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1.	  CONTRATO	  

	  

1.1.	  Identificação	  e	  objetivos	  

Realização	  de	  Serviços	  de	  Consultoria	  Técnica	  (no.	  4500176574)	  para	  

viabilização	  de	  Assessorias	  Técnicas	  aos	  Atingidos	  pelo	  Rompimento	  da	  Barragem	  de	  

Fundão	  na	  Bacia	  do	  Rio	  Doce.	  

	  

1.2.	  Responsáveis	  

Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  Humanos	   Ana	  Valéria	  Araújo	  
Fone	   11.3256.7852	   e-‐mail	   avaraujo@fundodireitoshumanos.org.br	  
Ministério	  Público	  Federal	   Dr.	  José	  Adércio	  Leite	  Sampaio	  
Fone	   31.2123.9174	   e-‐mail	   joseadercio@mpf.mp.br	  	  
	  

	  

2.	  INFORMAÇÕES	  GERAIS	  

Este	  é	  o	  relatório	  consolidador	  do	  processo	  de	  escolha	  de	  Assessoria	  Técnica	  aos	  

Atingidos	  pelo	  Rompimento	  da	  Barragem	  de	  Fundão	  no	  Território	  11	  –	  Aracruz	  e	  Serra.	  

Aracruz	  e	  Serra	  são	  municípios	  litorâneos	  do	  Estado	  do	  Espírito	  Santo.	  	  

As	  informações	  aqui	  reunidas	  referem-‐se	  ao	  período	  de	  9	  de	  julho	  a	  21	  de	  

novembro	  de	  2018.	  	  

	  

	  

3.	  CARACTERIZAÇÃO	  DO	  TERRITÓRIO	  E	  DEMANDAS	  

Durante	  a	  fase	  de	  escutas	  de	  campo	  para	  preparação	  da	  Proposta	  Técnica	  e	  

Comercial,	  a	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  Humanos	  compreendeu	  que	  os	  

atingidos	  e	  atingidas	  dos	  municípios	  de	  Aracruz	  e	  Serra,	  ambos	  no	  estado	  do	  Espírito	  

Santo,	  poderiam	  se	  unir	  em	  torno	  de	  uma	  Assessoria	  Técnica	  comum,	  em	  função	  da	  

proximidade	  geográfica	  e	  da	  necessidade	  de	  enfrentamento	  de	  problemas	  similares,	  que	  

apontam	  para	  a	  busca	  de	  soluções	  de	  mesma	  natureza.	  

Aracruz	  é	  um	  município	  litorâneo	  com	  uma	  população	  de	  81.832	  moradores	  

segundo	  dados	  do	  Censo	  2010	  do	  IBGE.	  O	  salário	  médio	  mensal	  no	  município	  era,	  em	  

2010,	  de	  3,1	  salários	  mínimos	  –	  o	  segundo	  maior	  rendimento	  médio	  do	  estado	  do	  

Espírito	  Santo,	  em	  um	  universo	  de	  78	  municípios.	  No	  entanto,	  considerando	  domicílios	  
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com	  rendimentos	  mensais	  de	  até	  meio	  salário	  mínimo	  por	  pessoa,	  tinha	  34,8%	  da	  

população	  nessas	  condições	  –	  o	  que	  coloca	  Aracruz	  na	  51a	  posição	  entre	  78	  cidades	  do	  

Estado1	  e	  indica	  relevante	  desigualdade	  socioeconômica.	  

	  Nas	  oitivas	  de	  campo,	  a	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  identificou	  que	  os	  distritos	  de	  

Barra	  do	  Riacho	  e	  Vila	  do	  Riacho	  são	  comunidades	  de	  pescadores	  profissionais	  e	  foram	  

atingidos	  pela	  pluma	  de	  lama	  no	  mar.	  A	  comunidade	  estava	  mobilizada	  também	  em	  

torno	  da	  questão	  do	  fornecimento	  de	  água	  potável,	  pois	  era	  abastecida	  pelo	  canal	  

Caboclo	  Bernardo,	  que	  recebe	  água	  do	  Rio	  Doce	  e	  onde	  foi	  constatada	  contaminação	  

pelos	  rejeitos.	  O	  território	  é	  marcado	  pela	  presença	  de	  grandes	  empreendimentos	  

econômicos	  que	  já	  impactam	  o	  sistema	  hídrico	  do	  município.	  

As	  Terras	  Indígenas	  Tupiniquim,	  Comboios	  e	  Caieiras	  Velha	  II,	  que	  compõem	  o	  

Território	  12	  do	  Programa	  Rio	  Doce,	  desenvolvido	  pelo	  Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  

Humanos,	  ficam	  no	  município	  de	  Aracruz.	  Mas,	  por	  suas	  especificidades,	  foram	  

individualizadas	  como	  território	  independente.	  	  

Serra	  é	  uma	  grande	  cidade	  da	  região	  metropolitana	  da	  capital,	  Vitória,	  com	  a	  qual	  

faz	  fronteira	  ao	  norte.	  Tem	  409.267	  habitantes	  contados	  pelo	  Censo	  do	  IBGE	  em	  2010.	  

Em	  termos	  de	  renda	  e	  sua	  distribuição,	  tem	  indicadores	  similares	  aos	  de	  Aracruz:	  com	  

renda	  mensal	  média	  de	  2,6	  salários	  mínimos,	  é	  o	  quarto	  entre	  os	  78	  municípios	  do	  

Espírito	  Santo;	  32,9%	  da	  população	  vive	  com	  até	  meio	  salário	  mínimo	  por	  mês2,	  

indicando	  importante	  desigualdade	  socioeconômica.	  A	  Proposta	  Técnica	  e	  Comercial	  do	  

Fundo	  Brasil	  recomendou	  uma	  Assessoria	  Técnica	  conjunta	  para	  os	  dois	  municípios,	  

onde	  as	  demandas	  se	  orientam	  para	  o	  mesmo	  foco:	  água	  para	  consumo	  humano	  e	  para	  

assegurar	  a	  manutenção	  da	  principal	  atividade	  econômica	  das	  comunidades	  atingidas,	  a	  

pesca.	  	  

Os	  mapas	  da	  página	  4	  mostram	  a	  localização	  dos	  municípios	  de	  Aracruz	  e	  Serra	  

no	  litoral	  capixaba	  e	  na	  Bacia	  do	  Rio	  Doce.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Fonte:	  IBGE	  Cidades.	  A	  estimativa	  de	  população	  feita	  pelo	  IBGE	  em	  2018	  é	  de	  99.305	  habitantes	  em	  Aracruz.	  
	  
2	  Fonte:	  IBGE	  Cidades.	  A	  estimativa	  de	  população	  feita	  pelo	  IBGE	  em	  2018	  é	  de	  507.598	  habitantes	  em	  Serra.	  
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Figura	  1:	  Territórios	  para	  escolha	  de	  Assessorias	  Técnicas.	  	  
Cartografia:	  André	  Rodrigues	  de	  Oliveira/Fundo	  Brasil	  

	  

	  
Figura	  2:	  Localização	  do	  Território	  11	  –	  Aracruz	  e	  Serra.	  	  
Cartografia:	  André	  Rodrigues	  de	  Oliveira/Fundo	  Brasil	  
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	  As	  demandas	  por	  atuação	  de	  uma	  Assessoria	  Técnica	  no	  Território	  de	  Aracruz	  e	  

Serra	  (ES),	  expressas	  na	  Chamada	  Pública,	  contemplam	  mobilização	  social,	  informação	  e	  

apoio	  à	  participação	  e	  reivindicação	  de	  direitos,	  bem	  como	  as	  seguintes	  especificidades,	  

sem	  prejuízo	  de	  outras	  decorrentes	  de	  pleitos	  apresentados	  pelas	  comunidades	  

atingidas:	  

	  

a.	  Viabilização	  de	  assessoria	  jurídica;	  

b.	  Viabilização	  de	  estudos	  sobre	  a	  qualidade	  da	  água	  para	  uso	  humano,	  pesca,	  

agricultura	  e	  irrigação,	  e	  suas	  consequências;	  

c.	  Viabilização	  de	  atendimento	  às	  questões	  relacionadas	  com	  a	  qualidade	  da	  água	  das	  

lagoas	  (em	  Serra);	  

d.	  Viabilização	  de	  apoio	  às	  demandas	  que	  envolvam	  suporte	  técnico	  de	  especialistas	  na	  

área	  da	  pesca;	  e	  

e.	  Viabilização	  de	  ações	  de	  atenção	  à	  saúde.	  

