CkkIVIARATCNICA INDiGENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Comite Interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO

Nota -Rcnica n ° 03/2019/CT-IPCT/CIF

Assunto: Sobre o processo de construcao participativa do programa de indenizack) para a

Comunidade Remanescente de Quilombo de Degredo

I. INTRODU;i0
1. A Camara Tecnica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais (CT-IPCT), instancia que
tem a atribuicao de assessorar o Comite Interfederativo (CIF), no exercicio das
competencias de orientar, acompanhar, monitorar e fiscalizar o Programa de Protec'ao e
Recuperactao da Qualidade de Vida dos Povos e Comunidades Tradicionais, previsto na
clausula 8, I, d, do TTAC (PG04), no ambito do qual esta incluida, dentre outros povos e
comunidades tradicionais, a Comunidades Remanescentes de Quilombo de Degredo (CRQ
Degredo).
2. Considerando que, na reuniao realizada no dia 25 de abril de 2019, em Linhares, para
discutir o processo de indenizacao junto a CRQ Degredo (Anexo I — Memria do dia 25 de

abril de 2019), coordenada pela Fundacao Cultural Palmares (FCP) e que contou com a
presenca de representantes de outras instituiciies que integram a CT-IPCT, da Fundacao
Renova (FR) e da CRQ Degredo, ficou acordado como encaminhamentos, dentre outros:

(i) Que a Renova busque os documentos relacionados ao PIM, para que
sejam entregues a Comunidade de Degredo e a CT, de modo a socializar os
parametros de calculos utilizados para indenizacao individual pela FR.
(ii) A Indenizao Quilombola deve integrar o PG04. 0 fato da indenizac'ao
quilombola estar no PIM (PG02) e prejudicial para a comunidade, devendo
ser adicionada no PG04 durante seu processo de revisao.
(iii) Que a Fundacao Renova repasse a CT-IPCT o Protocolo do PIM e a
Cartografia Social da Pesca, bem como documentos e relatbrios

relacionados ao Pescador de Fato, como os estudos do Instituto Maramar e
da KM Consultoria (Sub contratadas da FR para o Pescador de Fato) de
Regencia, Povoa0o e Conselheiro Pena.
(iv) Criao de um grupo de trabalho para tratar da indeniza0o. A
composicao do GT sera: 7 membros da CQ Degredo; Coordenacao da CTIPCT; Fundacao Renova; FGV; Ramboll; DPU; Assessoria Tecnica ainda a ser
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escolhida; e parceiros convidados (grupos de pesquisa e especialistas no
tema). Fica prevista a primeira reuni5o do GT Indeniza45o Quilombola para
dia 24 de maio. Ficando a cargo da CT-IPCT confirmar a data e local ate o dia
6 de maio.
(v) A Fundac5o Renova se compromete a trazer os responsaveis pela area
nas discusseies sobre indenizack.

7. Considerando que na ultima reuni5o ordinaria desta CT, realizada nos dias 14 e 15 de
maio a quest5o foi discutida novamente com a Funda45o Renova, ficando confirmada a
data do novo encontro para discutir indenizac5o junto aos quilombolas de Degredo.
8. Considerando que, conforme o encaminhamento (iv) acima listado, no dia 24 de maio de
2019 realizou-se a segunda reunik do GT-Indenizac5o em Linhares (Anexo II — Mem6ria

da reuni"a"o de 24 de maio de 2019), na qual a Fundac5o Renova descumpriu os termos
acordados nos encaminhamentos 111, V e VIII, todos da reuni5o realizada dia 25 de abril de
2019, ao n5o enviar a Comiss5o e a esta CT nenhum dos documentos elencados e ao n5o
levar a reunirao nenhum responsavel da FR que estivesse autorizado a dar continuidade 5s
discussb- es sobre processos indenizatOrios, de modo a inviabilizar sua realizac5o.
9. Deste modo, a presente NT tem por objetivo requerer que a Fundac5o Renova cumpra
com os encaminhamentos acordados na reuni5o do dia 25 de abril de 2019, devendo
encaminhar a CT-1PCT e a Comiss5o de Atingidos de Degredo todos os documentos com
os quais se comprometeu e comparecer 5s prOximas reunies do GT-Indenizack com o
responsavel pelo PG02 para que seja possivel ter uma vis5o mais detalhada do
funcionamento do PIM junto a outros atingidos e contribuindo tambem no processo de
incorporack da indeniza45o da CRQ Degredo ao escopo do PG04.

