Cknara Tknica de Participao, DiMogo e
Controle Social - CT-PDCS/CIF
Nota Thcnica n2 19/2019/CT-PDCS/CIF
PG-006 — PROGRAMA DE COMUNICAAO, PARTICIPA0i0, DIALOGO E CONTROLE SOCIAL
REVISi6k0 DO PG 006

1.

Contextualiza0o:
A presente Nota Thcnica objetiva contribuir para a caracterizao do est4io de execuo
das obrigap5es previstas na Clusula 8, inciso 1, alfnea "f", e na Subseo 1.6: Clkisulas 59
a 72 do TTAC Termo de Transao e Ajustamento de Conduta que estabelece o
Programa de Comunica0o, Participa0o, DiMogo e Controle Social, as quais deram origem
ao Programa 06 da Fundao Renova. A CT-CPDCS, conforme Regimento Unico das
Umaras Thcnicas do Comith' Interfederativo, apresenta suas contribuies para a revio
do PG-006

2.

DeliberaOes do CIF e Portaria do IBAMA que se referem as atribui0es da CT-PDCS e ao
PG 06:
Delibera0o CIF n 2 7, de 06 de julho de 2016, institui as Cknaras Thcnicas e dispbe sobre
sua compethncia, coordengk, programas afetos e forma de funcionamento;
Delibera0o CIF n 2.105, 14 de setembro de 2017, dispiiem sobre par'a`metros para o
Programa de Comunicao, Parficipao, Diatogo e Controle Social, e recomendac'6es para
aprimorar e expandir os canais de comunicao disponibilizados pela Fundao Renova,
visando o acesso a informaa'o enquanto direito fundamental.

Delibera0o CIF n 2 . 140, de 14 de dezembro de 2017, comunica o descumprimento parcial
da Deliber4"a"o C1F n51. 105, referente aos parknetros para o Programa de Comunica0o,
Participao, Dialogo e Controle Social, com recomenda0es para aprimorar e expandir os
canais de comunicao disponibilizados pela Fundak Renova, visando o acesso a
informa0o enquanto direito fundamental.
Delibera0o CIF
Onico das Cmaras

07/2016.

215, 29 de outubro de 2018, disp5em sobre aprovao do Regimento

Te'cnicas

do

Comite interFederativo e revogao da

Deliberaco CIF

ng.
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Delibera0. o CIF n 2 228, 29 de novembro de 2018, dispem sobre aprovacao parcial da
definick) do Programa de Comunicacao, Participaca'o, Dialogo e Controle Social.
Delibera0o CIF n2 272, 23 de abril de 2019, disp5em sobre a aprovaca- c) da definica- o do
Programa de Comunicacao, ParticipaO . o, Dialogo e Contro[e Social.

Portaria lbama n 2 3.182, de 1 2 de novembro de 2018, publicada no DOU em 5 de
novembro de 2018, aprova o novo Regimento Interno do Comife Interfederativo e altera a
denominacao da Camara Tecnica, cujo Artigo 10 estabelece:
Art. 10. A Carnara Tecnica de Participacao, Dialogo e Controle Social e competente
para auxiliar o COMITE INTERFEDERATIVO em sua finalidade de orientar, acompanhar,
monitorar e fiscalizar o seguinte programa: I - Programa de comunicacao,
participacao, dialogo e contro[e social, previsto na Clausula 8, inciso 1, alinea "f', e
nas Ciausulas 59 a 72 do TTAC; - Programa de informaao para a populac'ao da A .1/4REA
AMBIENTAL 1, previsto na Clausula 15, inciso V, alfnea "b", e na Clausula 174 do TTAC;
e III -Programa de comunicacao nacionaI e internacional, previsto na Clausula 15,
inciso V, alinea "c", e na Clausula 175 do TTAC.
3. Notas Thcnicas emitidas pela CT-PDCS relativas ao PG 06:
Nota Tecnica n 2 01/2017/CT-CPDCS/CIF, 15 de iulho de 2017
Assunto: Avaliacao da solicitacao da Fundacao Renova para retirada do idioma espanhol do
programa socioambiental n 2 13.

