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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	  15	  –	  Linhares,	  

município	  na	  região	  do	  Baixo	  Rio	  Doce,	  no	  Estado	  do	  Espírito	  Santo.	  	  

As	  informações	  aqui	  reunidas	  referem-‐se	  ao	  período	  de	  9	  de	  julho	  a	  11	  de	  

dezembro	  de	  2018.	  	  	  

	  

	  

3.	  CARACTERIZAÇÃO	  DO	  TERRITÓRIO	  E	  DEMANDAS	  

Com	  a	  maior	  extensão	  territorial	  do	  Estado	  do	  Espírito	  Santo	  (3.500	  quilômetros	  

quadrados1),	  Linhares	  tinha	  em	  2010	  uma	  população	  de	  141.306	  habitantes2,	  que	  fazia	  

dele	  o	  terceiro	  maior	  município	  da	  Bacia	  do	  Rio	  Doce	  em	  termos	  populacionais	  –	  depois	  

de	  Governador	  Valadares	  (MG)	  e	  Ipatinga	  (MG)	  –,	  dentre	  os	  44	  municípios	  listados	  na	  

Proposta	  Técnica	  e	  Comercial	  do	  Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  Humanos.	  Ainda	  em	  relação	  à	  

Proposta	  Técnica	  e	  Comercial,	  Linhares,	  designado	  como	  Território	  15,	  passou	  por	  

ajustes	  em	  seu	  desenho	  original:	  incorporou	  os	  distritos	  de	  Barra	  Seca	  e	  Pontal	  do	  

Ipiranga,	  inicialmente	  incluídos	  no	  Território	  16	  –	  Litoral	  Norte	  devido	  a	  semelhanças	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Em	  2010.	  Fonte:	  Prefeitura	  de	  Vitória.	  Disponível	  em	  <http://legado.vitoria.es.gov.br/regionais/Censo_2010/Tab1_terr.pdf>.	  
Acesso	  em	  1	  jan	  2019.	  	  
	  
2	  Fonte:	  IBGE	  Cidades.	  A	  estimativa	  de	  população	  feita	  pelo	  IBGE	  em	  2018	  é	  de	  170.364	  habitantes	  em	  Linhares.	  
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socioeconômicas	  e	  de	  demandas	  similares	  de	  reparação	  aos	  danos	  causados	  pelo	  

rompimento	  da	  Barragem	  de	  Fundão.	  No	  decorrer	  de	  novas	  escutas	  em	  campo	  durante	  

os	  procedimentos	  para	  viabilizar	  a	  escolha	  das	  Assessorias	  Técnicas,	  no	  entanto,	  os	  

atingidos	  e	  atingidas	  dos	  distritos	  comunicaram	  à	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  e	  ao	  

Ministério	  Público	  sua	  preferência	  por	  compor	  a	  Comissão	  de	  Atingidos	  de	  Linhares3,	  

em	  cuja	  construção,	  já	  estavam	  anteriormente	  inseridos.	  	  

Embora	  Linhares	  tenha	  seu	  território	  atravessado	  pelo	  Rio	  Doce,	  as	  oitivas	  

iniciais	  em	  campo	  constataram	  desinformação	  da	  população	  sobre	  o	  direito	  à	  Assessoria	  

Técnica	  independente.	  Na	  ocasião	  do	  rompimento	  da	  Barragem	  de	  Fundão,	  moradores	  

do	  Assentamento	  Sezínio	  Fernandes	  de	  Jesus	  se	  mobilizaram	  para	  pedir	  às	  empresas	  

que	  tomassem	  medidas	  para	  evitar	  a	  contaminação	  de	  uma	  das	  três	  lagoas	  do	  

assentamento.	  Nada	  foi	  feito	  pelas	  empresas,	  houve	  repressão	  pela	  Polícia	  Militar	  e	  a	  

Prefeitura	  do	  município	  foi	  quem	  agiu	  para	  evitar	  a	  contaminação.	  Nem	  os	  assentados,	  

nem	  os	  pescadores	  ligados	  à	  colônia	  da	  categoria	  estavam	  informados	  dos	  debates	  sobre	  

Assessoria	  Técnica	  independente.	  	  

Na	  página	  4,	  a	  Figura	  1	  localiza	  o	  Território	  de	  Linhares	  no	  contexto	  da	  Bacia	  do	  

Rio	  Doce.	  A	  Figura	  2	  mostra	  o	  desenho	  territorial	  de	  Linhares.	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  O	  distrito	  de	  Barra	  Seca	  vive	  uma	  situação	  de	  dúvida.	  Em	  2016,	  o	  Instituto	  de	  Defesa	  Agropecuária	  e	  Florestal	  do	  
Espírito	  Santo	  (Idaf),	  responsável	  pela	  divisão	  geográfica	  do	  Estado,	  anexou	  Barra	  Seca	  ao	  município	  de	  São	  Mateus.	  A	  
medida	  gerou	  protestos	  e	  abaixo-‐assinado	  dos	  moradores,	  que	  afirmam	  que	  a	  comunidade	  está	  ligada	  ao	  município	  de	  
Linhares,	  ao	  qual	  pertencia,	  por	  laços	  burocráticos	  e	  de	  viabilização	  da	  vida	  cotidiana.	  Disponível	  em	  
<https://g1.globo.com/es/espirito-‐santo/noticia/2018/12/08/moradores-‐de-‐barra-‐seca-‐pedem-‐que-‐localidade-‐
volte-‐a-‐pertencer-‐a-‐linhares-‐es.ghtml>.	  Acesso	  em	  14	  jan	  2019.	  	  
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Figura	  1:	  Territórios	  para	  escolha	  de	  Assessorias	  Técnicas.	  	  
Cartografia:	  André	  Rodrigues	  de	  Oliveira/Fundo	  Brasil	  

	  

	  
Figura	  2:	  O	  desenho	  territorial	  do	  Território	  15	  corresponde	  aos	  limites	  do	  município	  de	  Linhares,	  

excluídos	  os	  distritos	  de	  Regência	  e	  Povoação.	  Cartografia:	  André	  Rodrigues	  de	  Oliveira/Fundo	  Brasil	  
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As	  escutas	  em	  campo	  feitas	  pelas	  pesquisadoras	  do	  Fundo	  Brasil	  durante	  os	  

meses	  de	  janeiro	  a	  março	  de	  2018	  encontraram	  as	  seguintes	  demandas	  para	  atuação	  

prioritária	  de	  uma	  Assessoria	  Técnica	  em	  Linhares:	  

	  

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	  ações	  de	  atenção	  à	  saúde;	  e	  

d.	  Viabilização	  de	  ações	  de	  recuperação	  do	  Rio	  Doce.	  

	  

	  

4.	  CONSOLIDAÇÃO	  DA	  COMISSÃO	  DE	  ATINGIDOS	  

Depois	  da	  fase	  inicial	  de	  pesquisa,	  no	  primeiro	  trimestre	  do	  ano	  de	  2018,	  a	  

equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  retomou	  os	  trabalhos	  no	  Território	  15	  –	  Linhares	  a	  partir	  de	  23	  

de	  agosto.	  Foram	  feitas	  seis	  reuniões	  e	  uma	  audiência	  pública	  entre	  agosto	  e	  novembro,	  

com	  os	  objetivos	  de:	  acompanhar	  a	  formação	  e	  a	  ampliação	  de	  uma	  Comissão	  de	  

Atingidos	  unificada	  e	  representativa	  para	  todo	  o	  território;	  explicar	  o	  escopo	  do	  

trabalho	  de	  uma	  Assessoria	  Técnica	  independente;	  explicar	  o	  processo	  de	  escolha	  da	  

Assessoria	  Técnica	  e	  o	  papel	  do	  Fundo	  Brasil;	  e	  formatar	  o	  evento	  de	  escolha.	  

A	  seguir,	  a	  sequência	  cronológica	  de	  atividades	  chamadas	  e/ou	  acompanhadas	  

pela	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  nesta	  etapa.	  

