
 “ “O projeto contribuiu para 
termos um olhar mais 
abrangente em relação 
ao controle financeiro da 
empresa. O projeto +Gestão 
chegou na hora certa, no 
momento em que estávamos 
iniciando o plano de 
trabalho para 2023.”

Nilton Diniz 
Proprietário da Diniz e Torres 
Morador de Ipatinga

VOZES DO TERRITÓRIO
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Informativo da reparação dos impactos causados pelo rompimento da 
barragem de Fundão nos municípios da Calha do rio Doce. 

APOIO PARA FORTALECER NEGÓCIOS LOCAIS
Tá sabendo?
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Você já parou para pensar sobre a importância de 
pequenos e médios negócios para sua cidade e região? 
Seja o comércio do bairro ou aquela pequena empresa 
da cidade, esses negócios fazem com que muitas 
pessoas tenham oportunidades de trabalho e geram 
renda para as famílias e comunidades.

E se você é ou conhece algum pequeno e médio 
comerciante ou empresário também pode imaginar 
que receber apoio para fortalecer o negócio é algo 
importante. Foi o que pensou o Nilton Diniz, de Ipatinga, 
quando decidiu participar do Programa +Gestão.

Nilton, que atua no setor de segurança do trabalho, 
participou dos treinamentos realizados por essa 
iniciativa criada para atender municípios da bacia do 
rio Doce atingidos pelo rompimento da barragem de 
Fundão. O programa oferece cursos e orientação para 
os negócios crescerem e se estruturarem. 
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Capacitar para crescer

Em 2022, 113 empresas dos setores de comércio e serviços concluíram 
treinamentos por meio do programa +Gestão. As consultorias e 
treinamentos que o Nilton Diniz e representantes das outras empresas 
tiveram abordaram temas como gestão de pessoas, finanças, 
marketing e muito mais. 

Para 2023, mais 120 empresas em Minas Gerais e no Espírito Santo 
serão capacitadas. Para abrir a programação desse ano, aconteceu, 
em janeiro, o Encontro de Negócios, evento online para pequenas 
e médias empresas locais de Mariana, Ipatinga, Resplendor e 
Governador Valadares. O +Gestão é uma iniciativa da área de 
Contratação e Empreendedorismo Local da Fundação Renova. 



#papojovem
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AÇÕES E FERRAMENTAS PODEM CONTRIBUIR 
COM A APRENDIZAGEM NAS ESCOLAS

Projeto Doce Vivo: sensibilidade com o rio, a água e a biodiversidade

Vimver: uma iniciativa para vivenciar a reparação

Fevereiro é mês de volta às aulas! Tempo de reencontros, 
de contar sobre as férias e de começar o ano letivo com o 
pé direito. Nas escolas ao longo da bacia do rio Doce, os 
educadores podem contar com uma ajudinha extra para 
ensinar os conteúdos programados por meio de novas 
abordagens em sala. Diversas ações e ferramentas estão 

As escolas são um dos principais 
públicos do Projeto Doce Vivo, 
iniciativa que possui uma série 
de atividades lúdicas e leves para 
sensibilizar e conscientizar crianças e 
adolescentes sobre a importância do 
uso da água para o planeta e o cuidado 

Para saber mais ou tirar qualquer dúvida sobre a iniciativa, entre em contato com o 
e-mail vimver@fundacaorenova.org. 

O Vimver é um projeto de vivências 
desenvolvido pela Fundação  
Renova para levar a reparação a 
diversos públicos por meio de visitas 
guiadas aos territórios atingidos 
pelo rompimento da barragem 
de Fundão. Ele permite conhecer 
ações, projetos e atividades 
desenvolvidas ao longo desses anos. 
Já participaram do Vimver milhares 
de pessoas, entre professores, 
pesquisadores, prestadores de 

disponíveis para se trabalhar, ao longo do ano, os temas 
do rompimento da barragem de Fundão e da reparação 
com crianças e adolescentes, mostrando os impactos que 
ele causou na vida das pessoas, no meio ambiente e o 
que está sendo feito para reparar e compensar tudo isso. 
Conheça alguns exemplos abaixo e na próxima página:

que precisamos ter com os animais 
e as plantas que vivem dentro e fora 
dos rios. São oficinas, apresentações 
teatrais e jogos temáticos para todos 
aprenderem brincando. Neste ano,  
o objetivo é ampliar ainda mais os 
temas abordados.

serviço, grupos de moradores, 
estudantes e outros. 

