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Tratamento de esgoto vai 
melhorar a qualidade da água

Cerca de 350 moradores de Rio Doce serão 

beneficiados com três novas Estações de 

Tratamento de Esgoto (ETE’s). Na reta final de 

conclusão das obras, as unidades atenderão 

aos distritos de Jorge, Matadouro e São José 

do Entre Montes, conhecido como Tapera.

Após passar por alguns processos, a água com 

impurezas que retorna dos distritos poderá ser 

devolvida ao meio ambiente. Ao todo, serão 

tratados nas ETE’s cerca de 52 metros cúbicos 

de esgoto por dia. Mais informações, acesse: 

fundacaorenova.org ou ligue 0800 031 2303.
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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 Rio Doce, 

Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa:

Operador de Motosserra :: Operador de 
Máquinas :: Motorista :: Encarregado :: 

Supervisor de Equipe :: Ajudante de 
Plantio :: Analista de Diálogo Sênior :: 

Encarregado Florestal

Para mais informações, acesse: 

recolocariodoce.com.br
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Diálogo: uma via de mão dupla

Sabe quem está na linha de frente para ouvir as 

necessidades e expectativas das comunidades e para 

levar a elas respostas e informações que elas querem ou 

precisam saber? O Diálogo Social.

Neste ano, até novembro, várias ações foram realizadas 

para fortalecer o relacionamento entre as pessoas e os 

programas da Fundação Renova, ponte fundamental para 

que a reparação aconteça com participação e 

transparência. Veja algumas delas:

30 agendas de diálogos coletivos para 
esclarecer dúvidas e falar dos avanços da 

reparação.

146 conteúdos informativos enviados por 
WhatsApp, como boletins e outros 

comunicados.      

2885 manifestações foram atendidas nos 
Centros de Informação e Atendimento (CIAs). 
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Esclarecimento - Participação 
nos programas da Renova

A Fundação Renova esclarece que não há previsão de encerramento 

de prazo para solicitação de participação em seus programas, 

inclusive Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e Programa de 

Indenização Mediada (PIM).

Somente para requerimento junto ao Sistema Indenizatório 

Simplificado (o Novel), por determinação judicial, o prazo se encerra 

em 31 de dezembro de 2022.

As solicitações não implicam reconhecimento de direito de 

indenização ou AFE, cabendo ao atingido apresentar os documentos 

de comprovação dos danos alegados.

Os requisitos para a obtenção do AFE constam nas cláusulas 137 a 

140 do Termo de Transação de Ajustamento de Conduta (TTAC):

- comprometimento da renda;

- que o comprometimento da renda tenha sido causado por uma 

interrupção comprovada de atividades econômicas ou produtivas;

- que a interrupção comprovada seja diretamente decorrente do 

rompimento da barragem de Fundão;

- que exista dependência financeira da atividade interrompida.
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Sistema Indenizatório 
Simplificado

A Fundação Renova informa que são totalmente 

inverídicas as informações circuladas nos grupos 

de WhatsApp sobre a suspensão do processo de 

indenização aos atingidos. 

Os acordos realizados no âmbito do Sistema 

Simplificado continuam sendo enviados para 

homologação judicial após a assinatura do Termo 

de Aceite e, nos meses de outubro e novembro, 

foram realizados mais de 3 mil pagamentos.
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O Natal vem aí!

O Natal vem aí e é hora de arregaçar as mangas. Tempo 
de tornar essa época do ano mais feliz para a garotada. É 
com esse espírito que os moradores da região se unem 
em campanhas para arrecadar e distribuir brinquedos.

O projeto Todos Noel, de Porto Plácido, em Santa Cruz do 
Escalvado, surgiu em 2019. Ideia do casal Anderson Tadeu 
e Cátia Aparecida, e de alguns amigos, que começaram a 
sair em carreata nas comunidades vizinhas para distribuir 
presentes. Quer participar desse movimento solidário, 
seja doando ou trabalhando como voluntário? Ainda dá 
tempo! Procure os responsáveis na sua comunidade. 

Feliz Natal!


