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boletim nº 31 - março de 2023

Informativo da reparação dos impactos causados pelo rompimento 
da barragem de Fundão nas comunidades da Foz do Rio Doce

Tá sabendo? 

Acesse o site recolocariodoce.com.br e vá 
na opção “Vagas” para consultar as vagas 
disponíveis por localidade. 

Escolha se deseja receber informações sobre o portal e leia atentamente 
os termos da Política de Privacidade da plataforma. Clique em “Estou de 
acordo. Avançar para as próximas perguntas”. 

O formulário tem quatro etapas. Preencha os campos com o máximo de 
informações possíveis, principalmente a parte das suas experiências profissionais 

Ao final, clique em “Cadastrar currículo”.  

Feito o cadastro, acompanhe o 
andamento das vagas que se 
candidatou. O acesso para isso é 
pela opção “Login Usuário”. 

Clique na opção “CADASTRE SEU CURRÍCULO” e, em 
seguida, role a tela para clicar em “Crie sua conta” 
para preencher os campos com suas informações. 

PROCURANDO EMPREGO? CADASTRE SEU CURRÍCULO! 
Se na sua lista de planos para 2023 está a busca por um emprego, essa dica é 
para você: o portal Recoloca Rio Doce está sempre com vagas disponíveis. Veja 
como cadastrar seu currículo no site e se candidatar:
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Deixe seus dados sempre 
atualizados para que as empresas 
parceiras consigam entrar em 
contato com você, combinado? 
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 “ “
Estava 
desempregado 
e trabalhando 
informalmente, e minha 
esposa, que também conseguiu emprego 
pelo site, me indicou o Recoloca e deu 
instruções sobre como fazer o cadastro, que 
é muito fácil. Cadastrei em um dia e no dia 
seguinte recebi uma ligação da empresa 
para fazer entrevista. Graças ao Recoloca, 
estou trabalhando há quase quatro meses 
como assistente de campo”, diz Maikel 
Franco, de Linhares. 
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Foto: Jânio Piol Gama



Siga a reparação 
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CORAÇÕES ABERTOS PARA NOVAS EXPERIÊNCIAS 

Moradores de Regência receberam, de braços abertos e 
com muito acolhimento, os grupos de comunicação de 
Mariana, Alto e Baixo Rio Doce, que vieram de longe para 
conhecer o que está sendo feito para reparar os danos do 
rompimento da barragem de Fundão na região da Foz. 

Vem com a gente acompanhar alguns momentos dessa 
deliciosa aventura! 

A turma de Minas chegou em terras capixabas no dia 
27 de janeiro e teve a oportunidade de conhecer alguns 
projetos de reparação. Durante a vivência, eles viram de 
perto a criação de abelhas sem ferrão e ouviram relatos 
sobre como os moradores estão buscando outras fontes 
de renda.

Outra iniciativa visitada foi a criação de peixes em tanques de 
água, trabalho que está sendo feito no povoado de Areal. Na 
Associação de Pescadores de Regência, a turma conheceu 
a microestação fotovoltaica, tecnologia responsável pela 
geração de energia com a luz e calor do sol. 

O encontro do rio Doce com o mar foi o cenário de 
encerramento da vivência, com direito a um bate-papo 
sobre o monitoramento do rio. 

O Projeto Tamar, responsável pela preservação das tartarugas 
marinhas, foi uma das paradas do roteiro

 “ “

 “ “ “ “

Fiquei muito feliz em receber a galera toda 
entusiasmada para ver e conhecer a realidade 
daqui. É bem gratificante. Espero que venham 
outras vezes. Com certeza, vou repassar para o 
pessoal do nosso grupo de comunicação.”

Agradeço a oportunidade de novos 
conhecimentos. Mostrou que todas as 
comunidades atingidas têm um grande 
potencial em aprender e fazer. Estou cheia de 
ideias, podem ter certeza que não vou deixar 
mais o cacau secar no pé. Vou colocar em 
prática o que mostraram.”

Em Regência, as pessoas tiveram que buscar 
um novo modo de vida, de sobrevivência. 
Aprendemos muito. Até então, a gente só 
ouvia falar, mas não tinha a dimensão dos 
projetos que são realizados na comunidade.” 

Jucilene Penha da Silva, de Regência 

Carmen Lúcia Nunes, de Santa Cruz do 
Escalvado - MG

Hiata Meiriane Salgado, de Bento 
Rodrigues - MG

Para sentir a energia que envolve a Vila Mágica, como é conhecida 
Regência, os visitantes também curtiram o som da Fubica e um show de 
reggae e de forró, programação que faz parte do Projeto Verão, apoiado 
pelo Edital Doce.

Os grupos de comunicação são formados por moradores das comunidades 
atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão. Eles são responsáveis por 
sugerir os assuntos para os boletins e ajudam a pensar como falar da reparação 
de um jeito mais próximo da realidade e das expectativas das comunidades. 
Fazem parte do grupo da Foz do Rio Doce: Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, 
Jânio Piol Gama, Jucilene Penha da Silva, Julcimara Penha da Silva, Juliana 
Teixeira da Silva, Julinenis Rodrigues Penha, Josenita Pereira dos Anjos, Lucas 
Guilherme Coutinho, Mariza Mantovani e Michel Gomes Pedro.

