
2020
2121 Ab

rilBo
let

im
Informações da Fundação Renova para a população de Belo Oriente, Naque e Periquito | Edição 8

Estamos na 8ª edição do Boletim Jornada de Belo Oriente, Naque e Periquito. 
Dessa vez, apresentamos informações sobre o Sistema Indenizatório 
Simplificado, o projeto para capacitar jovens lideranças, o portal sobre a 
qualidade da água e muito mais. Leia e compartilhe!

Com Sistema Simplificado 
Indenizatório, pagamentos 
avançam em Naque, Pedra 
Corrida e Cachoeira Escura
Os pagamentos de indenizações pelo 
Sistema Indenizatório Simplificado 
avançam no município de Naque e nos 
distritos de Cachoeira Escura (Belo 
Oriente) e Pedra Corrida (Periquito). Até o 
dia 30 de março, cerca de 2.400 pessoas 
foram indenizadas nas três localidades e o 
valor ultrapassa R$ 197 milhões

O Sistema Indenizatório Simplificado foi 
implementado pela Fundação Renova 
em agosto de 2020, por decisão da 
12ª Vara Federal, a partir de ações de 
Comissões de Atingidos. Por meio dele, 
é possível indenizar categorias com 
dificuldade de comprovação de danos 
causados pelo rompimento de Fundão 
(MG), como lavadeiras, artesãos, 
areeiros, carroceiros, extratores 
minerais, pescadores de subsistência 
e informais, entre outros. 

Os moradores de Cachoeira Escura, 
Pedra Corrida e Naque podem aderir 
ao sistema até o dia 30 de abril.
Para isso, é necessário buscar um 
advogado ou defensor público para 
acessar o Portal do Advogado e 
enviar toda documentação exigida. 
Se você tem pedido de contestação 
ou reenquadramento registrado no 
Sistema, não se preocupe: nesses 
casos, as solicitações serão tratadas 
mesmo após a data do dia 30 de abril.

Acesse o Portal do Advogado

Agora, moradores de todo o município 
de Periquito têm acesso ao Sistema 
Indenizatório Simplificado, incluindo 
a sede, o Assentamento Liberdade e 

demais localidades. O distrito de Pedra 
Corrida já fazia parte do sistema.

Em abril, Periquito passou a fazer parte do 
sistema indenizatório simplificado

Fique atento às informações sobre 
Sistema Indenizatório Simplificado:

O acesso deve ser feito por meio de 
advogado ou defensor público.

Os dados pessoais precisam 
estar cadastrados corretamente    
e o endereço de dano registrado    
na plataforma deve ser o 
mesmo informado nos     
comprovantes anexados.

O advogado ou defensor público deve 
seguir com o preenchimento de todas 
as etapas previstas na plataforma para 
que a solicitação seja analisada.

Somente após o aceite do termo, 
a solicitação de indenização será 
encaminhada à Justiça. Após a 
homologação, a indenização será paga 
em até 10 dias úteis.

Plataforma apresenta 
mapeamento inédito 
da bacia do rio Doce

A bacia do rio Doce, uma das mais 
monitoradas no país em relação a dados 
sobre a qualidade da água, foi cenário 
de uma expedição imersiva para captar 
e registrar, por meio de imagens, as 
condições atuais do rio. A Expedição Rio 
Doce é um mapeamento detalhado dos 
cursos d’água da região impactada pelo 
rompimento da barragem de Fundão e 
que está incorporado às plataformas do 
Google Street View, com possibilidade 
de acesso de qualquer pessoa.

Foram mais de 1,5 milhão de imagens 
captadas durante 55 dias, de Mariana 
(MG) até a foz do rio Doce, em Regência, 
no Espírito Santo. Trata-se de um dos 
maiores mapeamentos já feitos em uma 
bacia hidrográfica.