Nota Tecnica n 2 02/2017/CT-CPDCS/CIF, 14 de setembro de 2017
Assunto: Acolhimento dos termos da Nota Tecnica de n 2 01/2017, emitida em 15/07/2017,
pelo Grupo Interdefensorial do Rio Doce (GIRD), composto pelas defensorias pbIicas dos
Estados de Minas Gerais e do Espirito Santo e pela Defensoria da Uniao, conforme
proposta de deliberaao a ser apresentada ao CIF. A referida NT apresenta diagnOstico
sobre o Programa de comunicacao, participacao, diaIogo e controle social. Enfatiza (i) a
questao de acesso a informacao sobre os programas e ac"cies da Funciaca . o Renova, por
pessoas e comunidades atingidas e pelas Defensorias PUblicas; (ii) a
inexist'encia/insuficrencia de canais de connunicac'ao da Fundaca"o Renova; e, (ii) a
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necessidade de aprimoramento e expansao dos canais de comunicac a- o disponibilizados
pela Fundacao Renova.

Nota Tecnica n 2 03/2017/CT-CPDCS/C]F, 16 de outubro de 2017
Assunto: apresentacao as demais Camaras Tecnicas constitutivas do Comita
Interfederativo (CIF) sobre o entendimento da Camara Tecnica de Comunicao,
Participa0o, Dialogo e Contro]e Social — CT-CPDCS acerca do seu escopo de atuaca . o,
considerando o estabelecido no Termo de Transacao e de Ajustamento de Conduta — TTAC
e as discuss45es ocorridas durante as reuni6es da referida CT.

Nota Tecnica n2 04/2017/CT-CPDCS/CIF, 04 de outubro de 2017
Assunto : apresentaca- o do entendimento da CT-CPDCS acerca do seu escopo de atuacao,
considerando o estabelecido no TTAC e as discusseies ocorridas durante as reunies da
referida CT.

Nota Tecnica n2.05/2018/CT-PDCS/CIF, 09 de maio de 2018
Assunto: Avaliacao da

da Fundga- o Renova para retirada do idioma espanhol

do website da Fundaca. o.

Nota Tecnica n 2 .07/2018/CT-PDCS/CIF, de 04 de outubro de 2018
Assunto: PROGRAMA DE COMUNICAO, PARTICIPAO, DIALOGO E CONTROLE SOCIAL.
FASE: DEFINIO DO PROGRAMA (PG 06) — ves'ao 3.

Nota Tecnica nQ 08/2018/CT-PDCS/CIF, 09 de novembro de 2018
Assunto: Registro de deniancias e recIamac5es que membros da Camara Tecnica de
Connunicacao, Participacao, Dialogo e Controle Social receberam em visitas aos territOrios.

Nota Tecnica nQ 09/2018/CT-PDCS/CIF, 09 de novembro de 2018
Assunto: PROGRAMA DE COMUNICAO, PARTICIPA40, Dli&LOGO E CONTROLE SOCIAL.
FASE: DEFINIA0 DO PROGRAMA (PG 06) versa- o Outubro de 2018. Recomendou-se a
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aprovak parcial do Programa 06 — versk de outubro de 2018, com pencl&lcia de
aprovac'k para o pilar ouvidoria (recomendac5es de ajustes).

Nota Tecnica n 2 12/2018/CT-PDCS/CIF, 09 de novembro de 2018
Assunto: Indicadores dos Programas 06, 35 e 36.

Nota Tecnica n2 13/2019/CT-PDCS/C1F, 01 de marco de 2019
Assunto: Cumprimento da entrega da definik do Programa de Comunicao,
Participa0"o, Dialogo e Controle Social, por parte da Fundak Renova.

4. Clausulas do Termo de Transa'ao e de Ajustamento de Conduta (TTAC), assinado em
02/03/2016, relacionadas ao Programa 06:
4.1. A Clausula 8, iniciso 1, alinea "f" do TTAC instituiu o Programa de Comunica0o,
Participa0o, Dialogo e Controle Social;

CLAUSULA 08:Os eixos tematicos e respectivos PROGRAMAS SOClOECONM1C0S a
serem elaborados, desenvolvidos e executados pela FUNDAC'A'0 a ser institutda,
detolhados em cap[tulo praprio, s'ao os seguintes:
1. ORGANIZAC;40 SOCIAL:

f) Programa de Comunicatio, Participatio, Dialogo e Controle Social;

