CAMARA TE. CNICA INDrGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Comite interfecferativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO

Nota Thcnica n 2 006/2018/CT-IPCT/CIF
Assunto: Avaliao do Programa 04 do TTAC - Programa de Prote0o e Recupera0o da

Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais (PG04)

I. INTRODKAO
1.

A Camara Tecnica Incligena e Povos e Comunidades Tradicionais CT-IPCT, em seu papel de
assessoramento ao CIF, no exercicio das connpetencias de orientar, acompanhar, monitorar e
fiscalizar o Programa de proteo e recupera0o da qualidade de vida de outros povos e

comunidades tradicionais, previsto na clausula 8, f, d, do TTAC (Programa 04), no ambito do
qual estao atendimentos as comunidades remanescentes de quilombo (CRQ Degredo), de
faiscadores e de outros povos e comunidades tradicionais, esta em processo de avaliar a
proposta de delineamento finalizada pela Fundacao Renova em outubro de 2017, cujo
encaminhamento ao CIF e a pr6pria CT-IPCT para analise e validacao ocorreu em dezembro
de 2017.
2.

No arnbito deste programa estao todas as ac"6"es que visam a garantir a

segurana hidrica,

alimentar e econmica ante o impacto provocado pelo rompimento da Barragem de
Fund'ao, em Mariana, tanto aquelas de carater emergencial, cujo plano foi concebido para
atender

as

necessidades de aciies imediatas para minimizar os danos

as vidas das familias, as

tradic'43es, aos recursos naturais e ao territ6rio de comunidades tradicionais, sendo sua
execucao de responsabilidade da prnpria Fundacao Renova, quanto as transit6rias (reunidas
no Estudo do Componente Quilombola ECQ) e estruturantes
3.

No caso de Degredo, a CT ja fez a avaliacao do Plano Emergencial, por meio da Nota Tecnica
n 2 004/2018, e conduziu a consulta a essa comunidade sobre o Estudo do Componente
Quilombola, ap6s autorizacao pelo CIF (Deliberacao 154), que foi aprovado com ressalvas em
17 de marco de 2018.

4.

Especificamente em relacao ao documento apresentado pela Fundacao Renova, datado de
outubro de 2017, que define o Programa epigrafado, esta Camara Tecnica Incligena e Povos e
Comunidades Tradicionais (CT-IPCT) traca algumas consideraci5es e faz recomendaceies no
item II desta nota, que devem ser levadas em consideracao para o incremento desse
documento, nova submissao a esta CT, para reanalise.

11. ANM.1SE e RECOMENDAOES
5.

Em relacao ao Sumkio Executivo: esta adequado, sendo que a divisao das acb- es em
emergenciais, transit6rias e estruturantes esta clara, valendo ressaltar que a pr6pria Renova
apresenta como objetivo das primeiras estabelecer e gerir acijes de mitigacao de
"inseguranca hidrica, afimentar e ou econ6mica". Ressafte-se que na comunidade
quilomboia de Degredo (Linhares — ES), por exemplo, a seguranca hidrica nao foi garantida
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pela Fundacao Renova, nao obstante os relatos da comunidade de que houve notOria perda
da qualidade da agua e que ela se tornou inviavel para o consumo humano, desde a primeira
atividade acompanhada pela Fundacao Cultural Palmares, em novembro de 2016. Esta
questao foi abordada em informe da CT-IPCT na 23a reuniao do CIF, na Nota Tecnica
04/2018/CT-IPCT/CIF (que tratou do Plano Emergencial) e faz parte dos encaminhamentos
da segunda consulta feita a Comunidade de Degredo em 17/03/2018, sem registro quaisquer
acb- es da Fundacao Renova com vistas a garantir a seguranca hidrica da comunidade de
Degredo.
6.

Quanto as acb- es transit6rias, adicionar na descricao do "Projeto de Estudo de mapeamento
e levantamento de impactos da comunidade de faiscadores" "e demais povos e comunidades

tradicionais por ventura existentes na regido atendida".
7.

Em relacao as aOes estruturantes, e preciso explicitar que o Plano — nos moldes de um
Projeto Basico Ambiental Quilombola

devera estar assentado em estudos especificos,

como foi o caso do Estudo do Componente Quilombola, elaborado pela H&P. Neste sentido,
considera-se fundamental que a Renova informe qual empresa ficara responsavel pela
conducao da auditoria independente do Programa, citada na pagina 4.
8.

No quadro de indicadores (Ogs. 3 e 4), referente ao "12 execucao do estudo de impacto
para os faiscadores", incluir "mapeamento" no descritivo. Justificar o porque das metas de
execucao dos planos de aca- o estruturantes a Degredo e aos faiscadores serem 80% e n'ao
100%.

9.

No Glosskio cabe incluir a sigla para comunidades remanescentes de quilombo - CRQ.

