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Saiba como fazer sua 
declaração de imposto de 
renda

Quem tiver dúvidas e quiser mais esclarecimentos,

é só ligar para o telefone

0800 031 2303

Os atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão que se enquadram 

nos critérios para fazer a declaração de Imposto de Renda (IR) devem  

ficar atentos. O prazo para o envio das informações à Receita Federal  

é até o dia 31 de maio. Para auxiliar os declarantes, a Fundação Renova 

atualizou a cartilha de orientações sobre como lançar os valores 

pagos pela instituição em 2020.  O documento já está disponível no site 

www.fundacaorenova.org, assim como os informes de rendimentos,  

localizados no Portal do Usuário. O documento com as informações dos 

valores pagos também foi encaminhado pelos Correios para a residência 

dos atingidos. 

Em um momento posterior, quando a situação da pandemia permitir e  

em acordo com as definições das autoridades sanitárias e de saúde, as 

atividades serão retomadas e os produtores serão convidados a participar 

de atividades individuais e coletivas para readequar ambientalmente suas 

propriedades.

Em fevereiro, começou a ser oferecido para produtores rurais de Minas e 

do Espírito Santo serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

para suporte no processo de retomada das atividades agropecuárias,  

afetadas por conta dos impactos causados pelo rompimento da barragem 

de Fundão.

Atividades de campo da 
ATER são paralisadas devido à 
pandemia

Sobre a ATER
O projeto de ATER tem como objetivo possibilitar o retorno das 

atividades agropecuárias por produtores rurais impactados pelo 

rompimento da barragem de Fundão. O projeto, nos lotes 11 e 

12 (que abrange os municípios mineiros de Resplendor, Itueta e 

Aimorés, e os capixabas de Baixo Guandu, Colatina e Marilândia) 

tem previsão de atendimento para 229 famílias. A ideia é contribuir 

com a melhoria da gestão da propriedade, diversificando a 

produção e tornando-a mais sustentável, identificando e 

ampliando novos mercados e aumentando a geração de renda 

das famílias.

A instituição parceira da Fundação Renova que conduzirá as ações 

de ATER no Espírito Santo é a Plural Cooperativa de Consultoria 

Pesquisa e Serviços. Em Minas Gerais, a responsável é a Rede  

Vidas (Rede de Valorização de Itueta para o Desenvolvimento  

Autossustentável). Ambas as instituições terão até 36 meses para 

executarem as ações junto às famílias.

Devido ao agravamento do cenário causado pelo coronavírus, no final  

de março, a Fundação Renova suspendeu por tempo indeterminado  

as atividades de campo, atendendo aos alertas e recomendações da  

Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e das  

demais autoridades competentes.

Alguns produtores receberam visitas técnicas de representantes das 

empresas contratadas para o serviço, para assinatura do termo de 

adesão e levantamento de aspectos sociais, econômicos e ambientais 

para a construção das metodologias de ATER a serem aplicadas nas 

propriedades. Essas visitas atenderam rigorosamente às recomendações 

de segurança para preservar a saúde e bem-estar de todos os envolvidos 

durante a pandemia da Covid-19.

Na edição anterior do Jornada Baixo Rio Doce, trouxemos um balanço 

com os primeiros resultados da parceria entre a Fundação Renova e a 

BrazilFoundation, que apoiou projetos de estímulo ao empreendedorismo 

e desenvolveu ações para o fortalecimento de pequenos negócios em  

municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.

Investimentos ajudaram a 
melhorar pequenos negócios 
ao longo da bacia do rio Doce

“Com a capacitação, conseguimos estruturar o valor de custo por 

produto para ter um valor base para precificar, para que não haja 

prejuízos. Hoje, a APIRDOCE tem uma base de dados preenchida e com 

informações que podem ser acessadas e estudadas pelos próximos

colaboradores, que não irão se perder e conseguirão continuar levando 

melhoria de vida para muitos outros produtores rurais.”

