CAMARA •CNICA INDiGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

Comite interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAmARCO

Nota Tknica n2 08/2018/CTIPCT/CIF

Assunto: Inclus'a-o de quatro familias Krenak no Awdlio Emergencial, no knbito do Acordo
assinado entre a Vale e os indigenas

I. INTRODUO

1. Esta Nota TUnica refere-se ao pedido de inclus'a"o de quatro novas familias Krenak no
acordo emergencial fechado entre a etnia indigena Krenak com Vale S/A., assinado em
16/11/2015, em Resplendor, Governador Valadares/MG. Fazem parte do acordo as
Associaeies Incligenas Naknenuk, Nakrerre, Uatu, Takruk, Atorn e Krenak, com
interveniencia da FUNAI e da Procuradoria Especializada da FUNAI, cujo pagamento foi
assumido pela Funda'ao Renova em abril/2018. Tal acordo foi recepcionado
posteriormente pelo TTAC, celebrado entre as empresas responsaveis pelo desastre
ambiental e os governos federal e dos estados de Minas Gerais e Espirito Santo. Nesse
novo acordo, definiu-se a manuteno de tais medidas emergenciais ate a
impiementacao de medidas definitivas a serem estabelecidas atraves de estudo de
impacto ambiental a ser elaborado por consultoria independente. Para a reaiiza0o de
tal estudo, a Funai apresentou Termo de Referencia construido em conjunto com as
comunidades inthgenas. De acordo com os dados da Secretaria Especial de Sade
Indigena (Sesai), de 2017, a popu1a0o nas aldeias Krenak abrange aproximadamente 416
pessoas, sendo composta por 51% de mulheres, 10% de crianas menores de 5 anos,
33% na idade de 5 a 19 anos, 48% na idade de 20 a 49 anos e 8% acima de 50 anos.
2. A Nota Tknica n° 05/2018 desta CT foi submetida ao CIF nas duas uitimas reunii5"'es (24.
emergenciais adicionais para
e 25.) e continha uma serie de solicitao de
atendimento ao Povo Indigena Krenak, dada a necessidade de acompanhamento por
esta CT-IPCT, atualmente realizada por sua representao da FUNAI (dado que a Vale
incluiu o atendimento emergencial no TTAC, como parte do Programa 03), clausulas 39 a
45. Nessa nota houve o pedido de um cronograma de execgk das aOes para resolver
questes pontuais, a ser formalizado pela Fundao Renova em 20 dias a partir do
encaminhamento da k'altinna reunio do CIF (E25-14: A Renova deveie em ate 20 dias
apresentar a CT-IPCT o cronograma de agenda para execuo dos pontos apresentados
na NT n-9. 5/2018). Transcreve-se o item "e" da NT 005/2018: "e) Dado o tempo
decorrido, solicita-se a inserao imediata das famllias Krenak informadas Os empresas
pelos cadques nos anos de 2016 e 2017, no Plano Emergencial; bem como a construao
de uma estrategia dialogada com as lideranps indigenas paro tratar de mecanismos,
criterios e periodicidade para a indusdo de novas familias, conforme o Protocolo de
Consulta do Povo Krenak".
3. Em 21/05/2018 a CT-1PCT recebeu o oficio SEQ8588-2/2018/GJU da Fundgk) Renova,
no qual estho as respostas aos questionamentos da CT-IPCT via NT 05/2018.
Especificamente em relaao item e, a resposta foi que, conforme estabelece o TTAC em
sua clausula 43, cabe a Funda'ao Renova assumir as obriga45es do acordo assinado em
novembro/2015 entre Vale e comunidade incligena Krenak para mitigar os impactos do
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rompimento da barragem naquela comunidade. Informa, inclusive, que passou a ser a
responsavel pela operacionaliza0o do acordo a partir de abril/2018. Entretanto, sem
apresentar um cronograma para resolver o pedido dos ind(genas, "entende que o

processo de revis'do precisa ser estruturado com base em Estudo de Componente
indigena e no dialogo junto a comunidade e suas lideranas de modo a estabelecer
mecanismos, crit&ios e periodicidade para essa revisdo, o que deve ocorrer antes de se
incluirem quaisquer familias".
4. Ressalte-se que os relatos sobre as ultimas reunieSes de monitoramento do Acordo
Emergencial, conduzidas pela FUNAI Regional (ES/MG) e que, ern alguns momentos,
contaram tarnbern com a participgk do MPF, aumentam a percepOo da FUNAI e desta
CT-IPCT de que a demora na inclus5o das novas familias, que ficam desassistidas com
relack as acb- es emergenciais, tem gerado conflitos internos na etnia, inclusive quanto
governabilidade das decises das liderancas, impactando diretamente na confianca do povo
Krenak em relack ao cumprimento do acordado entre os Krenak com a Vale, mais ainda
com rela0o a eventual transica'o das obrigacb'es para a Fundack Renova, conforme
preconizado no TTAC.

