COMIlt INTERFEDERATIVO

Delibera0o n° 201, de 28 de setembro de 2018.

Aprovac'do do pedido de fornecimento de ckua
mineral para consumo humano em seis aldeias
Tupiniquim Guarani, e inicto das aOes
estruturantes para garantia do fornecimento de
cigua para consumo humano.

Em atencAo ao TERMO DE TRANSA0 E DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
(TTAC), e ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA GOVERNANA (TACGov), celebrado entre 6rgAos e entidades da UniAo, dos Estados de Minas Gerais e do
EspIrito Santo, as empresas Samarco MineracAo S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil
LTDA., Minist&io Pnblico Federal, Minist&ios Kiblicos dos Estados de Minas Gerais e
do Espirito Santo, Defensoria Nblica da UniAo e Defensorias Pblicas do Estado de
Minas Gerais e do Espirito Santo, homologado na 12a Vara Federal da SecAo Judicikia
de Minas Gerais; e
Considerando o definido nas Clausulas 39 a 45 do TTAC, na Nota Tecnica n° 14/2018 da
CArnara T&nica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), no Oficio
03/2018/CT-Sande, e as atribui0es deste (5rg'aio colegiado, o COMITE
INTERFEDERATIVO delibera:
Delibera4o do CIF:

1) Determinar a Eunda0o Renova o fornecimento de 4ua para consumo, em at
15 (quinze) dias, para os(as) residentes das aldeias Comboios, Crrego do Ouro,
Amarelos, Pau Brasil, Olhos D'Agua e Nova Esperanca, das Terras Indigenas
Tupiniquim e Guarani de Aracruz/ES, em galtks retomaveis de 4ua mineral, de
20 litros, na razAo de 15 (quinze) litros de 4ua por pessoa por dia, ate que as
medidas estruturantes a serem executadas pela FundacAo Renova garantam agua
poth.vel de qualidade para as aldeias e permitam a interrupcAo deste fomecimento.
2) Determinar a FundacAo Renova o inicio imediato de aceies estruturantes nas
mesmas aldeias, com vistas a garantir, o mais breve possfvel, o fornecimento de
gua de qualidade para o consurno dos(as) residentes, independentemente da
finalizacAo do Estudo do Componente Indigena, como parte da mitigac'Ao dos
efeitos delet&ios do rompimento da barragem de FundAo, nos Territrios
IndIgenas de Aracruz/ES.
Vit&ia, 28 de setembro de 2018.
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