
Mandei no ZAP!

Divulgado em: fevereiro de 2023

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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Fique ligado(a)

No final de janeiro, a Biblioteca Municipal, em Rio 

Doce, recebeu parte dos itens do projeto Incentivo 

à Leitura que foram escolhidos pelos 

colaboradores para deixá-la mais atrativa e 

aproximar os moradores da leitura e do espaço. 

Cursos on-line para funcionários, 373 livros, 

computadores, ventiladores, impressoras, mesas, 

cadeiras, armários e sofás são alguns exemplos dos 

itens escolhidos pela biblioteca.

Além disso, entre agosto e novembro de 2021, 

4 funcionários haviam participado de capacitações 

para que pudessem estar bem preparados para 

atuar após a modernização do espaço.

Biblioteca municipal de Rio 
Doce é modernizada
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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.

Divulgado em: fevereiro de 2023



Mandei no ZAP!

Recoloca Rio Doce: vagas de 
emprego e cursos

Você conhece a plataforma Recoloca Rio Doce? 

Como o nome diz, o objetivo é ajudar a 

recolocar as pessoas no mercado de trabalho 

e, além disso, ofertar cursos de capacitação e 

desenvolvimento profissional para as 

comunidades atingidas. 

Além de cursos, a plataforma ainda tem uma 

área exclusiva para a divulgação de vagas de 

emprego em diversas cidades, inclusive por 

aqui. Para ter acesso, é só digitar 

recolocariodoce.com.br no seu navegador de 

internet no celular ou computador.
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