CS+MARA TECNICA INDI.GENA POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS — CT IPCT
Comite Interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO

Nota Tecnica n 2 25/2018/CT-IPCT/CIF
Assunto: Plano de Comunicacao para o TerritOrio Quilombola de Degredo

I. INTRODU0+0
1. A Deliberac'ao do CIF n° 203, de 28 de setembro de 2018 determinou que Fundacao Renova
apresentasse a complementac a
- o do delineamento do Plano de Comunicacao para o
Territ6rio Quilornboia de Degredo, de acordo com as analises e recomendac6es contidas na
Nota Tecnica n° 017/2018/CT-IPCT/CIF, ate o dia 15 de outubro de 2018.

2. A Nota Tecnica supracitada apresentou a contextualizacao a respeito das responsabilidades
da Fundacao Renova, quanto ao atendimento emergencial as populaceies atingidas, que
deveria abranger a seguranca hidrica, alimentar e econOmica ante ao impacto provocado
pelo rompimento da Barragem de Fundacao em Mariana-MG, alem de mitigar e reparar os
danos causados a vida das famiflas, as tradiceies, aos recursos naturais e ao territ6rio
quilombola de Degredo.
3. Recomendou tambem que a Fundacao Renova consolidasse o Plano de Comunicacao junto
CRQ Degredo, contendo: (i) 0 detalhamentos sobre o Publico alvo, Objetivo Geral,
Objetivos Especificos, Metodologia de TrabaIho, Metas e Resultados Esperados; (ii) Em
planilha editavel, o Cronograma de Atividades (reuni5es e/ou oficinas com a comunidade)
da Proposta do Plano de Comunicacao a CRQ Degredo; (iii) Em planilha editavel, o
Cronograma de Execucao do Plano de Comunicacao conternplando as informacb"es
condensadas: o que (atividade), como (meio/metodologia), quando (prazo para inicio e
fim), e responsaveis pela execucao das acbes previstas, e, (iv) Indicadores de processo e de
resuitados com devolutivas para a comunidade.
4. Atendendo ao solicitado, a Fundacao Renova apresentou em 15 de outubro de 2018, para a
CT IPCT, por meio do OFI. NI1.102018.43, "a complementacao do delineamento do Plano de
Comunicacao para o Territ6rio Quilomboia", cuja analise e recomendac'6es, a respeito
serao apresentados por itens.
11. ANALISE TECNICA e CONCLUSCIES
5. No item: Introduckr, a Fundacao Renova reconhece a necessidacle de uma atuacao no
territ6rio em questao de forma integrada. Porem, afirma nao poder ainda atuar desse
modo, por estar em construcao a peca estruturante de planejamento geral, que vem sendo
denominado como Plano Territorial Integrado (PTI), que sera mais bem detalhado no
Programa de Comunicacao, Participacao, Dialogo e Controle Social (PG06). No entanto,
considerado o decurso de tempo desde o desastre ambiental, bem como as tenses
existentes nesse territ6rio, avaliamos como urgente a necessidade de atuacao integrada em
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6. No item 1. Contextualiza0o, a proposta do Plano de Comunicacao traz dados do "Estudo do
Componente Quilombola (ECQ) da Comunidade Remanescente de Quilombola (CRQ) do
Degredo", alth-n da localizacao, origem e modos de vida da comunidade, reconhece que a
comunidade de Degredo foi impactada pelo rompimento da barragem de Fundao (MG),
destacando os riscos gerados a reproducao do modo de vida tradicional da populacao
quilombola, nas dimenses de sociabilidade, territorialidade, culturalidade e produtividade.
7. Neste mesmo item, atrave's de relatos e da percepcao ambiental traduzida durante as
Oficinas dos dias 21 agosto e 24 de setembro de 2018, realizadas pela equipe da Fundacao
Renova em Degredo, trazem os "novos impactos" do rompimento da Barragem de Funclao,
tais como: perda da vida social, conflitos e atritos criados na comunidade devido fluxo
migrat6rio no territ6rio, evidenciando a falta de informaciSes envolvendo tematicas como:
distribuicao de agua, auxilio financeiro, indenizaceies, retomada da pesca, oferta de cursos
tacnicos/qualificaca'o profissional, reparac'a'o ambiental do rio, construcao de espacos de
lazer e infraestrutura.
8. Outras dificuldades foram levantadas, tais como: poucos veiculos formais de comunicac'ao
local, a inexist&Icia de entregas de correspond&wias via correios, rivalidade na
comunidade, falta de reunies de rotina para repasse de informacb"es aos grupos de
trabalhos e Comissao formada no territ6rio de Degredo.
9. No item 2.

