
Mandei no ZAP!
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Está na hora de declarar o 
Imposto de Renda!

Para a Declaração do IR em 2023, as pessoas

que foram indenizadas pelo rompimento da 

barragem de Fundão em 2022 devem:

• Atualizar o e-mail e endereço na Fundação

Renova para receberem o Informe de 

Rendimentos.

• Prestar contas à Receita Federal de todos

os rendimentos recebidos em 2022, 

incluindo indenizações e auxílios

financeiros pagos pela Fundação Renova. 

Atenção! A atualização do endereço pode ser 

feita pelo envio do comprovante de residencia 

na aba “Fale Conosco” no site da Fundação, 

pelo telefone 0800 031 2303 ou

presencialmente nos CIAs. 



Por dentro da reparação

O primeiro Fórum de Prestação de Contas de 2023 

aconteceu entre os dias 7 e 9  de fevereiro em 

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. 

No encontro, foram discutidas as ações 

desenvolvidas pelo plano de reparação de 

referências culturais, elaborado a partir de um 

diagnóstico realizado junto às comunidades.

O evento é a oportunidade para os moradores das 

comunidades ficarem por dentro das ações de 

reparação da bacia do rio Doce. Quer saber como 

foi? Consulte a sua referência da equipe de Diálogo 

e solicite o envio do informativo Resulta.

Fóruns de Prestação 
de Contas 
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Indenização 

Indenização por lucro 
cessante de 2022

Recado importante! 

• A Fundação Renova vai entrar em contato com 

todas as pessoas que fazem parte do Programa 

de Indenização Mediada (PIM) para tratar sobre 

o pagamento dos Lucros Cessantes referentes ao 

ano de 2022.

• Depois de definida a forma de atendimento (E-

mail, WhatsApp, reuniões por áudio ou vídeo) e 

os documentos necessários, será enviada a 

proposta e o termo de acordo para assinatura. O 

prazo de retorno é de cinco dias. O pagamento 

deve ser efetuado até 31 de março de 2023.  
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Oportunidades

Você está em busca de uma nova 

oportunidade? Tem algum(a) conhecido(a) ou 

familiar que esteja? Veja algumas opções para 

Barra Longa:

Ajudante de plantio :: Técnico de 
Medição :: Auxiliar de Campo::

Supervisor Operacional

Para mais informações, acesse: 

recolocariodoce.com.br
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Fique ligado(a)

Dois cursos gratuitos estão sendo oferecidos 

para aperfeiçoamento profissional dos 

moradores de Barra Longa: Excelência no 

Atendimento ao Cliente e Assistente 

Administrativo. 

Os participantes estão tendo a oportunidade 

de aprofundar o conhecimento em diversos 

temas como logística, serviços contábeis e 

sucesso do cliente.

A oferta é uma iniciativa da área de 

Contratação e Empreendedorismo Local e 

contribui para a qualificação da mão de obra e 

a retomada das atividades econômicas dos 

municípios impactados pelo rompimento da 

barragem de Fundão.   

Cursos para impulsionar a 
carreira 
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Para conscientizar 

Confira algumas boas práticas 
na relação cliente-advogado 

Alguns processos da reparação necessitam de advogados 

representando os moradores das comunidades atingidas. 

O Sistema Indenizatório Simplificado é um deles. Veja 

algumas dicas importantes para que essa relação entre 

cliente e advogado siga as boas práticas de mercado.

• Escolha alguém de confiança. Busque indicações de 

um bom advogado com pessoas em quem você confia. 

Após a indicação, pesquise o nome dele no site da 

OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

• Fique atento aos valores cobrados para não ser 

vítima de cobranças abusivas. Negocie um valor que 

esteja dentro da sua realidade financeira.

• Confie no seu instinto e evite fraudes. Algumas 

pessoas tentam se aproveitar da demanda por 

advogados e se passam por um para receber dinheiro 

de moradores que buscam sua indenização.
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