	  

-‐	  23	  de	  agosto,	  surfistas,	  sede	  do	  município	  de	  Linhares:	  no	  Auditório	  Juparanã	  do	  

Ministério	  Público	  Federal,	  na	  sede	  do	  município	  de	  Linhares,	  foi	  realizada	  reunião	  com	  

surfistas	  dos	  distritos	  litorâneos	  de	  Regência,	  Povoação	  e	  Pontal	  do	  Ipiranga,	  conduzido	  

pelos	  defensores	  públicos	  Rafael	  Portella	  (do	  Estado	  do	  Espírito	  Santo)	  e	  João	  Marcos	  

Mariano	  (da	  União)	  e	  pela	  equipe	  de	  campo	  do	  Fundo	  Brasil.	  Estiveram	  presentes	  32	  

atingidos	  e	  atingidas.	  	  
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Figura	  3:	  Reunião	  com	  surfistas.	  23	  ago	  2018.	  	  

Foto:	  	  Henrique	  Fornazin/Fundo	  Brasil	  
	   	  

Os	  surfistas	  reivindicam	  o	  reconhecimento	  como	  atingidos	  desde	  o	  rompimento	  

da	  barragem	  de	  Fundão	  em	  Mariana.	  O	  defensor	  Rafael	  Portella	  propôs	  aos	  presentes	  

que	  pensassem	  em	  conjunto	  sobre	  como	  reunir	  elementos	  que	  comprovassem	  a	  

condição	  de	  atingidos	  e	  quais	  eram	  os	  danos	  específicos	  sofridos	  pela	  categoria.	  Além	  de	  

danos	  aos	  equipamentos	  para	  a	  prática	  do	  esporte,	  também	  danos	  relacionados	  ao	  surf	  

como	  patrimônio	  cultural	  das	  comunidades.	  Os	  presentes	  destacaram	  ainda	  as	  

incertezas	  sobre	  consequências	  à	  saúde	  do	  contato	  prolongado	  com	  a	  água	  do	  mar	  

contaminada	  por	  metais	  pesados.	  O	  defensor	  da	  União,	  João	  Marcos,	  destacou	  a	  

importância	  das	  Comissões	  de	  Atingidos	  para	  tais	  debates	  e	  sugeriu	  aos	  surfistas	  que	  

formassem	  grupos	  de	  trabalho	  e	  envolvessem	  as	  associações	  do	  esporte.	  Os	  

profissionais	  encaminharam	  a	  realização	  de	  reuniões	  mensais	  entre	  surfistas	  capixabas	  

e	  a	  obtenção	  de	  documentos	  como	  listas	  de	  associações,	  publicações	  na	  imprensa	  e	  

inscrições	  em	  campeonatos	  para	  comprovação	  de	  sua	  condição.	  	  

	  

-‐	  23	  de	  agosto,	  artesãos,	  sede	  do	  município	  de	  Linhares:	  na	  tarde	  do	  mesmo	  dia,	  os	  

dois	  defensores	  realizaram	  audiência	  pública	  na	  sede	  da	  Defensoria	  em	  Linhares,	  para	  

conversar	  com	  artesãs	  e	  artesãos	  de	  várias	  localidades	  do	  Estado	  (Baixo	  Guandú,	  Pontal	  

do	  Ipiranga,	  Aracruz,	  São	  Matheus,	  Linhares,	  Barra	  do	  Riacho,	  Santa	  Cruz,	  Campo	  

Grande,	  Barra	  Nova)	  sobre	  o	  não	  reconhecimento	  destes	  trabalhadores	  na	  sua	  condição	  
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de	  atingidos	  em	  relação	  às	  suas	  atividades	  ligadas	  ao	  artesanato.	  Os	  presentes	  

relataram:	  queda	  da	  qualidade	  e/ou	  perda	  de	  matéria-‐prima	  proveniente	  do	  Rio	  Doce,	  

tais	  como	  madeira,	  conchas,	  pedras,	  argila	  e	  areia;	  impacto	  negativo	  no	  turismo,	  com	  

consequentes	  prejuízos	  às	  vendas	  de	  produtos	  artesanais;	  que	  têm	  sido	  orientados	  pela	  

Fundação	  Renova	  a	  se	  cadastrarem	  como	  pescadores	  para	  pleitos	  de	  ajuda	  financeira;	  

prejuízos	  à	  saúde	  física	  e	  mental	  das	  pessoas	  que	  têm	  no	  fazer	  artesanal	  não	  apenas	  o	  

seu	  sustento,	  mas	  também	  o	  seu	  modo	  de	  vida.	  	  

A	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  explicou	  aos	  presentes	  a	  pauta	  da	  Assessoria	  Técnica	  

independente	  e	  os	  passos	  do	  processo	  de	  escolha.	  

	  

-‐	  24	  de	  outubro,	  atingidos	  de	  várias	  comunidades,	  sede	  do	  município	  de	  Linhares:	  

a	  reunião	  na	  sede	  do	  MPF,	  com	  registro	  de	  39	  pessoas	  em	  lista,	  teve	  como	  objetivo	  

formalizar	  a	  incorporação	  das	  comunidades	  de	  Areal,	  Pontal	  do	  Ipiranga,	  Urussuquara	  e	  

Barra	  Seca	  à	  Comissão	  de	  Atingidos	  de	  Linhares.	  Após	  as	  explicações	  do	  Fundo	  Brasil	  

sobre	  a	  etapa	  em	  andamento	  do	  processo	  de	  escolha,	  credenciamento	  de	  entidades	  e	  

recebimento	  de	  propostas	  preliminares	  de	  trabalho,	  representantes	  de	  comunidades	  

fizeram	  alguns	  informes	  sobre	  o	  estágio	  do	  debate	  político	  e	  social	  em	  seus	  territórios:	  

Areal	  informou	  que	  está	  em	  processo	  de	  reconhecimento	  como	  comunidade	  indígena	  

(índios	  Botocudos)	  	  e	  em	  processo	  de	  valorização	  de	  sua	  identidade	  cultural;	  Barra	  Seca	  

identificou	  em	  seu	  território	  necessidades	  de	  assistências	  jurídica,	  para	  as	  atividades	  

econômicas	  prejudicadas	  (comércio,	  pesca	  e	  turismo)	  e	  à	  saúde	  das	  pessoas	  e	  do	  meio	  

ambiente;	  Pontal	  do	  Ipiranga	  sofreu	  prejuízos	  nas	  atividades	  de	  hospitalidade,	  nas	  quais	  

investiram	  para	  o	  verão	  de	  2015/2016	  e	  o	  desastre	  no	  Rio	  Doce	  acabou	  com	  o	  

planejamento	  do	  turismo;	  Urussuquara	  demonstrou	  maior	  preocupação	  com	  questões	  

de	  saúde,	  como	  problemas	  dermatológicos,	  e	  com	  divisões	  causadas	  na	  comunidade	  pela	  

atuação	  seletiva	  e	  não	  explicada	  com	  clareza	  da	  Renova.	  Como	  apontamento,	  foi	  tirada	  a	  

data	  de	  9	  de	  novembro	  para	  apresentação	  do	  resultado	  do	  credenciamento	  de	  entidades.	  

	  

-‐	  6	  de	  novembro,	  Areal:	  a	  reunião	  teve	  como	  objetivo	  formalizar	  a	  mudança	  da	  

comunidade	  de	  Areal	  da	  Comissão	  de	  Atingidos	  de	  Regência	  para	  a	  Comissão	  de	  

Atingidos	  de	  Linhares.	  A	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  foi	  comunicada	  da	  mudança	  por	  duas	  

lideranças	  da	  localidade,	  que	  informaram	  que	  a	  alteração	  havia	  sido	  sugerida	  pelo	  
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procurador	  Paulo	  Trazzi	  (MPF)	  depois	  que	  Areal	  narrou	  a	  falta	  de	  afinidade	  com	  as	  

discussões	  realizadas	  pela	  Comissão	  de	  Atingidos	  do	  Território	  de	  Regência.	  A	  

comunidade	  de	  Areal,	  segundo	  as	  lideranças,	  temia	  que	  a	  particularidade	  do	  

reconhecimento	  como	  comunidade	  indígena	  não	  fosse	  devidamente	  tratada	  no	  âmbito	  

das	  demandas	  da	  Comissão	  de	  Atingidos	  de	  Regência.	  As	  lideranças	  reafirmaram	  a	  

preferência	  por	  compor	  a	  Comissão	  de	  Linhares,	  mesmo	  ponderando	  questões	  como,	  

por	  exemplo,	  a	  distância	  da	  Comunidade	  de	  Areal	  à	  sede	  do	  Município	  de	  Linhares.	  