11. JUSTIFICATIVAS

5.

O item "E" da NT solicitava a inclus5o das novas familias Krenak no acordo emergencial,

de acordo com documento encaminhado pelos Krenak a Vale 5/A (no anexo). A incluso
destas familias e parte dos encaminhamentos realizados em 02 de fevereiro de 2016,
durante a reunik de monitoramento do acordo emergencial realizada na Sede da Funai em
Governador Valadares, que contou com a participaca'o da Funai, da SESAI, da VALE, e dos
indigenas Krenak. Sem resposta oficial da Vale quanto a inclus5o ou n5o das fannillas, a
demanda foi reapresentada na reunik de monitoramento realizada em 12/08/2016,
tambem em Governador Valadares, agora com participaca'o de todos os representantes
anteriormente citados e tambem com representante da SAMARCO, que afirmou que seria
levantado o crescimento do niimero de familias para atendimento.
6.

Dados Ievantados pela Coordena5o Thcnica Local da FUNAI em Resplendor indicam que
esiao de fora das aOes emergenciais 05 farn(lias (a partir de 2016) e 07 familias (a partir de
2017), sendo que destas pode ter havido separaceies. A lista das familias de 2016 foi
validada pelos caciques (conforme anexo), entendendo-se que a mesma validaca'o precisaria
ser feita para as familias de 2017. Entende-se, inclusive, ja que houve a criac'ao do protocolo
de Consulta Krenak e que na a necessidade de, alem de se validar as familias de 2017, a
FUNAI podera conduzir consuIta aos Krenak no sentido de validar as novas familias a partir
de 2017, bem como quanto a construck conjunta dos criterios de inclusk e exclusa'o de
familias Krenak para recebimento de aux(lios, considerando necessidades, direitos, impactos,
questhes sociais, culturais, pertencimento, autonomia, dentre outros, que legal e
obrigatoriamente devem ser pensadas e decididas peIos prOprios Krenak.

7.

A "Carta de Solicita5o do Povo Krenak", relativa as fam(lias de 2016, contem a demanda
por inclusk de 05 familias no acordo ernergencial. Esse documento foi encaminhado por email institucional da Funai aos representantes da VALE em 18 de fevereiro de 2016,
indicando as familias abaixo para inclusk no Plano Emergencial:
• Iris Cardoso Vieira Aldeia Watu
• Yara Cardoso Viana - Aldeia Watu

Nota Tecnica n-c2 007/2018 CT-IPCT/CIF

Pagina 2 de 3

dUVIARA TECNICA INDGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICI ► NAIS

Cornite lnterfederativo de Acompanhamento clo TTAC/SAMARCO

•
•
•
8.

Marlon Goncalves - Aldeia Krenak
Missila Cristina Paulino Aldeia Nakrerre
Romicleison Paulino - aldeia Nakrerre

De acordo com inforrnac'cies atuais da CTL Resplendor (comunicacao por mensagem
eletrnica da FUNAI), a familia formada por Romicleison Paulino na'o vive mais maritalmente.
Desta forma, nao se solicitara a inclus'ao desta familia neste momento, cabendo aos Krenak
se pronunciarem, junto a FUNAI e a Vale S/A quanto a este caso especifico.

9. Todos os argumentos que embasaram o item "E" da NT 005/2018 da CT-IPCT (documentos e
membrias de reuni'es) encontram-se arroladas no processo 08620.076801/2015-45 SEI/FUNAI-MJ.

RECOMENDA0- 0 AO C1F
10. Considerando o exposto acima, recomenda-se ao C1F que:
10.1.

Delibere pela inclusk imediata, a partir de junho de 2018, das quatro familias

abaixo listadas no pagamento do auxilio emergencial e nas demais aOes previstas,
no knbito do acordo emergencial fechado entre a etnia incligena Krenak com Vale
S/A. Atualmente este acordo esta sendo operacionalizado pela Fundak Renova, por
transick contabil realizada pela Vale S/A a partir de abril/2018:
•

Iris Cardoso Vieira - Aldeia Watu
Yara Cardoso Viana Aldeia Watu

•

Marlon Goncalves - Aldeia Krenak
Missila Cristina Paulino - Aldeia Nakrerre

11. O descumprimento deste pedido pode levar a aplicacao das penalidades previstas no
capitulo Vl do TTAC.
Brasilia, 23 de maio de 2018.
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Caroline Buosi Molina
Coordenadora
smara Tknica Incligena e Povos e Comunidades Tradicionais

LISTA DE ANEXOS
f.

Carta de Solicita0o do Povo Krenak
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