutum Claro, em Baixo Guandu (ES), 

que aumentou a variedade dos seus produtos e incrementou a produção, 

sendo boa parte fornecida para escolas do município, beneficiando 3.500 

alunos da rede pública.  

Em paralelo, foi realizado um monitoramento

para avaliação de planos de negócios e

definição de indicadores de resultado, com  

acompanhamento da execução dos projetos

por meio de reuniões periódicas e de suporte

técnico. Os resultados alcançados são 

promissores para os participantes, onde

100% estão tendo a possibilidade de

aumentar o volume e a qualidade 

de produção.

“Com o financiamento, pudemos comprar equipamentos para  

produção e as associadas estão trabalhando e conseguindo gerar 

renda para ajudar suas famílias. A associação, com isso, cresceu 

bastante. O projeto foi muito bom para nós e só temos a agradecer. 

Hoje, temos a capacidade de atender ao município de Baixo Guandu 

(ES) com a nossa produção de pães, doces e bolos e queremos  

crescer cada vez mais.”
Dalva Blunk Von Held, vice-presidente da Associação 

de Produtores Rurais do Córrego Mutum Claro.

Além do incremento na produção, outros resultados expressivos foram 

apontados pelos participantes do primeiro edital. Veja, abaixo, alguns  

deles:

66% aumentaram o número de consumidores e vendas

66% aumentaram sua receita

66% aumentaram a renda de seus integrantes e familiares

75% aumentaram sua produção

50% contrataram mão-de-obra 

A Fundação Renova e BrazilFoundation também realizaram a segunda 

chamada em 2019, com mais 10 projetos que foram executados no  

2 ° ciclo, ao longo de 2020. Os resultados serão divulgados ainda neste 

ano. Conheça mais sobre essa iniciativa em:

 www.fundacaorenova.org/noticia/parceria-
-entre-fundacao-renova-e-brazilfoundation-
-promove-empreendedorismo-na-bacia-do-
-rio-doce

O primeiro edital, lançado em dezembro 2018, selecionou 13 projetos  

em seis cidades mineiras e capixabas, entre as localidades de Sem-Peixe 

(MG) e Baixo Guandu (ES). Neste primeiro ciclo foram investidos cerca  

de R$ 738 mil, beneficiando diretamente 538 pessoas com ações de  

fortalecimento de gestão e estrutura de negócios locais. 

A partir desse edital, os empreendedores puderam melhorar a gestão  

dos seus negócios, conseguindo desenvolver e aprimorar produtos e  

serviços, ampliar a capacidade de conservação e comercialização dos 

produtos, realizar melhorias nas estruturas, comprar equipamentos  

adequados e participar de capacitações (presenciais e virtuais) com  

temáticas como gestão financeira, comunicação e marketing, precificação 

e acesso ao mercado.

Projeto para a revitalização 
da bacia do rio Doce abre 
inscrições para jovens de  
MG e do ES 

No início de janeiro começaram as inscrições para o projeto Passaporte 

para a Revitalização, uma iniciativa da Fundação Renova, em parceria 

com a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas (AMEFA). As 

inscrições terminaram no dia 11 de fevereiro e a relação dos 100 jovens  

selecionados será divulgada no final do mês. 

Durante um ano, os participantes passarão por um processo de  

formação, onde serão realizados seminários, oficinas e intercâmbios  

on-line para a troca de experiências. Após o processo de formação, os  

jovens apresentarão iniciativas que tenham impacto social no processo  

de revitalização da bacia do Rio Doce. Serão escolhidas seis propostas, 

que receberão assessoria e apoio financeiro de até R$ 25 mil para serem  

executadas.

“Esse é um trabalho de reconhecimento das potencialidades dos  

jovens na construção do bem-estar das suas comunidades.  É a 

oportunidade de reunir ideias e ações de desenvolvimento e  

engajamento nos processos de reparação. A ideia é estimular e  

propiciar a participação deles no contexto em que vivem. Esperamos 

que eles formem coletivos, produzam ações coletivas e se engajem 

no processo reparatório.”
Igor Moreira, analista do Programa de Educação

para Revitalização da Bacia do Rio Doce

Para saber mais sobre o projeto acesse: https://cutt.ly/EkQDQNO

Lucro cessante 2020 será 
pago até março 

Para ter direito à indenização do lucro 

cessante, é preciso que as pessoas tenham

feito acordo no Programa de Indenização 

Mediada (PIM), tenham recebido indenização 

por lucro cessante em anos anteriores e

permaneceram impactadas em suas atividades 

econômicas em 2020. A proposta para 

pagamento do lucro cessante levará em 

consideração o acordo já firmado no PIM e, 

a partir dele, será calculado o valor da 

indenização pelo dano sofrido ao longo 

de 2020.

