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Santa Cruz do Escalvado
e Ponte Nova no Sistema
Indenizatório Simplificado
Santa Cruz do Escalvado, Ponte Nova
(sede), Chopotó e Rosário do Pontal
(distritos de Ponte Nova) agora têm
acesso ao Sistema Indenizatório
Simplificado. O prazo para que os
moradores façam suas solicitações é
31 de julho de 2021.
Esse sistema foi implementado pela
Fundação Renova em agosto de 2020,
por decisão da 12ª Vara Federal. Ele
permite atender categorias com
dificuldade de comprovação de
danos pelo rompimento da barragem
de Fundão, como lavadeiras,
artesãos, areeiros e pescadores de
subsistência ou informais, entre
outros.
Os valores definidos pela Justiça
para as indenizações nessas
localidades, com quitação única e
definitiva, variam de R$ 17 mil a
R$ 262 mil. Clique para conferir
os valores de acordo com cada
categoria.
Para mais informações sobre o
acesso à plataforma on-line e as
localidades que podem aderir,
acompanhe o site da Fundação
Renova.

Tire suas dúvidas!
Como os danos para
indenização no Sistema
Indenizatório Simplificado
são definidos?
As sentenças judiciais
proferidas pela 12ª Vara
Federal determinam quais
são as categorias que podem
receber indenização, os
critérios para comprovar
os danos e os valores
das indenizações de cada
categoria e em cada
localidade.
Qualquer pessoa pode
entrar com um pedido de
indenização?
Não. O acesso ao Sistema
Indenizatório Simplificado
é para moradores das
localidades com sentença,
que tinham mais de 16 anos
na época do rompimento,
desde que tenham se
cadastrado ou solicitado
seu cadastro na Fundação
Renova até 30 de abril
de 2020. Os requerentes
também precisam atender
aos critérios previstos na
decisão judicial e serem
representados por
um advogado ou
defensor público.
O atingido pode pedir
indenização para um dano
que não estava no seu
cadastro ou na
sentença judicial?
Não. A pessoa atingida
poderá pedir indenização
para os danos que foram
declarados no cadastro ou no
pedido de cadastro.

Entenda o que mudou nas
ações de recuperação da
Usina de Candonga

Sabia que as ações de recuperação
da Usina Hidrelétrica Risoleta
Neves, mais conhecida como
Candonga, agora estão sob nova
responsabilidade?
As atividades que eram
anteriormente executadas pela
Fundação Renova passaram a se
chamar Projeto Candonga e foram
assumidas pela Samarco a partir de
um acordo de cooperação.
Em 2015, com o rompimento da
barragem de Fundão, parte dos
rejeitos ficou retida no reservatório
da usina e suas atividades
operacionais foram paralisadas.
Para que a usina volte a operar,
o Projeto Candonga está dando
continuidade às seguintes ações:
Obras compensatórias, de
remoção de rejeitos e dragagem.
Disposição de resíduos.
Recuperação ambiental das
margens do rio Doce e setores da
Usina Hidrelétrica Risoleta Neves.
Em caso de dúvidas sobre as
atividades executadas pelo Projeto
Candonga, a Samarco disponibiliza
o número 0800 033 8485 e o e-mail
relacionamento@samarco.com.

Vale lembrar que as demais
ações de reparação nos
municípios de Rio Doce e
Santa Cruz do Escalvado
seguem sob o comando da
Fundação Renova. Se você
tiver dúvidas, pode ligar para
0800 031 2303 ou procurar
sua referência do Diálogo.

Reuniões virtuais debatem
a reparação no território

O diálogo e a escuta são essenciais
para nortear as ações da Fundação
Renova. E para conversar sobre o
trabalho desenvolvido em Barra
Longa, Santa Cruz do Escalvado e
Rio Doce, as comunidades desses
municípios e as equipes de Diálogo
Social têm participado de
reuniões virtuais.
Há mais de 1 ano, os encontros
presenciais foram adaptados
ao formato remoto por conta da
pandemia. Durante as reuniões,
as comunidades podem tirar
suas dúvidas e conhecer as ações
de reparação e compensação
em andamento. Além disso, há a
prestação de contas sobre o
trabalho realizado.
As reuniões acontecem de acordo
com as demandas dos atingidos,
após um processo de escuta e as
solicitações de pautas recebidas.
Veja alguns números desse primeiro
semestre de 2021:

				
25 REUNIÕES VIRTUAIS com
as comunidades de Barra
Longa, Santa Cruz do
Escalvado e Rio Doce.
431 PARTICIPAÇÕES no total.
Entre as reuniões realizadas,
8 SÃO DO FÓRUM DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS.
10 TEMAS abordados com
as comunidades.
Entre eles, a plataforma
Recoloca Rio Doce, o Sistema
Indenizatório Simplificado
e cursos de qualificação
profissional.