	  

4.	  CONSOLIDAÇÃO	  DA	  COMISSÃO	  DE	  ATINGIDOS	  

A	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  Humanos	  deu	  início	  à	  fase	  de	  

acompanhamento	  da	  consolidação	  da	  Comissão	  de	  Atingidos	  do	  Território	  de	  Aracruz	  e	  

Serra	  convocando	  duas	  reuniões:	  a	  primeira,	  em	  Barra	  do	  Riacho,	  Aracruz;	  a	  segunda,	  

em	  Vitória,	  com	  pescadores	  camaroeiros	  da	  Enseada	  do	  Suá.	  	  

A	  reunião	  em	  Barra	  do	  Riacho	  ocorreu	  em	  25	  de	  agosto	  de	  2018,	  no	  salão	  da	  

Paróquia	  Santo	  Agostinho,	  na	  localidade	  de	  Barra	  do	  Riacho.	  Contou	  com	  a	  participação	  

de	  18	  pessoas	  representando	  associações	  de	  pescadores	  e	  artesãos,	  associações	  de	  

moradores	  e	  o	  Conselho	  Municipal	  de	  Saúde	  de	  Aracruz.	  	  

	  A	  abertura	  da	  reunião	  foi	  feita	  por	  uma	  atingida,	  que	  contextualizou	  a	  Comissão	  

de	  Atingidos	  local	  e	  as	  reuniões	  já	  feitas,	  tendo	  sido	  a	  mais	  recente	  delas,	  na	  ocasião,	  

realizada	  apenas	  duas	  semanas	  antes.	  A	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  fez	  a	  apresentação	  do	  

processo	  de	  escolha	  de	  Assessoria	  Técnica	  segundo	  os	  passos	  previstos	  na	  Proposta	  

Técnica	  e	  Comercial.	  	  
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Figura	  3:	  Reunião	  em	  Barra	  do	  Riacho.	  25	  ago	  2018.	  Foto:	  Henrique	  Fornazin/Fundo	  Brasil	  

	  

Na	  etapa	  de	  questionamentos	  dos	  atingidos	  e	  atingidas	  presentes,	  um	  dos	  

aspectos	  muito	  destacado	  foi	  o	  de	  que,	  embora	  o	  município	  já	  tivesse	  uma	  Comissão	  de	  

Atingidos	  representativa	  e	  articulada,	  os	  atingidos	  e	  atingidas	  participantes	  enfrentavam	  

dificuldades	  para	  ampliar	  a	  mobilização	  devido	  às	  grandes	  distâncias	  entre	  as	  

comunidades	  da	  orla,	  onde	  a	  população	  em	  situação	  financeira	  precária	  acusava	  a	  falta	  

de	  recursos	  financeiros	  como	  o	  principal	  entrave	  à	  participação	  nas	  atividades	  da	  

Comissão.	  A	  equipe	  do	  Fundo	  se	  dispôs	  a	  realizar	  reuniões	  em	  outras	  localidades	  como	  

alternativa	  para	  enfrentar	  esse	  desafio.	  	  

Um	  atingido	  manifestou	  preocupação	  com	  o	  fato	  de	  o	  processo	  de	  escolha	  de	  

Assessoria	  Técnica	  transcorrer	  ao	  mesmo	  tempo	  que	  o	  processo	  eleitoral	  do	  país.	  Outro	  

atingido,	  pescador,	  levantou	  a	  dúvida	  se	  haveria	  alguma	  entidade	  de	  Assessoria	  Técnica	  

com	  conhecimento	  para	  buscar	  soluções	  dos	  problemas	  “da	  foz	  do	  rio	  para	  fora”	  (no	  

mar),	  já	  que	  as	  entidades	  que	  atuam	  na	  Bacia	  do	  Rio	  Doce	  têm	  conhecimento	  “da	  foz	  

para	  dentro”.	  Uma	  atingida	  lembrou	  que	  são	  os	  moradores	  que	  conhecem	  o	  ambiente	  e	  

reconhecem	  as	  mudanças	  na	  água,	  no	  mangue,	  nos	  animais	  e	  na	  saúde	  causados	  pelo	  

rompimento	  da	  Barragem	  de	  Fundão.	  Representante	  do	  Conselho	  de	  Saúde	  manifestou	  

preocupação	  com	  a	  falta	  de	  atenção	  do	  poder	  público	  para	  os	  impactos	  na	  saúde	  da	  

população	  a	  longo	  prazo.	  Houve	  relatos	  de	  aumento	  de	  casos	  de	  câncer	  e	  do	  caso	  de	  uma	  
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mulher	  que	  no	  prazo	  de	  um	  ano	  adoeceu	  e	  morreu;	  foi	  identificada	  presença	  de	  selênio	  e	  

cádmio	  no	  fígado.	  	  

Também	  foram	  relatadas	  dificuldades	  que	  os	  artesãos	  encontravam	  para	  serem	  

cadastrados	  pela	  Renova	  como	  atingidos.	  

Em	  28	  de	  agosto,	  a	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  se	  reuniu	  em	  Vitória	  com	  74	  

pescadores	  camaroeiros	  da	  Enseada	  do	  Suá,	  que	  foram	  reconhecidos	  como	  atingidos	  

pela	  Renova	  em	  abril	  de	  2018	  e	  estavam	  em	  processo	  de	  cadastramento.	  Os	  pescadores	  

presentes	  eram	  de	  várias	  regiões	  do	  litoral,	  mas	  demonstraram	  afinidade	  e	  interesse	  

para	  compor	  a	  Comissão	  de	  Atingidos	  de	  Aracruz.	  	  

A	  apresentação	  do	  processo	  feita	  pela	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  foi	  similar	  à	  da	  

reunião	  em	  Barra	  do	  Riacho.	  No	  momento	  das	  falas	  dos	  demais	  presentes,	  foram	  

relatados:	  que	  o	  vazamento	  de	  rejeitos	  de	  mineração	  é	  antigo,	  mas	  piorou	  o	  rendimento	  

da	  pesca	  com	  o	  rompimento	  da	  Barragem	  de	  Fundão;	  que	  dez	  anos	  atrás	  pescavam	  de	  5	  

a	  6	  toneladas	  de	  camarão	  a	  cada	  ida	  ao	  mar	  e	  hoje,	  em	  13	  dias,	  pescam	  600	  quilos;	  que	  o	  

Ibama	  proibiu	  áreas	  de	  pesca	  sem	  estudos	  que	  dessem	  sustentação	  às	  proibições;	  que	  as	  

indefinições	  da	  Renova	  no	  processo	  de	  credenciamento	  eram	  vistos	  pela	  comunidade	  

como	  estratégia	  para	  causar	  desgastes	  e	  que,	  portanto,	  havia	  necessidade	  de	  uma	  

Assessoria	  Técnica	  para	  apoiar	  negociações.	  	  

	  

	  
Figura	  4:	  Reunião	  com	  pescadores	  camaroeiros.	  

	  28	  ago	  2018.	  Foto:	  Henrique	  Fornazin/Fundo	  Brasil	  
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As	  duas	  reuniões	  permitiram	  à	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  constatar	  um	  bom	  grau	  de	  

mobilização	  de	  pessoas	  atingidas	  em	  torno	  da	  Comissão	  local	  e	  de	  apropriação	  em	  

relação	  às	  etapas	  do	  processo	  de	  viabilização	  da	  Assessoria	  Técnica,	  bem	  como	  a	  

necessidade	  urgente	  da	  mesma.	  	  

Em	  14	  de	  setembro,	  o	  Fundo	  Brasil	  tornou	  pública	  em	  seu	  site	  a	  relação	  definitiva	  

das	  organizações	  credenciadas	  a	  participar	  do	  processo	  de	  escolha	  das	  assessorias	  

técnicas	  aos	  atingidos	  e	  atingidas	  pelo	  rompimento	  da	  Barragem	  de	  Fundão.	  No	  

Território	  11	  –	  Aracruz	  e	  Serra,	  duas	  organizações	  atenderam	  aos	  requisitos	  previstos	  

no	  termo	  de	  referência	  do	  território	  e	  foram	  credenciadas:	  

	  

-‐	  Associação	  de	  Desenvolvimento	  Agrícola	  Interestadual	  –	  Adai;	  

-‐	  Rede	  Internacional	  de	  Ação	  Comunitária	  –	  Interação.	   	  

	  

4.1.	  Apresentação	  do	  credenciamento	  

No	  Clube	  Esportivo	  Riachão,	  em	  Vila	  do	  Riacho,	  Aracruz,	  ocorreu	  em	  21	  de	  

setembro	  a	  reunião	  para	  apresentação	  do	  resultado	  do	  credenciamento	  de	  entidades	  à	  

Comissão	  de	  Atingidos	  do	  Território	  11	  –	  Aracruz	  e	  Serra.	  Compareceram	  49	  atingidos	  e	  

atingidas	  do	  território.	  	  

	  

	  
Figura	  5:	  Apresentação	  do	  credenciamento	  em	  Vila	  do	  Riacho.	  	  