10. E preciso esclarecer a questao oramentkia: como o objetivo e implantar as acb- es
reparat6rias e compensat6rias, ha um conflito com as informac i- ies do item 6.1, onde se
afirma que o orcamento previsto para o programa sera destinado, inteiramente, as ac'6es
reparat6rias (sem previs'ao de recursos para as acb'es compensat6rias).
11. Na metodologia utilizada (0g. 6), incluir ac6es de monitoramento participativo junto
comunidade, como etapa de execucao dos projetos.
12. Quanto as Diretrizes do Programa (0g. 7), favor ajustar a forma de apresentack), incluindo
inicialmente um conceito chave que sera abarcado em todo o programa, com seu respectivo
texto descritivo. Dentre as diretrizes, devem estar incluidas pelo menos:
etnodesenvolvimento, participacao socia I, integracao com outros progra mas.
13. De toda forma, ao lado da diretriz que afirma que "Projetos e aci:Ses previstas no TTAC nao
excluem as comunidades tradicionais dos demais programas [...]", deve-se acrescentar,
compIementarmente: "O fato de existir projeto ou a0o gen&ica, que abarque a extenselo de

toda a grea impactada pelo desastre, n5o exclui a necessidade de (2.5es especIficas para os
povos e comunidades tradicionais".
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14. Ja em relao aos requisitos, soficita - se correcao do primeiro item, pois a consulta e feita

comunidade atingida, enquanto os Orgaos pUblicos como a Fundacao Cultural Palmares sao
os responsaveis pela mediacao; ademais, as entidades representativas, como a Coordenacao
das Comunidades Quilombolas do Estado do Espirito Santo `Zacimba Gaba' e a Coordenacao
Nacional de Articulacao das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), devem ser
convidadas a participar deste processo.
15. Em premissas (0g. 8), substituir "identificacao pelo poder publico de todos os povos e
comunidades tradicionais impactados", por "indicac5o".
16. No trecho que aborda as aOes em andamento (0g. 8), deve-se: (i) incluir "e outros povos e

comunidades tradicionais" no descrito "proposta de estudo de identificacao dos
faiscadores"; (ii) ampliar a abrangencia de atuacao do "contratacao do estudo de
mapeamento e levantamento de impacto dos faiscadores tradicionais" para alem dos
municipios de Mariana e Santa Cruz do Escalvado; (iii) citar o repasse do auxilio financeiro
emergencial as familias da CRQ Degredo.
17. Na tabela da pagina 10 — "histOrico das aOes desenvolvidas com seus respectivos

stakeholders"

quando considerado o registro referente as comunidades tradicionais, mais

se assemelha a visa'o institucional da Fundacao Renova do que a descricao de um histOrico:
"Tornar a Fundacao Renova facilitadora legitinna para soluciies relacionadas aos impactos e
impactados."
18. Substituir, na pagina 12: estudo de impacto da Comunidade Remanescente de Quilombo de
Degredo por Estudo do Com ponente Quilombola da CRQ Degredo; e plano basico ambienta I
por Projeto Basico Ambienta I Quilombola, que s'a"o os termos presentes nos normativos.
19. Na que se refere aos faiscadores, citados na pagina 12, e innprescindivel incluir a avaliacao

tecnica do Ministerio PUblico Federal, Ministerio Publico Estadual de MG e Comissao para o
Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais de MG para subsidiar os trabalhos e
recomendace5es desta CT-IPCT e CIF. Alern disso, e preciso avaliar a existencia de outras
comunidades de faiscadores atingidos ao longo do Rio Doce, especificamente no Espirito
Santo.
20. Sobre o "Projeto de Estudo de mapeamento e levantamento de impactos da comunidade de
Faiscadores Tradicionais" (0g. 18), incluir em "objetivos" "mapeamento de faiscadores e

eventuais outros ACT identificados"; entre os "Requisitos", recomenda-se incluir a
observacao das disposicbes da Convencao n 2 169 da Organizacao Internacional do Trabalho.
Entre as "Premissas", incluir que "havendo outros PCT identificados, novos estudos e
projetos deverao ser elaborados para atende-los".
21. Sobre o "Processo de Relacionamento com Povos e Comunidades Tradicionais" (pag. 19),
incluir em "objetivos", a CT-IPCT como interlocutor para estas tratativas.
22. No que se refere ao detalhamento do "Projeto de A0o Estruturante para Comunidade
Remanescente de Quilombo de Degredo" (0g. 20), entre os "Requisitos", recomenda se
-
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incluir a observaca- o das disposiOes da Convencao n 2 169 da Organizacao Internacional do
Trabalho. Ja entre as "Premissas", a recomendac"o e pela inser`a'o do seguinte ponto:
"Havendo identificacao de outras comunidades remanescentes de quilombo como
impactadas, novos estudos e projetos deverao ser elaborados".
23. Quanto ao "Escopo do Projeto" e preciso registrar que sua pactuarao perante a comunidade
sera efetivada apbs a devida consulta.
24. No tbpico "Papais e Responsabilidades" (p4. 22) incluir os 6rg'aos reguladores no momento
da "Pactuacao do Atendimento Emergencial".
25. Quanto ao "Cronograma"

