
Mandei no ZAP!

É possível pedir revisão de 
cadastro?

Veja quem pode pedir a revisão:

• As pessoas que já tinham cadastro

realizado (Fase 1) em 30/10/2021, quando

a sentença foi publicada, tiveram seis 

meses para solicitar a revisão do cadastro. 

Esse prazo foi concluído em abril (out/2021 

- abr/2022).

• As pessoas que estão tendo o cadastro

finalizado a partir da retomada (03/01/22) 

têm prazo de três meses para solicitar a 

revisão, a partir da data de recebimento do 

formulário para a família. 

A revisão será mediante Perícia Judicial em

procedimento detalhado pela 12ª Vara 

Federal.
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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 e Santa Cruz do Escalvado:

✓ Oficial pleno

✓ Motorista de caminhão traçado

✓ Mecânico de máquina pesada

✓ Operador de restroescavadeira

✓ Eletricista

Para mais informações, acesse: 

recolocariodoce.com.br

Divulgado em: outubro de 2022



Fique ligado(a)

Manter os estudos em dia é um passo 

importante para o seu aperfeiçoamento 

profissional! Para isso, você pode aproveitar a 

plataforma Recoloca Rio Doce, que está com 

cursos novos: Fazer Acontecer, PDI (Plano de 

Desenvolvimento Individual), Gestão por 

Resultados e Comunicação Não Violenta. As 

aulas são online e gratuitas. Basta acessar: 

recolocariodoce.com.br/treinamentos-online

Novos cursos para a sua 
carreira 
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Fique ligado(a)

Quer aprender a tocar violão 
e cantar? 

Se você sempre teve esse sonho, mas não 

conseguia tirar do papel, chegou a hora! Ainda 

dá para se inscrever nas aulas gratuitas que 

estão acontecendo aqui na região. A ação faz 

parte do Plano de Reparação das Referências 

Culturais que conduzimos em cooperação com 

a Unesco.

Para participar, basta ter seu próprio 

instrumento e bastante vontade de aprender, 

combinado? Ligue ou mande um WhatsApp 

para: 

• (31) 98210-8497 (Tairik Lopes) - Rio Doce.

• (31) 99525-4186 (Denise Nascimento) -

Santa Cruz do Escalvado.

Divulgado em: outubro de 2022



Acesse

Sabia que, para acompanhar o andamento do 

seu processo de cadastro, você pode acessar o 

Portal do Usuário? Basta entrar em 

renova.org e clicar na aba do portal, no canto 

superior direito do nosso site. Para ter acesso, 

é preciso informar o número de CPF e a senha. 

Não se esqueça: prezamos pelo diálogo e pela 

transparência. 

Portal do usuário
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Mandei no ZAP!

Esclarecimentos sobre a volta 
do pagamento do Auxílio 
Financeiro Emergencial (AFE)

O pagamento mensal do Auxílio Financeiro 

Emergencial (AFE) referente ao mês de 

outubro foi realizado na segunda-feira, dia 10 

de outubro de 2022.

A ação acontece em cumprimento à decisão 

judicial de setembro de 2022, que determinou 

o restabelecimento do Auxílio Financeiro 

Emergencial para aqueles que aderiram ao 

Novel e tiveram o seu AFE cortado após 

assinatura de termo de acordo e para aqueles 

que foram tratados no processo de revisão da 

Fundação Renova.

O pagamento do AFE retroativo, a contar 

da data em que cada parcela deveria ter 

sido originariamente paga, será realizado 

em até 120 dias.
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