21	  set	  2018.	  Foto:	  Henrique	  Fornazin/Fundo	  Brasil	  
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Paulo	  Trazzi,	  procurador	  da	  República	  em	  Linhares	  (ES)	  e	  integrante	  da	  Força	  

Tarefa	  do	  Rio	  Doce,	  abriu	  a	  reunião	  afirmando	  o	  objetivo	  de	  apresentar	  o	  resultado	  do	  

credenciamento	  de	  entidades	  interessadas	  em	  prestar	  Assessoria	  Técnica	  ao	  território,	  

explicando	  as	  finalidades	  desse	  serviço	  e	  lembrando	  que,	  embora	  custeada	  pelas	  

empresas	  causadoras	  das	  violações	  de	  direitos	  a	  Assessoria	  Técnica	  é	  independente	  

delas	  e	  responde	  apenas	  aos	  atingidos	  e	  atingidas.	  Destacou	  a	  necessidade	  de	  pensar,	  

para	  além	  das	  indenizações	  e	  dos	  auxílios	  emergenciais,	  no	  futuro	  da	  comunidade	  e	  em	  

alternativas	  de	  atividades	  econômicas.	  	  

Gabriel	  Strautman	  apresentou	  o	  Fundo	  Brasil	  e	  as	  etapas	  do	  processo	  de	  

viabilização	  de	  Assessorias	  Técnicas	  para	  os	  territórios	  da	  Bacia	  do	  Rio	  Doce	  –	  

Chamadas	  Públicas,	  análise	  de	  documentos	  e,	  posteriormente,	  apresentação	  de	  cada	  

entidade	  credenciada	  no	  território	  para	  escolha.	  	  

O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  apresentou	  a	  lista	  de	  entidades	  que	  atenderam	  

aos	  critérios	  previstos	  no	  item	  1	  do	  Termo	  Aditivo	  ao	  Termo	  de	  Ajustamento	  Preliminar	  

e	  foram,	  portanto,	  credenciadas	  para	  Aracruz	  e	  Serra:	  Adai	  e	  Rede	  Interação.	  Foram	  

informados	  dados	  básicos	  de	  cada	  entidade,	  como	  nome,	  endereço	  eletrônico,	  site	  e/ou	  

Facebook,	  números	  de	  telefone	  e	  o	  nome	  do	  responsável	  pela	  organização.	  Fez-‐se	  em	  

seguida	  o	  questionamento	  sobre	  se	  algum	  presente	  tinha	  conhecimento	  de	  algum	  fato	  

que	  pudesse	  descredenciar	  alguma	  das	  entidades.	  Nenhum	  fato	  novo	  foi	  apresentado.	  

Uma	  atingida	  de	  Barra	  do	  Riacho	  destacou	  a	  presença	  na	  reunião	  de	  

representantes	  das	  comunidades	  de	  toda	  a	  orla	  e	  que	  a	  mobilização	  era	  resultado	  de	  um	  

ano	  e	  meio	  de	  trabalho	  em	  busca	  do	  direito	  à	  Assessoria	  Técnica.	  

Os	  atingidos	  e	  atingidas	  presentes	  fizeram	  perguntas	  relacionadas	  à	  atuação	  das	  

organizações	  credenciadas	  de	  Assessoria	  Técnica,	  que	  tanto	  o	  representante	  do	  Fundo	  

Brasil	  quanto	  o	  procurador	  Paulo	  Trazzi	  responderam	  em	  diferentes	  momentos	  com	  a	  

informação	  de	  que	  tais	  perguntas	  deveriam	  ser	  feitas	  diretamente	  às	  entidades	  na	  

reunião	  presencial	  de	  escolha	  no	  território.	  Os	  presentes	  perguntaram:	  

	  

-‐	  Se	  as	  entidades	  credenciadas	  tinham	  experiência	  na	  abordagem	  das	  questões	  

específicas	  do	  território;	  	  

-‐	  Qual	  suporte	  a	  futura	  Assessoria	  Técnica	  daria	  à	  saúde	  dos	  atingidos;	  
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-‐	  Como	  a	  Assessoria	  Técnica	  trataria	  a	  proposta	  de	  ampliar	  a	  foz	  do	  Rio	  Doce	  até	  perto	  

de	  Porto	  Seguro,	  ao	  norte,	  na	  Bahia,	  o	  que,	  na	  prática,	  impediria	  os	  pescadores	  capixabas	  

de	  trabalhar.	  O	  atingido,	  neste	  ponto,	  afirmou	  que	  a	  pesca	  contribui	  mais	  do	  que	  a	  

Samarco	  para	  a	  economia	  do	  Espírito	  Santo.	  Seriam	  65	  mil	  pescadores	  no	  Estado,	  e	  a	  

pesca	  seria	  responsável	  por	  7%	  do	  PIB,	  enquanto	  a	  Samarco	  responderia	  por	  5%.	  

Manifestou	  ainda	  preocupação	  com	  a	  criação	  de	  uma	  reserva	  natural	  a	  partir	  de	  

Canavieiras,	  no	  sul	  da	  Bahia,	  que	  também	  dificultaria	  o	  trabalho	  dos	  pescadores	  

capixabas.	  	  

	  

Paulo	  Trazzi	  (MPF)	  informou	  que	  as	  entidades	  apresentariam	  no	  território	  

propostas	  preliminares	  de	  trabalho,	  e	  que	  a	  proposta	  final	  seria	  construída	  em	  conjunto	  

com	  as	  comunidades	  atingidas.	  Reconheceu	  a	  importância	  da	  questão	  da	  reserva	  e	  do	  

debate	  sobre	  a	  preservação	  ambiental	  e	  a	  pesca	  sustentável,	  sem	  inviabilizar	  o	  modo	  de	  

vida	  dos	  pescadores.	  	  

	   O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  explicou	  e	  reiterou	  que	  a	  experiência	  anterior	  

em	  atuação	  no	  Espírito	  Santo	  não	  foi	  um	  pré-‐requisito	  do	  edital,	  e	  que	  seriam	  garantidas	  

condições	  equânimes	  para	  as	  entidades	  credenciadas	  apresentarem	  suas	  propostas	  e	  os	  

atingidos	  fazerem	  sua	  escolha.	  O	  procurador	  Paulo	  Trazzi	  disse	  que	  caberia	  aos	  

atingidos	  formatarem	  a	  reunião,	  inclusive	  decidindo	  a	  duração	  de	  cada	  apresentação.	  	  

O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  reafirmou	  a	  importância	  de	  respeito	  aos	  prazos	  

estabelecidos	  para	  o	  processo	  de	  escolha	  da	  entidade	  de	  Assessoria	  Técnica	  como	  forma	  

de	  dar	  legitimidade,	  transparência	  e	  confiabilidade	  ao	  processo.	  

A	  carta	  convite	  às	  duas	  entidades	  credenciadas	  para	  apresentação	  de	  proposta	  

preliminar	  de	  trabalho	  do	  Território	  11	  –	  Aracruz	  e	  Serra	  foi	  enviada	  em	  2	  de	  outubro	  

de	  2018.	  

	  

	  

5.	  RECEBIMENTO	  DE	  PROPOSTAS	  PRELIMINARES	  E	  AVALIAÇÃO	  

	   As	  organizações	  credenciadas	  para	  o	  Território	  de	  Aracruz	  e	  Serra	  receberam	  

cartas-‐convite,	  elaboradas	  pela	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil,	  apresentando	  o	  formato	  no	  qual	  
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as	  propostas	  preliminares	  de	  trabalho	  das	  organizações	  credenciadas	  deveriam	  ser	  

elaboradas.	  	  

Solicitou-‐se	  às	  organizações	  breves	  descrições	  das	  linhas	  de	  ação	  e	  da	  

metodologia	  de	  trabalho	  para	  abordagem	  das	  demandas	  presentes	  no	  

território,	  conforme	  apresentadas	  na	  Chamada	  Pública	  que	  o	  Fundo	  Brasil	  realizou	  para	  

o	  credenciamento	  de	  organizações	  interessadas	  em	  prestar	  o	  serviço	  de	  Assessoria	  

Técnica.	  As	  cartas-‐convite	  também	  definiram	  os	  prazos	  do	  processo	  de	  elaboração	  e	  

avaliação	  das	  propostas	  preliminares	  de	  trabalho	  das	  organizações	  credenciadas.	  A	  

definição	  dos	  prazos	  foi	  feita	  conjuntamente	  pelo	  Fundo	  Brasil	  e	  pela	  Força	  Tarefa	  do	  

Rio	  Doce	  do	  Ministério	  Público	  Federal,	  em	  reunião	  realizada	  em	  1	  de	  outubro	  de	  2018.	  