4.2 - SUBSE01.6: Programa de Comunicak, Participak, Dialogo e Controfe Social

CLAUSULA 59: A FUNDA0 devera assegurar a participa0o social nos processos de
identifica0o e detalhamento de PROGRAMAS e PROJETOS, incluindo prestaao de
contas das c4'es relativas aos PROGRAMAS SOCIOEC0NMlCOS.
CLAUSULA 60: A popula0o impactada e os INDIRETAMENTE IMPACTADOS ter`do
acesso a informado ampla, transparente, completa e prjblica, em linguagem acessjvel,
adequada e compreensivel a todos os interessados, como conclk'do necessaria
participaciio social esclarecida.
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CL,4USULA 61: Fica reconhecida a multiplicidade de formas e procedimentos de
divulga0o e efetiva participa0o social, desde audi'encias pblicos ate o uso de
multiplas midias de modo a favorecer uma participaPo esclarecida.
CLAtUSULA 62: 0 presente programa deverq promover a participoOo das pessoas
fisicas e juriclicas, comunidades e movimentos sociais organizados.
CLAUSULA 63: Caberq a FUNDA,40 a realizap5o de paineis temciticos peri6clicos, ou
mediante demanda especifica devidamente justificada, considerando a qrea de
infltthncia do tema a ser tratado, no curso da execup'o do respectivo PROGRAMA.
PARAGRAFO

AMTn dos paind,is temqticos, deveri3o ser realizados eventos anuais

de prestaP'o de contas das ap-es da FUNDA,40 em todas as bases regionais de
referncia fisica, com apresenta0o de relat6rios das ciejes realizados.
CLAWSULA 64: Deverelo ser criados canais permanentes de comunicapo e intera0o
com a sociedade em espaps fixos ou itinerantes, se necess6rio, devendo ser previstas
as seguintes oOes:
aj institui0o de mesa de diqlogo e negociado permanente, no curso deste
PROGRAMA;
b) construPo e manutentio do sitio virtual especifico na internet para clivulgaao
das informaPes relacionadas ao EVENTO;
c) criapo e manutendo de espaps diologais com as comunidades, tanto espaps
fixos quanto m6veis;
d) implementoP.o do mecanismo de ouvidorias para monitoramento das aPes do
plano de reparapo, e para recebimento de redamaes e comentgrios por parte
dos 1MPACTADOS; e
ej central 0800 de atendimento cr populoao.
CLAJSULA 65: Deverq ser desenvolvida pela FUNDA, 1-4- 0 plataforma interativa sobre o
EVENTO, suas consequbwias e medidos implementadas no ambito dos PROGRAMAS e
dos PROJETOS.
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PARAGRAFO

A finalidode da plataforma e assegurar um inventdrio de dados e

informaaes, bem como preservar as memciricts culturais, tecnicas e cientificas sobre o
EVENTO, promovendo o acesso da populado qs informa0es.
CLAUSULA 66: Caberd a FUNagA'0 criar uma equipe de comunicado e participaao
social multidisciplinctr, com profissionais e estrutura adequada.
CLAUSULA 67: Alem das medidas acima, as seguintes aOes devem ser implementadas:
a) cricTao de um manual de "perguntas e respostas", o qual deverq estar disponivel
aos Ilderes comunitdrios e deverci esclarecer sobre os processos de moradia
tempordria, auxflio financeiro, indenizaao e outros;
b) divulgaCio em redes sociais sobre iniciativas da FUNDAO, esclarecimento de
dvidas e repasse de informa0es; e
c) relacionamento com a imprensa e disponibiliza0b de releases aos velculos de
comuniccT5o.
CLAUSULA 68: Deverq ser criada uma Ouvidoria, com a indica0b de um Ouvidor, cujo
nome e dados para contato devem ser amplamente divulgados nos canais
institucionais.
CLAUSULA 69: Todos os refatOrios de acompanhamento dos PROGRAMAS
SOCIOECON0. MICOS devem estar disponiveis para a consulta publica, diretamente na
pcigina eletranica, independentemente de qualquer tipo de cadastramento previo.
CLAUSULA 70: Deverdo ser garantidos canais de atendimento adequados aos grupos
vulnergveis.
CLAUSULA 71: Os canais de didlogo referidos neste PROGRAMA devem estar em
funcionamento em ate 90 (noventa) dias da assinatura deste Acordo e deverao
funcionar enquanto este Acordo estiver em vigor.

CLAUSULA 72: O Ouvidor deverq emitir relatOrios trimestrais, publicando-os na pqginci
eletranica, com dados estatisticos e com a apresentaao do andamento das atividades
referidas no presente programa.
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5. Clkzsulas do Termo de Ajustamento Preliminar (TAP), assinado em 18/01/2017,
relacionadas ao Programa 06:

5.1. O TAP trata da participa0o nos seguintes itens: 1 subitem 1.8.2.1, Ietra "c", 2 subitem
2.2.1, 4 subitem 4.1.3, e 5 subitem 5.5.
1.8.2 DIAGN0STICO SOCIOECONMICO E ASSISTb\ICIA AOS ATINGIDOS — INTEGRATIO
1.8.2.1. Cabera a INTEGRATIO realizor:

c9 a revisao do cadastro das pessoos e comunidades atingidas peto rompimento da
barragem de Funclao, utilizando o processo de consulta e a participaao dessas
comunidades no desenvolvimento de seus trabalhos, incluindo a revisao da
metodologia utitizado no processo de cadastramento, observados os principios gerais e
regras de Direito;
2. AUDINCIAS PBLlCAS E CONSULTAS PRVIAS AOS POVOS TRADICIONAIS

2.2.1. Participado das comunidades atingidas na definicao do conteUdo do TACF,
visando a plena repara00 de seus direitos.

