
JUNTOS NO MONITORAMENTO DA ÁGUA

REPARA CIDADÃO
boletim nº 08 - fevereiro de 2023

Informativo da reparação dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão para  
os municípios de Resplendor, Itueta, Aimorés, Baixo Guandu, Colatina e Marilândia.
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Imagina você da comunidade aprendendo sobre as 
características da água, avaliando sua qualidade, 
mapeando eventuais problemas e aprendendo como 
preservá-la. Essa oportunidade foi ofertada para  33 
atingidos, entre eles, moradores aqui do nosso território, 
de Tabaúna, distrito de Aimorés (MG).

Os moradores participaram do curso sobre 
“Monitoramento Hídrico Participativo”, com duração 
de seis meses. Agora estão capacitados como os 
novos agentes ambientais para acompanhamento 
da recuperação da Bacia do rio Doce. A capacitação 
foi oferecida pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 
colaboração com o Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Doce (CBH Doce), e em cooperação técnica com a 
Fundação Renova. 

Desta forma foi promovida a prática da Ciência Cidadã, 
levando conhecimento para a comunidade e para os 
moradores, como o operador de Estação de Tratamento 
de Água (ETA), Danilo de Oliveira Paula, 40, de 
Tabaúna, Aimorés.

Tá Sabendo?

 “ “Foi uma experiência boa participar do curso. 
Tentamos observar as mudanças no rio 
Doce. Moro nas margens do rio Manhuaçu, 
que é afluente do rio Doce, e nunca antes 
tinha prestado muito atenção nele. Agora 
aprendemos a observar as alterações, o 
impacto que o homem causa na qualidade da 
água e o que isso pode influenciar na nossa 
vida. O curso envolveu a comunidade com a 
nossa participação. Fomos pessoalmente até o 
rio Doce e isso também foi muito bom”.Gostou da oportunidade? 

Se ligue que novas turmas 
serão abertas neste ano!

Foto: arquivo pessoal

Foto: arquivo pessoal

Danilo de Oliveira, de Tabaúna, é  
um dos novos agentes ambientais capacitados.

Agentes receberam o diploma em Regência (ES)
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INFORME DE RENDIMENTOS SERÁ ENVIADO  
PARA SUA CASA
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 
do dia 1º de março. O documento é necessário para a 
Declaração do Imposto de Renda em 2023.

ATENÇÃO!
As pessoas indenizadas pelo Programa de Indenização 
Mediada (PIM), Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) 
e Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) em 2022 
receberão o Informe de Rendimentos. Portanto, todos 
esses(as) atingidos(as) devem acessar o Portal do Usuário 
para baixar o seu documento (caso não recebam via Correios).

Lembrando às pessoas indenizadas pelo Novel que não 
será possível baixar o Informe de Rendimentos pelo 
Portal do Advogado, apenas pelo Portal do Usuário.

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.

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

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).

IMPORTANTE
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Siga a reparação

Estamos sempre contando sobre algum projeto apoiado pelo Edital Doce aqui da região, mas você sabe como 
eles são selecionados? A cada Edital Doce, milhares de pessoas se organizam para colocar no papel suas ideias 
criativas buscando fortalecer as comunidades atingidas. Em 2022, mais de mil projetos foram inscritos aqui no 
território Baixo Rio Doce, mas como a escolha dos melhores acontece?

ENTENDA COMO É FEITA A SELEÇÃO DOS PROJETOS  
DO EDITAL DOCE
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A comissão avaliadora, formada pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de 
Desenvolvimento Sustentável (CIED), lê cada projeto e avalia:

►Onde será realizado 
►Quais públicos serão atendidos 
►Se conversa com o foco do edital 
►Se os documentos estão completos e certos 
►Se a equipe tem capacidade técnica 
►Se é viável financeiramente 
►Se é relevante para a realidade da comunidade 
►Se deixa alguma herança positiva para as pessoas, entre outros itens.

Cada critério tem uma pontuação. A nota final é a soma de todos os pontos.

Os projetos são listados da maior pontuação para a menor. É a chamada lista de 
projetos habilitados, que preenchem os requisitos e poderiam ser selecionados.

Como o valor total do edital é pré-definido, a seleção final é feita levando em conta a 
ordem da pontuação e o limite de verba disponível. Isso ocorre após o resultado dos 
recursos, que podem alterar a classificação inicial.

Também é divulgada a lista dos não-habilitados, que são os que não preenchem os 
requisitos. Nesta edição, eles puderam entrar com recurso solicitando a revisão do projeto.

Alguns projetos habilitados acabam não sendo selecionados por conta de sua pontuação 
ou por não haver verba suficiente.

É feita uma lista de espera com os projetos habilitados, mas não selecionados, para que 
sejam chamados em caso de desistência.

Dúvida esclarecida? Então já pode ir se preparando para a próxima 
edição do Edital Doce. Ainda não há data prevista, mas a chamada 
de projetos ocorrerá em 2023. Acompanhe as divulgações!
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As ações de saneamento são imprescindíveis para a 
manutenção da qualidade da água do rio Doce e, por 
isso, têm atenção especial no processo de reparação. 
Essas ações são realizadas dentro do programa 31 
de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de 
Resíduos Sólidos, onde os municípios são responsáveis 
por criar os projetos e executar as obras. Cabe à 
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.

São repassados valores para obras, projetos, capacitação 
de profissionais e outros trabalhos ao longo da bacia do 
rio Doce. O repasse de recursos é feito às prefeituras e 
consórcios de acordo com as demandas feitas por cada 
um. Além disso, o programa oferece serviços de apoio 
técnico e capacitação aos municípios para a criação e 
acompanhamento tanto dos projetos quanto das obras.

Coordenação:

Central de Relacionamento 

0800 031 2303 0800 721 0717
ouvidoria@fundacaorenova.org

/fale-conosco
fundacaorenova.org

Reportagem:

Projeto Gráfico:
Coletivo É!

Yuri Pimenta Nunes Coelho As matérias dos boletins são sugeridas pelos voluntários do grupo de comunicação local: 
Adilson Ribeiro, Cláudia Tardin, Fernanda Lopes Cardoso, Liliane Jesus de Andrade, 

Lucilene Angélica Soares Boskyvisky e Maria das Graças Cruz Siríaco.

Edivane Ribeiro

Diagramação:
Rede Comunicaçao de Resultados

CIA Resplendor/MG CIA Aimorés/MG CIA Baixo Guandu/ES Colatina/ES
Rua Antacildas Sérgio Ferreira, 

nº 34, LJ 02, Centro
Rua Doutor Hugo Lopes Nalli,  

nº 410, Igrejinha.
Avenida 10 de Abril, nº 760, 

Centro
Avenida Brasil, nº 216, 

Lacê

Nosso Ambiente

ENTENDA COMO FUNCIONA O PROGRAMA  
DE SANEAMENTO

VAMOS COLORIR TODOS OS CÍRCULOS QUE TÊM AS LETRAS DA PALAVRA ABAIXO:

Divirta-se

Estação de Tratamento de Esgoto construída em 
Barbados, Colatina (ES)

Foto: Fundação Renova
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