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Fique ligado!

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 precisam:

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.

A atualização do endereço pode ser feita pelo
envio do comprovante de residência na aba
“Fale Conosco” no site da Fundação, pelo
telefone 0800 031 2303 ou presencialmente
nos CIAs.



Fique ligado(a)

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. Serão tratados os
seguintes pontos:

Indenização por lucro
cessante de 2022
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✓ A forma de atendimento desejada (e-mail, 
WhatsApp, reuniões por áudio ou vídeo) 
e os documentos necessários.

✓ A proposta e o termo de acordo para 
assinatura.

✓ O prazo de retorno é de cinco dias.
✓ E o pagamento deve ser feito até 31 de 

março de 2023.



Fique ligado(a)

Como vai funcionar o Posto de 

Saúde de Bento?
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Fique ligado!

Confira os horários do ônibus 
para Bento e Mariana:
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O transporte é gratuito! 
A Fundação Renova vai arcar com os custos 
por pelo menos seis meses.



Em obras
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Ponte de Santa Rita Durão 
está sendo reconstruída 

A obra para reconstrução da ponte, 

localizada na rua do Rosário, no 

centro de Santa Rita Durão, já está 

a todo vapor.



Da comunidade

Você já conhece o Voz da Comunidade? 

Ele é um informativo mensal feito com a 

colaboração de um grupo de pessoas da 

Renova e das comunidades atingidas.

Receba informação na sua 
casa!
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