Definiu-‐se	  um	  prazo	  de	  5	  (cinco)	  dias	  úteis,	  a	  partir	  do	  recebimento	  das	  mensagens	  

eletrônicas	  com	  as	  cartas-‐convite,	  para	  que	  as	  organizações	  credenciadas	  enviassem	  as	  

propostas	  preliminares.	  

	  

5.1.	  Comissão	  de	  Especialistas	  

Ao	  receber	  as	  propostas,	  o	  Fundo	  Brasil	  realizou	  uma	  análise	  prévia	  da	  

adequação	  de	  cada	  uma	  delas	  ao	  escopo	  do	  trabalho	  contido	  na	  Chamada	  Pública.	  Os	  

pareceres	  técnicos	  das	  propostas	  contaram	  com	  a	  participação	  de	  especialistas	  

externos,,	  com	  conhecimento	  sobre	  as	  temáticas	  específicas	  do	  território,	  a	  convite	  do	  

Fundo	  Brasil.	  Para	  a	  composição	  deste	  comitê,	  o	  Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  Humanos	  

convidou	  pesquisadores	  e	  pesquisadoras	  que	  atuam	  na	  região	  da	  Bacia	  do	  Rio	  Doce	  e	  

que	  têm	  sido	  reconhecidos	  pelo	  desenvolvimento	  de	  trabalhos	  relevantes	  sobre	  os	  

desdobramentos	  dos	  impactos	  ambientais	  e	  violações	  de	  direitos	  humanos	  sofridos	  

pelos	  atingidos	  e	  atingidas	  pelo	  rompimento	  da	  Barragem	  de	  Fundão.	  Este	  

conhecimento	  específico	  representa	  um	  elemento	  fundamental	  para	  a	  necessária	  

avaliação	  das	  propostas	  preliminares	  de	  trabalho	  das	  organizações	  que	  farão	  Assessoria	  

Técnica	  aos	  atingidos	  e	  atingidas.	  

Para	  a	  definição	  do	  escopo	  de	  atuação	  da	  Comissão	  de	  Especialistas,	  o	  Fundo	  

Brasil	  elaborou	  um	  termo	  de	  referência.	  Este	  documento	  define	  os	  produtos	  que	  

deveriam	  ser	  entregues	  pelos	  especialistas,	  bem	  como	  o	  prazo	  de	  15	  dias	  corridos	  para	  a	  

realização	  do	  trabalho.	  Cada	  especialista	  se	  comprometeu	  a	  fazer	  um	  breve	  parecer	  
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individual	  sobre	  a	  adequação	  da	  proposta	  ao	  escopo	  da	  Chamada	  específica	  de	  cada	  

território,	  observando	  se	  as	  demandas	  transversais	  que	  conformam	  a	  concepção	  de	  

Assessoria	  Técnica	  presente	  no	  Termo	  Aditivo	  ao	  TAP	  –	  mobilização	  social,	  informação	  e	  

apoio	  à	  participação	  e	  reivindicação	  de	  direitos	  –,	  e	  se	  as	  demandas	  específicas	  de	  cada	  

território	  estão	  refletidas	  nas	  propostas	  preliminares	  que	  seriam	  apresentadas	  aos	  

atingidos	  e	  atingidas	  nas	  comunidades.	  	  

O	  termo	  de	  referência	  esclarece	  que	  não	  cabe	  à	  Comissão	  de	  Especialistas	  

interferir	  na	  natureza	  da	  proposta,	  nem	  descredenciar	  qualquer	  organização,	  e	  que	  a	  

decisão	  sobre	  a	  qualidade	  e	  pertinência	  das	  propostas	  caberá	  exclusivamente	  aos	  

atingidos,	  em	  processo	  deliberativo	  público	  realizado	  nas	  comunidades.	  Ao	  final	  da	  

elaboração	  dos	  pareceres	  individuais,	  os	  especialistas	  se	  reuniram	  com	  a	  equipe	  do	  

Fundo	  Brasil	  em	  São	  Paulo,	  em	  22	  de	  outubro	  de	  2018,	  para	  apresentar	  o	  parecer	  final	  

em	  nome	  do	  comitê.	  

As	  sugestões	  e	  recomendações	  feitas	  pelo	  Comitê	  de	  Especialistas	  foram	  enviadas	  

às	  entidades	  credenciadas	  para	  o	  território.	  As	  entidades	  tiveram	  prazo	  de	  3	  dias	  úteis	  

para	  readequar	  as	  propostas	  preliminares	  e	  devolvê-‐las	  ao	  Fundo	  Brasil.	  	  

	  

	  

6.	  ESCOLHA	  DA	  ASSESSORIA	  TÉCNICA	  

	   No	  dia	  21	  de	  novembro	  de	  2018,	  quarta-‐feira,	  foi	  realizada	  a	  reunião	  para	  escolha	  

da	  Assessoria	  Técnica	  ao	  Território	  de	  Aracruz	  e	  Serra,	  no	  auditório	  do	  Sesc	  Praia	  

Formosa,	  em	  Aracruz.	  O	  evento	  de	  escolha	  contou	  com	  as	  presenças	  dos	  integrantes	  da	  

Força	  Tarefa	  do	  Rio	  Doce	  –	  o	  procurador	  da	  República	  Malê	  Frazão	  e	  os	  defensores	  

públicos	  do	  Estado	  do	  Espírito	  Santo	  Mariana	  Sobral	  e	  Rafael	  Portella.	  Da	  equipe	  do	  

Fundo	  Brasil,	  compareceram:	  a	  superintendente	  adjunta	  Maíra	  Junqueira,	  Amanda	  de	  

Souza	  Camargo	  e	  a	  advogada	  Silvia	  Nascimento;	  e	  a	  equipe	  de	  campo.	  Os	  atingidos	  e	  

atingidas	  do	  território	  somaram	  441	  pessoas	  registradas	  em	  lista	  de	  presença.	  
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Figura	  6:	  Fila	  de	  inscrição.	  21	  nov	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  

	   	  

A	  reunião	  começou	  às	  19h03.	  Gabriel	  Strautman,	  coordenador	  dos	  trabalhos	  do	  

Fundo	  Brasil	  no	  Espírito	  Santo,	  abriu	  o	  evento	  citando	  os	  integrantes	  da	  Força	  Tarefa	  

presentes	  e	  lembrando	  que	  entre	  os	  atingidos	  e	  atingidas	  havia	  moradores	  de	  Serra	  e	  

Fundão,	  além	  de	  Aracruz	  e	  pescadores	  de	  Vitória.	  Ressaltou	  a	  importância	  da	  reunião	  e	  

relembrou	  a	  luta	  de	  três	  anos	  das	  comunidades	  afetadas	  pelo	  rompimento	  da	  Barragem	  

de	  Fundão.	  

	   Rafael	  Portella	  (Defensoria	  Pública)	  falou	  do	  processo	  de	  reconhecimento	  dos	  

atingidos	  do	  litoral.	  	  

	  

“Em	  2016,	  quando	  foi	  elaborado	  o	  primeiro	  

acordo,	  falavam	  que	  só	  a	  foz	  do	  Rio	  Doce,	  

especialmente	  Regência	  e	  Povoação,	  tinha	  

sido	  afetada.	  Depois	  de	  muita	  luta	  de	  vocês,	  

a	  gente	  tem	  hoje	  Vitória,	  Serra,	  Aracruz,	  

Fundão	  reivindicando	  seus	  direitos.	  	  

Se	  não	  fossem	  vocês,	  esta	  sala	  não	  	  

estaria	  cheia	  hoje”	  

(Rafael	  Portella,	  Defensoria	  Pública)	  
	  



	  

PROGRAMA	  RIO	  DOCE	  
Escolha	  de	  Assessoria	  Técnica	  	  

para	  o	  Território	  11	  –	  	  
Aracruz	  e	  Serra	  (ES)	  

	  

	   14	  

Portella	  pediu	  foco	  no	  objetivo	  da	  reunião	  e	  afirmou	  que,	  encerrada	  a	  escolha,	  

estaria	  disponível	  para	  perguntas	  individuais.	  	  

Malê	  Frazão	  (MPF)	  disse	  que	  estava	  pela	  primeira	  vez	  em	  Aracruz	  e	  agradeceu	  

pela	  oportunidade	  de	  compor	  o	  processo.	  Explicou	  a	  função	  de	  uma	  Assessoria	  Técnica	  e	  

sublinhou	  a	  utilidade	  da	  entidade	  que	  seria	  escolhida	  para	  garantir	  o	  protagonismo	  das	  

populações	  atingidas	  no	  processo	  de	  reparação.	  	  

