dtIVIARA •CNICA INC4GENA E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS
Comite Interfederativo de Acompanhamento do TTAC/SAMARCO

Nota Ucnica n° 07/2019/CT-IPCT/CIF
Assunto:

de Notificaca- o a Fundaca- o Renova por descumprimento da

Deliberaca'o n° 299, de 25 de junho de 2019.
I. INTRODIX;k0
1.

A OEmara T&nica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais — CT-IPCT, em seu

papel de assessoramento ao CIF, no exercicio das competncias de orientar, acompanhar,
monitorar e fiscalizar os Programas de protea'o e recupera0o da qualidade de vida dos

povos indigenas e de outros povos e comunidades tradicionais, previstos na clausula 8, I, c,
do TTAC (PG03), no "thnbito do qual estk) o atendimento aos povos indigenas.
2. Por diversos momentos nas reuni"O'es da CT-IPCT, a

Funda0o Renova foi

questionada quanto a inclus'ao das 7 familias, as quais continuam sem atendimento quanto
ao auxilio emergencial desde o rompimento da Barragem. Quais sejam:
1.

Bruno Vieira Braga;

2.

Berenice Vieira das Graas;

3.

Tatiane Damaceno Cotui da Silva;

4.

Marcos Antnio Gorwalves;

5.

Luan Lino da Conceio;

6.

Jok) Paulo Estevam da Silva

7.

Hanawe Ferreira Viana.

3.

Neste sentido, a Funai enviou Oficio n° 3/2019/CORAM/CGGAM/DPDS FUNAI
-

Fundao Renova em 14/03/19, solicitando a incluso das familias (doc. Anexo).

4.

Considerando que desde a 21a reunffio ordinth-ia CT, ocorrida nos dias 14 e 15 de

maio de 2019, a quesfflo sobre a inclusk) da 7 familias retornou a pauta.
5.

Considerando que a Nota T&nica n° 05/2019 (doc. Anexo), ja apresentou como

objetivo a inclus"o das 7 (sete) familias no pagamento do auxilio emergencial ainda no
mes de julho.
6.

Considerando ainda DeliberaOlo n° 299/2019, de 25 de junho, que determinou a

inclus"o imediata das 7 (sete) familias Krenak no pagamento do Auxilio Financeiro
Emergencial (AFE) e nas demais aOes previstas no ffinbito do Acordo emergencial
firmado entre o Povo Indigena Krenak e a VALE S/A, operacionalizado pela Fundao
Renova.
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7.

Considerando que a Fundak) Renova, em ateNan a Deliberaan CIF n° 299,

emitiu os OFI.NII.072019.7437 e OFI.N11.072019.7437-01, no qual condiciona o
pagamento a essas sete familias a garantias formais e documentais, tratamento este nan
dispensado as demais familias inclusas no decorrer do processo, e ainda impondo tal onus
associa4o indigena.
8.

Considerando que, n a- n ha oposi"an a formulao de mecanismos de controle que

atestem a efetiva transferncia de recursos ao povo indigena Krenak, mas que isso nan
seja condicionante a inclusk) das familias, no ffinbito do pagamento do Auxilio
Emergencial, nem tho pouco afete a organizaan interna das comunidades e suas
associaes indigenas.
9.

Considerando que, em busca de melhor conciliar os interesses e fazer cumprir com

maior celeridade a Deliberao do CIF, os documentos da Funda'an Renova foram
debatidos nas duas reunies anteriores da CTIPCT, sendo expostos todos os argumentos
acima mencionados, sem que a Fundao Renova abrisse m'an das exiOncias ali
estabelecidas;
10.

Entendemos que, diante da r:o inclusk) das (7) sete familias, ate o momento,

mesmo diante da Delibera a- n CIF n° 299/19;
11.

Diante da obrigao assumida pela Fundao Renova, em decorrcia de sua

cria'an; a fim de:
"combinar celeridade na execucao (Fundacao de direito privado), garantia do cumprimento das
responsabilidades das empresas (que as reconhecem, nos termos do Acordo, assegurando seu
cumprimento. por meio da Fundacao, instrumento para elaboracao, execucdo e monitoramento das acaes
de recuperacdo e compensacao), preservacao do interesse publico (Poder Publico valida os atos da
Fundacao, por meio de ComiM lnterfederativo, sem prejuizo das compethncias dos 6rgaos competentes) e
transpar "ncia e participacao social (conforme inmeros dispositivos presentes no Acordo, como Conselho
Consultivo, participactio dos atingidos no referido Comith, divuIgacao de informacaes sobre execucao,
garantia da negociactio com atingidos, entre outros)" .Nota T&nica conj unta de Olde rnaro de 2016 —

PGU/AGU.

12.

Diante das a`(5es a serem desenvolvidas pela Funda'an Renova em relao ao

povo Krenak, conforme Clansula 43,1 II e letra f dispostas no TTAC:
,

WiUSULA 43: As seguintes acaes deverdo ser desenvolvidas pela FUNDA0 - 0 em relacdo ao povo
KRENAK, no Estado de Minas Gerais, sem prejuizo do que restar acordado diretamente com os indigenas:
I. Manutencdo das medidas de apoio emergencial previstas no acordo de 16/11/2015 celebrado com a
VALE S.A.;
IlMonitoramento continuo das seguintes situacaes, previstas no acordo
de 16/11/2015 celebrado com a VALE S.A:
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fi atualiza0o das necessidades em dialogo com os indigenas KRENAK.
13.

A ado A
- o de procedimentos que impeam o pronto pagamento do AFE e demais

aOes previstas no acordo emergencial contradizem a emergencialidade que o caso requer,
sendo que eventuais mecanismos de controle podeffio ser ajustados no decorrer do processo.

Impor tais medidas, penalizam as familias atingidas, prolongando seu sofrimento.
14.

Por fim, cabe ressaltar a violaAo do direito dos atingidos, na ausencia do atendimento

do pleito pela Funda0o Renova, dado o tempo decorrido e a car6icia de atitude por parte da

FundaAo em dar por efeito o pedido.
15.

Considerando o exposto acima, esta CT-IPCT recomenda ao CIF NOTIFICAR A

Funda0o Renova, em ratho do descumprimento da DeliberaAo n° 299/19, impondo o
pronto atendimento, retroagindo desde o mes de julho, abarcando assim o periodo no qual
foi determinado pelo CIF a inclusAo, independentemente de qualquer medida a ser
adotada para controle interno, visto que estas podem ser pactuadas no decorrer do
processo.
16.

O descumprimento desta notificao pode levar a aplicago das penalidades previstas

no Capitulo VI do TTAC.

Brasilia, 25 de setembro de 2019.
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Vakria do ocorro Novaes de Carvalho
Coordenadora-Suplente
CAmara T&nica Indigena e Povos e Comunidades Tradicionais