Andrey Teixeira, gestor do projeto.

Além desses benefícios, o analista da área de Economia e Inovação da 

Fundação Renova, André Mapa, destacou a importância dos recursos 

aplicados para o desenvolvimento econômico e suporte às famílias

envolvidas. “A grande contribuição foi apoiar esses grupos para que 

tenham maior autonomia nos seus processos produtivos de geração 

de renda. A parceria nos trouxe uma convicção de que, quando as 

pessoas recebem apoio para melhorar seu processo produtivo e 

ferramentas para implementar essas mudanças, elas conseguem dar 

um passo adiante e consolidar seus negócios. E isso cria oportunidades 

para essas famílias”, disse.

Diversificação de

produtos e serviços

Aumento no volume

de produção, vendas

e consumidores 

Criação de novos postos de trabalho, 

gerando oportunidades de renda 

para as famílias e as comunidades

Aumento na renda

dos participantes

$

Ao todo, mais de mil pessoas, em 11 

cidades mineiras e capixabas, foram 

beneficiadas pela parceria entre a 

Fundação Renova e a BrazilFoundation. 

Entre os municípios contemplados 

pela iniciativa encontram-se, Governador 

Valadares, Ipaba, Tumiritinga, Resplendor, 

Sem-Peixe, Aimorés, Itueta, Conselheiro 

Pena, Iapu e São Domingos do Prata, 

em Minas Gerais; e Baixo Guandu, no 

Espírito Santo.

Uma das iniciativas que vêm colhendo os frutos desses resultados é da 

Associação dos Apicultores e Meliponicultores do Território Rio Doce 

Krenak (APIRDOCE), em Itueta (MG), que investiu em treinamentos para 

aprimorar o processo de gestão e produção do negócio.

No período da parceria, que durou 28 meses, o trabalho foi dividido em 

dois ciclos. No primeiro, 13 projetos, em seis cidades ao longo da bacia 

do rio Doce, receberam investimentos de quase R$ 740 mil. No segundo, 

foram mais dez projetos apoiados, em sete municípios, totalizando mais 

de R$ 400 mil em investimentos.

 www.fundacaorenova.org/noticia/parceria-entre-funda-
cao-renova-e-brazilfoundation-proporciona-resultados-
-expressivos-a-negocios-da-bacia-do-rio-doce/

Conheça todos os projetos apoiados pela Fundação Renova e 

BrazilFoundation em:

Repasses para investimentos 
em educação, infraestrutura  
e saúde chegam a R$704  
milhões
Até o momento, R$ 704 milhões foram depositados nas contas judiciais  

e serão repassados aos estados e municípios para investimentos nas  

áreas de educação, infraestrutura e saúde nas regiões impactadas pelo 

rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais e no Espírito Santo. 

O valor corresponde a 85% do total de cerca de R$ 830 milhões  

estabelecidos como parte da ação integrada entre a Fundação Renova  

e os governos dos dois estados, incluindo, também, os prefeitos de 38 

municípios.

Os R$ 125 milhões restantes serão depositados no segundo semestre 

deste ano. A aplicação dos recursos é fiscalizada e acompanhada pelo  

Juízo da 12ª Vara Federal. A execução dos projetos, bem como a gestão 

financeira e o cronograma das obras, é de competência dos governos  

estaduais e municipais.
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Ações para a educação

Dos R$ 830 milhões dos recursos

repassados pelas Fundação Renova, 

cerca de R$ 240 milhões serão 

usados para a modernização de 

até 900 escolas da rede pública 

de 39 municípios atingidos, em 

Minas Gerais e no Espírito Santo. 

Essa ação poderá beneficiar até 

270 mil alunos de escolas 

municipais e estaduais.