A	  defensora	  pública	  Mariana	  Frazão	  incentivou	  os	  presentes	  a	  manifestarem	  seu	  

cansaço	  com	  a	  indefinição	  imposta	  pelas	  empresas	  violadoras	  dos	  direitos	  ao	  processo	  

de	  reparação.	  Afirmou	  que	  a	  mobilização	  popular	  é	  imprescindível.	  Destacou	  a	  

importância	  da	  escolha	  coletiva	  e	  se	  colocou	  à	  disposição	  para	  dialogar	  sobre	  questões	  

individuais	  depois	  da	  reunião.	  	  

	  

	  
Figura	  7:	  Rafael	  Portella	  (Defensoria	  Pública),	  Malê	  Frazão	  (MPF),	  Mariana	  Sobral	  	  
(Defensoria	  Pública)	  e	  a	  sala	  cheia.	  21	  nov	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  	  

	  

O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  pediu	  uma	  salva	  de	  palmas	  e	  informou	  que	  o	  

número	  de	  presentes,	  mais	  de	  450	  pessoas,	  compunha	  a	  maior	  reunião	  entre	  as	  

realizadas	  até	  aquele	  momento	  para	  escolha	  de	  Assessorias	  Técnicas.	  Atingido	  puxou	  

uma	  palavra	  de	  ordem:	  “Pessoal	  do	  Rio	  Mar,	  não	  vão	  nos	  calar.	  Rio	  Mar,	  não	  vão	  nos	  

calar.	  Rio	  Mar,	  não	  vão	  nos	  calar”.	  

Gabriel	  lembrou	  as	  etapas	  do	  processo	  até	  o	  momento	  da	  escolha,	  inclusive	  as	  

reuniões	  de	  acompanhamento	  da	  Comissão	  de	  Atingidos.	  Citou	  a	  participação	  dos	  

pescadores	  camaroeiros	  que	  vivem	  em	  Vitória,	  mas	  pescam	  na	  foz	  do	  Rio	  Doce.	  



	  

PROGRAMA	  RIO	  DOCE	  
Escolha	  de	  Assessoria	  Técnica	  	  

para	  o	  Território	  11	  –	  	  
Aracruz	  e	  Serra	  (ES)	  

	  

	   15	  

Reafirmou	  o	  compromisso	  do	  Fundo	  Brasil:	  garantir	  um	  processo	  transparente,	  

criterioso,	  e	  que	  a	  palavra	  final	  fosse	  dos	  atingidos	  e	  atingidas.	  Perguntou	  se	  algum	  dos	  

presentes	  nunca	  tinha	  ouvido	  falar	  em	  Assessoria	  Técnica	  e,	  diante	  de	  algumas	  

manifestações	  de	  assentimento,	  explicou	  por	  meio	  de	  slides	  o	  trabalho	  de	  uma	  entidade	  

de	  Assessoria	  Técnica	  e	  o	  papel	  do	  Fundo	  Brasil	  no	  processo.	  	  

“Estamos	  há	  quatro	  meses	  fazendo	  reuniões	  para	  preparar	  a	  escolha.	  Por	  isso	  

alguns	  de	  vocês	  já	  viram	  os	  nossos	  rostos.	  Mas	  a	  gente	  sabe	  que	  esse	  território	  aqui,	  

como	  outros	  do	  Espírito	  Santo,	  já	  debate	  Assessoria	  Técnica	  desde	  que	  a	  barragem	  

rompeu.	  Então	  hoje	  é	  um	  momento	  de	  escolha.”	  	  

O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  informou	  que	  a	  Assessoria	  Técnica	  atua	  no	  

processo	  coletivo	  de	  luta,	  e	  que	  não	  impede	  a	  continuidade	  de	  processos	  individuais.	  

Também	  informou	  que	  o	  custeio	  do	  direito	  à	  Assessoria	  Técnica	  caberá	  às	  empresas	  

responsáveis	  pela	  lama.	  	  

Uma	  atingida	  quis	  saber	  quem	  é	  a	  Assessoria	  Técnica,	  qual	  o	  seu	  nome.	  “O	  nome	  

será	  escolhido	  por	  vocês,	  hoje”,	  respondeu	  o	  representante	  do	  Fundo	  Brasil,	  lembrando	  

a	  importância	  da	  confiança	  da	  comunidade	  na	  entidade	  que	  vai	  prestar	  o	  serviço.	  	  

	  

6.1.	  Metodologia	  da	  reunião	  

	   Gabriel	  Strautman	  comunicou	  aos	  atingidos	  e	  atingidas	  que	  a	  Rede	  Interação,	  

através	  de	  mensagem	  eletrônica	  enviada	  ao	  Fundo	  Brasil	  em	  12	  de	  novembro,	  informou	  

que	  desistiu	  de	  participar	  do	  processo.	  Sendo	  assim,	  apenas	  a	  Adai	  apresentaria	  sua	  

proposta	  preliminar	  de	  trabalho	  para	  Aracruz	  e	  Serra.	  	  

A	  sequência	  da	  apresentação	  foi	  informada:	  

	  

-‐	  A	  Adai	  faria	  sua	  apresentação	  em	  até	  60	  minutos,	  incluído	  o	  tempo	  para	  perguntas	  dos	  

atingidos;	  

-‐	  Perguntas	  seriam	  feitas	  mediante	  inscrição	  junto	  à	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil;	  

-‐	  Ao	  fim	  da	  apresentação	  e	  das	  perguntas,	  os	  representantes	  das	  entidades	  deveriam	  se	  

retirar	  da	  sala;	  	  

-‐	  Na	  fase	  de	  deliberação,	  os	  atingidos	  e	  atingidas	  presentes	  poderiam	  usar	  o	  microfone	  

para	  debater	  a	  proposta	  apresentada	  e	  defender	  sua	  escolha;	  
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-‐	  Com	  a	  desistência	  da	  Rede	  Interação,	  caso	  a	  proposta	  da	  Adai	  não	  fosse	  aceita,	  o	  

processo	  de	  escolha	  de	  Assessoria	  Técnica	  para	  Aracruz	  e	  Serra	  voltaria	  ao	  começo;	  	  

-‐	  Em	  caso	  de	  consenso,	  a	  escolha	  seria	  feita	  por	  aclamação.	  Sem	  consenso,	  seria	  

encaminhada	  pelo	  Fundo	  Brasil	  uma	  nova	  proposta	  de	  formato	  de	  escolha,	  com	  votação;	  

-‐	  A	  entidade	  seria	  comunicada	  por	  e-‐mail	  do	  resultado	  do	  processo.	  	  

	  

6.2.	  Apresentação	  

6.2.1.	  Associação	  de	  Desenvolvimento	  Agrícola	  Interestadual	  –	  Adai	  

Lidiene	  de	  Souza	  começou	  a	  apresentação	  da	  Adai	  celebrando	  a	  sala	  cheia.	  

Informou	  que	  a	  Adai	  se	  candidatou	  para	  prestar	  Assessoria	  Técnica	  aos	  oito	  territórios	  

do	  Espírito	  Santo.	  

A	  quarta	  apresentação	  de	  proposta	  preliminar	  de	  trabalho	  da	  Adai	  em	  territórios	  

da	  Bacia	  do	  Rio	  Doce	  começou	  com	  a	  contextualização	  histórica	  da	  entidade	  e	  de	  seu	  

trabalho:	  foi	  fundada	  em	  1993	  em	  Erechim,	  no	  Rio	  Grande	  do	  Sul.	  Atua	  por	  meio	  de	  

prestação	  de	  serviços,	  consultoria	  e	  assessoria	  técnica	  nas	  áreas	  social,	  pedagógica,	  

jurídica	  e	  produtiva.	  Tem	  atuação	  nacional,	  com	  mais	  de	  35	  projetos	  conduzidos,	  e	  em	  

25	  anos	  de	  trabalho,	  a	  entidade	  afirma	  ter	  beneficiado	  13	  mil	  pessoas	  de	  forma	  direta	  e	  

mais	  de	  50	  mil	  indiretamente.	  	  

	  

	  
Figura	  8:	  Apresentação	  da	  Adai.	  12	  nov	  2018.	  	  

Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  	  
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A	  representante	  destacou	  o	  Projeto	  de	  Reassentamento	  dos	  Atingidos	  pela	  obra	  

de	  implantação	  da	  usina	  hidrelétrica	  de	  Itá	  (Paraná	  e	  Santa	  Catarina)	  e	  ressaltou	  o	  

trabalho	  em	  conjunto	  com	  as	  famílias	  daquela	  área.	  “Onde	  existe	  ameaça	  de	  construção	  

de	  barragem,	  a	  Adai	  se	  propõe	  a	  lutar	  junto	  com	  o	  povo	  pela	  garantia	  dos	  direitos”,	  disse	  

Lidiene.	  	  