	  

4.1.	  Apresentação	  in	  loco	  do	  resultado	  do	  credenciamento	  

Em	  9	  de	  novembro,	  na	  sede	  da	  Procuradoria	  da	  República	  no	  Município	  de	  

Linhares	  a	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  apresentou	  à	  Comissão	  de	  Atingidos	  o	  resultado	  do	  

credenciamento	  de	  entidades.	  Estiveram	  presentes	  36	  integrantes	  e	  também	  dois	  

representantes	  da	  Lactec4.	  	  

	  

	  
Figura	  4:	  Apresentaçnao	  da	  lista	  de	  entidades	  credenciadas.	  	  

09	  nov	  2018.	  Foto:	  Henrique	  Fornazin/Fundo	  Brasil	  
	   	  

A	  reunião	  seguiu	  o	  roteiro	  adotado	  pela	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  para	  os	  outros	  

encontros,	  com	  o	  mesmo	  objetivo,	  realizados	  em	  outros	  territórios	  do	  Espírito	  Santo:	  

retomada	  dos	  conceitos	  fundamentais	  do	  processo,	  como	  possibilidades	  e	  limitações	  da	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Consultoria	  contratada	  pelo	  MPF	  para	  fazer	  o	  diagnóstico	  socioambiental	  dos	  danos	  decorrentes	  do	  rompimento	  da	  
Barragem	  de	  Fundão.	  Disponível	  em	  <http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-‐pgr/diagnostico-‐do-‐desastre-‐de-‐mariana-‐
aponta-‐falta-‐de-‐dialogo-‐do-‐poder-‐publico-‐com-‐atingidos-‐e-‐danos-‐ambientais-‐irreparaveis-‐1>.	  Acesso	  em	  7	  jan	  2019.	  	  
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atuação	  da	  Assessoria	  Técnica;	  importância	  de	  uma	  Comissão	  de	  Atingidos	  ampla,	  

representativa	  e	  plural;	  apresentação	  dos	  exemplos	  das	  Assessorias	  Técnicas	  já	  

contratadas	  (Mariana,	  Barra	  Longa	  etc);	  informação	  de	  que	  a	  contratação	  da	  Assessoria	  

Técnica	  não	  interfere	  nem	  inviabiliza	  negociações	  individuais	  dos	  atingidos	  com	  a	  

Renova;	  e,	  por	  fim,	  apresentação	  dos	  nomes	  das	  entidades	  credenciadas	  e	  informações	  

básicas	  que	  permitissem	  pesquisas	  da	  própria	  Comissão.	  	  

Ao	  final	  da	  apresentação,	  o	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  perguntou	  aos	  

presentes	  se	  era	  do	  conhecimento	  da	  comissão	  local	  algum	  fato	  relevante	  a	  respeito	  das	  

organizações	  credenciadas	  que	  as	  desabonasse	  a	  participar	  do	  processo	  de	  escolha.	  Um	  

atingido	  indagou	  se	  a	  presença	  de	  pessoas	  ligadas	  às	  entidades	  no	  território	  antes	  do	  

momento	  da	  escolha	  seria	  interpretada	  como	  fator	  que	  pudesse	  descredencar	  entidades.	  

O	  Fundo	  Brasil	  informou	  que	  a	  atuação	  ou	  não	  no	  território	  não	  consistia	  em	  motivo	  

para	  o	  descredenciamento.	  	  

Formalizado	  o	  credenciamento,	  os	  atingidos	  deliberaram	  as	  datas	  para	  a	  reunião	  

de	  preparação	  do	  evento	  de	  escolha	  e	  para	  o	  evento	  em	  si.	  	  

	  

	  

5.	  CHAMADA	  PÚBLICA	  E	  CREDENCIAMENTO	  

Paralelamente	  a	  este	  trabalho	  de	  campo,	  o	  Fundo	  Brasil	  deu	  sequência	  às	  etapas	  

de	  Chamada	  Pública,	  análise	  de	  propostas	  preliminares	  e	  credenciamento	  de	  entidades.	  

Em	  14	  de	  setembro,	  o	  Fundo	  Brasil	  tornou	  pública	  a	  relação	  definitiva	  das	  organizações	  

credenciadas	  para	  o	  processo	  de	  escolha	  das	  Assessorias	  Técnicas	  aos	  atingidos	  pelo	  

rompimento	  da	  Barragem	  de	  Fundão.	  No	  Território	  15	  –	  Linhares,	  duas	  organizações	  se	  

inscreveram	  para	  o	  processo	  de	  credenciamento.	  Ambas	  atenderam	  aos	  requisitos	  do	  

termo	  de	  referência	  do	  território	  e	  foram	  credenciadas:	  

	  

-‐	  Associação	  de	  Desenvolvimento	  Agrícola	  Interestadual	  –	  Adai	  

-‐	  Rede	  Internacional	  de	  Ação	  Comunitária	  –	  Interação.	  	  	  
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6.	  RECEBIMENTO	  E	  ANÁLISES	  DE	  PROPOSTAS	  PRELIMINARES	  

Também	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  ocorriam	  os	  trabalhos	  de	  consolidação	  da	  

Comissão	  de	  Atingidos	  em	  campo,	  as	  cartas	  convite	  às	  duas	  entidades	  credenciadas	  para	  

apresentação	  de	  proposta	  preliminar	  de	  trabalho	  do	  Território	  15	  –	  Linhares	  foi	  enviada	  

em	  12	  de	  novembro	  de	  2018.	  	  

As	  organizações	  credenciadas	  receberam	  as	  cartas	  convite	  elaboradas	  pela	  

equipe	  do	  Fundo	  Brasil,	  apresentando	  orientações	  para	  a	  elaboração	  de	  suas	  propostas	  

preliminares	  de	  trabalho	  para	  o	  território.	  	  

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	  aberta	  pelo	  Fundo	  Brasil	  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	  dias	  úteis,	  a	  partir	  do	  recebimento	  das	  mensagens	  

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

propostas	  preliminares	  ao	  Fundo	  Brasil.	  

	  

6.1.	  Comitê	  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.	  Em	  

seguida	  foram	  produzidos	  pareceres	  técnicos	  sobre	  as	  propostas,	  que	  contaram	  com	  a	  

participação	  de	  um	  comitê	  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	  é	  elemento	  
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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	  do	  Comitê	  de	  Especialistas,	  o	  Fundo	  Brasil	  

elaborou	  um	  Termo	  de	  Referência.	  Este	  documento	  definiu	  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	  

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	  ressaltava	  que	  não	  caberia	  ao	  Comitê	  de	  Especialistas	  

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

decisão	  sobre	  a	  qualidade	  e	  pertinência	  das	  propostas	  cabe	  exclusivamente	  aos	  

atingidos,	  em	  processo	  deliberativo	  público	  a	  ser	  posteriormente	  realizado	  nas	  

comunidades.	  	  Os	  pareceres	  referentes	  ao	  Território	  de	  Baixo	  Guandu	  foram	  enviados	  ao	  

Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  Humanos	  por	  mensagem	  eletrônica	  em	  04	  de	  dezembro	  de	  

2018.	  

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.	  	  