4. PRINCIPIOS NORTEADORES DO TACF
4.1. O TACF devera se pautar, dentre outras, nas seguintes premissas:
4.1.3. Legitimaao adequada por meio da participa0o das comunidades atingidas,
Inclusive na definkao e desenvolvimento dos programas;
5. DISPOSIOES FINAIS

5.5. O ato de o MPF participar deste Termo de Ajustamento Preliminar nao significa
aquiescncia ao TTAC nem a sua homologado judicial ou renncia a qualquer dos
pedidos formulados na ACP n 2 0023863-07.2016.4.01.3800, nada neste Termo
podendo ser interpretado nesse sentido. Cuida-se de um empenho de, naquito que for
passivel de acordo, obter o meto consensuat de soludo dos conflitos com vistas a
assegurar a repcfro0o integral do dano e a participa0o efetiva

das

atingidos

no

processo, por meio das audi&icias e consultas pr6lias, nos termos deste acordo
preliminor.
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6. Clusulas do Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento Preliminar (TAP), assinado em
16/11/2017, relacionadas ao Programa 06:

6.1. 0 Termo Aditivo ao TAP trata da questqo da comunica0o, participa0o, cliqlogo e
controle social nos considerandos 7 e 9, e nos principlos norteadores do eixo
sodoeconeffnico nos seguintes itens:
7) o respeito q centralidade das pessoas atingidos como eixo norteador de todas as
atividades e medidas adotadas
9) a necessidade de fomentar a continua e progressiva transpar&lcia, comunica0o e
devida fundamenta0o das inten0es das partes para que se possa alcarTar
autocomposi0o dos litigios mencionados mediante a celebra0o do Termo de
Ajustamento de Conduta Final ("TACF")
1. PRINCiPlOS NORTEADORES DO EIXO SOCIOECOWMICO
1.1.2. Respeito a centralidade das pessoas atingidas como eixo norteador de todas as
atividades e medidas adotadas, na perspectiva de se garantir o acesso a justi0 e a
participa0o efetiva das pessoas atingidas no processo de repara0o integral dos
danos sofridos e de garantia dos direitos de que sqo titulares.
1.1.7. Garantia de efetiva participaao das pessoas atingidas nos processos decithrios e
nas ferramentas de controle social em todas as etapas dos programas, projetos e
atividades a serem desenvolvidos, ou seja, concep0o, na defini0o de metodologias,
planejamento, execu0o, monitoramento, avalia0o e presta0o de contas dos
recursos alocados.
1.1.7.1. A participa0o das pessoas atingidas poderq, quando se fizer necesscirio, ser
complementada por meio de representa0o pelo Ministhlo
1.1.10. Respeito ao principlo da participa0o e livre escolha das comunidades ou
grupos sociais atingidos na defini0o das entidades que ihes prestardo assessoria
td'cnica para os fins previstos neste instrumento, observados os crit&ios estabelecidos
neste Aditivo.
7. Cla"usulas do Termo de Ajustamento de Conduta — GovernaNa (TAC-Gov.), assinado em
25/06/2018, relacionadas ao Programa 06:
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6.1. 0 TAC-Gov trata da questao da comunica0o, participa0o, cliqlogo e controle social
nos considerandos 9, 12, 14, 16, 18, 19, 21 e nas seguintes clqusulas:
9) a necessidade de se aprimorar o sistema de governatwa previsto no TTAC,
agregando maior participa0.o, qualidade e complexidade ao processo de tomada de
decisao, bem como a necessidade de evitar impactos nos prazos de implementa0o dos
PROGRAMAS;
12) a contrata0o de assessorias tecnicas independentes qs pessoas, grupos sociais e
comunidades atingidos, na forma do ADITIVO AO TAP ("ASSESSOWAS TECNICAS");
14) a necessidade de incrementar a participa0o efetiva das pessoas atingidas, na
forma que entenderem pertinente, em todas as etapas e fases do presente ACORDO,
tanto na fase de planejamento como na efetiva execu0o e monitoramento dos
PROGRAMAS e a0es previstos no

rrAc e neste ACORDO;

