COMITE INTERFEDERATIVO
Revisiio Extraordinffiia n° 03, de 30 de agosto de 2018
Revisa extraordinariamente o escopo do
Programa de comunica0o nacional e
internacional, previsto na Cktusula 175, para a
retirada do idioma espanhol do site da
Fundatio Renova.

Em atene'ao ao TERMO DE TRANSA0 E DE AJUSTAIVIENTO DE CONDUTA TTAC, entre Uni'aio, estados de Minas Gerais, Espirito Santo e as empresas Samarco
Minerae a- o S/A, Vale S/A e BHP Billiton Brasil LTDA.;
Considerando o disposto na Clausula 204 do TTAC, ipsis litteris:
CljkUSULA 204: Os PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS e
SOCIOECONMICOS podetio passar por revises extraordinkias de
comum acordo entre a FUND1WAO e o COMITE INTERFEDERATIVO e

ter seus prazos e obrigaci3es revisados, desde que tecnicamente justificados,
ouvidos os (5rga:os competentes.
Considerando a competencia do Presidente do Comite Interfederativo (CIF) definida no
art. 8°, inciso XII, do Regimento Intemo do CIF, aprovado pela Delibera4o CIF n° 01 e
publicado na Portaria n° 18, da See'ab 1, do Diario Oficial da Unffio n° 130, de 8 de julho
de 2016;
Considerando o Programa de comunicae`a'o nacional e internacional, englobando medidas
de cunho compensaterio, preconizado na Subsee'ao V.3 do TTAC, Clausula 175, in verbis:

. deveth apresentar, ate julho de 2016, para
CLik.USULA 175: A FUNDA /k0
apreciac'ao e aprova4o dos ORGAOS AMBIENTAIS, um programa de
comunica4o regional, nacional e internacional, por meio de sitio eletr0nico
em no minimo tres idiomas in0s, portugUs e espanhol - abrangendo as
aceies e programas desenvolvidos por forca deste Acordo, o qual seth mantido
por 10 (dez) anos contados da assinatura deste Acordo.
Considerando o definido na Delibera0.0 CIF n° 81/2017, que aprovou as alteraeees
propostas para as clausulas do TTAC, consolidadas na Nota Tecnica n° 03/2017
SECEX/CIF;
Considerando o Encaminhamento E27-13, registrado na Ata da 27a Reuniao Ordinaria do
CIF, realizada em Vitria/ES, nos dias 28 e 29 de junho de 2018;
Considerando o Oficio SEQ 2068/2017/GJU, de 22 de mareo de 2017, endereeado ao
CIF e a Crnara Tecnica de Comunicae'ab, Participae a- o, Dialogo e Controle Social (CTCPDCS), no qual a Fundae a- o Renova propee a retirada do idioma espanhol do site da
Fundae'ao, mediante a apresentae a- o de justificativas, tais como o baixo mlmero de acessos
que demandam a tradu4o de textos para a lingua espanhola e o alto custo para
manuten4o dessa funcionalidade no referido sitiF eletrenico;