	  

	  

7.	  ESCOLHA	  DA	  ASSESSORIA	  TÉCNICA	  

Uma	  reunião	  para	  definição	  de	  demandas,	  logística	  e	  metodologia	  do	  evento	  de	  

escolha	  foi	  realizada	  em	  22	  de	  novembro	  de	  2018,	  com	  presença	  da	  equipe	  do	  Fundo	  

Brasil	  e	  de	  15	  atingidos	  e	  atingidas	  das	  diversas	  localidades	  que	  compõem	  o	  Território	  

de	  Linhares.	  Foram	  deliberadas	  a	  data	  da	  reunião	  de	  escolha	  e	  as	  etapas	  do	  encontro,	  

descritas	  no	  subitem	  7.1	  (Metodologia	  da	  reunião).	  Também	  neste	  encontro	  foi	  

comunicada	  à	  Comissão	  de	  Atingidos	  a	  desistência	  da	  Rede	  Interação	  de	  participar	  do	  

processo	  e	  que,	  portanto,	  Adai	  seria	  a	  entidade	  a	  se	  apresentar	  na	  reunião	  de	  escolha.	  
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Dois	  veículos	  da	  imprensa	  capixaba	  noticiaram	  a	  realização	  da	  reunião	  de	  escolha	  

de	  Assessoria	  Técnica	  de	  Linhares,	  enfatizando	  que	  o	  evento	  era	  aberto	  ao	  público:	  “O	  

Pioneiro”	  e	  “Correio	  do	  Estado”.	  

O	  Guararema	  Clube,	  no	  centro	  do	  município	  de	  Linhares,	  hospedou	  o	  evento	  de	  

escolha	  da	  Assessoria	  Técnica,	  em	  11	  de	  dezembro.	  Participaram	  215	  atingidos	  e	  

atingidas,	  registrados	  em	  lista	  de	  presença,	  o	  defensor	  público	  Rafael	  Portella,	  a	  

promotora	  de	  justiça	  Mônica	  Medina,	  o	  procurador	  da	  República	  Paulo	  Henrique	  Trazzi	  

(MPF)	  e,	  pelo	  Fundo	  Brasil,	  a	  equipe	  de	  campo	  do	  Espírito	  Santo,	  a	  assessora	  da	  

coordenação	  Amanda	  de	  Souza	  Camargo	  e	  o	  advogado	  Fernando	  Nabais	  da	  Furriela.	  	  

	  

	  
Figura	  5:	  Credenciamento	  de	  participantes	  do	  evento	  de	  escolha	  	  
em	  Linhares.	  11	  dez	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  

	   	  

Depois	  da	  etapa	  inicial	  de	  credenciamento	  dos	  participantes,	  Gabriel	  Strautman,	  

representando	  o	  Fundo	  Brasil,	  abriu	  a	  reunião	  informando	  que	  se	  tratava	  do	  oitavo	  

evento	  de	  escolha	  de	  Assessoria	  Técnica	  no	  território	  capixaba.	  Apresentou	  os	  membros	  

do	  Ministério	  Público	  e	  da	  Defensoria	  Pública	  presentes	  à	  reunião	  e	  os	  convidou	  a	  

fazerem	  suas	  falas	  iniciais.	  

	   A	  promotora	  de	  justiça	  Mônica	  Medina	  (Ministério	  Público	  do	  Espírito	  Santo)	  

celebrou	  a	  escolha	  da	  Assessoria	  Técnica	  independente	  como	  forma	  de	  mensurar	  a	  

extensão	  dos	  danos	  provocados	  a	  Linhares	  pelos	  rejeitos	  da	  Barragem	  de	  Fundão	  do	  

ponto	  de	  vista	  dos	  atingidos,	  sem	  interferência	  das	  empresas	  causadoras	  dos	  danos.	  	  

	   Rafael	  Portella	  (Defensoria	  Pública)	  destacou	  que	  a	  Assessoria	  Técnica	  é	  a	  

ferramenta	  que	  a	  população	  atingida	  precisa	  para	  conseguir	  provar	  os	  danos	  e	  prejuízos	  
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sofridos.	  Lembrou	  que	  a	  entidade	  de	  assessoria	  terá	  como	  missão	  ser	  um	  canal	  de	  

informações	  de	  confiança	  para	  os	  atingidos,	  e	  que	  os	  profissionais	  da	  Assessoria	  

ajudarão	  os	  atingidos	  a	  argumentarem	  em	  igualdade	  de	  condições	  com	  os	  técnicos	  da	  

Renova.	  	  

	  

	  
Figura	  6:	  Rafael	  Portella,	  da	  Defensoria	  Pública.	  	  
11	  dez	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  

	   	  

	   O	  defensor	  destacou	  a	  abrangência	  da	  mobilização,	  o	  tamanho	  dos	  territórios	  na	  

Bacia	  do	  Rio	  Doce	  e	  lembrou	  que	  era	  provável	  que	  alguns	  dos	  presentes	  ainda	  não	  

tivessem	  compreendido	  bem	  o	  papel	  de	  uma	  Assessoria	  Técnica	  independente.	  “Então	  

perguntem”,	  disse.	  “Não	  existe	  pergunta	  boba,	  bobeira	  é	  não	  perguntar.	  Para	  ouvirmos	  

entidades	  hoje,	  foi	  um	  longo	  percurso,	  com	  participação	  da	  Defensoria,	  do	  Ministério	  

Público,	  das	  Comissões	  de	  Atingidos.”	  

Paulo	  Trazzi	  (MPF)	  fez	  uma	  rápida	  fala:	  “Quero	  dizer	  que	  estou	  muito	  feliz	  de	  ver	  

esse	  grupo	  unido,	  coeso.	  Eu	  desejo	  a	  todos	  uma	  excelente	  reunião.	  Vocês	  vão	  fazer	  uma	  

escolha	  muito	  importante.	  É	  uma	  grande	  responsabilidade.	  Quando	  a	  gente	  tem	  esse	  

poder	  na	  mão,	  o	  resultado	  também	  é	  responsabilidade	  nossa.”	  

	   Com	  a	  desistência	  da	  Rede	  Interação	  de	  participar	  do	  processo	  de	  seleção	  de	  

entidades	  em	  todo	  o	  Estado,	  Rafael	  Portella	  explicou	  aos	  presentes	  a	  consequência	  para	  

a	  natureza	  da	  escolha.	  “Hoje	  saímos	  com	  um	  encaminhamento:	  uma	  Assessoria	  Técnica	  

escolhida	  ou	  não.”	  
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	   Gabriel	  Strautman,	  do	  Fundo	  Brasil,	  retomou	  a	  palavra	  para	  exemplificar	  

situações	  de	  atuação	  das	  Assessorias	  Técnicas	  independentes	  em	  municípios	  onde	  as	  

entidades	  já	  estão	  atuando.	  “Em	  Mariana,	  Barra	  Longa,	  que	  foram	  os	  primeiros,	  e,	  este	  

ano,	  Rio	  Doce	  e	  Santa	  Cruz	  do	  Escalvado,	  os	  atingidos	  e	  atingidas	  que	  se	  reúnem	  na	  

Comissão	  local	  contam	  com	  o	  apoio	  fundamental	  de	  um	  corpo	  técnico	  para	  ajudá-‐los	  a	  

dar	  tratamento	  aos	  impactos	  que	  sofrem,	  às	  violações	  de	  direitos,	  e	  transformar	  esse	  

diagnóstico	  em	  estratégia	  de	  reparação.	  Outro	  aspecto	  fundamental:	  a	  Assessoria	  

Técnica	  potencializa	  os	  processos	  de	  negociação	  coletiva.	  O	  trabalho	  conjunto	  da	  

Comissão	  de	  Atingidos	  e	  da	  Assessoria	  Técnica	  faz	  com	  que	  a	  luta	  de	  vocês	  dê	  um	  salto”.	  

Continuou:	  “Nosso	  trabalho	  é	  garantir	  que	  a	  Assessoria	  Técnica	  seja	  escolhida	  pelos	  

atingidos	  e	  atingidas	  de	  Linhares”.	  

	   Gabriel	  informou	  que,	  com	  a	  desistência	  da	  Rede	  Interação,	  apenas	  Adai	  faria	  sua	  

exposição	  de	  proposta	  preliminar.	  Em	  seguida,	  leu	  a	  carta	  da	  Rede	  Interação	  com	  a	  

justificativa	  da	  desistência.	  O	  texto	  está	  a	  seguir.	  