Apresentação da proposta

O atingido terá três dias para aceitar ou recusar a proposta. Em caso de 

aceite, bastará escrever “de acordo” via e-mail ou WhatsApp. Há ainda a 

opção de o termo de acordo ser assinado digitalmente ou ser impresso 

para a assinatura, sendo necessária a digitalização do documento e envio 

por e-mail ou WhatsApp.

Em caso de dúvidas, os atingidos podem confirmar a procedência do  

contato realizado pela Fundação Renova por meio do número 0800 031 

2303.

O pagamento do lucro cessante 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 sobre o  

pagamento. 

Por conta da pandemia causada pelo coronavírus,  todos os processos 

de atendimento continuam sendo realizados à distância, como parte das 

medidas de segurança.  Por esse tipo de atendimento, um representante 

da Fundação Renova ou da Mediação entra em contato, por telefone, com 

as pessoas elegíveis (que se enquadram nos critérios para o pagamento 

do lucro cessante). Em seguida, a proposta e o termo de acordo são 

enviados por e-mail ou WhatsApp do advogado ou atingido.

Foram iniciados, em janeiro, os atendimentos para o pagamento dos 

lucros cessantes referentes ao ano de 2020. Para quem ainda não está  

familiarizado com o termo, lucro cessante é a renda que o atingido tinha 

e que foi interrompida devido ao rompimento da barragem de Fundão, 

em 2015. 

Os moradores de Colatina e do distrito de Itapina, com casos de difícil 

comprovação de danos causados pelo rompimento da barragem de  

Fundão, já estão recebendo pelo Sistema Indenizatório Simplificado,  

implementado por decisão da 12ª Vara Federal. 

Adesão e Acesso

Para ingressar na plataforma, os atingidos devem ter advogado ou 

defensor público, pois, de acordo com a sentença judicial, apenas 

estes profissionais poderão acessar e preencher os dados através 

desse sistema. 

Acordos feitos através do 
Sistema Indenizatório
Simplificado começam a 
ser pagos em Colatina 

Os casos de difícil comprovação contemplam categorias como  

lavadeiras, artesãos, areeiros, carroceiros, extratores minerais,  

pescadores de subsistência e informais, entre outros.  Os valores das  

indenizações, com quitação única e definitiva, foram definidos pela Justiça 

e variam de R$ 17 mil a R$ 567 mil, de acordo com a categoria do dano. 

O novo fluxo de pagamento foi  

implementado em agosto do ano 

passado, a partir de decisão da  

Justiça em ações apresentadas  

por Comissões de Atingidos. A  

velocidade de adesão cresce a cada 

dia. Até o fim de janeiro de 2021, 

mais de 5 mil danos foram pagos 

pelo Sistema Indenizatório  

Simplificado e o valor ultrapassou 

R$ 435 milhões.

Atualmente, têm acesso ao novo fluxo de pagamento: Colatina (sede e o 

distrito de Itapina), Baixo Guandu, Aracruz, Conceição da Barra, Linhares 

e São Mateus, no Espírito Santo. Em Minas Gerais, o acesso está liberado 

para Naque, Itueta, Rio Doce, além dos distritos Revés do Belém (Bom

Jesus do Galho), Cachoeira Escura (Belo Oriente), Ipaba do Paraíso 

(Santana do Paraíso), Baguari (Governador Valadares) e Pedra Corrida 

(Periquito). O município de Aimorés passa a integrar o sistema a partir do 

dia 26/02/2021.

Canais disponibilizam  
informações sobre a qualidade 
da água e sedimentos na bacia 
do rio Doce
Se você tem interesse em consultar informações detalhadas a  

respeito da qualidade da água e sedimentos da bacia do rio Doce,  

saiba que agora isso ficou ainda mais fácil. A Fundação Renova lançou o  

Portal Monitoramento Rio Doce e o Boletim das Águas, dois canais  

com conteúdos sobre os 92 pontos monitorados pelo Programa de  

Monitoramento Quali-quantitativo Sistemático de Água e Sedimentos 

(PMQQS). 
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Além do conteúdo mensal sobre os rios, a cada três meses também  

serão incluídas informações sobre as lagoas, estuários e zona costeira  

monitorados pelo PMQQS. A primeira edição sobre os dados coletados 

nessas regiões está disponível no site da Fundação Renova, e você pode 

acompanhar através do endereço:

 www.fundacaorenova.org/
arquivos-e-relatorios

Atualmente, a bacia do rio Doce conta com uma das maiores redes  

de monitoramento do país, gerando mais de 1,5 milhão de dados  

anualmente.