Fotos: Jânio Piol Gama



Fique por dentro
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Proteger as tartarugas marinhas 
sempre foi um ato de amor para Lorielly 
Oliveira, de Povoação. Junto com outros 
moradores e em parceria com o Projeto 
Tamar, nasceu o Mar de Tartarugas, 
iniciativa apoiada pelo 2º Edição do 
Edital Doce e que contribui com a 
preservação do meio ambiente e com o 
desenvolvimento do turismo local.

Vamos conhecer um pouco sobre esse 
trabalho?

Nosso ambiente

MAR DE TARTARUGAS: PROTEÇÃO É A NOSSA PRAIA! 

 A equipe do projeto faz a contagem dos ovos e 
cuida dos ninhos, que podem ser afetados em 
época de maré alta

Foto: NITRO Historias Visuais

Foto:  Imagem cedida por Lorielly Oliveira

Tudo começa com as “carebadas 
noturnas”, que são as caminhadas 
de até uma hora (entre 21h e 0h) 
por onde acontecem as desovas 
das mamães tartarugas. Essa é 
uma das ações que podem ser 
acompanhadas por visitantes. 
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 “ “Me sinto privilegiada por viver numa 
região onde essas lindas quelônias 
escolhem para ser o abrigo de proteção 
dos seus filhotinhos”, conta Lorielly.

Que tal participar de uma visita guiada com o projeto 
Mar de Tartarugas? Faça contato por (27) 98123-8502 
ou aponte a câmera do celular para o código ao lado e 
acompanhe o perfil @nativapovoacao no Instagram. 

Depois, a equipe do  
projeto inicia o  
monitoramento dos ovos no  
ninho por até 60 dias. É preciso 
cuidar para não haver risco de 
ataque de outros animais e nem 
impactos provocados pela maré alta.

Com o nascimento  
das tartaruguinhas, é  
hora de soltá-las no mar!  
Essa é outra oportunidade para os 
visitantes conferirem de perto e 
esclarecerem suas dúvidas.
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TÁ NA HORA DE DECLARAR O IMPOSTO DE RENDA 
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. 

Caso não receba, o informe de rendimentos 
também está disponível no Portal do 
Usuário, no site fundacaorenova.org. O 
documento é necessário para a Declaração 
do Imposto de Renda 2023. 

Atenção: devem declarar o imposto as 
pessoas indenizadas pelo Porgrama 
de Indenização Mediada (PIM), Auxílio 

Financeiro Emergencial (AFE) e Sistema 
Indenizatório Simplificado (Novel) em 2022. 

Para as pessoas indenizadas pelo Novel, 
não será possível baixar o Informe de 
Rendimentos pelo Portal do Advogado, 
apenas pelo Portal do Usuário. 

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 2023 são 
definidas pelo Governo Federal. 
Fique preparado(a) para declarar seu 
imposto, caso se encaixe nos critérios 
estabelecidos.

Em caso de dúvidas, ligue 0800 031 2303 
ou procure o CIA mais próximo.



Jornalista responsável:
Flávia Rios - 03016 JP
Reportagem:
Mariana Reis e Tim Filho

Coordenação:
Adriana Julio

Projeto Gráfico
Coletivo É!

As opiniões expressas neste boletim, por parte de entrevistados e articulistas, não representam 

necessariamente a visão da Renova em relação aos temas abordados, sendo de responsabilidade 

de seus autores. 

Andrea Aparecida Ferreira Anchieta, Jânio Piol Gama, Jucilene Penha da Silva, Julcimara Penha 
da Silva, Juliana Teixeira da Silva, Julinenis Rodrigues Penha, Josenita Pereira dos Anjos, Lucas 
Guilherme Coutinho, Mariza Mantovani e Michel Gomes Pedro. 

As matérias desta edição foram sugeridas pelos voluntários do grupo de comunicação local:

Central de Relacionamento 

0800 031 2303
CIA Linhares

Av. Augusto Pestana, 1390,  
Lj. 5, Centro0800 721 0717

ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org
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Indenização

Passatempo

LUCRO CESSANTE: PAGAMENTO SERÁ  
FEITO ATÉ 31 DE MARÇO

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 referente a 2022, que deverá 
ser feito até o dia 31 de março de 2023.

Caso você faça parte do grupo elegível ao 
lucro cessante, será necessário escolher, 
durante o contato da Fundação Renova, qual 
a modalidade de atendimento prefere: e-mail, 

WhatsApp, reuniões por áudio ou vídeo 
conferência. 

As pessoas também serão informadas sobre 
quais documentos deverão ser apresentados. A 
proposta e o Termo de Acordo serão enviados 
por e-mail ou WhatsApp, e o prazo de resposta 
é de cinco dias. Fique atento! Caso não 
responda neste período, você será notificado.

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. 

VAMOS COLORIR? Curiosidade: cada tartaruga marinha deposita cerca de 120 ovos em terra firme, tendo seu 
pico no período de novembro a março. Vamos brincar de colorir o desenho?

Diagramação:
Rede Comunicação de Resultado


