
Tá Sabendo?

Ficar por dentro da qualidade da nossa água é o 
grande desafio do PMQQS, o Programa de 
Monitoramento Quali-Quantitativo Sistemático. 
Iniciado em 2017, ele é uma das maiores iniciativas 
de monitoramento da água do Brasil, que possibilita 
acompanhar a recuperação da bacia do rio Doce e 
ajudar os órgãos ambientais a tomarem decisões.

Onde conferir os resultados:

• Portal do Monitoramento do rio Doce

Plataforma que traz todos os resultados em 

mapas interativos e gráficos. 

monitoramentoriodoce.org

• Boletim das Águas

Informativos com os resultados das coletas 

manuais feitas nos rios, estuários e zona costeira.

bit.ly/boletimdasaguas

Você conhece o 
monitoramento do rio Doce?
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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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Oportunidades

Está em busca de uma nova oportunidade? Tem 

algum(a) conhecido(a) ou familiar que esteja? 

Veja algumas opções para Barra Longa, Rio Doce 

e Santa Cruz do Escalvado:

Ajudante de Plantio :: Supervisor 
Operacional :: Técnico de Medição :: 

Auxiliar de Campo

Para mais informações, acesse: 

recolocariodoce.com.br
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Você sabe o que é 
reparação?

Desde o rompimento da barragem de Fundão, 

em Mariana, a palavra reparação chegou ao dia 

a dia das comunidades. 

Mas, de fato, o que isso significa? De forma 

resumida, podemos dizer que a reparação são 

todas as ações conduzidas pelos 42 programas 

que a Renova que atende nos 39 municípios da 

bacia do rio Doce. 

Esses programas atuam nas áreas ambiental, 

social e econômica, em parceria com várias 

instituições, e buscam melhorar as condições 

de vida das pessoas impactadas. 

Divulgado em: janeiro de 2023



Mandei no ZAP!

Pagamento de Lucro Cessante 
referente a 2022

Quem assinou acordo no Programa de Indenização Mediada 
(PIM), recebeu indenização por Lucro Cessante em anos anteriores 
e permanece elegível ao Lucro Cessante, fique atento a essas 
informações! A Fundação Renova entrará em contato com essas 
pessoas para tratar sobre o pagamento dos lucros cessantes 
referentes a 2022. Os lucros cessantes correspondem à renda da 
atividade produtiva que a pessoa deixou de receber como 
consequência direta do rompimento da barragem de Fundão.

ATENDIMENTO REMOTO

Os(as) requerentes deverão escolher, durante o contato da 
Renova, qual modalidade de atendimento preferem: por e-mail, 
WhatsApp, reuniões por áudio ou videoconferência. Além disso, 
serão informados(as) sobre quais documentos deverão ser 
apresentados. Em seguida, a proposta e o termo de acordo serão 
enviados por e-mail ou WhatsApp. O prazo de resposta das 
propostas é de cinco dias. Caso não responda, a pessoa é 
notificada por e-mail ou WhatsApp. Há ainda a opção de o termo 
de acordo ser assinado digitalmente ou ser impresso para a 
assinatura, com a posterior digitalização e envio do documento 
por e-mail ou WhatsApp.

QUANDO O PAGAMENTO SERÁ FEITO?

A Fundação Renova deverá efetuar os pagamentos de lucro 
cessante referente ao ano de 2022 até o dia 31 de março de 2023.
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Portal do Usuário e Portal 
do Advogado

Os nomes são parecidos, mas o Portal do Usuário e o 
Portal do Advogado têm funções e objetivos diferentes. 
O Portal do Usuário  pode ser acessado por qualquer 
pessoa que tenha entrado em contato com a Fundação 
Renova, mesmo que não tenha cadastro como atingido.

Nele é possível consultar as manifestações que já fez, 
abrir novas e enviar documentos. As pessoas 
cadastradas, ou em fase de cadastro, também podem 
acompanhar seu processo.

Já o Portal do Advogado só pode ser acessado por 
advogados e defensores públicos que representam 
moradores de locais com sentença judicial para os danos 
manifestados ou declarados até 30 de abril de 2020. 

Divulgado em: janeiro de 2023