O Portal Monitoramento Rio Doce é uma plataforma construída em  

parceria com importantes órgãos de gestão de recursos hídricos e de 

meio ambiente (como Ibama, ICMBio, ANA, Igam, Iema e Agerh) e que 

também realizam o acompanhamento, fiscalização e análise das  

informações geradas pelo PMQQS - que, desde 2017, produz uma base de 

dados confiável e contínua a respeito da qualidade da água do rio Doce.  

Nesse canal, além da identificação dos principais resultados das análises, 

feita com linguagem acessível, também é possível ter acesso a relatórios, 

notas técnicas emitidas no âmbito do Comitê Interfederativo (CIF) e links 

para sites relacionados ao assunto, sendo possível fazer o download livre 

dos dados. O acesso a essa ferramenta pode ser feita através do site da 

Fundação Renova ou pelo link próprio do site:

 www.monitoramentoriodoce.org

Já o Boletim das Águas é um informativo que traz conteúdos de forma 

simplificada sobre os dados disponíveis no Portal de Monitoramento do 

Rio Doce. O objetivo é dar mais transparência, clareza e facilitar o  

entendimento do público em geral. Nele, serão disponibilizadas,  

mensalmente, informações sobre o  

monitoramento dos rios impactados

pelo rompimento da barragem de

Fundão, que são Gualaxo do Norte e

Carmo, em Minas Gerais, e rio Doce,

que atravessa os estados de Minas 

e do Espírito Santo. 

Versão acessível

#pratodosverem #pracegover

Fale com a gente

0800 031 2303
fundacaorenova.org/
fale-conosco

Saiba Mais: Momento Renova 
Rádio 97 FM – 97,3 | Colatina/ES

Rádio SIM FM - 107,5 (Rede Sim) | Colatina/ES

Rádio Difusora FM – 104,3 | Colatina/ES

Rádio Educativa FM - 105,1 | Resplendor/MG

Rádio Litoral FM Noroeste – 95,3 | Colatina/ES

Rádio 92 FM – 92,1 | Resplendor/MG

Rádio Líder (Onda Verde) – 90,3 | Aimorés/MG

Rádio Onda Nova FM - 101,3 | Conselheiro
Pena/MG

Rádio Sintonia FM – 87,9 | Baixo Guandu/ES

Projetos do Edital Doce: 
mudanças devido à pandemia
Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, alguns dos projetos 

aprovados no Edital Doce foram revistos e adequados para atender às 

medidas de segurança recomendadas pelos órgãos de saúde.

Após o recebimento do repasse inicial, os contemplados têm até 12  

meses para realizar as ações previstas nos projetos. A analista da  

Fundação Renova, Érika Carvalho, explicou como funcionarão as  

iniciativas a partir dessas alterações e o que acontecerá às propostas que 

ainda não se adequaram.

“Grande parte dos proponentes adaptou as atividades presenciais 

para o formato virtual. Estamos em tratativas com todos os projetos 

aprovados e alguns optaram por aguardar um pouco mais. Os  

aprovados têm até março deste ano para apresentar os ajustes e 

cronogramas”.

Érika Carvalho, analista da Fundação Renova

O Edital Doce tem o objetivo de contribuir com a promoção da melhoria da 

qualidade de vida da população nas áreas atingidas pelo rompimento da 

barragem de Fundão. As iniciativas selecionadas buscam estimular o  

desenvolvimento da cultura, turismo, esporte e lazer nessas regiões.

O investimento total para o Edital Doce é de até R$ 13,5 milhões, sendo 

R$ 9 milhões para MG e R$ 4,5 para o ES. O limite de orçamento é de 

R$ 25 mil por pessoa física ou grupos informais, e até R$200 mil para as 

outras modalidades.

Confira abaixo a relação dos projetos iniciados no Território Baixo Rio 

Doce, em Minas e no Espírito Santo:

Das 228 iniciativas selecionadas no Edital Doce, 70 proponentes 

concordaram em adaptar suas atividades, assinaram os contratos e 

receberam a primeira parcela dos recursos para começarem os 

trabalhos. Desse total, 33 são do Espírito Santo e 37 de Minas Gerais. 
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Investimentos na reparação 
chegarão a R$ 17 bilhões 
Em 2021, o orçamento para as ações de reparação e compensação  

do rompimento da barragem de Fundão é de R$ 5,86 bilhões, 

crescimento de 25% em relação a 2020. Com esse investimento, o total 

gasto vai atingir cerca de R$ 17 bilhões ao final deste ano. Até dezembro 

de 2020, foram destinados R$ 11,33 bilhões para as ações integradas de 

recuperação e compensação.

http://www.fundacaorenova.org/arquivos-e-relatorios
http://www.fundacaorenova.org/arquivos-e-relatorios
http://www.monitoramentoriodoce.org