(pa. g. 26), e

importante salientar, no texto, que ele

e apresentado

como uma previsao. Alarn disso, incluir entre as acbes de encaminhamento junto ao
Programa Dialogos Sociais a execuc'ao articulada de medidas em areas que ultrapassem os
limites das comunidades tradicionais para tomar em conta tambam aquelas que se
encontram em seu entorno, evitando-se desgastes como o que ocorreu em Degredo ap6s a
distribuicao dos cartbes do auxilio financeiro emergencial.
26. Recomenda0es sobre a rela"o com a sociedade civil: aconselha - se incluir um tbpico
. o de contas das ace6es programadas e da eficacia e
indicando como sera a prestac a
efetividade de sua aplicacao.
27. Questionamentos gerais: Na tabela que apresenta as ar6es de encaminhamento com
programas com os quais o PG04 tem interfaces, o Programa de Proterao Social nao inclui o
acompanhamento de aceies junto aos Orga'os pblicos estaduais, alann dos municipais? Alarn
disso, entende-se que e necessario subsidiar o CIF e as Camaras Tacnicas, nas reunibes
intercamaras, para que possa ser realizada a avaliarao da pertinancia das interfaces e arbes
de encaminhamento no ambito dos Programas citados pela Fundaca'o Renova (tabela 5,
paginas 12-15).
28. Em relao aos custos: apresentar a base de calculo que permita entender como foi
alcancada a previs'ao dos custos que totalizam, segundo o texto, aproximadamente R$ 33,1
miEhbes.
29. Sobre os "Indicadores do Programa" (pag.27), incluir em 12 a palavra "mopeamento"; incluir
o indicador de "entrada de acordos emergenciais". Alam disso, recomenda-se que os
matodos de medicao sejam mais detalhados na "Ficha dos Indicadores" e nao sejam
compostos apenas pela lista de projetos que compbem o programa 04. Ja que o programa a
composto de atividades desenvolvidas em fases, e preciso detalhar estas fases e estabelecer
indicadores que permitam o acompanhamento das fases e das principais ar6es (detalhadas
nos projetos ja vinculados ao Programa).
30. Pescadores tradicionais: embora nao citados no Programa 04 ata o momento, em reunibes
anteriores esta CT-IPCT aventou a possibilidade de acompanhar comunidades tradicionais ou
membros tradicionais da cadeia de pesca, a partir de um recorte inicial. Entretanto,
considerando-se que a CT-OS criou um Grupo de Trabalho de Pesca, em janeiro de 2018, esta
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CT- IPCT prope-se a acompanhar a questho como membro deste GT (situa0o a ser debatida
com a CT-OS e com a SEAP/PR) e manifestar-se, quando solicitada, sobre especificidades de
comunidades tradicionais de pescadores artesanais, podendo ate mesmo fazer um recorte
de acompanhamento especial a partir resultados dos trabalhos a serem desenvolvidos pelo
GT de Pesca, o que ficaria abarcado no Programa 04 (Outros Povos e Comunidades
Tradicionais).

III. RECOMENDAOES AO CIF
31. Solicitar pareceres tknicos sobre o "Plano de A0o TransitOria — Povos Tradicionais —
Faiscadores (Proposta Preliminar)" (Anexo l) e sua atualizao (Anexo II) do Ministthio
PbIico Federal, do Minist&io PUblico Estadual de MG e da Comiss'a'o para o
Desenvolvimento de Povos e Comunidades Tradicionais de MG, via oficio, a fim de compor a
avaliao tknica final deste Programa 04, ja que estes Org`a"os thsm atuado no
reconhecimento e atendimento dos faiscadores atingidos — e de suas comunidades
tradicionais em Minas Gerais. Sugere-se delimitar o prazo de 20 dias para resposta.
32. Pautar, na prOxima reunio interdmaras, a avalia0 . o da pertinncia das interfaces e aOes
de encaminhamento citadas no Programa 04, que seriam realizadas no knbito dos demais
Programas (tabela 5, Oginas 12-15), a fim de vincular as atividades e criar
parknetros/indicadores de acompanhamento interdmaras, ao menos no knbito do CIF. Da
mesma forma, pautar uma anafise mais acurada dos indicadores, devido ao entendimento de
que ha a necessidade de padronizak intercameral para permitir um acompanhamento
mais efetivo, inclusive quanto as a0es que t&n interface com outros progra mas.
33. Determinar a Funda0o Renova a adequao dos pontos ja apontados nesta nota tknica, no
prazo mimo de 20 dias, com retorno a CT-IPCT para nova
34. Determinar a Funda0o Renova a atuao imediata no sentido de garantir a segurana
hidrica para as familias da CRQ Degredo.
35. Deliberar que novas avaliaeies ou pedidos de reviso do Programa em epigrafe podero ser
realizados em qualquer momento pela CT-IPCT.

Brasilia, 08 de maio de 2018.
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Caroline Buosi Molina
Coordenadora
C'mara Thcnica Incligena e Povos e Comunidades Tradicionais
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