16) a necessidade de fortalecer os meconismos de transpath?da na difusao de
informa0es acerca das a0es de repara0o integral dos danos decorrentes do
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FLIND,40, bem como facilitar o amplo acesso, de
modo adequado, a informa0o com o estabelecimento de canais de cliqlogo entre o
PODER PIjBLICO, as EMPRESAS, a FUNDA54"0, a sociedade e as pessoas atingidas.
18) o acesso a informa0o clara e transparente que e, segundo o ordenamento
nacional, pressuposto para a legitimidode e para o controle democrqtico das decisaes
tomadas no contexto do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDi&O;
19) os conceitos e as orienta0es propugnados pelo Conselho Nacional dos Direitos
Humanos que for pertinente;
21) a necessidade de aprimoramento do sistema de governan0 participativo, de
maneira a respeitar a centralidade das pessoas atingidas como eixo norteador das
atividades a serem adotadas para a repara0o integral dos danos.
CLAUSULA PRIMBRA.

0 presente ACORDO tem como objeto:

1 a altera0O do processo de governana previsto no TTAC para defink.do e execu0o
-

dos PROGRAMAS, PROJETOS e AOES que se destinam q repara0o integral dos danos
decorrentes do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUND,40;
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11 o aprimoramento de mecanismos de efetiva participa0o das pessoas atingidas
pelo ROMP1MENTO DA BARRAGEM DE FUND;4-0 em todas as etapas e fases do TTAC e
do presente ACORDO; e
111 - o estabelecirnento de um processo de negocia0o visando q eventual repactuaP5o
dos PROGRAMAS.
al(USULA SEGUNDA. O presente ACORDO rege-se pelos seguintes prindpios:

I - a efetiva participaao das pessoas atingidas na cria5o, discusseio, avaliap3o e
fiscalizado dos PROGRAMAS, PROJETOS e ig-CES;

111— a transpar&?cia na difusqo de informa0es acerca das clqes de reparap5o integral
no contexto da reparap5o dos efeitas do ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUND,40.

VII - o acesso amplo e adequado a informado;
V11 — o estabelecimento de canais de dicilogo e de interlocucao entre as pessoas
atingidas, o PODER PUBLICO, as EMPRESAS, a FUNDA2 4. .0 e a sociedade.
CL4USULA QUARTA.

assegurado ds pessoas atingidas o direito d participa0o na

governana do processo de reparacao integral dos danos decorrentes do ROMPIMENTO DA
BARRAGEM DE FUNDO, nas diversas instancias decis6rias e consultivas a ele
relacionadas, nos termos previstos no TIAC e no presente ACORDO.
PAR4GRAFO PRIME1RO. Nos termos previstos neste ACORDO, as formas e os
mecanismos de participa0o das pessoas atingidas na governanp do pracesso de
reparado integral deverao ser, com elas, debatidos e decididos por elas ap6s a efetiva
implementa0o dos comissges Iocais de pessoas atingidas e das ASSESSORIAS
7--NICAS.
PAIMGRAFO SEGUNDO. Fica assegurada qs pessoas atingidas a possibilidade de contar
com o apoio das

ASSESSORIAS 7 - NICAS

pora o acompanhamento e/ou

comparecimento nas Instemcias ou momentos de deliberaqo e debate que entenderem
pertinentes nos termos deste ACORDO.
8. Definio do Programa:
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A definick do Programa 06 foi aprovada pela Deriberaco CIF ng. 272, na reunie'o do CIF
realizada em 23 de abril de 2019.
0 Programa descreve como objetivos gerais:
(i) Assegurar canais de interack, diMogo e relacionamento continuo com
a populaco impactada e demais pCJblicos interessados, zelando sempre
pela transparencia e integridade, junto a todos os grupos e territrios de
atuac'a'o da Fundaco Renova.
(ii) Garantir acesso a informaco ampla, transparente, acessivel e
continua a todos os interessados, de modo a favorecer a participaco
esciarecida da sociedade nos processos de reparaco e compensa0o.
(iii) Apoiar os demais programas da Fundaco Renova no que tange
promoco de participac a. . o social e comunicack) no desenvolvimento e
implementack dos projetos socipecone)micos e socioambientais
previstos no TTAC. (FUNDA0 RENOVA, 2018, p.13) 1

0 careter transversal, muitidisciplinar e territoriai do Programa e destacado em sua
definico, em conformidade ao TTAC, a fim de garantir a prornoco da participac'e'o no
planejamento e execuc`e. o dos programas de repara0o e compensaco executados pela
Fundack) Renova. 0 programa define processos divididos em quatro pilares: (i)
Comunicaco; (ii) Participaco e Dialogo Social; (iii) Canais de Relacionamento; e (iv)
Ouvidoria. Os objetivos especificos de cada pilar estk) descritos no quadro abaixo.

