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COMITÊ INTERFEDERATIVO

Deliberação CIF nº 493, de 09 de abril de 2021.
Determinar
o
reconhecimento
dos
garimpeiros tradicionais que garimpam ou
garimpavam nos rios Gualaxo do Norte,
Carmo e aﬂuentes, nos municípios de
Mariana, Barra Longa e Acaiaca, como
cole vos e sujeitos a ngidos pelo desastre
da Samarco, respeitando o direito
ao autorreconhecimento e à reparação dos
danos
sofridos
com
base
nas
especiﬁcidades
picas
da
sua tradicionalidade, pela Fundação
Renova.
Em atenção ao disposto no TERMO DE TRANSAÇÃO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TTAC, entre a União,
estados de Minas Gerais e Espírito Santo e as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton Brasil LTDA.; e
Considerando a Nota Técnica no 39/2021/CT-IPCT/CIF e o deﬁnido no Parágrafo Décimo Segundo da
Cláusula 244 do TTAC, nos itens c e d da Cláusula 8, nas subseções I.3 e I.4 do TTAC, nas atribuições da
Câmara Técnica e deste órgão colegiado, o COMITÊ INTERFEDERATIVO delibera por determinar à
Fundação Renova:
1.
Na forma da cláusula 50 do TTAC, o reconhecimento enquanto comunidade
tradicional impactada, para ﬁns da Subseção I.4 - Programa de proteção e recuperação da qualidade de
vida de outros povos e comunidades tradicionais, dos garimpeiros tradicionais que garimpam ou
garimpavam nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e aﬂuentes, nos municípios de Mariana, Barra Longa
e Acaiaca.
2.
A inclusão dos garimpeiros tradicionais supracitados no Programa de Proteção e
Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos e Comunidades Tradicionais (PG04) e em outros programas
com os quais tem interface, observando-se inclusive a Cláusula 46, parágrafo 1º, do TTAC, garan ndo que
sejam efe vamente assis dos por suas ações reparatórias, incluindo as emergenciais.
3.
Atuar em conjunto com os garimpeiros tradicionais dos territórios dos municípios de
Mariana, Barra Longa e Acaiaca, com apoio das Assessorias Técnicas independentes, com vistas ao
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reconhecimento dos impactos e danos sofridos por estes e à construção cole va de medidas voltadas à
reparação integral.
Brasília/Distrito Federal, 09 de abril de 2021.
(assinado eletronicamente)
THIAGO ZUCCHETTI CARRION
Presidente Suplente do Comitê Interfedera vo
Documento assinado eletronicamente por THIAGO ZUCCHETTI CARRION, Presidente do Comitê
Interfedera vo Suplente, em 12/04/2021, às 20:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ibama.gov.br/auten cidade,
informando o código veriﬁcador 9696659 e o código CRC EC7AC2D4.
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