foram mapeados os pUblicos de relacionamentos sendo separados

pelos diretamente impactados: Quilombolas, Comissao de Quilombolas, moradores em
gera I da Comunidade de Degredo, Pescadores e outros atingidos, Formadores de opiniao da
comunidade de Degredo, bem como das instituiceies que estao diretamente envolvidas com
o pUblico mapeado: Fundacao Cultural Palmares (FCP), Minist&io PUblico Federal e dos
estados de Minas Gerais e do Espirito Santo, as Assessorias Thcnicas, as Institui0es de
Pesquisa Acad&nica, (5rOos Ambientais, Conselho Curador, Comite das Bacias do Doce,
Colaboradores da Renova e parceiros, Camara Tacnica Incligena, Povos e Comunidades
Tradicionais — CT IPCT.
10. No item 3. Objetivos gerais de comunica0o pautam dar acesso a informap5es de forma
agil e integrada, na perspectiva de levar ao pUblico-alvo a familiarizar-se com as ac 6
. es do
programa de "Protecao e Recuperacao da Qualidade de Vida de Outros Povos e
Comunidades Tradicionais" (PG 04), na perspectiva do desenvolvimento humano por meio
de medidas de "reparacao", "recuperacao" e "compensacao". Tendo como 4. Objetivos
especificos a reducao da tens'ao no territ6rio, atravas do conhecimento e compreensao dos
processos do programa.
11. No item 5. Como alcancar os objetivos o documento pontua o alcance de um conjunto de
ace5es de comunicacao, que por sua vez, preveem a construcao coletiva por meio do
aprendizado continuo da percepcao de vulnerabilidades e refIexes desta realidade, com
uso de linguagem e vocabulario prc5prios aos pUblicos que serao envolvidos.
12. Para tanto, o item 6. Plano de aciies (tatico) explica que esse foi construido em forma de
tabela com conteUdos norteadores, que servirao como guias para os profissionais que
ser'ao envolvidos na implementacao do conjunto de ac'Cies a serem organizadas por
assuntos segmentados, sendo passiveis de reavalia0es. Neste item, a proposta de Plano de
Acb'es, tambarn traz em seu aOndice a seguinte desericao: "os Indicadores de processo e
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de resultados, serao aplicados a cada termino de um conjunto de aceies organizadas por
assuntos segmentados". Dentre as propostas elencadas, e dada enfase ao desenvolvimento
de um meio de comunicacao denominado "Jornada", como solu0o imediata objetivando
qualificar a circulacao de informacejes no territ6rio. Entende-se que e possivel, neste
momento, a inclusao de aci5es mais concretas, tratando de devolutivas a comunidade a
partir de problemas levantados nos grupos de trabalho e/ou reunies; desta forma, solicitase detalhamento das acb'es mais concretas relacionadas as tematicas discutidas na
comunidade e envolvimento das demais equipes da Fundacao Renova na concretizacao das
situaOes levantadas, em articulacao dos programas para a melhoria da informacao e
atendimento integral da comunidade. Essas ac 6
. es estao listadas na Tabela II (paginas 1415) e se repetem na Planilha em Excel, que traz o cronograma e as aebes, que necessitam
ser atualizadas e se constituira no instrumento de acompanhamento da CT-IPCT sobre o
desenvolvimento do plano de comunicacao, devendo a planilha atualizada ser apresentada
CT-IPCT ate o dia 05 de cada mes.
13. No item 7. Metodologia de trabalho relata que o Plano esta sendo desenvolvido em
quatro etapas: a primeira compreendendo o momento de identificacao dos assuntos e
necessidades de comunicacao, a segunda etapa disps da selecao dos meios de
comunicacao adequados e/ou apropriados as praticas e cultura local, a terceira etapa
propc5e o envolvimento das pessoas da comunidade para elaboracao dos materiais de
comunicacao e seus processos. Na quarta etapa, esta implicada na avaliacao e a supervisao
das aci5es imprementadas.
14. No Ultimo item do Plano 8. Metas e resultados esperados traz um indicador para medicao
da efic6cia, eficiblcia e outro para medicao da percep(do das aciSes do Plano de
Comunicacao para o Territ6rio Quilombola de Degredo, Linhares (ES).
15. Assim, considerando que:
a)