Quadro 1: Pilares, Processos, Projetos e Objetivos do Programa 06 da Funda0o Renova
Pilar
Comunicao

Processo/Projeto
Assessoria de
lmprensa

Objetivo
Estabelecer um relacionamento com a imprensa local,
regional, nacional e internacional, atendendo 100% das
demandas; estabelecer modelo de presta'a"o de contas
permanente sobre as acb'es de reparac'a- o, informando, de
forma proativa, o andamento das iniciativas, evoluo dos
programas, resultados e outros temas de interesse;
preparar e disponibilizar portavozes para atender e
responder as demandas da imprensa; levar grupos de
jornalistas a kea atingida para mostrar os impactos e a
evoluo das aOes de reparac"a'o.

Produ'o de
ConteUdo

Reafizar curadoria de contedo sobre o processo de
repara0o da Fundg'a*o Renova e outros assuntos de
interesse dos pblicos, direcionando informacries para

Versa- o FM-GPR-001 Rev. 03, de novembro de 2018, e aprovada pela Deliber4'a - o n 2 . CIF ng 272, 23 de abril de
2019
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diversas midias e veiculos institucionais, para garantir o
acesso a informaa'o ampla, transparente e compreensKrel
para populaok) direta e indiretamente impactada.
Processo Campanhas e
Eventos

Prestar conta sobre as ao'6es da Fundao a. o Renova; fazer
divulgaoao de ao5es com carater de prestaoo de servips
presentes em algumas das keies de reparaoa'o;
proporcionar a troca de experiancias e a construoao
coletiva; e sensibilizar pithlico interno e/ou externo sobre
assuntos especificos.
Canais de
Estabelecer canais informativos e de interao'ao, com
Informao"ao e
linguagem empatica, adequada e de fkil compreens'ao
Interao'ao com as para a popula0o atingida, nas areas rurais e
Comunidades
comunidades ao longo do rio Doce, em Minas Gerais e
Espirito Santo. Co-criar as soluOes de comunicao'ao com a
participaok) efetiva das comunidades diretamente
atingidas, relatando os anseios dos atingidos e o trabalho
de reparaoa"o feito pela Fundao'ao Renova.
Participaao e Analise
de
(1) Compreender as caracteristicas e o contexto dos
Dia logo Social
Contexto:
territ6rios e o hist6rico de atuaoao da Fundaoao Renova
Connpreensao,
nas localidades; (2) Identificar e caracterizar as partes
Reconhecimento interessadas, bem como os ativos locais e suas redes,
e Aproximaoao
criando condiOes para a instituicao de espaoo dialogais e
fomento a colaborao'ao entre as partes; e (3) Estabelecer
uma aproximaok com as lideranoas e outros atores
locais. 0 atendimento a esses objetivos busca identificar
as questes relevantes para o trabalho de reparaok e
compensaoao e orientar as estratglas de participao'ao e
controle social, garantindo que as aOes a serem
implementadas estejam adaptadas as particularidades
locais e as demandas e expectativas da populaoao
atingida.
Participaoao
Planejar e promover a participaao social nos programas
Social
nos da Fundak Renova, de modo a permitir que as partes
Programas
da interessadas possam influenciar nas decises relativas a
Fundgao
todas as suas etapas, especialmente as Comisseies Locais
Renova
e populaoao atingida. 0 processo envolve a
implementao a- o de espaoos dialogais para a construoao
participativa de decis d
. es para o direcionamento do
trabalho de reparaoao e compensaoao.
Controle Social
Social nos Programas da Fundaok) Renova
nos Programas
Planejar e promover o controle e a responsabiliza0o
da Fundaok
sobre o trabalho de reparkao e compensacao realizado
pela Funda0o Renova, em todas as suas etapas. O
Renova
controle social esta baseado na instituioao de espaoos de
dialogo, regulares e ad hoc, que permitem a fiscalizao,
acompanhamento, avalikao e prestaoao de contas para
controle da execuoao das aciSes dos Programas,
verificaoao da correspondancia entre aOes
implementadas e acordos coletivos, apurao&D de
resultados e verificaoa"o dos recursos aplicados.
Canais de
frnplantao'ao dos
Disponibdizar Canais de Relacionamento de forma a
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Relacionamento

Canais de
Relacionamento

facilitar o acesso da sociedade as ac'Oes desenvolvidas
pela Renova, bem como permitir o compartilhamento de
informac`Oes relativas a individualidade de cada
manifestante.

