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INDENIZAÇÃO

De olho no prazo
Fique atento ao prazo para solicitar indenização pelo Sistema
Indenizatório Simplificado: dia 30 de abril. Seu advogado ou defensor
público deve ter a documentação determinada pela Justiça para
encaminhar o requerimento.

Veja como solicitar indenização
por dano agricultura
O atingido que deseja solicitar indenização tem disponíveis
duas opções: o Sistema Indenizatório Simplificado e o Sistema
PIM/AFE, que funcionam por meio de plataformas on-line no
nosso site. Nas duas opções o acesso só pode ser feito por
um advogado ou defensor público, que será o representante
do atingido. Todo o atendimento é feito de forma on-line, e os
documentos necessários para o processo de indenização devem
ser encaminhados por meio das plataformas, onde também serão
enviados os termos das propostas. Pelo Sistema Indenizatório
Simplificado, podem aderir pessoas que solicitaram ou fizeram
cadastro até 30 de abril de 2020 nos municípios previstos em
sentença. Pelo Sistema PIM/AFE, podem aderir quem tiver o
cadastro concluído na Fundação Renova e atender aos critérios de
comprovação de danos do PIM e do AFE.

Vale saber

Até o mês de fevereiro, 934 agricultores na nossa região foram
indenizados. Os pagamentos a esse grupo ultrapassaram a
marca de R$111 milhões. Veja, abaixo, os valores pagos aos
agricultores na região do Baixo Rio Doce (números aproximados
em R$):

Municípios

Sistema Indenizatório
Simplificado

PIM

Baixo Guandu

26,1 milhões

14,2 milhões

Colatina

29,7 milhões

10,1 milhões

Marilândia

4,1 milhões

3 milhões

Resplendor

3,1 milhões

1,1 milhão

Aimorés

10,7 milhões

5,2 milhões

Itueta

1,6 milhões

2,4 milhões
*Dados até fevereiro 2022

Imagem: NITRO

Imposto de Renda 2022:
não perca o prazo

Se você recebeu indenização, lucro cessante ou Auxílio Financeiro
Emergencial da Fundação Renova em 2021, saiba que já está
disponível o seu Informe de Rendimentos para a Declaração do
Imposto de Renda de 2022. Você pode acessá-lo pelo site www.
fundacaorenova.org, entrando na seção Portal do Usuário. Se
tiver dificuldade, procure o Centro de Informação e Atendimento
(CIA) mais próximo e solicite a impressão do seu Informe de
Rendimentos.

Saiba mais

No nosso site divulgamos uma cartilha que poderá te ajudar
a preencher a sua Declaração de Imposto de Renda deste ano.
Confere lá! O prazo para realizar a sua declaração foi prorrogado
pela Receita Federal e agora vai até o dia 31 de maio.

Combatendo fraudes
com ações preventivas
Você sabia que nós checamos todas as informações e documentos
enviados por pessoas que solicitam indenizações? Essa é uma
medida de segurança que fazemos para evitar fraudes e garantir que
a reparação financeira seja direcionada àqueles que tiveram danos.
Para isso, temos equipes dedicadas à verificação dos requerimentos
indenizatórios, melhorando os processos para detectar riscos e
situações suspeitas. Mas se você desconfiar de algo ou souber de
alguma tentativa de fraude, entre em contato com a nossa Ouvidoria,
pelo telefone 0800 721 0717. Se preferir, você também pode informar
pelo nosso site.
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RESTAURAÇÃO AMBIENTAL

Ações de reparação ambiental melhoram
a qualidade da água do rio Doce
Estamos acompanhando, desde 2017, o monitoramento da qualidade da
água do rio Doce. Você já parou para pensar que a melhoria da qualidade
da água está relacionada a uma série de ações que, juntas, contribuem
para o restabelecimento do equilíbrio ambiental no rio Doce e seu entorno?
Vamos saber um pouco mais sobre algumas destas ações:

• Cerca de 1.634 hectares de Áreas de Preservação
Permanente e áreas de recarga hídrica estão em processo de
restauração em Minas Gerais e no Espírito Santo.

• 280 propriedades rurais estão nos ajudando nas ações
de restauro florestal em APPs e áreas de recarga hídrica.

O reflorestamento tem o importante papel de ajudar na
recuperação das águas do rio Doce. Plantar árvores em
locais descobertos ajuda a renovar áreas degradadas e é
importante para absorver as águas das chuvas. É este ciclo
que alimenta o volume de água dos rios. Nosso objetivo
é restaurar 40 mil hectares de Áreas de Preservação
Permanente (APPs) e de recarga hídrica. Para isso,
vamos destinar R$1,5 bilhão em iniciativas de restauração
florestal. Muitas delas já estão em andamento, veja:

• Está sendo realizado um Inventário Florestal, um dos
maiores do país, com informações sobre as condições da
vegetação nativa e da fertilidade do solo da bacia do rio Doce.

Também precisamos falar da importância de se recuperar nascentes. Tudo começa a partir delas. Se estão preservadas,
fornecem água de boa qualidade para os mananciais (rios, riachos, córregos etc). Atualmente, temos 1.212 nascentes em
recuperação e a meta é recuperar 5 mil. Atualmente, contamos com o apoio de cerca de 489 propriedades rurais.
Outra ação que contribuirá para a recuperação do rio Doce é o investimento em saneamento. Segundo o Instituto Trata
Brasil, no nosso país, por dia, são despejados na natureza 5.336 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento! Na
bacia do rio Doce o cenário não é diferente. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) diz que 80% do
esgoto gerado nos municípios são lançados no rio Doce sem tratamento. Os recursos compensatórios destinados para
saneamento irão contribuir para mudar este cenário. Cerca de R$600 milhões serão investidos em projetos e obras de
coleta e tratamento de esgoto e disposição adequada de resíduos sólidos urbanos em 39 municípios impactados.
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Quer saber como funciona o
investimento em saneamento?
A gente explica. Os municípios são responsáveis por criar os
projetos e executar as obras e cabe a nós, Fundação Renova,
repassar os valores por meio dos bancos estaduais de cada
estado, sendo o BANDES no Espírito Santo e o BDMG em Minas
Gerais. Nós também realizamos serviços de apoio técnico e
capacitação aos municípios na criação e acompanhamento dos
seus projetos e obras.

