COMIlt INTERFEDERATIVO
Deliberm;:lo n" 227, de 30 de outubro de 2018

Orienta0o para que o tratamento as aldeias
das Terras Incligenas Tupiniquim e Guarani
seja ison6mico, garantido o rnelhor beneficio
para toda a comunidade, e determina0o de
inicio imediato das aOes estruturantes.

Em atencAo ao TERMO DE TRANSA A0
. 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 Mineraao S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil
LTDA., Ministthlos Pithlicos e Defensorias Pb1icas; e
Considerando o definido nas CM.usulas 39 a 45 do TTAC, na Nota Ucnica n° 021/2018
da CAmara T&nica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), e as
atribuicks deste 6rgAo colegiado, o COMITE INTERFEDERATIVO delibera:

Delibera4o do CIF:

1) Ressalvadas as especificidades de cada aldeia, deve ser assegurada a isonomia de
tratamento aos Tupiniquim e Guarani residentes nas Terras Indigenas de
Aracruz/ES, referente As ac'des emergenciais, estruturantes, indenizat6rias de
carker reparat6rio, considerando o territ6rio Unico e afetado igualmente pelos
danos ocasionados pelo rompimento da Barragem de FundAo, garantindo o
melhor beneficio para toda a comunidade.
2) Determinar o inicio imediato das aOes estruturantes de carker reparat6rio (sejam
transit6rias ou definitivas) nas Terras Indigenas Tupiniquim e Guarani, com base
nos danos sofridos pelos territ6rios e no difflogo com os atingidos, tendo em vista
que estAo denotadas questCies emergenciais que precisam de interver4o (como o
abastecimento de 4,ua para as aldeias citadas na DeliberacAo CIF n° 201/2018),
com apresentacAo de plano de atividades, devidamente justificado, e cronograma,
em ate 20 (vinte) dias.
3) Os Estudos de Componente Indigena nAo podem ser impeditivos a atua'Ao da
Funda0o Renova para a implementacAo de medidas reparat6rias claramente
identifithveis.

BrasIlia/DF, 30 de outubro de 2018.
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