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Repasses fortalecem 
a assistência social 
na região

O novo prazo para aderir ao Sistema 
Indenizatório Simplificado é 30 de abril 
de 2022 para todas as localidades que 
têm acesso. 

Um capítulo importante da reparação é o 
fortalecimento da assistência social nas 
comunidades impactadas, com ações 
socioculturais e apoio psicossocial a 
famílias ou indivíduos vulneráveis. Aqui na 
região, Santa Cruz do Escalvado recebeu 
aproximadamente R$ 740 mil e Rio Doce 
receberá R$ 1,1 milhão para ações como:

Os valores foram definidos pelos 
Termos de Cooperação Técnica e 
Financeira assinados em julho de 2020 
(Santa Cruz do Escalvado) e agosto de 
2021 (Rio Doce). Eles também incluem 
capacitações e disponibilização de 
veículos com cartão-combustível para o 
deslocamento das equipes técnicas de 
Proteção Social dos municípios.

Quem pode aderir ao 
Sistema e como funciona?

Fortalecer a cultura e o esporte, 
tornando-os acessíveis, é muito 
importante para o desenvolvimento 
de uma comunidade. E é pensando em 
qualificar essas áreas que gestores 
públicos mineiros e capixabas estão 
participando de capacitações on-line 
sobre políticas públicas, estratégias 
de desenvolvimento de projetos e 
captação de recursos ou investimentos. 

O Projeto de Fortalecimento Institucional 
para Cultura e Esporte conta com a 
parceria do Centro Integrado de Estudos 
e Programas de Desenvolvimento 
Sustentável (CIEDS) e, até o fim deste 
mês, oferece sete oficinas gratuitas 
por uma plataforma exclusiva e 
pelo aplicativo Zoom. O Chefe do 
Departamento de Esporte de Rio Doce, 
Ricardo Matias, já vê possibilidades de 
aplicar o conhecimento adquirido:

Por mais cultura e 
esporte na comunidade

Prazo de adesão ao  
Sistema Indenizatório  
Simplificado é prorrogado

Em Minas Gerais e no Espírito 
Santo, 45 municípios fazem parte 
do Sistema, implementado a partir 
de decisão da 12ª Vara Federal. Até 
novembro de 2021, os pagamentos por 
esse fluxo somavam  R$ 4,5 bilhões 
a cerca de 46,5 mil pessoas. 

“O esporte é importante demais 
para nossa cultura aqui em Rio 
Doce. O que temos de atividade 
proporciona lazer e aumenta a 
qualidade de vida, mas precisamos 
aumentar as possibilidades, para 
abranger diferentes públicos. Com as 
capacitações, conhecemos caminhos 
para isso. Queremos proporcionar um 
melhor atendimento à comunidade.”

Esse fluxo permitiu a indenização de 
categorias muitas vezes informais 
como artesãos, carroceiros, 
lavadeiras, pescadores de 
subsistência e informais, areeiros e 
outros. O sistema também indeniza 
categorias formais como pescadores 
profissionais, proprietários de 
embarcações e empresas como 
hotéis, pousadas e restaurantes. 

Até abril de 2021, os gestores também 
participarão de uma tutoria para 
elaboração de planos de captação 
de recursos a serem colocados em 
prática em seus municípios e de 
um webinar sobre rede colaborativa 
de boas práticas, para integração e 
troca de experiências.

Não fornecemos o serviço de 
advogados para atender aos atingidos. 
Caso alguém se apresente como 
representante da Fundação Renova, 
ligue para 0800 031 2303 e esclareça 
se a informação é verdadeira.

Fique atento!
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Contratação de 13 profissionais nos dois 
municípios, entre assistentes sociais e 
psicólogos, para reforçar o atendimento 
à população.

Aquisição de insumos e equipamentos 
para o Sistema Único de Assistência Social.

A primeira das quatro parcelas para Rio 
Doce, de aproximadamente R$ 540 mil, foi 
depositada no final de setembro. O repasse 
da segunda parcela acontece a partir do 
6º mês de vigência do termo, mediante a 
prestação de contas pelo município.