Vale saber
Aqui no território, Colatina foi a primeira cidade a concluir uma
obra de esgotamento sanitário com o recurso compensatório. A
primeira etapa que compreende o tratamento preliminar da Estação
de Tratamento de Esgoto ETE, em Barbados, foi custeada pela
Fundação Renova, mas executada pelo município. A segunda etapa
da obra também será custeada com recursos da Fundação Renova.
A Estação em operação completa, beneficiará cerca de 125 mil
habitantes.

E sobre a qualidade da
água, o que se sabe?
Um dos maiores programas de monitoramento de cursos d’água do
Brasil, o Programa de Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático
da Água e Sedimentos (PMQQS) está em execução desde 2017 na
região da bacia do rio Doce, com pontos de monitoramento de coleta
manual e estações automáticas que permitem acompanhar, ao
longo do tempo, sua recuperação. Seis órgãos ambientais
também participam desse trabalho, por meio de um grupo
técnico de acompanhamento: Agência Nacional de Águas
(ANA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBIO), Instituto Mineiro de Gestão das águas
(IGAM), Agência Estadual de Recursos Hídricos do
Espírito Santo (AGERH) e Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo
(IEMA).
A análise contínua desses dados vem
demonstrando a tendência de recuperação em
toda a bacia do rio Doce. Essa confirmação é
possível porque os dados gerados atualmente são
comparados com monitoramentos realizados em
anos anteriores ao do rompimento da barragem.

Mas afinal, a água do rio Doce
pode ser consumida?

Desde que tratada, sim. Toda água bruta só pode ser
consumida após passar por tratamento na Estação de
Tratamento de Água, e com o rio Doce não é diferente. Ou
seja, o rio está apto para que as companhias de abastecimento
municipal façam captação da água para tratamento e distribuição
para a população.
Quer saber mais sobre a qualidade da água do rio Doce e acompanhar
os resultados específicos da sua região? Acesse o Portal do
Monitoramento (www.monitoramentoriodoce.org), onde os dados
estão disponíveis em forma de gráficos e mapas, sendo possível fazer
download das informações em planilha.

Imagem: NITRO Imagens LTDA
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Associações e Cooperativas recebem
apoio para os seus negócios
O processo de reparação possui muitas frentes de atuação, seja na
área socioambiental ou socioeconômica. Uma delas é o projeto de
Desenvolvimento do Associativismo e Cooperativismo, para fortalecer
os Empreendimentos de Base Solidária (EBS). O projeto teve duração
de dois anos e encerrou as suas atividades com bons resultados.
Foram 22 empreendimentos, sendo 17 em Minas Gerais e cinco no
Espírito Santo, que receberam consultoria e foram capacitados em
Gestão e Finanças. O trabalho desempenhado pela Fundação Renova,
por meio de duas consultorias parceiras – a DVF e a PLAN – obteve
sucesso na formalização e regularização das associações, na inserção
delas no mercado e no incremento na geração de renda.
Karolina Casotti, presidente da Associação Sabores e Saberes, contou
sobre a experiência de participar do projeto:
“As formações que tivemos foram muito importantes, porque a
gente conseguiu ter um fortalecimento das pessoas que já estavam
caminhando com o grupo informal (que a gente era) e conseguimos
nos fortalecer e buscar mais conhecimento com as formações.
Assim, a gente conseguiu se formalizar. Nós temos agora um CNPJ,
aumentamos a quantidade de associados, as entidades estão
conhecendo mais o que é a nossa associação e estamos tendo uma
melhor visibilidade da nossa região.”

Membros da Associação Sabores e Saberes. Imagem: Jovander Silva.

Participe da segunda edição
do Edital Doce
Se você tem algum projeto em andamento nas áreas de turismo, cultura, esporte e
lazer ou está querendo tirá-lo do papel, participe da segunda edição do Edital Doce!
Iremos apoiar iniciativas nessas áreas em municípios de Minas Gerais e do Espírito
Santo que foram atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. As inscrições
são gratuitas e devem ser feitas diretamente no nosso site até o dia 29 de abril!
Podem participar pessoas físicas, microempreendedores, grupos coletivos e
informais, organizações sem fins lucrativos e empresas atuantes nos setores
mencionados acima. É só saber qual modalidade as suas ideias se encaixam melhor
e se inscrever. As modalidades são:
1. Apoio a projetos sociais de turismo, cultura e esporte
2. Reparação do lazer
3. Reparação das referências culturais
Os projetos aprovados vão receber até R$200 mil para executarem suas atividades
nas comunidades. Vale lembrar que na primeira edição do Edital Doce, realizada em
2019/2020, mais de 200 projetos foram contemplados e investidos R$13,5 milhões em
atividades nos municípios. Ficou interessado?
Acesse www.fundacaorenova.org/paineis/edital-doce-2022/, leia o edital e participe!

Fale com a gente

Faça uma denúncia

Projeto de Aimorés apoiado pelo Edital Doce. Imagem: Jovander Silva.
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