Durante a pandemia, o Vimver virtual 
foi criado, permitindo que as visitas 
pudessem ser feitas pela internet 
e ampliando as possibilidades para 
o uso da ferramenta no ensino 
a distância. No ano passado, 
os encontros presenciais foram 
retomados e várias escolas voltaram 
a receber a equipe do programa. 

Com o fim do isolamento social, os números do Doce Vivo bateram recordes em 2022. 
Dos 180 eventos realizados desde a sua criação, em 2019, 107 ocorreram no último 
ano, com 4.124 participantes. A agenda do projeto em 2023 está aberta!  
Solicite uma oficina ou palestra agora mesmo com a equipe de Diálogo do seu 
município ou com o Fale Conosco da Fundação Renova.

PORTAL DO MONITORAMENTO

Foto: Divulgação Fundação Renova



Indenização 

3

Portal do Monitoramento Rio Doce e Plataforma Expedição Rio Doce

O portal monitoramentoriodoce.org está 
de cara nova e ganhou funcionalidades 
para facilitar o acesso aos resultados do 
monitoramento da qualidade da água 
que é feito na bacia do rio Doce desde 
2017. Possui um conteúdo mais técnico, 
mas bastante rico para se trabalhar as 
diversas características que a água tem e 
que a gente não percebe.

Já a Expedição Rio Doce é uma 
plataforma em que qualquer pessoa 
pode navegar virtualmente pelo rio, 
como se estivesse dentro de um barco. 
Além de mostrar a paisagem, ela traz 
muitas informações sobre a reparação, 
com fotos, minidocumentários e jogos, 
uma forma interativa e atrativa de 

passar esses conteúdos. Acesse em 
expedicaoriodoce.org.

PORTAL DO MONITORAMENTO

LUCRO CESSANTE: PAGAMENTO SERÁ  
FEITO ATÉ 31 DE MARÇO

CIT: construção colaborativa de conhecimento
A versão virtual do Centro de Informação 
Técnica (CIT) reúne um acervo de 
memórias das comunidades de antes e 
depois do rompimento, por meio de relatos 
de moradores, vídeos, fotos e textos, além 
de estudos, documentos acadêmicos 
e outros conteúdos. É uma plataforma 
colaborativa, disponível em  
citdoriodoce.org, para a qual todos  
podem contribuir. 

O CIT é uma boa 
ferramenta de 
pesquisa e ensino, 
oferecendo a busca por 
temas de interesse, sejam 
eles produções técnicas, sociais 
e culturais das comunidades, com potencial 
para incentivar crianças e adolescentes 
a serem mais ativos na construção da 
comunidade que desejam.

Um recado importante para quem 
assinou o acordo do Programa de 
Indenização Mediada (PIM), recebeu 
lucros cessantes nos últimos anos e 
permanece elegível ao lucro cessante. 
A Fundação Renova está entrando em 
contato, desde janeiro, para tratar sobre 
o pagamento dos Lucros Cessantes 
referente a 2022, que deverá ser feito até 
o dia 31 de março de 2023.

No contato com a Fundação Renova, 
você deverá escolher de que forma quer 
ser atendido: por e-mail, WhatsApp, 

reuniões por áudio ou por vídeo. 
Você também será orientado sobre a 
documentação que deve ser apresentada. 

Depois, a proposta e o Termo de Acordo 
serão enviados por e-mail ou WhatsApp 
e você terá um prazo de cinco dias para 
responder. Fique atento a este prazo.