Instalao de
Novos CIAs

Atender a Delibera'a'o 105, com a implantao de CIAs
nas localidades de Povoaco, Aracruz e Sip Mateus, todos

Implantao do
Portal do
Usuario
Gest'a"o dos
Canais de
Reracionamento

Ouvidoria

no Estado do Espirito Santo.
Atender a Delibera0o 105, mediante implantao de
sistema virtual de consulta.
Garantir acesso a informacies, oferecendo aos
interessados orientaceies, de forma transparente e
acessivel, sobre programas e grdies da Funda0"o Renova,
por meio dos seguintes Canais de Relacionamento: a
Central 0800, o Fale Conosco, os Centros de Informao e
Atendimento (ClAs) e o Portal do Usuario.

Implantack, da
Ouvidoria

Implantar a Ouvidoria da Fundao Renova, de maneira a
disponibilizar o acesso a um mecanismo de reclamaeies
as comunidades impactadas.

Geso da
Ouvidoria

Realizar a gesth"o das manifestap:5es na Ouvidoria de
maneira a assegurar que as denUncias e reclamaies s'a"o
devidamente registradas, apuradas e respondidas.

Fonte: FUNDA0i0 RENOVA, 2018 2
No entanto, os indicadores apresentados para mensurac"ao dos indices de eficacia e de
efetividade do programa n'ao foram considerados suficientes por rt - c) permitirem uma
aferick) conclusiva dos programas, conforme sublinhado pela Nota T&nica n 2 .
12/2018/CTPDCS/CIF, de 9 de novembro de 2018. Em razk) disso o CIF emitiu a
DeliberacSo CIF ng. 230, de 29 de novembro de 2018, que trata da organiza0"o de
oficina 3 para "aperfekvar os indicadores dos tres Programas

acompanhados pela

Camara Mcnica de Participco, DiOlogos e Controle Social (PG 06, PG 35 e PG 36), com
a participado de especialistas em construdo de indicadores e/ou monitoramento,
membros da CT-PDCS, Assessorias Tecnicas, pessoas atingidas, Auditoria Independente e
equipes da Fundap5o Renova."

9. ConsideraOes para a revis'a"o do Programa 06:

2

Idem.
A oficina proposta para o aperfeioamento dos indicadores do Programa ng 35 esta programada para o mes de

outubro de 2019.