Plataforma on-line
Para facilitar o acesso às 
informações e ampliar essa 
experiência imersiva, foi criada 
uma plataforma digital, que, 
além do mapeamento detalhado, 
abriga conteúdo audiovisual, 
recursos interativos e informações 
sobre a qualidade da água. O 
projeto é uma das iniciativas 
para dar transparência às atuais 
condições socioambientais do rio 
e também gerar conhecimento 
sobre os trabalhos de reparação 
e compensação realizados pela 
Fundação Renova ao longo da bacia.

Acesse a plataforma

Ao navegar pela plataforma, é possível ter acesso a conteúdos interativos 
sobre as ações de reparação realizadas pela Fundação Renova
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Iniciativas buscam incentivar 
os pequenos negócios ao 
longo da bacia do rio Doce
A Fundação Renova vem   
empreendendo esforços em diversos 
programas ligados à retomada das 
atividades econômicas ao longo da 
bacia. Uma dessas iniciativas é o 
Recoloca Rio Doce, plataforma on-line 
que faz a conexão entre profissionais 
que buscam empregos e empresas com 
vagas abertas.

Desenvolvida em parceria com as 
empresas Kienbaum Consultoria e 
Plantuc, a plataforma ainda conta com 
workshops em vídeo com conteúdo de 
reforço e ferramentas para ajudar na 
preparação das entrevistas.  
Para ter acesso, basta cadastrar 
gratuitamente o currículo.

A iniciativa faz parte do Caminhos 
da Retomada, que tem o objetivo 
de estimular a retomada do 
desenvolvimento econômico na 
região atingida. Além da plataforma, 
uma série de ações vem sendo 
desenvolvidas, como o projeto de 
educação financeira que está ajudando 
famílias impactadas a conquistar uma 
vida financeira saudável e os cursos de 
qualificação profissional ofertados em 
parceria com a plataforma Qualifica.

Cadastre seu currículo

Saiba mais sobre 
a plataforma de 
educação financeira

Desde  janeiro, o projeto Liderança 
Jovem Rio Doce, desenvolvido pela 
Fundação Renova em parceria com 
o Centro Integrado de Estudos e 
Programas de Desenvolvimento 
Sustentável (CIEDS), está realizando 
encontros on-line com os 171 jovens 
participantes da iniciativa. Organização 
de juventudes, cartografia afetiva e 
diversidades foram alguns dos temas 
abordados nos eventos.

Para Cleiton de Souza Pereira, de 27 
anos, a formação realizada pela Renova 
e CIEDS será importante para criação 
de um projeto para sua própria cidade, 
Periquito. “Creio que o Liderança 
Jovem tem muito a oferecer para nós 
com pensamentos de ter uma cidade 
melhor, ter voz ativa na comunidade 
e poder fazer alguma coisa acerca de 
tudo o que aconteceu pós rompimento, 
nos ajudando a elaborar uma ideia que 
possa minimizar um pouco a situação. 
Com essas mentes trabalhando juntas, 
temos a oportunidade de apresentar 
alguma coisa que faça a diferença”, diz.

Morador de Naque, Arthur Canuto, 
de 17 anos, concorda. “Mesmo com a 
pandemia, estou amando as oficinas 
on-line. Estamos tendo a oportunidade 
de adquirir conhecimento com pessoas 
capacitadas, além de conhecer jovens 
de vários municípios. O projeto tem me 
ajudado em tudo, tanto individualmente, 
quanto coletivamente, me fazendo 
perder o medo”, comenta.

Dia 1º de março foi lançada uma 
plataforma on-line  com cursos 
em diferentes áreas para os jovens 
participantes do projeto, incluindo uma 
formação sobre aspectos históricos, 
socioeconômicos e socioambientais 
relacionados à bacia do rio Doce. No 
total, são mil vagas distribuídas para 
toda a bacia do rio Doce.

Plataforma on-line

Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/fale-conosco

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

Jovens são capacitados 
para criar projetos para 
suas comunidades

https://portaladvogado.erpsa.com.br/erprenova/Padrao/modulo-portal-do-advogado/
https://expedicaoriodoce.fundacaorenova.org/
https://liderancajovem.ciedseduca.org.br/
https://recolocariodoce.com.br/
https://www.menvereduca.com/