O termo de acordo pode ser assinado 
digitalmente ou impresso para a 
assinatura. Neste caso, o documento 
deverá ser digitalizado e enviado por 
e-mail ou WhatsApp.

O que são os lucros cessantes?
São os valores que correspondem à renda 
da atividade produtiva que a pessoa deixou 
de receber pelo impacto sofrido com o 
rompimento da barragem de Fundão. 



Importante!
Mantenha o seu endereço cadastrado 
na Fundação Renova atualizado para 
garantir o recebimento do Informe 
de Rendimentos pelos Correios. A 
atualização de endereço pode ser feita 
no Fale Conosco do site da Fundação 
Renova, com o envio de um comprovante 
de endereço, pelo telefone 0800 031 
2303 ou pessoalmente em um Centro de 
Informação e Atendimento (CIA).

As regras e prazos 
para a Declaração 
do Imposto de 
Renda em 2023 
são definidas pelo 
Governo Federal. 
Fique preparado(a) 
para declarar seu 
imposto, caso se 
encaixe nos critérios 
estabelecidos.

Se, em 2022, você foi indenizado(a) por dano 
causado pelo rompimento da barragem de Fundão, 
irá receber o seu Informe de Rendimentos via 
Correios a partir do dia 28 de fevereiro de 2023.

O Informe de Rendimentos também estará 
disponível no Portal do Usuário, no site 
fundacaorenova.org, a partir de 1º de março. O 
documento é necessário para a Declaração do 
Imposto de Renda em 2023.

Para as pessoas indenizadas pelo Sistema 
Indenizatório Simplificado (Novel), não será 
possível baixar o Informe de Rendimentos pelo 
Portal do Advogado, mas apenas pelo Portal  
do Usuário.

Jornalista responsável:
Marcelo Bolzan
Reg. 14.091 MG

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

As opiniões expressas neste jornal, por parte de entrevistados e articulistas, 
não representam necessariamente a visão da Renova em relação aos temas 

abordados, sendo de responsabilidade de seus autores. 

Municípios do território 
Calha do Rio Doce: 

Bom Jesus do Galho, 
Bugre, Caratinga, Córrego 
Novo, Dionísio, Fernandes 

Tourinho, Iapu, Ipaba, 
Ipatinga, Marliéria, Pingo 

D’Água, Raul Soares, 
Rio Casca, Santana do 

Paraíso, São Domingos 
do Prata, São José do 

Goiabal, São Pedro 
dos Ferros, Sem-Peixe, 

Sobrália e Timóteo.

Reportagem:

Projeto Gráfico

Diagramação

Coletivo É!

Rede Comunicação de 
Resultado

Tim Filho
As matérias desta edição foram sugeridas pelo grupo de comunicação, que atua de forma 

voluntária, e é composto pelos(as) moradores(as): Conceição de Pádua Alves (São Domingos 
do Prata), Creusa Fernandes (Bom Jesus do Galho), Creuza Cirlene Silva Andrade (Timóteo), 
Edivania Antônia (São José do Goiabal), Edson Pascoal (Dionísio), Elaine Cristina Malaquias 

de Souza (Santana do Paraíso), Geraldo Magela (Sem-Peixe), Iáskara Soares Morais (São José 
do Goiabal), Nathália Juliana Roque (Caratinga) e Rita Bordone (Ipatinga).

Quer fazer parte? Entre em contato no e-mail comunicacao@fundacaorenova.org.
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Fique por dentro

RECEBEU INDENIZAÇÃO EM 2022? 
SAIBA COMO TER ACESSO AO INFORME DE RENDIMENTOS PARA 
DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA 

Quem vai receber o Informe de Rendimentos?

As pessoas indenizadas pelo Programa de Indenização 
Mediada (PIM), Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) 
e Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) em 2022 
devem acessar o Portal do Usuário para baixar o seu 
documento (caso não recebam via Correios). 