Resplendor e Marilândia 
são incluídos no Sistema 
Indenizatório Simplificado

Por meio desse fluxo, é possível tratar os casos de categorias com  

dificuldade de comprovação de danos pelo rompimento da barragem de 

Fundão (MG), como lavadeiras, artesãos, areeiros, carroceiros, extratores 

minerais, pescadores de subsistência e informais, entre outros. Os  

valores das indenizações, definidos pela Justiça, com quitação única e  

definitiva, variam de R$ 17 mil a R$ 262 mil de acordo com a categoria do 

dano. 

Os municípios de Marilândia, no Espírito Santo, e Resplendor, em Minas 

Gerais (incluindo a Comunidade Ribeirinha de Vila Crenaque e exceto 

o povo indígena), passaram a ter acesso ao Sistema Indenizatório 

Simplificado, implementado por decisão da 12ª Vara Federal em ações 

apresentadas por Comissões de Atingidos das localidades impactadas.

As solicitações de quem tem pedido de contestação ou reenquadramento 

serão tratadas mesmo após o dia 30 de abril.

A velocidade de pagamentos por 

meio do Sistema Indenizatório  

Simplificado vem aumentando a  

cada dia. O primeiro pagamento foi  

realizado no início de setembro de 

2020. No dia 19 de março, em  

pouco mais de 6 meses, o total de 

pessoas indenizadas chegou a cerca 

de 10 mil, correspondendo ao valor 

de cerca de R$ 900 milhões.

Avanços

Fique atento aos prazos!

Marilândia e Resplendor passaram a ter acesso ao sistema,  

respectivamente, em 1º de abril e 23 de março. Em ambos os municípios,

o prazo para adesão vai até 31 de julho, assim como em Aimorés (MG). 

Já Itueta, também em Minas Gerais, Baixo Guandu, Colatina (sede) e o 

distrito de Itapina, no Espírito Santo, têm até o dia 30 de abril. 

Somando os resultados apresentados

nos dois ciclos, a Fundação Renova 

destinou mais R$ 1,1 milhão para

23 projetos de organizações sociais, 

microempreendedores, grupos 

produtivos e cooperativas. Por meio 

do apoio às iniciativas, os empreendedores puderam melhorar sua 

infraestrutura, comprar insumos e promover a qualificação da sua mão 

de obra, com treinamentos voltados para gestão, finanças e noções de 

marketing e desenvolvimento de produto. Esses investimentos geraram 

conquistas significativas de produção e gestão, como:

http://www.fundacaorenova.org
https://portal.erpsa.com.br/erprenova/portal/
https://www.fundacaorenova.org/noticia/parceria-entre-fundacao-renova-e-brazilfoundation-proporciona-resultados-expressivos-a-negocios-da-bacia-do-rio-doce/
https://www.fundacaorenova.org/noticia/parceria-entre-fundacao-renova-e-brazilfoundation-proporciona-resultados-expressivos-a-negocios-da-bacia-do-rio-doce/
https://www.fundacaorenova.org/noticia/parceria-entre-fundacao-renova-e-brazilfoundation-proporciona-resultados-expressivos-a-negocios-da-bacia-do-rio-doce/


Agora isso é possível por meio da plataforma 

Expedição Rio Doce, que está no ar no site 

da Fundação Renova e também pelo Google 

Street View, que reúne o mapeamento de 

diversos pontos e localidades, permitindo 

que você e qualquer pessoa, em qualquer 

lugar do mundo, navegue virtualmente pela 

bacia 

Plataforma Recoloca Rio 
Doce cadastra trabalhadores 
e divulga vagas de emprego  

Caso esteja precisando ingressar no mercado de trabalho, não deixe de 

conferir a plataforma. Acesse www.recolocariodoce.com.br .

Além disso, é possível acessar workshops em vídeo com conteúdo de 

reforço e ferramentas para ajudar na preparação das entrevistas.

Os cadastros de currículos podem ser feitos gratuitamente através do  

endereço www.recolocariodoce.com.br, que também está aberto a  

empresas para divulgação das vagas. É bem simples e fácil de usar.  