“As	  empresas	  têm	  uma	  concepção	  de	  atingidos	  que	  não	  atende	  as	  pessoas,	  que	  

não	  atende	  os	  próprios	  atingidos.	  A	  concepção	  de	  atingidos	  da	  Samarco	  e	  da	  Renova	  

atende	  vocês?	  A	  Adai	  trabalha	  com	  a	  visão	  de	  atingido	  na	  perspectiva	  do	  povo”,	  disse	  

ainda	  a	  representante	  da	  Adai.	  	  

Ela	  reafirmou	  a	  experiência	  da	  entidade	  para	  atuar	  no	  território	  e	  disse	  que	  

“Samarco,	  Vale	  e	  Renova	  não	  são	  parceiras	  da	  Adai”.	  	  

Na	  segunda	  parte	  de	  sua	  fala,	  Lidiene	  destacou	  as	  propostas	  específicas	  para	  o	  

Território	  de	  Aracruz	  e	  Serra.	  O	  resumo	  da	  proposta	  apresentada	  tem	  6	  pontos:	  	  

	  

-‐	  Fomento	  à	  auto-‐organização;	  

-‐	  Mapeamento	  das	  ações	  e	  da	  situação	  cadastral;	  

-‐	  Proposta	  de	  saúde	  popular;	  

-‐	  Estudos	  socioeconômicos,	  socioambientais	  e	  análises	  dos	  impactos	  na	  renda	  familiar;	  

-‐	  Metodologia	  participativa;	  e	  

-‐	  Formação	  de	  grupos	  de	  trabalho	  com	  auxílio	  de	  técnicos	  que	  visitarão	  as	  comunidades.	  	  

 

Lidiene	  falou	  do	  trabalho	  específico	  que	  a	  Adai	  pretende	  desenvolver	  no	  

território,	  de	  promoção	  de	  auto-‐organização	  das	  famílias	  e	  ampliação	  de	  sua	  

participação	  nos	  processos	  de	  decisão,	  na	  ampliação	  da	  comunicação	  entre	  os	  atingidos	  

e	  atingidas	  do	  território,	  na	  necessidade	  de	  profissionais	  técnicos	  para	  áreas	  específicas.	  

Apresentou	  os	  eixos	  temáticos	  que	  organizarão	  o	  trabalho	  da	  entidade:	  

	  

-‐	  Saúde:	  levantamento	  das	  doenças	  que	  chegaram	  com	  a	  lama,	  diálogos	  e	  fortalecimento	  

do	  SUS;	  

-‐	  Jurídico:	  avaliação	  da	  matriz	  de	  danos,	  inclusive	  por	  meio	  de	  questões	  de	  gênero	  e	  raça.	  

Nesse	  ponto,	  a	  representante	  da	  Adai	  recordou	  o	  não	  reconhecimento	  de	  muitas	  
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mulheres	  como	  atingidas;	  o	  reconhecimento	  recai	  apenas	  sobre	  o	  marido.	  “A	  Renova	  em	  

geral	  diz	  que	  o	  marido	  é	  atingido	  e	  a	  mulher	  é	  dependente.”	  Informou	  ainda	  que	  o	  

advogado	  da	  Assessoria	  Técnica	  ficará	  disponível	  no	  dia	  a	  dia	  das	  comunidades	  para	  

atuação	  nas	  reivindicações	  e	  necessidades	  coletivas,	  não	  nos	  casos	  individuais.	  Como	  

exemplo,	  citou	  os	  documentos	  que	  a	  Fundação	  Renova	  entrega	  aos	  atingidos	  e	  a	  

dificuldade	  de	  compreendê-‐los;	  os	  esclarecimentos	  e	  encaminhamentos	  serão	  

atribuições	  do	  corpo	  jurídico	  da	  Assessoria	  Técnica;	  

-‐	  Socioeconômico:	  com	  ações	  como	  levantamento	  do	  impacto	  na	  renda	  das	  famílias	  

atingidas	  entre	  pescadores,	  donos	  de	  pousada,	  comércio,	  agricultura;	  capacitação	  para	  

geração	  de	  renda;	  produção	  de	  análises	  técnicas	  confiáveis,	  fazendo	  delas	  um	  processo	  

contínuo,	  de	  monitoramento;	  e	  estudo	  sobre	  recuperação	  dos	  mananciais	  da	  região;	  

-‐	  Formação:	  com	  programas	  de	  estudos	  do	  Rio	  Doce	  na	  ótica	  popular,	  reconhecimento	  

das	  mulheres	  como	  atingidas,	  organização	  dos	  jovens.	  

	  

“Ao	  fim	  dos	  quatro	  anos	  de	  trabalho	  da	  Assessoria,	  o	  legado	  que	  deve	  ser	  deixado	  

é	  que	  os	  atingidos,	  por	  meio	  da	  auto-‐organização,	  não	  precisem	  mais	  de	  representação	  

de	  Assessorias	  Técnicas.	  Que	  os	  próprios	  moradores	  consigam	  eficiência	  na	  garantia	  de	  

seus	  direitos”,	  disse	  Lidiene.	  A	  representante	  da	  Adai	  falou	  da	  necessidade	  de	  

contratação	  de	  profissionais	  diversos	  e	  mencionou	  a	  intenção	  de	  instalar	  um	  escritório	  

da	  Adai	  em	  Aracuz.	  Finalizou	  sua	  apresentação	  destacando	  a	  importância	  da	  Assessoria	  

Técnica,	  independentemente	  da	  escolha,	  para:	  organização	  e	  fortalecimento	  da	  

comunidade;	  informação	  e	  comunicação	  confiáveis;	  formação	  e	  debates	  sobre	  

necessidades;	  poder	  de	  decisão	  para	  os	  atingidos;	  e	  análises	  sérias	  e	  confiáveis.	  

	   Lidiene	  encerrou	  sua	  fala	  reforçando	  a	  idoneidade	  e	  transparência	  da	  Adai	  e	  a	  

independência	  da	  entidade	  em	  relação	  a	  qualquer	  empresa	  “que	  tenha	  atingido	  os	  

direitos	  do	  povo	  trabalhador”.	  	  	  

	  

6.2.1.1.	  Perguntas	  à	  Adai	  

	   A	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  lembrou	  que	  as	  perguntas	  seriam	  feitas	  mediante	  

inscrições	  e	  respondidas	  em	  blocos	  de	  três.	  A	  etapa	  de	  perguntas	  à	  Adai	  teve	  um	  total	  de	  

14	  participações	  de	  atingidos	  e	  atingidas	  e	  foi	  marcada	  por	  muitas	  manifestações,	  como	  
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aplausos,	  gritos	  e	  uma	  fala	  que	  se	  repetiu	  algumas	  vezes,	  vinda	  do	  meio	  da	  plenária:	  “A	  

panela	  dos	  pescadores	  está	  vazia”.	  	  

	  

	  
Figura	  9:	  Atingida	  pergunta	  à	  Adai.	  21	  nov	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  

	  

A	  primeira	  pergunta	  foi	  sobre	  propostas	  para	  a	  Assessoria	  Técnica	  contratar	  

profissionais	  de	  saúde	  das	  próprias	  comunidades	  atingidas.	  A	  segunda	  abordou	  a	  dúvida	  

sobre	  a	  recuperação	  do	  litoral,	  que	  demoraria	  “cem	  anos”,	  e	  as	  dificuldades	  que	  atingem	  

as	  pessoas	  que	  vivem	  do	  turismo.	  “Por	  favor,	  coloque	  profissionais	  técnicos	  da	  área	  de	  

turismo	  também.	  Quanta	  coisas	  nós	  podemos	  trabalhar	  com	  a	  economia	  criativa.	  Temos	  

tantas	  coisas	  maravilhosas	  para	  trabalhar	  aqui.	  Temos	  uma	  série	  de	  projetos	  

sustentáveis.”	  

A	  questão	  seguinte	  abordou	  multas	  que	  barcos	  de	  pesca	  estariam	  recebendo	  em	  

Vitória.	  	  

	  

“Há	  equipamentos	  de	  pesca	  sendo	  levados	  

[pela	  fiscalização	  em	  Vitória].	  A	  Asssessoria	  

da	  Adai	  tem	  alguma	  abrangência	  nessa	  

área?	  Quem	  vai	  nos	  defender?	  Até	  quando	  

vamos	  conseguir	  suportar	  essa	  situação?	  
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Até	  hoje	  não	  recebemos	  nenhum	  centavo.	  