Fique ligado! Os próximos encontros
on-line estão agendados para
os dias 6, 8 e 14 de julho e vão
abordar as ações e resultados
do monitoramento da Bacia do
Rio Doce. Participe! Para mais
informações, consulte o (a) analista
de Diálogo da sua referência.

Está em busca de
oportunidades para
recolocação profissional?
Não deixe de conhecer o Recoloca
Rio Doce! Na plataforma, é possível
cadastrar seu currículo, visualizar
vagas de emprego e, também,
participar de capacitações para o
mercado de trabalho.

Caso tenha dúvidas para acessar,
não se preocupe. Veja o
passo a passo:

Acesse a plataforma em
recolocariodoce.com.br

1º

Após isso, clique no menu
“Cadastre seu currículo”,
localizado na tela inicial.

Você será direcionado à
área do usuário. Então,
é só clicar no botão azul
“Criar conta” e preencher
seus dados pessoais

2º

Em seguida, você será
direcionado à página
pessoal para que
preencha as informações
do seu currículo.
É possível revisar e
atualizar os campos
sempre que achar
necessário.

3º

Pronto! Visualize as vagas
de emprego disponíveis
ao clicar no menu
“Vagas”, localizado na
página inicial. Caso se
interesse por alguma
das oportunidades, é
preciso estar logado
na plataforma para se
candidatar, combinado?

4º

“Fiz a minha inscrição na
plataforma e me chamaram
para uma entrevista muito
mais rápido do que eu
esperava. Meu retorno ao
trabalho também foi bem
rápido. Sem dúvidas, voltar ao
mercado é muito gratificante,
principalmente quando se
trabalha em sua área. Hoje
sou muito grata também
às pessoas que me deram
mais uma oportunidade de
emprego e de mostrar meu
trabalho”.
Joana Aparecida dos Reis
Assistente social

Instituições resgatam
culturas regionais

Música, crochê e capoeira. Como você
sabe, esses costumes estão presentes
no dia a dia dos moradores de Santa
Cruz do Escalvado e Rio Doce. Hoje,
instituições das duas cidades atuam
para resgatar essas culturas e leválas à população local.
11 instituições que atuam nessas
e em outras áreas iniciaram uma
nova etapa após serem selecionadas
pelo Edital de Fortalecimento das
Organizações Locais: elas estão
participando de um processo
formativo on-line. E, nos próximos
meses, terão a possiblidade
de aumentar sua rede de contatos
e participar de intercâmbios para
troca de saberes.
Ao final, cada organização vai
receber R$ 5 mil para colocar
em prática as ações traçadas
com o apoio de uma mentoria
especializada.
Confira as instituições selecionadas:
Santa Cruz do Escalvado
Associação Desportiva Cultural
e Artística de Capoeira e Cidadania
Integrada
AMA (Associação Música e Arte)
Rio Doce
Coletivo Cantarolando
- Asas da Música
Coletivo Contos e Encantos
Coletivo Olhar em Foco
Crocheteiras de Rio Doce
Grupo Semear
Grupo Coletivo Memorizando
Pedala Rio Doce
Turma do Gueto
WF Produções

Acompanhe as próximas edições do
Jornada para conhecer a história
dessas organizações!

Você tem acompanhado a
qualidade da água?

O Portal Monitoramento Rio Doce
reúne informações detalhadas
sobre a bacia do rio Doce: são
aproximadamente 1,5 milhão de
dados gerados por um dos maiores
sistemas de monitoramento de
cursos d’água do Brasil. Para isso, há
pontos de coleta manual e estações
automáticas que possibilitam
acompanhar a recuperação da bacia.
As amostras de água e sedimentos
são recolhidas em diferentes pontos
para a análise de parâmetros
físicos, químicos e biológicos. O
Programa de Monitoramento Qualiquantitativo Sistemático de Água
e Sedimentos (PMQQS) está em
execução desde 2017 e faz parte
das ações de reparação dos danos
causados pelo rompimento da
barragem de Fundão.
Para visualizar informações,
gráficos e relatórios sobre o
assunto, não deixe de visitar o Portal
Monitoramento Rio Doce!
E não se esqueça: o Boletim das
Águas e a Expedição Rio Doce
também trazem esses dados sobre
a qualidade da água de forma
simplificada, interativa e com
imagens. Acesse!

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