	  

“Caros,	  boa	  tarde.	  

Informamos	  que	  não	  seguiremos	  participando	  do	  processo	  seletivo	  para	  escolha	  

das	  Assessorias	  Técnicas	  do	  Programa	  Rio	  Doce.	  

	   Considerando	  todo	  o	  contexto,	  chegamos	  à	  conclusão	  de	  que	  não	  vale	  continuar	  o	  

investimento	  no	  processo.	  

Não	  faremos,	  portanto,	  mais	  ajustes	  nas	  propostas	  já	  enviadas	  e	  nem	  novas	  visitas	  

às	  comunidades.	  

Agradecemos	  o	  apoio	  do	  Fundo	  Brasil	  até	  aqui	  e	  ficamos	  à	  disposição	  para	  atender	  

eventuais	  novas	  demandas	  dentro	  de	  nosso	  escopo	  de	  atuação.	  

Atenciosamente,	  

Equipe	  Interação”	  

	  

Após	  a	  leitura	  da	  carta,	  o	  defensor	  Rafael	  Portella	  ainda	  ressaltou	  que	  não	  havia	  como	  

obrigar	  entidades	  que	  haviam	  sido	  inicialmente	  credenciadas	  a	  levarem	  o	  processo	  até	  o	  

fim,	  até	  o	  momento	  da	  escolha.	  O	  defensor	  público	  disse	  que	  era	  importante	  continuar	  as	  

etapas	  do	  processo	  e	  realizar	  a	  reunião	  de	  escolha	  em	  respeito	  à	  mobilização	  dos	  

atingidos	  e	  atingidas	  do	  territórios	  presentes	  na	  reunião.	  	  
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7.1.	  Metodologia	  da	  reunião	  

O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  explicou	  as	  etapas	  da	  reunião	  de	  escolha.	  	  

	  

-‐	  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	  da	  entidade	  deveriam	  se	  

retirar;	  

-‐	  O	  microfone	  seria	  aberto	  aos	  atingidos	  e	  atingidas	  para	  que	  defendessem	  posições;	  	  

	  

7.2.	  Apresentação	  

Antes	  de	  chamar	  a	  Adai	  para	  se	  apresentar,	  o	  Fundo	  Brasil	  convidou	  um	  

integrante	  da	  Comissão	  de	  Regência,	  que	  já	  havia	  feito	  sua	  escolha	  em	  data	  anterior,	  

para	  fazer	  uma	  fala,	  respondendo	  a	  uma	  demanda	  do	  procurador	  da	  República	  Paulo	  

Trazzi.	  	  

“A	  Assessoria	  Técnica	  é	  uma	  ferramenta	  importante,	  resultado	  da	  luta	  de	  um	  bom	  

tempo.	  Eu	  queria	  destacar	  aqui	  hoje	  o	  seguinte:	  Assessoria	  Técnica	  é	  fundamental	  para	  a	  

gente	  poder	  avançar	  na	  luta	  pelos	  nossos	  direitos.	  Agora,	  ela	  não	  funciona	  se	  as	  

comunidades	  não	  se	  organizarem	  adequadamente.	  O	  sucesso	  da	  Assessoria	  depende	  do	  

sucesso	  da	  organização	  da	  Comissão	  de	  Atingidos.”	  Ele	  destacou	  a	  necessidade	  de	  união	  

na	  comunidade,	  sem	  interferências	  de	  problemas	  pessoais,	  e	  se	  colocou	  à	  disposição	  

para	  ajudar	  na	  organização	  da	  comunidade	  de	  Linhares.	  	  

	  

“Sem	  organização	  popular	  não	  	  

tem	  garantia	  de	  direitos”.	  	  

(Atingido	  de	  Regência,	  convidado	  

	  a	  falar	  na	  escolha	  de	  Linhares)	  
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6.2.1.	  Associação	  de	  Desenvolvimento	  Agrícola	  Interestadual	  –	  Adai	  

Duas	  representantes	  se	  revezaram	  para	  apresentar	  à	  plenária	  a	  Adai	  e	  sua	  

proposta	  preliminar.	  Lidiene	  de	  Souza	  contou	  que	  a	  entidade	  apresentou	  proposta	  para	  

todos	  os	  territórios	  do	  Espírito	  Santo	  e	  que	  tinha	  sido	  escolhida	  nos	  sete	  territórios	  

anteriores,	  até	  aquele	  momento.	  	  

	  

	  
Figura	  7:	  Adai	  apresenta	  sua	  proposta.	  	  

11	  dez	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  
	   	  

Apresentou	  a	  trajetória	  da	  Adai.	  A	  entidade	  foi	  fundada	  em	  1993	  em	  Erechim,	  no	  

Rio	  Grande	  do	  Sul.	  Tem	  como	  missão	  “desenvolver	  ações	  para	  apoiar	  as	  populações	  

atingidas	  e/ou	  ameaçadas	  por	  barragens,	  buscando	  combater	  as	  desigualdades”.	  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.	  Lidiene	  destacou	  o	  Projeto	  Cisternas,	  no	  qual	  a	  entidade	  atuou	  em	  12	  

Estados	  brasileiros;	  o	  Projeto	  de	  Reassentamento	  dos	  Atingidos	  pela	  obra	  de	  

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

assistência	  técnica	  agrícola	  na	  região	  da	  Barragem	  de	  Machadinho	  (Rio	  Grande	  do	  Sul).	  

Informou	  o	  número	  de	  beneficiados	  pela	  atuação	  da	  entidade,	  13	  mil	  diretos,	  mais	  de	  50	  

mil	  indiretos.	  	  

“Trabalhamos	  com	  comunidades	  atingidas	  e	  ameaçadas.	  O	  primeiro	  passo	  é	  lutar	  

para	  que	  o	  direito	  não	  seja	  violado.	  Onde	  a	  gente	  está	  é	  para	  lutar	  para	  combater	  as	  

desigualdades”,	  afirmou	  Lidiene.	  
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Adriana	  Dantas	  assumiu	  a	  apresentação	  para	  falar	  do	  trabalho	  específico	  que	  a	  

Adai	  pretende	  desenvolver	  em	  Linhares.	  “O	  objetivo	  da	  Assessoria	  Técnica	  é	  a	  promoção	  

e	  efetivação	  de	  direitos	  das	  comunidades	  pela	  via	  da	  auto-‐organização	  das	  famílias.	  A	  

Assessoria	  é	  uma	  facilitadora	  na	  comunicação	  entre	  poder	  público,	  atingidos	  e	  

empresas”,	  disse.	  	  

Apresentou	  os	  objetivos	  específicos	  do	  trabalho	  da	  Adai	  no	  território:	  

	  

-‐	  Fomento	  à	  auto-‐organização;	  

-‐	  Mapeamento	  das	  ações	  e	  da	  situação	  cadastral;	  

-‐	  Proposta	  de	  saúde	  popular;	  

-‐	  Estudos	  socioeconômico,	  socioambiental;	  análises	  dos	  impactos	  na	  renda	  familiar;	  

-‐	  Viabilização	  de	  acompanhamento	  jurídico	  com	  linguagem	  acessível	  para	  informação	  e	  

encaminhamentos;	  

-‐	  Estudos	  para	  reconhecimento	  e	  titulação	  das	  comunidades	  tradicionais.	  

	  

A	  representante	  da	  Adai	  falou	  da	  necessidade	  de	  contratação	  de	  profissionais	  

diversos	  e	  de	  realização	  de	  visitas	  coletivas	  para	  a	  resolução	  de	  problemas,	  de	  acordo	  

com	  o	  seguinte	  fluxo:	  Comissão	  de	  Atingidos	  –	  visitas	  para	  compreensão	  de	  demandas	  

coletivas	  –	  grupos	  de	  trabalho.	  “A	  Assessoria	  é	  um	  projeto	  com	  início,	  meio	  e	  fim.	  

Precisamos	  deixar	  benefícios.	  Por	  isso	  é	  importante	  que	  os	  atingidos	  estejam	  junto	  com	  

a	  gente	  num	  debate	  de	  formação,	  seminários	  e	  nos	  encaminhamentos.	  Durante	  a	  

assessoria,	  várias	  decisões	  serão	  feitas	  junto	  com	  vocês.”	  