Para ingressar, as pessoas devem 
ser representadas por advogado ou 
defensor público, segundo sentença 
judicial. Além disso, é preciso confirmar 
idade acima de 16 anos na data do 
rompimento e atender a um dos 
critérios abaixo até 30 de abril de 2020:

• Possuir registro, solicitação, protocolo, 
entrevista, cadastro ou manifestação 
com a Fundação Renova.

• Ter ajuizado ação indenizatória na 
jurisdição brasileira ou estrangeira.

• Ter se manifestado como atingido 
pelo rompimento da barragem de 
Fundão perante o poder público 
(Defensoria Pública, Ministério 
Público, Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 
Assistência Social do município), 
com o dano comprovado por Certidão 
dessas instituições.

O acesso ocorre pelo Portal do Advogado, 
plataforma disponibilizada no site da 
Fundação Renova. Vale lembrar que o 
ingresso na plataforma não é garantia 
de indenização.
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2021 está acabando e, na última edição do ano 
do boletim Jornada de Rio Doce e Santa Cruz 

do Escalvado, trouxemos algumas importantes 
conquistas dos últimos meses. A seguir, você 

vai ver os repasses realizados e previstos para 
a assistência social e as Defesas Civis dos dois 
municípios, além do que está sendo feito para 

fortalecer a cultura e o esporte na região. 

Leia, informe-se e compartilhe!



Fale com a gente

0800 031 2303 fundacaorenova.org/
fale-conosco

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

Mantenha-se informado  
sobre a reparação
Somente em nossos canais oficiais 
você encontra informações atualizadas 
e confiáveis sobre a reparação ao longo 
da bacia do rio Doce. Para registrar 
sugestões e esclarecer dúvidas sobre 
as ações desenvolvidas, além do nosso 
site, disponibilizamos: 

A Central (0800 031 2303), com 
atendimento gratuito de segunda a 
sábado, das 8h às 20h.

Equipes de Diálogo Social, que 
atendem e fazem reuniões com  
as comunidades.

Os Centros de Informação e 
Atendimento (CIA), que funcionam 
de forma presencial nos municípios. 
Eles ficaram fechados por um 
período devido à pandemia e estão 
retornando gradualmente.

Em Santa Cruz do Escalvado, o CIA está de 
portas abertas na Rua Maranhão, 6,  
Novo Soberbo. Os atendimentos 

acontecem de segunda a sexta, das  
8h às 12h e das 13h às 16h,  

com todos os cuidados em relação à Covid-19.  
O uso de máscara é obrigatório.

Melhorias para os municípios
Até o início de 2022, será repassado 
o total de R$ 3 milhões para que 
as Defesas Civis de Santa Cruz do 
Escalvado e Rio Doce aprimorem suas 
estruturas e o atendimento à população, 
sendo R$ 1,5 milhão para cada 
município. Esse valor será destinado à 
construção/reforma das sedes do órgão 
nas localidades e compra de itens como 
viaturas e drones. O repasse segue 
acordo homologado na 12ª Vara Federal, 
que disponibilizará o valor às cidades. 

Você está fazendo sua parte para 
evitar deslizamentos e enchentes? 
Nesta época do ano, os cuidados 
precisam ser redobrados:

Veja como 
prevenir riscos 
no período de chuvas

1.  O aparecimento de trincas em 
suas casas ou estufamento e 
inclinação de muros.

2.  Águas mais sujas e barrentas do 
que o habitual descendo a encosta.

3.  Blocos ou lascas de rochas 
soltos ou instáveis.
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Se perceber que algo está errado, saia 
de casa com a sua família e não deixe de 
ligar para a Defesa Civil do seu município:

• Santa Cruz do Escalvado: (31) 3883-1153

• Rio Doce: (31) 3883-5235.

 Você também pode falar com o Corpo 
de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar 
(190). Para acessar mais orientações, 
acompanhe as redes sociais dos órgãos.

* Fonte: Defesa Civil

E quem mora em terrenos próximos 
a encostas deve acompanhar:

Não construa 
nas margens, 
sobre o leito 
de rios e 
córregos.

Evite 
construir 
fossas 
próximas a 
barrancos e 
taludes.

Não jogue lixo 
ou entulho 
nas encostas, 
em lotes 
vagos, bueiros 
ou ruas.
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