
Para conscientizar 
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Março é o mês das mulheres! 

Carinho, cuidado e respeito são sempre lembrados 

no mês das mulheres, mas devem estar presentes 

todos os dias do ano. 

Combater a violência contra a mulher deve ser 

uma luta diária e de todos nós. Você sabe como 

denunciar e buscar ajuda para as vítimas? 

Ligue 180. É gratuito, confidencial e funciona 24 

horas, em todo Brasil.

Esse serviço registra e encaminha 

denúncias de violência contra a 

mulher aos órgão competentes.

Também acolhe as vítimas, indica os 

locais de atendimento mais próximo e 

oferece outras informações.



Indenização 
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Começou o Cadastro 
Integrado em Barra Longa 

Estão sendo atendidas as pessoas que 

solicitaram, até dezembro de 2021, o 

cadastro para integrar o Programa de 

Indenização Mediada (PIM) e outros 

programas da Fundação Renova.

A empresa Synergia vai ligar para agendar a 

entrevista presencial e explicar como será o 

processo de cadastramento. Essa etapa 

pode durar até 31/12/2023. 

Durante o contato telefônico, é necessário 

informar o endereço de todos os locais 

impactados. Na entrevista não é possível 

informar novos lugares.

Atenção! O cadastro não significa o direito à 

indenização, para isso, é preciso comprovar 

os danos posteriormente. 



Indenização 

• Se, em 2022, você recebeu da Fundação 

Renova indenização ou Auxílio Financeiro 

Emergencial (AFE) por dano causado pelo 

rompimento da barragem de Fundão, precisa 

do informe de rendimentos para fazer a sua 

declaração do imposto de renda. 

• Você deve receber o documento pelos 

Correios, se estiver com o endereço atualizado. 

Quem não receber pelos Correios, pode baixar 

o informe pelo Portal do Usuário, no site da 

Fundação Renova.

Informe de rendimentos 
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Dúvidas? Ligue 0800 031 2303 ou procure o Centro 
de Informação e Atendimento (CIA) mais próximo.



Para conscientizar  

Afinal, o que é essa tal da 
vaca louca?  
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No último mês foi bastante divulgado na mídia a 

identificação de um caso de Vaca Louca no 

estado do Pará, preocupando entidades ligadas 

ao agronegócio e a saúde pública. 

• A Doença ou mal da Vaca Louca, atinge o sistema 
nervoso, principalmente de bovinos, fazendo com 
que fique com o comportamento alterado. A 
doença é causada por uma proteína alterada 
chamada príon, que é transmitida aos animais 
com a ingestão de alimentos e resíduos. O ser 
humano pode adquirir a doença, levando a morte, 
por meio de consumo da carne contaminada. 

• Farinhas de carne e ossos; Ração de 
monogástricos (equinos, cães, gatos, peixes, 
coelhos, suínos, aves de corte e postura); Dejetos 
de suínos; Cama de aviário; Esterco de poedeiras. 

Confira os alimentos que contém subprodutos 

de origem animal: 



Fique ligado(a)

Formado em 2017, em Barra Longa, o grupo foi 

ampliado em 2022 para que moradores de Rio 

Doce e Santa Cruz do Escalvado participassem.

Você sabe o que é o 
Grupo de Comunicação? 
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Juntos, eles sugerem assuntos para os 

informativos da Fundação Renova e ajudam a

Vá até o CIA mais próximo 

E-mail: comunicacao@fundacaorenova.org

pensar como falar da reparação da bacia do rio 

Doce de um jeito mais próximo 

da realidade e das 

expectativas das 

comunidades.

Quer fazer parte?

Fale com a gente! 



Por dentro da reparação 

Você tem acompanhado a 
qualidade da água? 

O Portal Monitoramento Rio Doce reúne informações 

detalhadas sobre a bacia do rio Doce: são 

aproximadamente 1,5 milhão de dados gerados por 

um dos maiores sistemas de monitoramento de cursos 

d’água do Brasil.

O Programa de Monitoramento Quali-quantitativo 

Sistemático de Água e Sedimentos (PMQQS), da 

Fundação Renova, está em execução desde 2017 e faz 

parte das ações de reparação dos danos causados pelo 

rompimento da barragem de Fundão.
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Para visualizar informações, gráficos e 

relatórios sobre o assunto, não deixe de visitar o 

Portal Monitoramento Rio Doce!

E não se esqueça: o Boletim das Águas e a 

Expedição Rio Doce também trazem esses dados 

sobre a qualidade da água. Todos disponíveis no 

site fundacaorenova.org. 

https://portal-de-monitoramento-rio-doce-fundacaorenova.hub.arcgis.com/
https://www.fundacaorenova.org/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/
https://expedicaoriodoce.fundacaorenova.org/