Não	  tem	  como	  suportar	  mais”	  

(Atingido	  de	  Aracruz)	  
	  

	   Com	  a	  palavra	  para	  o	  primeiro	  bloco	  de	  respostas,	  a	  representante	  da	  Adai	  

informou	  que	  as	  contratações	  são	  processos	  transparentes	  e	  que	  é	  importante	  que	  as	  

pessoas	  da	  comunidade	  que	  têm	  a	  capacitação	  técnica	  se	  inscrevam	  neles.	  Sobre	  o	  tema	  

turismo,	  disse	  que	  a	  pergunta	  da	  atingida	  era	  uma	  ótima	  lembrança,	  e	  que	  a	  proposta	  

preliminar	  da	  entidade	  prevê	  o	  eixo	  temático	  capacitação	  para	  geração	  de	  renda,	  no	  qual	  

poderiam	  ser	  inseridas	  ações	  nessa	  direção.	  Lembrou	  que	  a	  proposta	  de	  trabalho	  será	  

construída	  democraticamente	  com	  a	  comunidade	  e	  que	  outras	  pautas	  poderão	  ser	  

levadas	  pelos	  atingidos	  e	  atingidas.	  Sobre	  barcos	  multados,	  informou	  que	  a	  categoria	  dos	  

pescadores	  terá	  um	  grupo	  de	  advogados	  dedicados	  à	  questão.	  	  	  

	   O	  segundo	  bloco	  e	  perguntas	  foi	  todo	  sobre	  pesca.	  Uma	  atingida	  disse	  que	  a	  

proposta	  de	  capacitação	  para	  geração	  de	  renda	  pode	  não	  ser	  efetiva	  para	  o	  “pescador	  

velho,	  que	  se	  criou	  em	  cima	  do	  barco.	  Vai	  comer	  o	  quê?”.	  	  Vindo	  da	  Enseada	  do	  Suá,	  

outro	  atingido	  falou	  das	  dificuldades	  com	  a	  pesca	  de	  camarão	  e	  perguntou	  sobre	  a	  

atuação	  da	  Adai	  em	  relação	  às	  indenizações	  devidas	  pela	  Renova.	  	  

	  

“Como	  vai	  ficar	  a	  indenização?	  Não	  é	  que	  a	  

gente	  quer	  dinheiro,	  queremos	  respeito.	  

Humildade	  nós	  temos,	  queremos	  resolver	  os	  

problemas	  o	  mais	  rápido	  possível	  para	  as	  

famílias	  terem	  o	  pão	  de	  cada	  dia	  na	  mesa”	  

(Atingido	  da	  Enseada	  do	  Suá)	  
	  

	   A	  terceira	  fala	  do	  bloco	  abordou	  os	  problemas	  de	  saúde	  relacionados	  ao	  consumo	  

do	  pescado	  contaminado	  e	  o	  papel	  do	  SUS	  na	  questão.	  

Respondendo,	  Lidiene	  lembrou	  que	  o	  trabalho	  de	  Assessoria	  Técnica	  tem	  várias	  

etapas,	  e	  que	  capacitação	  é	  apenas	  uma	  delas,	  para	  quem	  desejar	  participar,	  mas	  que	  
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não	  elimina	  a	  necessidade	  de	  mais	  etapas.	  Disse	  que	  o	  papel	  da	  Assessoria	  Técnica	  não	  é	  

substituir	  a	  Renova,	  a	  responsável	  pela	  reparação,	  mas	  sim	  pressionar	  a	  Fundação	  junto	  

com	  os	  atingidos.	  Fiscalizar	  o	  Estado	  para	  garantir	  o	  funcionamento	  do	  SUS	  também	  não	  

é	  papel	  da	  Assessoria	  Técnica,	  disse,	  mas	  sim	  ajudar	  o	  povo	  a	  compreender	  todo	  o	  

processo	  e	  pressionar	  o	  Estado	  pelas	  melhorias	  e	  garantias	  de	  direitos	  necessárias.	  

	  

	  
Figura	  10:	  Atingida	  faz	  pergunta	  à	  Adai.	  21	  nov	  2018.	  	  

Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  
	  

	   Atingida	  da	  Vila	  do	  Riacho	  perguntou	  se	  seria	  possível	  a	  Assessoria	  Técnica	  ter	  

um	  escritório	  “na	  Barra	  do	  Riacho,	  porque	  a	  passagem	  é	  cara”.	  Foi	  aplaudida.	  Outro	  

atingido	  pegou	  o	  microfone	  e	  citou	  a	  desunião	  do	  povo	  como	  fator	  que	  beneficia	  as	  

empresas	  violadoras	  de	  direitos.	  A	  terceira	  fala	  do	  bloco	  disse	  que	  análises	  sobre	  a	  

qualidade	  da	  água	  são	  prometidas	  há	  três	  anos,	  sem	  que	  sejam	  feitas.	  	  

Lidiene,	  da	  Adai,	  respondeu	  que	  os	  técnicos	  da	  Assessoria	  estarão	  presentes	  no	  

dia	  a	  dia	  da	  comunidade,	  e	  que	  não	  será	  preciso	  se	  deslocar	  até	  um	  escritório	  para	  

apresentar	  demandas.	  “Profissionais	  para	  atender	  às	  demandas	  coletivas	  da	  

comunidade.	  Estrutura	  física	  não	  é	  garantia	  de	  qualidade.	  Garantir	  os	  profissionais	  no	  

dia	  a	  dia	  da	  comunidade,	  com	  contato	  direto	  com	  os	  atingidos,	  de	  forma	  coletiva,	  é	  o	  que	  

faz	  a	  Assessoria	  Técnica	  ter	  qualidade.	  ”	  Reforçou	  que	  viabilizar	  as	  necessárias	  análises	  

da	  água	  é	  um	  trabalho	  da	  Assessoria	  Técnica.	  	  

Fala	  seguinte	  de	  atingido:	  
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“Adai,	  a	  gente	  vem	  sofrendo	  muito.	  Pessoas	  estão	  morrendo,	  a	  fauna	  e	  a	  flora	  

estão	  morrendo.	  Precisamos	  de	  urgência	  em	  tudo	  isso,	  precisamos	  de	  especialistas	  em	  

todas	  essas	  áreas.	  Eu	  não	  vim	  aqui	  falar	  da	  minha	  dor,	  temos	  muitas	  pessoas	  doentes,	  

condenadas	  à	  morte	  porque	  não	  tem	  um	  especialista	  para	  dizer	  o	  que	  são	  as	  doenças	  de	  

2015	  para	  cá.	  Como	  vai	  ficar	  a	  geração	  de	  amanhã?	  A	  gente	  precisa	  fazer	  esse	  estudo	  

imediatamente.	  Precisamos	  buscar	  os	  que	  até	  hoje	  não	  foram	  reconhecidos.	  Pescador	  

que	  nasceu	  dentro	  do	  barco.	  A	  nossa	  comunidade	  é	  tradicional	  pesqueira,	  apesar	  de	  ser	  

rodeada	  por	  empreendimentos.	  Minha	  reivindicação	  é	  por	  socorro.”	  	  

Foi	  aplaudido.	  	  

	   A	  proprietária	  de	  uma	  pousada	  contou	  que	  “tínhamos	  um	  mar	  maravilhoso,	  um	  

rio	  onde	  dava	  robalo,	  caranguejo,	  siri,	  e	  de	  repente,	  num	  mês	  de	  novembro,	  veio	  a	  

tragédia	  de	  Mariana.	  Minha	  pousada	  tinha	  38	  barcos	  para	  o	  réveillon	  e,	  de	  repente,	  não	  

vem	  ninguém,	  a	  parte	  turística	  de	  Praia	  Grande	  não	  existe	  mais.	  E	  o	  poder	  municipal	  não	  

nos	  acolheu.	  A	  quem	  vamos	  pedir	  ajuda?	  ”.	  	  

	   A	  saúde	  voltou	  à	  pauta	  na	  pergunta	  seguinte.	  “Queria	  saber	  se	  vocês	  farão	  algo	  a	  

respeito	  dos	  crimes	  ambientais	  de	  outras	  empresas.	  E,	  em	  questão	  de	  saúde,	  o	  que	  vocês	  

farão	  pelo	  município?	  ”.	  	  

	   Seguiram-‐se	  as	  respostas	  da	  Adai.	  Sobre	  turismo,	  Lidiene	  afirmou	  que	  são	  

necessários	  estudos	  para	  mensurar	  os	  impactos,	  a	  perda	  de	  renda	  das	  famílias,	  e	  

encontrar	  os	  caminhos	  para	  reparar	  isso.	  	  

Em	  relação	  aos	  impactos	  ambientais	  causados	  por	  outras	  empresas,	  disse	  que	  o	  

papel	  da	  Assessoria	  Técnica	  é	  contribuir	  também	  para	  a	  luta	  por	  reparação	  também	  

desses	  impactos.	  “Não	  vou	  prometer	  que	  a	  gente	  vai	  trabalhar	  em	  tudo,	  mas	  prometo	  

que	  o	  papel	  da	  assessoria	  é	  contribuir	  e	  deixar	  um	  saldo	  aqui.”	  Sobre	  a	  questão	  da	  saúde	  

nos	  municípios,	  repetiu	  a	  fala	  sobre	  fortalecimento	  do	  SUS	  como	  um	  todo	  e	  o	  debate	  

sobre	  saúde	  pública	  popular.	  	  

