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REUNIÃO COM A COMISSÃO DE ATINGIDOS DE SÃO MATEUS 
(Território da Macrorregião Litoral Norte Capixaba - ES) 

 
Data: 10 de outubro de 2018, 9h. 
Local: Polo Universidade Aberta do Brasil – UAB, Conceição da Barra – ES.  
Participantes: Defensoria Pública do Espírito Santo, Fundo Brasil de Direitos Humanos, 
Movimento de Atingidos por Barragens – MAB e atingidos/as, conforme registro em 
lista. 
Objetivo da reunião: Apresentação do resultado do credenciamento de entidades para 
a prestação de assessoria técnica independente no território da Macrorregião Litoral 
Norte Capixaba. 
 
A reunião foi aberta às 9h29. Houve rodada de apresentações e o espaço contava com 
a participação de pescadores de rio e de mar, presidentes e representantes de 
associações e colônias de pescadores, comerciantes, agricultores, comerciantes etc. 
 
Rafael Portella (Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo) destacou a luta de 
Conceição da Barra e de São Mateus para serem reconhecidos como atingidos. Destacou 
que a assessoria técnica é um direito do atingido de produzir provas, contando com um 
corpo técnico de sua confiança para qualificar as suas reivindicações. Houve debate e 
dúvidas sobre o prazo prescricional para acionar a Samarco, sanadas pelo representante 
da Defensoria Pública. 
 
Gabriel (FUNDO BRASIL) destacou que dois temas são importantes no debate de 
assessoria técnica: confiança e independência. Explicou o processo de escolha das 
assessorias técnicas, incluindo a consolidação das comissões de atingidos, o processo de 
credenciamento das entidades, a apresentação das entidades e dos planos de trabalho 
e, finalmente, o momento de escolha. Relembrou que a assessoria técnica não atrapalha 
e nem impede as medidas de reparação individuais, mas potencializa a negociação 
coletiva dos atingidos. Destacou que, a pedido do MPF, o FUNDO BRASIL está fazendo 
registros da reunião, incluindo relatoria, fotos e gravação de áudio. Apresentou a lista 
de entidades credenciadas e as informações básicas sobre as entidades. Perguntou à 
Comissão de Conceição da Barra se alguém conhece alguma das entidades, se tem 
informação sobre elas e se alguém conhece algum fato relevante que não tenha sido 
considerado na análise do credenciamento. 
 
O debate entre os atingidos e atingidas presentes foi principalmente em torno dos 
seguintes temas:  
 

(i) A organização da reunião de apresentação dos planos de trabalho e escolha 
da entidade de assessoria técnica. As Comissões de Conceição da Barra e São 
Mateus vão pensar os detalhes da reunião de escolha e passar suas 
demandas de apoio e logística ao FUNDO BRASIL, que vai viabilizar os 
serviços para a atividade. 
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(ii) Quais serão os critérios utilizados para definir qual a melhor entidade e como 
será a escolha. FUNDO BRASIL esclareceu que os atingidos e atingidas 
organizados em Comissão definirão de que forma deve ocorrer o momento 
da escolha.  

(iii) Dúvidas sobre quem pode ou não participar do momento da escolha. Um dos 
atingidos presentes relembrou que a Comissão de Atingidos é aberta; e que 
a função das lideranças não é representar a sua base, mas trazer a base para 
participar do processo de informação e escolha das entidades de assessoria 
técnica. Gabriel (FUNDO BRASIL) relembrou que a assessoria técnica é um 
direito, não é obrigação dos atingidos aceitar a assessoria técnica. Quem vier 
para a Comissão de Atingidos e quiser participar do processo é bem-vindo, 
mas é preciso ter a compreensão de que é para participar do processo 
coletivo. É preciso cuidar para que quem venha para dentro da Comissão de 
Atingidos venha para somar, e não para perturbar o processo e impedir a 
implementação da assessoria técnica.  

(iv) Houve dúvidas sobre se o fato de uma das entidades ter relação com 
parceiras das mineradoras que causaram o dano seria suficiente para o 
descredenciamento, o que teria sido apontado por integrantes da Comissão 
de Atingidos de Colatina em relação à Rede Interação, pois encontraram 
fotos de integrantes do corpo técnico da Interação com parceiros 
empresariais e entidades que atuam junto com a Vale e a BHP. Gabriel 
(FUNDO BRASIL) destacou que as entidades cumpriram os critérios de 
credenciamento estipulados no processo e que o Fundo Brasil não recebeu 
nenhum documento ou informe oficial sobre isso, mas os atingidos podem 
reportar se acharem necessário. 

(v) Houve perguntas sobre de que formas a assessoria técnica independente 
pode ajudar os atingidos e atingidas a questionar a matriz de danos 
estipulada pela Fundação Renova. Alguns presentes relembraram que uma 
das funções da assessoria técnica independente é construir uma matriz de 
danos própria e uma agenda de negociações dos atingidos a partir de suas 
demandas e prioridades.  

 
Não havendo mais dúvidas ou questões sobre o resultado do credenciamento, a reunião 
foi encerrada. 
 
Encaminhamentos: os atingidos e atingidos organizados nas comissões de São Mateus 
e Conceição da Barra se reunirão para pensar o momento da escolha (demandas de 
logística, alimentação, método de deliberação etc.) e apresentarão suas demandas ao 
FUNDO BRASIL, que organizará os serviços necessários à realização do encontro. 
 


