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NOTA -ECNICA N° 08/2018/CTCPDCS/CIF

ASSUNTO: Registro de denUncias e reciamac'6es que membros da Camara Tacnica
de Comunicacao. Participacao, Dialogo e Controle Social receberam em visitas aos
territOrios

SUIVIi8■ RIO EXECUTIVO
1. A presente nota tacnica objetiva dar ciancia de denncias e recIamaces que
membros da Camara Tacnica de Comunicacao, Participacao. Dialogo e
Controle Social receberam em visitas aos territ6rios.

REGISTRO
2. Enn janeiro de 2018, a Fundacao Renova promoveu reestruturacao
organizacional dividindo os Municipios atingidos pefo rompimento da Barragem
de Fundao em 06 (seis) territ6rios ao longo da calha do Rio Doce. Cada
territ6rio conta com um gerente que reporta a Diretoria de Participacao e
Engajamento da Fundacao Renova, sendo cada gerancia e composta por
profissionais de dialogo e relacionamento institucional. Alam desses
funcionarios, diversos outros empregados e terceirizados da Fundacao atuam
no territ6rio.
3. Contudo, os relatos dos/as atingidos/as nao vam atendendo aos objetivos
basicos dos programas que sao permitir uma maior concertacao e tambam
celeridade das acOes nos territ6rios, como se passa a demonstrarli
3.1 Constatou-se que nas reunies e assemblalas realizadas entre a Fundacao
Renova e Comiss6es de Atingidos/as (acompanhadas ou nao de assessoria
tacnica), a Fundacao nao comparece, por vezes, com representantes que
tenham poder de decisao a fim de solucionar conflitos ou acatar as
propostas apresentadas pefos/as atingidos/as. Ao contrario, a Fundacao
Renova protela a solugao dos problemas apresentados mediante a
alegagao de que suas ages precisam ser aprovadas pelo sistema CIF. Em
algumas situac6es, a Fundacao Renova recusou-se a participar de reunies
e assembleias sob o pretexto de seus representantes serem hostilizados
em tais ambientes, quando, na verdade o que se constata e a indignacao e
manifestacao fortes dos/as atingidos, na defesa de seus direitos
Os relatos apresentados a seguir foram colhidos pelos integrantes da Camara Tecnica de Comunicac5o,
Participaco, Dialogo e Controle Social, mas s'ao apresentados de forma generica com o intuito de preservar a
identidade dos/as atingidos/as.

" , Di£ogo e
Clmara Tknica de Comunicgio, Paracipa0o
Contro1e Sociai (CT-CPDCS) — C1F

reparacao integral. O comportamento dos/as atingidos de falas incisivas
previsIvel em situages de negociacao em que se constata nivel de
desgaste elevado.
3.2 Foram colhidos relatos de atingidos/as que demonstram claramente a
discordancia entre o que ocorre nos territbrios e o que a Renova comunica
— seja verbalmente ou nos diversos meios de comunicacao.
3.3As informages geralmente nao chegam as (aos) atingidas/os nos
territOrios, sao incoerentes e desconectadas, de modo que os/as
atingidos/as relatam nao possuir conhecimento claro e transparente acerca
dos programas e da situacao individual de reparacao de seus direitos.
3.4 Ha relatos de dialogos entre empregados e terceirizados da Fundacao e
atingidos, que causam conflitos entre os prOprios/as atingidos/as, vez que
as questdes sao tratadas de forma personalizada e nao mediante criterios e
metodologias pre-estabelecidos e informados a todos. Exemplo disso,
destaca-se a fala da Fundacao Renova, no Municipio de Barra Longa,
relatada por atingidos/as a Camara Tecnica de Comunicacao, Participacao,
Dialogo e ControIe Social, no dia 03 de outubro de 2018, de que o escritOrio
da Fundacao no municipio seria fechado por conta dos manifestantes, que
estao ha mais de uma semana mobilizados na BR, reivindicando seus
pleitos, dentre eles, a presenca de representantes da Fundacao com poder
de decisao nas reuni6es de negociacao; tambem a situacao verificada em
Linhares quando da abertura do dique do Rio Pequeno.
3.5 Ha relatos de constrangimento (nao preservacao de identidade, telefonema
para vizinhos para obtencao de infornnaces, nao reconhecimento de
direitos) de liderancas locais por parte de empregados e terceirizados da
Fundag,ao Renova.
4 Outros exemplos foram os relatos apresentados em duas situaces distintas: na
reuniao do CIF realizada em Vitdria, nos dias 27 e 28 de setembro de 2018, bem
como na visita realizada pelo Conselho Consultivo da Fundacao Renova em Barra
Longa.

CONCLUES/RECOMENDAOES
5. A atuacao da Renova nos territdrios nao traduz uma politica garantidora de
direitos, de escuta qualificada e dialogo acolhedor com os/as atingidos, nao de
estabelecem mecanismos participativos adequados para reparacao e
compensacao dos danos causados.
6. E urgente a implementacao efetiva da participacao e controle social dos/as
atingidos/as nos programas da Fundacao Renova.
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7. E importante aprimorar os mecanismos de transpar&icia e comunica0o em
relapao a atuac ao da Fundaco Renova.
8. E urgente que o Sistema de Governanca e a Funda0o Renova estabeleca
formas e mecanismos para coibir violaco de direitos dos atingidos.

Brasilia, 04 de outubro de 2018.
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