Considerando a apresentaek formal da solieitaek de retirada do idioma espanhol do site
da Fundaeao Renova ocorrida na 6a Reuniao Ordinkia da Camara T&nica de
Comunicaek, Participaek, Difflogo e Controle Social, realizada no dia 05 de maio de
2017, na Fundaek de Amparo a Pesquisa e Inovaek do Espirito Santo, em Vit6ria/ES,
onde os membros da CT-CPDCS concordaram com a proposta apresentada;
Considerando o Oficio OFI.NII.062018.3149, de 05 de junho de 2018, endereeado
Camara T&nica de Comunicack, Participaek, Difflogo e Controle Social, no qual a
Fundaek Renova reiterou a proposta de retirada do idioma espanhol do site da Fundaek,
mediante a apresentaeao de evid'e'ncias que motivam a solieitaek em tela, e justificativas
com dados atualizados ate maio de 2018, conforme consta no anexo ao Oficio supracitado;
Considerando o definido nas Iinhas 149-153 da Ata da 14a Reunik Ordinkia do CIF,
realizada em Brasilia/DF, nos dias 24 e 25 de maio de 2017, e nas linhas 26-29 da Ata da
3a Reunik Extraordink.ia do CIF, realizada em Brasilia/DF, no dia 23 de junho de 2017;
Considerando a Nota Tecnica 01/CT-CPDCS, de 19 de maio de 2017, em que a Camara
Tecnica de Comunicaek, Participaek, Difflogo e Controle Social recomenda a
aprovaeao da solicitaek de retirada do idioma espanhol do site da Fundaeao Renova, e
sugere que os recursos destinados as atualiza0es, tradueao e manutenek da lingua
espanhola no site e nas aeiks de comunicaek da Fundaek sejam redirecionados aos
demais programas previstos no TTAC;
Considerando a Nota Tecnica n° 05/2018/CTCPDCS/CIF, de 18 de junho de 2018, em
que a Camara Tecnica de Comunicaek, Participaek, Difflogo e Controle Social ratificou
o entendimento anterior da CT-CPDCS e prop6s minuta de deliberaek ao CIF para
exclusao do idioma espanhol do Programa de comunicaek nacional e internacional;
Considerando o exposto no item 25 da Nota Teenica n° 03/2017, elaborada pela Secretaria
Executiva do Comite Interfederativo (SECEXJCIF), de 31 de julho de 2017;
Considerando que, a despeito de a CMusula 204 do TTAC dispor sobre a possibilidade
de "revisiies extraordinkias" especificamente quanto a "prazos e obrigae'&s" e de carker
eminentemente "t&nico", a Fundaeao Renova e o Comite Interfederativo, por mera
liberalidade quanto ao caso em questao e sem assunek de obriga0es do mesmo
posicionamento em discuss 6- es futuras, inclusive quanto a eventuais outras revisaes
extraordinkias que deverao ater-se aos limites expressos na CMusula 204, por meio dos
seus Presidentes e Diretores, concordam unica e exclusivamente quanto aos termos do
presente documento;
Considerando que a Fundaek Renova nao e parte signatkia do TTAC, portanto sem
legitimidade para aditar, transigir ou convencionar em sentido diverso ao que aquele
instrumento preve ;
Considerando que o CIF nao e pessoa juridiea legalmente eonstituida e tampouco e parte
signatkia do TTAC, portanto sem legitimidade para aditar, transigir ou convencionar em
sentido diverso ao que aquele instrumento preve; e
Por fim, considerando que e premissa primordial a gestao eficaz dos recursos finaneeiros
aplicados aos Programas, e com fundamento nas justificativas tecnicas apresentadas
acima, o PRESIDENTE DO COMITE INTERFEDERATIVO, de comum acordo com
o PRESIDENTE E DIRETORIA DA FUNDAik0 RENOVA, resolvem proceder:

RevisAo ExtraordinAria de Programa do TTAC n° 03/2018 — CIF e Renova:

1) Com fulcro na previs'ao de revis"alo extraordinaria de programas socioeconewnicos
e socioambientais contida na Clkisula 204 do TTAC, aprovam a revisAo
extraordinAria no PROGRAMA SOCIOECONOMICO previsto na
ClAusula 175 do TTAC, referente a EXCLUSAO DO IDIOMA ESPANHOL
DO ROL DE IDIOMAS previstos no Programa de comunica9ao nacional e

internacional, englobando medidas de cunho compensat&io (PG36 —
Comunica0o Nacional e Internacional — conforme sistematizac a- o e nomenclatura
da Ftmda9 a- o Renova), que em virtude desta revis'ao extraordinaria, o idioma
espanhol sera excluido do Programa de comunica4o nacional e internacional,
previsto na Clausula 175 do TTAC, o qual passara a contar apenas com os idiomas
ingMs e portugu'6.
2) Os recursos destinados as atualiza0es, tradu9"alo e manuten9 a- o da lingua
espanhola no site e nas a9es de comunicack da Fundac`a'o Renova, os quais n'ao
sefao mais empregados no Programa de comunicac'a'o nacional e internacional,
previsto na Clausula 175 do TTAC, dever a- o ser redirecionados aos demais
Programas de natureza compensat6ria previstos no TTAC.
3) Caso posteriormente seja verificada a necessidade, a convenifficia e/ou a
oportunidade, ambas as partes podeffio deliberar conjuntamente sobre a reinclus"ao
do idioma espanhol no Programa de comunicao nacional e internacional,
previsto na Clausula 175 do TTAC, mediante justificativas tcnicas pertinentes.
4) Nestes termos, visando o fiel cumprimento do TTAC e a plena implementac'a'o do
Programa socioecon8mico de comunica0o nacional e intemacional, as partes
acordam entre si, de boa-& e com respaldo na documentaOlo t&nica anexa a esta
Revis'aio Extraordinaria, apresentada pela FUNDA0 RENOVA e Ca'mara
T&nica de Comunica4o, Participa0o, Dialogo e Controle Social, para revisarem
extraordinariamente o Programa especificado na CUusula 175, alterando-se o
eseopo do mesmo.
Belo Horizonte/MG, 30 de agosto de 2018.
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