II. ANALISE E RECOMENDAOES
10. No dia 24 de maio de 2019, aconteceu em Linhares a primeira reuni5o do GT-Indenizac5o.
Conforme apontado pelo representante do PG04, Eduardo Bustamante, o objetivo de tal
reuni5o seria uma apresenta45o mais aprofundada sobre os metoclos de indenizac5o
praticados pela Funda45o Renova a fim de dar continuidade ao processo de discuss5o da
indenizac5o da Comunidade Remanescente de Quilombo do Degredo.
11. No entanto, de modo contrario ao quanto restou acordado em reuni5o anterior, a
Funda45o Renova avisou, quando ja iniciada o novo encontro, que n5o poderia dar
continuidade 5s discusses sobre o processo de indenizack sem a presenca de
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responsaveis pelo PG02 e que tais responsaveis nao estavam presentes devido
dificuldade de conciliacao de agendas.
12. Ocorre que a data da reuniao havia sido marcada com um mes de antecedencia e a
Fundacao Renova ja havia se comprometido formalmente a comparecer a reuniao na
presenca de responsaveis autorizados a dar continuidade a discussa'o de um modelo de
indenizacao especffico para comunidades tradicionais no ambito do PG04, de modo que
nao se justifica a motivacao apresentada pela entidade.
13. Por fim, vale registrar que, alem de nao comparecer a reuniao com profissionais
autorizados a dar continuidade a discussao da pauta acordada, a Renova tambem nao
enviou a esta CT e a Comissao de Degredo os documentos elencados nos
encaminhamentos III e V, descritos na memeria de reuniao do dia 25 de abril de 2019,
anexa a esta NT, quais sejam: documentos relacionados ao PIM de modo a socializar os
parametros de calculos utilizados para indenizacao individual pela Fundacao Renova;
Protocolo do PIM; Cartografia Social da Pesca; e documentos e relatOrios relacionados ao
Pescador de Fato, como os estudos do Instituto Maramar e da KM Consultoria de
Regencia, Povoacao e Conselheiro Pena.
14. Desde modo, recomenda-se que a Fundacao Renova envie a esta CT e a CRQ Degredo os
documentos elencados nos referidos encaminharnentos com antecedencia minima de 15
(quinze) dias a realizacao da prexima reuniao do GT-Indenizacao (27 ou 28 de junho, a ser
negociado com a prepria Renova), bem como compareca a tal reuniao acompanhada de
responsaveis pelo PG02 que estejam autorizados a dar andamento a discussao sobre
indenizacao da CRQ Degredo.
15. Recomenda-se, tambem, que a Fundacao Renova leve a prOxima reuniao representantes,
que detenham informacaes nao apenas referentes a indenizacao para o "Pescador de
Fato", mas responsaveis do PG02 que sejam capazes de discutir outros metodos e
modelos de indenizacao alem dos previstos para os cenarios da Pesca.
16. Conforme ja enfatizado a Funclacao Renova em diversas oportunidades, faz-se necessario
construcao do processo de indenizacao especifico para a CRQ Degredo, a integracao
entre os diferentes programas, posto que a presenca somente de representantes do
PG04 nas reuniaes do GT-Indenizacao nao e suficiente. Assim, recomenda-se fortemente
FR que representantes do PG02 autorizados a discutir processos indenizatcirios
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estejam presentes em todas as reuniiies do GT-Indeniza0o da CRQ Degredo de modo a
possibilitar o andamento deste processo.
17. Concomitantemente, recomenda-se que a Fundac^ao Renova garanta, na reestrutura0o
do PG04, a incorpora0o do processo de indeniza0o da CRQ Degredo a este programa,
conforme ja solicitado pela CRQ Degredo em diversos momentos e como consta no
encaminhamento IV da reunrao realizada no dia 25 de abril de 2019, acima exposto.

III. RECOMENDAOES AO CIF
18. Ante o acima exposto, recomenda-se ao CIF:
18.1.Determinar que a Fundaca"o Renova entregue a CRQ Degredo e a CT-IPCT todos os
documentos elencados nos encaminhamentos da mem6ria de reunrao do dia 25 de
abril de 2019 com antecedencia minima de 15 (quinze) dias da data a ser realizada a
pr6xima reunrao do GT-Indenizacao da CRQ Degredo (prevista para o dia 27 ou 28
de junho, a ser negociado com a pr6pria Renova);
18.2.Determinar a Fundack Renova que membros do PG02 autorizados a discutir
processos indenizat6rios no ambito do PG04 comparecam a todas as reunies do
GT-Indenizacao da CRQ Degredo, ate que os responsaveis pelo PG04 estejam
autorizados a seguir com o processo indenizat6rio sem o acompanhamento dos
representantes do PG02;
18.3. Determinar

a

ao

Funda0o Renova que, nas reunies do GT-Indenizac .

da CRQ

Degredo, sejam discutidos outros processos indenizat6rios para alem dos aplicados
Pesca e ao Programa "Pescador de Fato";
18.4. Determinar que a Fundaca- o Renova integre o processo de indenizack) da CRQ
Degredo ao PG04;
18.5. Estabelecer que orientac O
- es semelhantes se apliquem aos demais pUblicos do
PG04 e a construc'ao participativa de modelo especifico de PIM para as
comunidades indigenas, pUblico do PG03.
Brasilia, 28 de maio de 2019.

Tia tr
‘1talice
511 —Trind
Coordebador-Suplente da CT-IPCT
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