O Plano de Ac`o (tatico) levou em conta os dados dos diagn6sticos e/ou as demandas
da populacao atingida, das avalia0es e dos cenarios em que estao envolvidos,
traduzidos nos resultados das Oficinas realizadas no territ6rio pela Fundacao Renova;

b)

Que o Plano contem os meios pelos quais a Renova pretende concretizar os objetivos
propostos e, consequentemente, em seu cronograma de atividades, encontram-se as
atividades a serem executadas relacionadas as demandas levantadas pela populacao.

16. Conclui-se que o "Plano de Comunica0o para o Territbrio Quilombola de Degredo" esta

tecnicamente adequado e compreende-se que ele atende as necessidades de comunicack)
dessa comunidade, considerado o contexto de carencia de informa0es que vem

provocando tensi5es e conflitos entre seus membros.
17. Poucas alteraciies se fazem necessarias, como a inclusao da AssociacU) de Pescadores,
Extrativistas e Quilombolas do Degredo (ASPEQD) entre o publico desse Plano e o

detal hamento, na Tabela I, de que as clCividas a serem respondidas dizem respeito as a4c3es
do Programa 04 e a atuacao da Fundac'ao Renova.
18. Por fim, vale registrar a dubiedade em rela0o a verifica0o da satisfao com as acb'es de
comunicacao, tal como consta na pagina 12, pois possibilita o entendimento de que
atribuicao dos Grupos de Trabalho constituido pela Comissao de Atingidos, quando se
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acredita que o intuito foi de que a opinFao dos membros dos GTs seja tomada como
refer&icia de avaliao das a"cies.

19. De todo modo, recomenda-se que a avaliaco seja feita com outras pessoas da
comunidade que nao comp5em tais GTs, o que pode ser feito amostralmente.
20. Alarn disso, recomenda-se a Fundacao Renova apresentar o Plano de Comunicacao para a
CRQ Degredo para a equipe de comunicacao da pr6pria Fundacao e para a CT-CPDCS, para

conhecimento e com vistas a incorpora-lo ao Plano ao Programa de comunicacao,
participacao, dialogo e controle social, efetivando a intagracao dos programas executados
pela Fundacao Renova e acompanhados pelas diferentes c'amaras tacnicas do Comita
Interfederativo.
III. RECOMENDAOES

21. Considerando o anteriormente disposto, esta CT-IPCT recomenda ao CIF deliberar por:
A)

Aprovar o Plano de Comunicacao para a CRQ Degredo, com as ressalvas indicadas

nesta nota tacnica;
B)

Determinar que a Planilha de Cronograma e Aceies, editavel, seja encaminhada a CT-

IPCT ata o dia 05 de cada mas, devidamente atualizada, para acompanhamento;
C)

A inobservancia desta Nota Tacnica e de suas recomendac5es, pela Fundacao Renova

e/ou suas mantenedoras, ensejara as penalidades previstas no TTAC.

Brasilia(DF), 08 de novembro de 2018.

Caroline Buosi Molina
Coordenadora
Ca. mara Thcnica Indigena Povos e Comunidades Tradicionais - CTIPCT
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