Os candidatos são guiados para o preenchimento dos campos e,  

assim, montam um currículo com as suas formações, capacitações e  

experiências. Os cadastrados também terão à disposição diversas  

orientações sobre produção de currículos, participação em processos  

seletivos e desenvolvimento de competências.

Essa iniciativa está sendo realizada em parceria com a empresa 

Kienbaum Consultoria, e tem o objetivo de recolocar a população atingida 

no mercado de trabalho.  Para isso, foi lançada uma plataforma on-line 

que faz a conexão entre profissionais que buscam empregos e empresas 

que precisam de mão de obra. No site, pessoas interessadas podem  

cadastrar seus currículos e empresas podem divulgar as vagas que têm 

disponíveis. 

Você já ouviu falar sobre a iniciativa do Recoloca Rio Doce? Se ainda não, 

vamos te apresentar. A ação faz parte do projeto Caminhos da Retomada, 

criado pela Fundação Renova, que auxilia no fortalecimento das atividades 

econômicas nas regiões impactadas pelo rompimento da barragem de 

Fundão.

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 92 FM – 92,1 | Resplendor/MG

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

Rádio Litoral FM Noroeste – 95,3 | Colatina/ES Rádio Onda Nova FM - 101,3 | Conselheiro 
Pena/MG

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

Serão destinados cerca de R$ 9,5 milhões para 11 municípios  

contemplados pelo edital, sendo sete em Minas Gerais (Aimorés, Belo 

Oriente, Galileia, Governador Valadares, Resplendor, São José do Goiabal 

e Tumiritinga); e quatro no Espírito Santo (Aracruz, Baixo Guandu,  

Colatina e Sooretama). 

Os projetos que forem apoiados terão até 24 meses 

para a execução das suas ações.   As inscrições para o 

edital devem ser realizadas no site da Fundação Renova 

ou por meio do site do Prosas (www.prosas.com.br). 

Foram prorrogadas, até o dia 30 de abril, as inscrições para o Edital 

de Proteção Social que selecionará instituições para o atendimento e 

acompanhamento da população vulnerável atingida em municípios de 

Minas Gerais e do Espírito Santo impactados pelo rompimento da 

barragem de Fundão. 

Se você faz parte de uma instituição de assistência social ou conhece 

alguma organização voltada para a promoção e valorização de vínculos

familiares e comunitários, então, fique atento.

Edital de Proteção Social 
amplia prazo para inscrições

Podem apresentar propostas instituições da rede de Proteção Social 

prestadoras de serviços socioassistenciais e organizações da sociedade 

civil/terceiro setor executoras de projetos sociais relacionados à Proteção 

Social. Não serão aceitas inscrições de pessoas físicas e de pessoas 

jurídicas de direito público interno.  

Conheça a Expedição Rio 
Doce

Navegue, descubra e compartilhe!

 https://expedicaoriodoce.
fundacaorenova.org/

Já imaginou navegar virtualmente pela bacia do rio Doce, do rio Gualaxo 

do Norte, na região de Mariana (MG), até a foz, no Espírito Santo, como  

se realmente estivesse descendo ou subindo os cursos d’agua para 

acompanhar as ações de reparação? 

São mais de 1,5 milhão de imagens registradas entre novembro de 2020 e 

janeiro de 2021, em cerca de 600 quilômetros de rotas fluviais, marítimas, 

terrestres e aéreas.

https://expedicaoriodoce.fundacaorenova.org/
https://www.google.com.br/maps/@-13.2773784,-47.4427152,16740717m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.br/maps/@-13.2773784,-47.4427152,16740717m/data=!3m1!1e3
http://www.recolocariodoce.com.br
http://www.recolocariodoce.com.br
https://www.fundacaorenova.org/paineis/edital-de-protecao-social/
http://www.prosas.com.br
https://expedicaoriodoce.fundacaorenova.org/
https://expedicaoriodoce.fundacaorenova.org/