Foi	  encerrada	  a	  fase	  de	  perguntas	  à	  entidade,	  e	  a	  representante	  se	  retirou	  da	  

reunião.	  
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6.3.	  Debate	  

	   O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  abriu	  a	  etapa	  de	  deliberações	  explicando	  que	  o	  

momento	  era	  de	  posicionamento	  em	  relação	  a	  opção	  de	  escolha	  em	  relação	  à	  Assessoria	  

Técnica.	  Que	  os	  atingidos	  e	  atingidas	  deveriam	  opinar	  sobre	  a	  proposta	  da	  Adai,	  se	  a	  

consideravam	  adequada	  ou	  não	  às	  necessidades	  das	  comunidades	  e	  que	  também	  seria	  

assegurada	  a	  opção	  de	  recomeçar	  o	  processo	  de	  credenciamento	  e	  escolha	  caso	  a	  

proposta	  apresentada	  fosse	  considerada	  inadequada	  pelos	  atingidos	  e	  atingidas.	  

Lembrou	  que,	  caso	  não	  fosse	  possível	  a	  escolha	  por	  aclamação	  no	  momento	  da	  decisão,	  

seria	  feita	  votação	  por	  cédula,	  e	  que	  votariam	  os	  presentes	  que	  tivessem	  feito	  a	  inscrição	  

no	  começo	  do	  evento.	  Citou	  o	  número	  de	  presentes	  à	  reunião,	  441	  pessoas.	  A	  plenária	  

aplaudiu.	  

	   Foram	  dez	  falas	  de	  atingidas	  e	  atingidos	  nesse	  momento,	  das	  quais	  apenas	  uma	  

claramente	  crítica	  à	  proposta	  apresentada	  pela	  Adai:	  “Sobre	  essa	  Adai,	  sinceramente,	  

fica	  dúvida	  quando	  essa	  menina	  falou	  sobre	  cursos	  a	  longo	  prazo.	  Eu	  sou	  contra”.	  	  

Uma	  atingida	  manifestou	  dúvidas	  “se	  a	  Adai	  vai	  tomar	  a	  responsabilidade	  da	  

Renova	  [em	  relação	  ao	  andamento	  dos	  processos	  de	  indenizações].	  Só	  de	  conversa	  o	  povo	  

tá	  cheio,	  muita	  gente	  vai	  passar	  o	  Natal	  sem	  nada	  na	  mesa”.	  Também	  houve	  dúvida	  

sobre	  como	  seria	  pago	  o	  serviço	  e	  Assessoria	  Técnica	  da	  Adai,	  “que	  advogado	  não	  

trabalha	  de	  graça”.	  

Malê	  Frazão	  (MPF)	  pediu	  a	  palavra	  para	  explicar	  pontos.	  Disse	  que	  a	  Assessoria	  

Técnica	  é	  paga	  pelas	  empresas	  responsáveis	  pelo	  rompimento	  da	  barragem,	  mas	  não	  

porque	  são	  “boazinhas”,	  mas	  porque	  os	  atingidos	  e	  atingidas	  lutaram	  por	  isso	  e	  

conquistaram	  o	  direito.	  	  

“Nós	  levamos	  a	  luta	  de	  vocês	  para	  as	  mesas	  de	  negociação.	  Canalizamos	  a	  energia	  

de	  vocês	  para	  que	  a	  voz	  de	  vocês	  fosse	  ouvida	  pelo	  judiciário	  e	  por	  todos.	  Então,	  elas	  não	  

estão	  pagando	  porque	  querem.	  Os	  patrões	  da	  Assessoria	  Técnicas	  são	  vocês.	  Parte	  do	  

processo	  de	  fazer	  as	  empresas	  pagarem	  por	  tudo	  que	  fizeram	  é	  pagar	  para	  que	  vocês	  

tenham	  as	  ferramentas	  adequadas	  para	  dizer	  o	  que	  foi	  tirado	  e	  o	  que	  vocês	  querem	  de	  

volta.	  Isso	  é	  a	  Assessoria	  Técnica.	  ”	  

O	  procurador	  disse	  ainda	  que	  “a	  proposta	  de	  trabalho	  é	  construída	  junto	  com	  

vocês	  e	  será	  detalhada	  com	  custos,	  profissionais.	  Escolher	  a	  Assessoria	  Técnica	  hoje	  dá	  a	  
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vocês	  o	  poder	  de	  dizer	  o	  que	  ela	  deve	  fazer.	  Vocês	  são	  os	  patrões.	  As	  empresas	  pagam	  

porque	  elas	  devem	  a	  vocês.	  É	  uma	  das	  formas	  do	  que	  chamamos	  de	  reparação	  integral.	  

Vocês	  vão	  definir	  a	  contratações	  de	  advogados,	  de	  tudo”,	  explicou	  o	  procurador.	  	  

Entre	  as	  falas	  claramente	  a	  favor	  da	  Adai,	  um	  atingido	  afirmou:	  

	  

“Eu	  vejo	  aqui	  uma	  oportunidade	  de	  união.	  

Não	  adianta	  sair	  daqui	  sem	  aceitar	  a	  Adai	  

porque	  vamos	  voltar	  à	  estaca	  zero.	  Mas	  se	  

colocarmos	  isso	  como	  a	  oportunidade	  de	  

dar	  mais	  um	  passo,	  eu	  creio	  que	  sairemos	  

daqui	  mais	  do	  que	  vitoriosos.	  	  

Vejo	  a	  Adai	  como	  uma	  entidade	  séria,	  	  

senão	  não	  estaria	  aqui	  se	  colocando	  de	  

prontidão	  para	  quase	  500	  pessoas”	  

(Atingido	  de	  Aracruz)	  
	  

Outra	  fala	  lembrou	  “o	  trabalho	  de	  formiguinha”	  das	  comunidades.	  “Hoje	  tem	  

quinhentas	  pessoas	  aqui,	  mas	  começamos	  a	  conseguir	  isso	  dormindo	  embaixo	  de	  lona,	  

sendo	  chamados	  de	  barraqueiros,	  de	  baderneiros,	  fazendo	  comissões,	  batendo	  de	  porta	  

em	  porta	  e	  informando	  que	  todos	  eram	  atingidos.”	  

	  

	  

6.4.	  Decisão	  

Sem	  mais	  inscrições	  para	  o	  debate,	  Gabriel	  Strautman,	  do	  Fundo	  Brasil,	  

formalizou	  a	  pergunta:	  “Diante	  da	  proposta	  apresentada	  pela	  Adai,	  e	  pelas	  posições	  

reveladas	  no	  debate,	  eu	  pergunto	  aos	  atingidos	  e	  atingidas	  aqui	  reunidos	  no	  dia	  de	  hoje	  

se	  estão	  de	  acordo	  com	  a	  escolha	  da	  Adai.	  Os	  que	  estão	  de	  acordo,	  por	  favor,	  se	  levantem	  

e	  levantem	  a	  mão	  para	  que	  fique	  evidente”.	  

Várias	  pessoas	  se	  levantaram,	  levantaram	  as	  mãos	  e	  aplaudiram.	  Por	  aclamação,	  

a	  Adai	  foi	  escolhida	  entidade	  de	  Assessoria	  Técnica	  para	  o	  território	  de	  Aracruz	  e	  Serra.	  
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Figura	  11:	  Adai	  é	  escolhida	  Assessoria	  Técnica	  para	  o	  Território	  	  

de	  Aracruz	  e	  Serra.	  21	  nov	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  	  
	  

6.5.	  Considerações	  finais	  do	  evento	  de	  escolha	  da	  Assessoria	  Técnica	  

	   O	  procurador	  Malê	  Frazão	  (MPF)	  informou	  aos	  presentes	  os	  próximos	  passos	  até	  

a	  contratação	  da	  Assessoria	  Técnica	  que	  acabara	  de	  ser	  escolhida.	  Falou	  sobre	  a	  

construção	  do	  plano	  de	  trabalho	  detalhado	  da	  Adai,	  junto	  com	  a	  Comissão	  de	  Atingidos	  

local,	  e	  da	  posterior	  negociação	  com	  as	  empresas	  responsáveis	  pelo	  rompimento	  da	  

barragem.	  Encerrou	  o	  encontro:	  “Pessoal,	  meus	  parabéns,	  vocês	  tomaram	  o	  destino	  de	  

vocês	  pelas	  mãos,	  serão	  agentes	  da	  restauração	  da	  paz	  no	  Rio	  Doce.”	  O	  evento	  de	  escolha	  

terminou	  às	  20h48.	  	  
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