Especificamente	  sobre	  contratações	  de	  profissionais,	  Adriana	  informou	  que	  eles	  

podem	  ser	  contratados	  entre	  as	  pessoas	  da	  própria	  comunidade,	  caso	  correspondam	  às	  

capacidades	  técnicas	  demandadas	  pelos	  trabalhos.	  Explicou	  o	  sistema	  de	  visitas	  às	  

comunidades.	  “Vai	  ter	  um	  calendário	  definido	  com	  a	  Comissão	  de	  Atingidos.	  Tal	  dia	  vem	  

a	  pessoa	  da	  saúde,	  outro	  dia	  os	  técnicos	  agrícolas,	  em	  outro,	  os	  advogados.	  Todos	  farão	  

visitas	  às	  comunidades,	  coletivas.	  Não	  chegará	  ninguém	  batendo	  na	  porta,	  serão	  visitas	  

às	  comunidades.	  E	  durante	  essas	  visitas	  surgirão	  demandas	  e	  problemas	  que	  serão	  

passados	  para	  os	  grupos	  de	  trabalho.”	  
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Para	  encerrar	  a	  fala,	  a	  representante	  da	  Adai	  reafirmou	  o	  compromisso,	  a	  

idoneidade	  e	  a	  experiência	  da	  entidade.	  E	  se	  colocou	  à	  disposição	  para	  os	  

questionamentos.	  	  

	  

6.2.1.1.	  Perguntas	  à	  Adai	  

O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  lembrou	  que	  os	  presentes	  deveriam	  se	  dirigir	  à	  

equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  para	  se	  inscrever	  para	  fazer	  perguntas,	  que	  seriam	  feitas	  e	  

respondidas	  em	  blocos.	  

Uma	  moradora	  do	  assentamento	  abriu	  a	  rodada	  apresentando	  uma	  dúvida	  sobre	  

orientação	  jurídica	  para	  pessoas	  que	  já	  procuraram	  outros	  advogados,	  coletiva	  ou	  

individualmente,	  “se	  mesmo	  assim	  as	  pessoas	  poderão	  fazer	  parte	  do	  processo	  jurídico	  

da	  Adai.”	  	  

Outra,	  de	  Pontal	  do	  Ipiranga,	  questionou	  sobre	  gratuidade	  da	  assessoria	  jurídica	  

para	  atingidos,	  parceria	  com	  a	  Prefeitura	  para	  atendimento	  à	  saúde	  dos	  atingidos	  e	  

qualidade	  da	  água	  consumida	  pelas	  crianças	  do	  distrito	  no	  período	  escolar.	  	  

“Gostaríamos	  de	  saber	  o	  que	  nos	  assegura	  de	  sermos	  atingidos	  como	  indígenas	  

especificamente.	  Mesmo	  a	  gente	  em	  processo	  de	  reconhecimento,	  vamos	  ter	  esse	  

atendimento	  específico,	  diferenciado?”,	  foi	  outra	  pergunta.	  

	  

	  
Figura	  8:	  Atingidos	  e	  atingidas	  perguntam.	  	  

11	  dez	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  
	   	  

A	  Adai	  respondeu	  que	  os	  profissionais	  da	  Assessoria	  Técnica	  estarão	  

inteiramente	  à	  disposição	  dos	  atingidos	  e	  atingidas	  e	  que	  o	  trabalho	  deles,	  para	  as	  
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comunidades,	  será	  gratuito.	  Explicou	  que	  a	  referência	  para	  chegar	  aos	  problemas	  de	  

cada	  um	  será	  sempre	  a	  Comissão	  de	  Atingidos,	  e	  por	  isso	  a	  participação	  é	  importante.	  

Que	  o	  fortalecimento	  dos	  aparelhos	  públicos	  de	  saúde	  é,	  sim,	  uma	  das	  atuações	  da	  

Assessoria	  e,	  para	  isso,	  os	  próprios	  atingidos	  devem	  dizer	  o	  que	  deve	  ser	  feito	  e	  onde	  as	  

parcerias	  podem	  ser	  buscadas.	  Sobre	  a	  especificidade	  do	  território	  indígena,	  a	  

representante	  afirmou:	  “Quero	  ressaltar	  que	  onde	  a	  Adai	  atua,	  ela	  busca	  atuar	  dentro	  da	  

particularidade	  de	  cada	  território”.	  O	  processo	  de	  reconhecimento,	  disse,	  não	  inviabiliza	  

essa	  especificidade.	  	  

Sobre	  assessoria	  jurídica,	  a	  representante	  da	  Adai	  tentou	  ser	  mais	  específica:	  “A	  

Assessoria	  é	  para	  todos	  os	  atingidos,	  independentemente	  se	  têm	  advogados	  

particulares.	  Eu	  só	  quero	  ressaltar	  aqui	  que	  a	  equipe	  jurídica	  da	  Assessoria	  não	  vai	  fazer	  

o	  papel	  da	  Defensoria	  Pública	  ou	  dos	  advogados	  particulares.	  Quem	  representa	  os	  

atingidos	  coletivamente	  é	  a	  Defensoria	  Pública,	  quem	  representa	  individualmente	  o	  

atingido	  é	  advogado	  particular.	  A	  Assessoria	  Técnica	  é	  coletiva.	  Assessoria	  Técnica	  é	  

para	  todas	  as	  pessoas	  que	  foram	  atingidas	  pela	  Barragem	  de	  Fundão.	  

	  

	  
Figura	  9:	  Família	  participa	  do	  evento	  de	  escolha.	  	  
11	  dez	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  

	  

Nova	  rodada	  de	  perguntas	  começou,	  com	  mais	  três	  dúvidas.	  

De	  Barra	  Seca	  veio	  o	  questionamento	  sobre	  a	  capacidade	  da	  futura	  Assessoria	  

Técnica	  de	  dar	  conta	  da	  quantidade	  de	  trabalho	  a	  fazer:	  “Vocês	  perceberam	  a	  

quantidade	  de	  pessoas	  presentes,	  e	  aqui	  está	  apenas	  a	  ponta	  do	  iceberg	  das	  nossas	  

comunidades.	  O	  grande	  número	  de	  pessoas	  está	  lá,	  desassistidas	  e	  esperançosas.	  Os	  
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técnicos	  contratados	  prestarão	  serviços	  para	  todas	  comunidades	  ao	  mesmo	  tempo?	  

Vocês	  terão	  todos	  esses	  profissionais?	  Eles	  estarão	  lá	  em	  Barra	  Seca?”	  

Novo	  questionamento	  de	  Pontal	  do	  Ipiranga	  versou	  sobre	  o	  tempo	  do	  trabalho	  da	  

Assessoria	  e	  a	  qualidade	  da	  água	  do	  mar.	  	  

Uma	  integrante	  de	  movimento	  social	  da	  área	  da	  agricultura:	  “Sou	  educadora	  e	  

temos	  uma	  luta	  muito	  grande	  no	  campo	  em	  relação	  a	  fechamentos	  de	  escolas.	  Eu	  queria	  

saber	  como	  a	  Adai	  atua	  nessa	  área”.	  	  

A	  Adai	  começou	  as	  respostas	  pela	  dúvida	  sobre	  darem	  conta	  do	  trabalho.	  “As	  

demandas	  são	  levantadas	  e	  vocês	  vão	  perceber	  que	  têm	  problemas	  semelhantes.	  

Individualmente,	  é	  humanamente	  impossível.	  O	  trabalho	  é	  coletivo.	  Se	  preciso,	  podemos	  

fazer	  mutirão,	  principalmente	  na	  parte	  jurídica,	  trazer	  profissionais	  a	  mais	  para	  darem	  

conta	  da	  demanda.”	  	  