Camara Tknica de Participao, DiMogo e
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9.1 — A revisk do Programa n 2 06, deve considerar e cumprir integralmente as disposiOes
contidas nas Notas Tecnicas da CT PDCS e Deliberak do CIF relativas ao Programa de
Comunicak, Participak, Dielogo e Controle Socia[, relacionadas nos itens 2 e 3 do
presente docu mento.
9.2 — As atividades contidas no escopo do programa 06 caracterizam-se
predominantemente por procedimentos de relacionamentos e de interak dos
funcionerios da Funda"eo Renova responseveis pelos programas de reparak,
compensg e
. o e mitigak dos danos, estabelecidos pelo TTAC, com os mais diversos
grupos de atingidos em toda a extensk da regik afetada pelo rompimento da barragem
de Fundk. Tendo em vista a transversalidade das diversas previstas no PG 06 e a
natureza processua[ destas aOes, torna-se imperativo que o conteijdo, as estrategias e as
metodo]ogias definidas, contidas na versk FM-GPR-001 Rev. 03, de novembro de 2018, e
aprovada pela Delibera0"o n 2 . CIF n 2 272, 23 de abril de 2019, sejam implementados
seguindo estrategias que contempIenn requisitos minimos, sob pena de o documento
aprovado n'eo passar de mais um que n`k saire do papel e das intencies afirmadas.
Entre os requisitos minimos destaca-se: a) necessidade de levar o contedo, as estrategias
e as metodologias definidas para todos os agentes que atuam na rela0o direta com as
popufg'cies atingidas em todo o territhrio objeto da aqao. Isto e, tanto para o corpo de
funcionerios da Fundak Renova, quanto para as empresas que prestam servio para a
Funda0'o. E preciso que o PG-06 saia do papel e seja incorporado por todos aqueles que
atuam em todos os 41 programas que estk sendo implementados pela Fund4k Renova,
sejam trabalhadores diretos ou indiretos. b) Para que a cobertura e a integrak das
previstas no programa, que "acontece hoje ainda de forma pontual e pouco sistematizada"
(PG-06 -FM-GPR-001 Rev. 03, nov. 2018, p.5) e preciso repensar a divisk dos territ6rios
visando adensar mais a presega da Fundak com equipes contendo "gerente de territOrio
que reporta para a Diretoria de ParticipaCto e Engajamento da Fundaao Renova, sendo
cada ger'encia composta por profissionais de diOlogo e relacionamento institucional" (PG06 -FM-GPR-001 Rev. 03, nov. 2018, p.6).
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9.3 — Os requisitos mfnimos apontados, no item anterior, decorrem de evidencias
observadas nas oficinas realizadas pela CT-PDCS tanto com as demais CT's quanto com os
atingidos4 e por meio de depoimentos feitos por atingidos nas reunieks realizadas pela CTPDCS. Em ambas as situa5es seo apresentados depoimentos de atingidos(as) que
demonstram o queo distante esteo as intenOes e metodologias apresentadas pela verseo
03, do PG 06, de novembro de 2018, da realidade factual dos atingidos nos seus distintos
lugares de fala e territorialidades.
9.4 — A revis'ao do Programa ng 06 deve observar os entraves e dificuIdades identificados
na primeira reunieo para a reviseo dos programas promovido pela SECEX/CIF e GAT/CIF,
nos dias 23 e 24 de julho de 2019, na qual participaram representantes de todas as
Cemaras Tecnicas, pessoas atingidas e representantes, Ministerio PUblico, experts do
Ministerio Publico, auditorias externas independentes e funcionarios da Fundaeo Renova.
Conforme o registro verificado na Nota Tecnica N 2 3/2019/GABIN/GAT-CIF/GABIN, nota-se
que os pontos levantados pelos participantes se encontram em ressonencia com as demais
consideraes apontadas no presente documento pela CT-PDCS. Conforme descrito
abaixo:
Principais entraves e dificuidades: Insuficiencia na capacidade de
promover uma abordagem integrada, com foco na pessoa atingida,
relativamente ao reconhecimento dos danos e das ab'es promovidas
para a recuperao e/ou mitig4ao desses danos. 2. Avaliaeo da
classificaceo e processamento das demandas, pela FR, principalmente
quanto a emergencia e vulnerabilidade das pessoas demandantes. 3.
Passivo de demandas de anos anteriores. A partir da reuniao de reviseo
citou-se tambem a falta de confiana nas informa0es divulgadas, o
passivo no cadastro dos atingidos (e respostas, com transparencia, as
demandas apresentadas nos diversos canais) e normatizar a participaeo
de representantes de atingidos nas diversas instencias de governana.
(GAT-CIF, 2019) 5

Oficinas realizadas pela CT PDCS: a) Oficina Interdmaras realizada em Belo Horizonte - MG, 16 e 17 Agosto 2018,
b) Oficina com atingidos realizada em Barra Longa - MG, em 19 e 20 Outubro, 2018; c) Oficina com atingidos
realizada em lin hares-ES, em 6 e 7 de dezembro 2018.

4

Nota Mcnica N 2 3/2019/GABrN/GAT-OF/GABIN.
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9.5 — A reviso do Programa ng- 06 deve considerar elaborao aprofundada de contedo,
estrategias, metodologias e indicadores especificos para o efetivo Controle Sociai das
comunidades e pessoas atingidas, atores chaves do processo de reparak e sociedade em
geral. Por meio de depoimentos feitos por pessoas atingidas nas reunieies realizadas pela
CT-PDCS, foi identificado a ausencia das condides para o controle social ser praticado,
inclusive a ausencia de transparencia, prestaao de contas e processos de participak
social que viabilizem o controle social.
9.6 - A revis`a- o do Programa ng 06 deve considerar o documento publicizado pela ForaTarefa, elaborado pelos peritos Ramboll e FGV, denominado Parecer Tecnico Conjunto —
Pilar Ouvidoria do Programa Dialogo, ComunicaO'o e Participak Social (PG06) da
Funda'a'o Renova. O documento traz referencias refevantes tanto para o Pilar Ouvidoria
quanto para estrategias, processos, projetos e aeies descritos nos demais pilares do PG06.

Belo Horizonte, 20 de setembrb de 2019
Luciano de Oliveira Gonplves
Coordenar da airnara Tecnica de Participado, Di6logo e Controle Social