“Quanto	  ao	  tempo	  para	  resolver	  toda	  essa	  bagunça,	  a	  Assessoria	  Técnica	  tem	  uma	  

proposta	  de	  quatro	  anos	  de	  trabalho.	  É	  um	  processo	  contínuo,	  não	  vamos	  chegar	  e	  

resolver	  os	  problemas	  de	  uma	  vez.	  A	  gente	  fortalece	  para	  que	  esses	  problemas	  sejam	  

resolvidos,	  ajuda	  nas	  demandas.”	  

Sobre	  educação,	  responderam	  que	  é	  um	  eixo	  da	  Assessoria,	  não	  no	  contexto	  do	  

currículo	  da	  educação	  formal,	  mas	  no	  aspecto	  da	  promoção	  de	  formações	  sobre	  direitos	  

aos	  atingidos.	  	  

Mais	  duas	  perguntas	  se	  seguiram,	  vindas	  de	  integrante	  da	  associação	  de	  surfistas	  

e	  de	  moradora	  de	  Pontal	  do	  Ipiranga.	  “Nós	  somos	  diretamente	  atingidos	  porque	  estamos	  

no	  mar.	  Praticamos	  surf	  por	  lazer	  e	  profissão.	  No	  período	  que	  aconteceu	  essa	  tragédia,	  

nós	  começamos	  a	  ter	  problemas	  na	  vista	  e	  na	  pele.	  Em	  Regência,	  tivemos	  muita	  

contaminação.	  Queremos	  saber	  das	  análises.	  Queremos	  saber	  de	  vocês	  qual	  vai	  ser	  o	  

projeto	  pra	  nos	  proteger	  e	  nos	  defender	  na	  prática.”	  

“Sou	  esposa	  de	  pescador	  e	  professora	  e	  me	  interessa	  o	  edital	  para	  trabalhar	  na	  

Assessoria	  Técnica.	  Quando	  será	  aberto?	  Quais	  vagas?”	  

Da	  Adai:	  “Em	  relação	  ao	  surf,	  primeiro	  a	  gente	  tem	  que	  provar	  as	  contaminações	  

com	  análises	  e	  fazer	  a	  ligação	  com	  os	  problemas	  de	  saúde	  que	  vocês	  apresentaram.	  Um	  

dos	  42	  programas	  de	  reparação	  da	  Renova	  é	  a	  recuperação	  dos	  mananciais.	  É	  um	  

processo	  longo	  e	  temos	  de	  buscar	  alternativas.	  Lazer	  não	  é	  bobagem,	  tem	  muita	  gente	  

com	  problemas	  psicológicos.	  Em	  relação	  ao	  edital	  para	  contratação,	  ainda	  há	  um	  longo	  
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processo	  de	  negociação	  da	  contratação	  da	  Assessoria.	  As	  contratações	  de	  profissionais	  

só	  são	  feitas	  após	  efetivada	  a	  contratação	  da	  Assessoria.	  É	  importante	  ressaltar	  que	  vai	  

ser	  divulgado	  para	  todo	  mundo	  o	  edital”.	  

Seguiu-‐se	  o	  bloco	  final	  de	  questionamentos.	  

“A	  análise	  que	  eles	  [Renova]	  fazem	  é	  incompleta,	  só	  pegam	  água	  de	  beira	  de	  rio.	  

Queria	  saber	  como	  fazer”,	  perguntou	  um	  atingido	  de	  Pontal	  do	  Ipiranga.	  

Um	  surfista	  perguntou	  sobre	  a	  possibilidade	  de	  reconhecimento	  para	  quem	  tem	  

casa	  de	  veraneio.	  Também	  perguntou	  sobre	  segurança	  para	  a	  saúde	  de	  quem	  usa	  a	  praia,	  

alegando	  que	  surfistas	  de	  outras	  partes	  do	  país	  não	  se	  inscrevem	  nos	  torneios	  em	  

Linhares	  por	  causa	  da	  incerteza	  sobre	  contaminação.	  

O	  atingido	  seguinte	  fez	  uma	  longa	  fala	  sobre	  as	  várias	  esferas	  da	  vida	  afetadas	  

pelo	  rompimento	  da	  barragem	  de	  Fundão,	  em	  Mariana.	  Defendeu	  a	  ideia	  de	  ter	  uma	  

Assessoria	  Técnica	  a	  serviço	  das	  reivindicações	  dos	  atingidos	  e	  atingidas.	  	  

	  

“Nós	  não	  estamos	  fragmentados	  como	  

indígenas,	  surfistas,	  como	  pessoas	  que	  

praticam	  lazer,	  não	  estamos	  fragmentados	  

como	  pessoas.	  Para	  nós,	  interessa	  sermos	  

todos.	  Sou	  militante	  dos	  movimentos	  sociais.	  

Como	  um	  todo	  me	  sinto	  integrado,	  me	  sinto	  

impactado	  e	  tocado	  porque	  nasci	  na	  beira	  do	  

Rio	  Doce,	  meu	  primeiro	  banho	  foi	  no	  Rio	  

Doce,	  a	  primeira	  água	  que	  tomei	  na	  minha	  

vida	  foi	  do	  Rio	  Doce,	  meu	  umbigo	  foi	  jogado	  

no	  Rio	  Doce,	  então	  eu	  sinto	  que	  sou	  parte	  de	  

tudo.	  Somos	  um	  grupo	  único	  de	  atingidos	  

com	  nossas	  particularidades,	  e	  	  

todos	  nós	  temos	  direitos.”	  

(Atingido	  de	  Linhares)	  
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A	  equipe	  da	  Adai	  concordou	  que	  a	  Assessoria	  deve	  ser	  um	  contraponto	  a	  tudo	  o	  

que	  a	  Renova	  impõe	  aos	  atingidos	  e	  atingidas.	  

Recomeçaram	  as	  perguntas.	  “A	  Adai	  vai	  trabalhar	  com	  diagnóstico	  ou	  vai	  

elaborar	  projetos?”,	  quis	  saber	  um	  atingido.	  Ele	  usou	  como	  exemplo	  a	  possibilidade	  de	  

captação	  de	  água	  para	  consumo	  em	  lagoas,	  em	  algumas	  comunidades,	  e	  ainda:	  “No	  caso	  

da	  minha	  comunidade	  tivemos	  o	  dano	  à	  memória	  coletiva,	  o	  que	  também	  provocou	  a	  

desvalorização	  dos	  imóveis.	  Queremos	  criar	  um	  projeto	  para	  recuperar	  a	  imagem	  desse	  

legado.	  Teremos	  condição	  de	  fazer	  esse	  tipo	  de	  projeto	  com	  a	  Adai?”	  

A	  última	  pergunta	  foi	  sobre	  o	  que	  a	  Adai	  poderia	  fazer	  para	  evitar	  que	  as	  

empresas	  causadoras	  do	  desastre	  no	  Rio	  Doce	  “enrolem	  o	  povo”.	  “Qual	  a	  grandeza	  da	  

Adai?”,	  questionou	  a	  atingida.	  

Da	  Adai:	  “Sobre	  análises,	  a	  Renova	  contratou	  várias	  do	  interesse	  dela.	  A	  

Assessoria	  Técnica	  está	  prevendo	  várias	  análises:	  dá	  água,	  do	  solo,	  da	  renda	  de	  vocês,	  da	  

matriz	  de	  danos.	  Tudo	  para	  contrapor.	  A	  Assessoria	  tem	  que	  trazer	  análises	  técnicas	  da	  

confiança	  de	  vocês,	  com	  independência.	  E	  tem	  mais	  uma	  diferença,	  essas	  análises	  não	  

ficam	  com	  a	  Adai,	  todas	  as	  informações	  têm	  de	  chegar	  aos	  atingidos.	  Serão	  várias	  

análises	  de	  acordo	  com	  o	  tempo	  e	  a	  etapa,	  que	  serão	  debatidas	  com	  vocês	  por	  meio	  de	  

grupos	  de	  trabalho.	  E	  é	  essencial	  vocês	  terem	  essa	  informação	  para	  ir	  para	  a	  negociação	  

com	  a	  Renova”.	  

À	  pergunta	  sobre	  o	  surf,	  a	  representante	  da	  Adai	  respondeu	  que	  “a	  primeira	  coisa	  

é	  que	  a	  gente	  precisa	  refazer	  a	  avaliação	  cadastral	  e	  de	  renda	  para	  mostrar	  que	  a	  Renova	  

não	  está	  reconhecendo	  todas	  as	  pessoas	  atingidas.	  Sobre	  o	  impacto	  na	  saúde	  e	  a	  

contaminação,	  a	  Renova	  não	  traz	  com	  clareza.	  A	  assessoria	  técnica	  prevê	  vários	  

levantamentos	  e	  diagnósticos	  na	  área	  da	  saúde	  para	  saber	  como	  está	  a	  situação”.	  

“Se	  a	  Adai	  faz	  diagnóstico	  ou	  projeto?	  A	  Assessoria	  faz	  levantamento	  das	  

demandas	  da	  comunidade.	  A	  partir	  dos	  laudos,	  análises,	  coletivamente,	  serão	  discutidas	  

e	  construídas	  alternativas	  que	  serão	  levadas	  para	  a	  Renova.	  Descobre-‐se	  a	  demanda,	  

apresenta-‐se	  e	  exige-‐se	  que	  ela	  seja	  resolvida.	  Hoje	  é	  a	  Renova	  que	  diz	  como	  vocês	  

devem	  ser	  atendidos,	  mas	  tem	  que	  ser	  o	  contrário.	  Vocês	  que	  têm	  de	  pontuar	  como	  a	  

Renova	  tem	  que	  atender.	  Uma	  parte	  do	  nosso	  projeto	  contempla	  oficinas,	  espaço	  de	  

formação	  sobre	  a	  preservação	  e	  a	  recuperação	  da	  memória.	  Quando	  a	  barragem	  se	  
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rompe	  também	  se	  perdem	  relações	  sociais,	  vão	  se	  perdendo	  questões	  da	  cultura.	  Temos	  

vários	  produtos	  nesse	  elo	  do	  resgate	  da	  memória	  da	  comunidade.”	  

	  O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  agradeceu	  a	  participação	  da	  Adai	  e	  as	  

representantes	  da	  entidade	  se	  retiraram	  do	  espaço.	  

	  

7.3.	  Debate	  

	   Nesse	  momento	  da	  reunião,	  apesar	  da	  ponderação	  do	  representante	  do	  Fundo	  

Brasil	  de	  que,	  se	  alguém	  tivesse	  algo	  a	  dizer	  em	  contrário	  à	  escolha	  da	  Adai,	  seria	  

importante	  falar	  a	  todos,	  as	  intervenções	  foram	  favoráveis	  à	  escolha.	  

“Vimos	  que	  a	  Adai	  teve	  responsabilidade	  e	  foi	  a	  única	  [entidade]	  que	  mostrou	  

interesse.	  Eu	  acho	  que	  é	  uma	  boa	  opção	  a	  gente	  ficar	  com	  a	  Adai”,	  disse	  o	  primeiro	  

atingido.	  

	  

	  
Figura	  10:	  Deliberações.	  11	  dez	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  

	   	  

	   O	  segundo	  manifestou	  algum	  desconforto	  com	  a	  ausência	  da	  outra	  entidade:	  “Não	  

era	  o	  que	  estávamos	  esperando,	  mas	  hoje	  se	  faz	  necessário.	  A	  minha	  solicitação	  é	  que	  

nós	  possamos	  aclamar	  a	  Adai,	  a	  única	  que	  está	  presente,	  para	  não	  interromper	  um	  

processo	  que	  já	  foi	  longo,	  árduo.	  Daqui	  para	  a	  frente	  a	  gente	  sabe	  como	  funcionará.	  Todo	  

nós	  juntos	  nas	  Comissões	  para	  que	  se	  inicie	  a	  contratação.	  Saímos	  daqui	  com	  a	  certeza	  

que	  nós	  somos	  os	  patrões,	  toda	  e	  qualquer	  ação	  será	  também	  monitorada	  dentro	  das	  

Comissões.	  Então,	  nesse	  momento,	  Adai”.	  	  
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O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  perguntou	  se	  alguém	  queria	  manifestar	  posição	  

contrária	  à	  escolha	  da	  Adai.	  “Caso	  exista,	  essa	  manifestação	  é	  importante”,	  disse	  mais	  

uma	  vez.	  A	  fala	  seguinte,	  no	  entanto,	  foi	  de	  apoio	  à	  entidade:	  “Queremos	  adiantar	  o	  

caminho,	  por	  respeito	  a	  muitas	  pessoas	  aqui,	  se	  faz	  necessário	  dar	  um	  voto	  de	  confiança	  

para	  a	  Adai”.	  

	   Seguiu-‐se	  a	  última	  fala	  do	  bloco.	  “Eu	  nasci	  em	  1940,	  estou	  com	  78	  anos	  e	  falo	  para	  

vocês	  que	  todo	  mundo	  foi	  atingido.	  A	  minha	  rocinha	  foi	  estragada,	  levei	  um	  grande	  

prejuízo.	  Nós	  somos	  atingidos	  e	  o	  Rio	  Doce	  está	  enchendo,	  e	  quando	  enche	  alaga	  tudo.	  

Eu	  me	  alembro	  como	  se	  fosse	  hoje,	  quando	  o	  minério	  chegou,	  eu	  chorei	  na	  beira	  do	  rio	  

de	  ver	  aquela	  situação.	  Eu	  tenho	  fé	  que	  um	  dia	  ele	  vai	  ficar	  normal,	  mas	  não	  é	  tão	  cedo.	  É	  

daqui	  a	  10	  e	  20	  anos	  que	  esse	  Rio	  Doce	  vai	  melhorar.”	  	  

	  

7.4.	  Decisão	  e	  encerramento	  

	   Não	  houve	  mais	  inscrições	  da	  plenária.	  O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil,	  então,	  

disse:	  “Quero	  convidar	  todos	  e	  todas	  que,	  caso	  apoiem	  a	  escolha	  da	  Adai	  como	  entidade	  

de	  Assessoria	  Técnica	  de	  Linhares,	  fiquem	  em	  pé	  e	  levantem	  os	  braços”.	  Praticamente	  

todos	  os	  presentes	  levantaram,	  esticaram	  os	  braços	  e	  alguns	  emitiram	  assovios	  e	  gritos.	  	  

Assim,	  a	  Adai	  foi	  escolhida	  por	  aclamação	  como	  Assessoria	  Técnica	  de	  Linhares,	  

às	  20h47	  do	  dia	  11	  de	  dezembro	  de	  2018.	  

	  

	  
Figura	  11:	  Adai	  é	  escolhida	  Assessoria	  Técnica	  de	  Linhares.	  	  

11	  dez	  2018.	  Foto:	  Sergio	  Machado/Fundo	  Brasil	  
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O	  procurador	  Paulo	  Henrique	  Trazzi	  (MPF)	  encerrou	  a	  reunião	  cumprimentando	  

os	  participantes.	  “Parabéns	  pela	  escolha,	  pela	  mobilização	  e	  pelo	  trabalho	  de	  vocês.	  O	  

resultado	  dessa	  reunião	  de	  hoje	  é	  mérito	  de	  vocês.	  A	  partir	  de	  agora	  a	  Adai	  vai	  elaborar,	  

em	  contato	  com	  vocês,	  os	  patrões	  desse	  processo,	  uma	  proposta	  de	  trabalho.	  Tudo	  o	  que	  

a	  Adai	  vai	  fazer	  será	  custeado	  pelas	  empresas;	  vocês	  não	  pagam	  por	  isso.	  A	  partir	  disso,	  

a	  Adai,	  contratada,	  passa	  a	  trabalhar	  com	  vocês.	  Então,	  o	  nosso	  trabalho	  não	  terminou	  

aqui.	  Nós	  hoje	  vencemos	  uma	  etapa,	  e	  o	  trabalho	  continua.	  Nada	  virá	  de	  mão	  beijada,	  

nenhum	  direito	  vai	  cair	  do	  céu.	  Direito	  não	  se	  ganha,	  se	  conquista.	  Boa	  noite	  a	  todos	  e	  

parabéns.”	  
































