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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	  3	  –	  Vale	  do	  Aço,	  

composto	  por	  10	  municípios	  no	  Alto	  Rio	  Doce,	  em	  Minas	  Gerais.	  	  

As	  informações	  aqui	  reunidas	  referem-‐se	  ao	  período	  de	  9	  de	  julho	  a	  2	  de	  

dezembro	  de	  2018.	  	  

	  

	  

3.	  CARACTERIZAÇÃO	  DO	  TERRITÓRIO	  E	  DEMANDAS	  

O	  território	  definido	  na	  Proposta	  Técnica	  e	  Comercial	  elaborada	  pelo	  Fundo	  

Brasil	  de	  Direitos	  Humanos	  e	  aprovada	  pelo	  Ministério	  Público	  Federal	  como	  Território	  

3	  –	  Vale	  do	  Aço	  compreende	  10	  municípios	  na	  região	  do	  Alto	  Rio	  Doce,	  enfileirados	  nas	  

margens	  esquerda	  e	  direita	  a	  partir	  do	  limite	  norte	  do	  Parque	  Estadual	  do	  Rio	  Doce	  e	  de	  

sua	  área	  de	  influência.	  O	  mapa	  da	  figura	  1	  (pág.	  3)	  mostra	  os	  limites	  do	  Território	  3	  no	  

contexto	  da	  Bacia	  do	  Rio	  Doce.	  O	  mapa	  da	  figura	  2	  (pág.	  3)	  detalha	  os	  municípios	  que	  

compõem	  o	  Território	  do	  Vale	  do	  Aço.	  	  
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Figura	  1:	  Territórios	  para	  escolha	  de	  Assessorias	  Técnicas.	  	  
Cartografia:	  André	  Rodrigues	  de	  Oliveira/Fundo	  Brasil	  

	  

	  
Figura	  2:	  Municípios	  que	  compõem	  o	  Território	  3	  –	  Vale	  do	  Aço.	  	  

Cartografia:	  André	  Rodrigues	  de	  Oliveira/Fundo	  Brasil	  
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No	  total,	  o	  território	  tinha	  uma	  população	  de	  343.382	  habitantes	  em	  2010,	  

segundo	  o	  IBGE1.	  A	  estimativa	  populacional	  do	  IBGE	  para	  esse	  conjunto	  de	  municípios	  

em	  2018	  chega	  a	  377.827	  habitantes2	  –	  um	  crescimento	  populacional	  estimado	  em	  10%	  

no	  período	  de	  8	  anos.	  	  

As	  escutas	  em	  campo	  feitas	  pelos	  pesquisadores	  do	  Fundo	  Brasil	  durante	  os	  

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

atuação	  de	  uma	  Assessoria	  Técnica:	  

	  

a.	  Viabilização	  de	  assessoria	  jurídica;	  

b.	  Viabilização	  de	  estudos	  sobre	  a	  qualidade	  da	  água,	  inclusive	  do	  lençol	  freático,	  para	  

uso	  humano,	  pesca,	  agricultura	  e	  irrigação;	  e	  suas	  consequências;	  

c.	  Viabilização	  de	  estudos	  sobre	  a	  qualidade	  do	  solo	  para	  agricultura	  e	  suas	  implicações;	  

d.	  Viabilização	  de	  apoio	  às	  demandas	  que	  envolvam	  suporte	  técnico	  para	  a	  

reestruturação	  das	  áreas	  de	  lazer;	  

e.	  Viabilização	  de	  ações	  de	  atenção	  à	  saúde;	  e	  

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

área	  da	  pesca	  e	  agricultura.	  

	  

	   Na	  Proposta	  Técnica	  e	  Comercial,	  o	  Fundo	  Brasil	  recomendou	  a	  implantação	  de	  

uma	  Assessoria	  Técnica	  composta	  de	  dois	  núcleos:	  Núcleo	  1,	  de	  Periquito	  a	  Naque,	  por	  

se	  tratar	  de	  região	  de	  influência	  de	  Governador	  Valadares;	  e	  Núcleo	  2,	  de	  Belo	  Oriente	  

até	  Ipatinga.	  	  

	   Uma	  observação	  importante	  é	  que	  a	  equipe	  de	  campo	  atestou	  a	  presença	  de	  uma	  

comunidade	  indígena	  na	  região.	  Trata-‐se	  de	  um	  grupo	  Pataxó	  que	  habita	  a	  aldeia	  Geru	  

Tucunã,	  no	  município	  de	  Periquito.	  Relatos	  da	  comunidade	  local	  indicaram	  que	  os	  

Pataxó	  da	  área	  não	  estavam	  mais	  conseguindo	  vender	  seus	  produtos	  agrícolas	  e	  

pescados	  em	  feiras	  e	  nas	  margens	  das	  rodovias.	  	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Assim	  distribuída:	  Ipatinga,	  239.468	  habitantes;	  Santana	  do	  Paraíso,	  27.265;	  Belo	  Oriente,	  23.397;	  Ipaba,	  16.708;	  Bugre,	  3.992;	  
Iapu,	  10.315;	  Naque,	  6.341;	  Sobrália,	  5.830;	  Periquito,	  7.036;	  e	  Fernandes	  Tourinho,	  3.030.	  Fonte:	  IBGE	  Cidades.	  
2	  Fonte:	  IBGE	  Cidades.	  	  
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4.	  CONSOLIDAÇÃO	  DA	  COMISSÃO	  DE	  ATINGIDOS	  

Pela	  extensão	  do	  território	  e	  a	  quantidade	  de	  municípios	  que	  o	  compõem,	  os	  

trabalhos	  em	  campo	  de	  acompanhamento	  da	  consolidação	  de	  uma	  Comissão	  de	  

Atingidos	  unificada	  demandou	  a	  realização	  de	  25	  reuniões	  ao	  longo	  dos	  meses	  de	  agosto	  

a	  dezembro	  de	  2018.	  Nos	  tópicos	  a	  seguir,	  os	  encontros	  estão	  descritos	  em	  blocos	  

organizados	  por	  meses,	  que	  correspondem	  às	  fases	  do	  acompanhamento	  em	  campo	  que	  

o	  Fundo	  Brasil	  fez	  dos	  atingidos	  e	  atingidas	  do	  Vale	  do	  Aço.	  Para	  cada	  reunião	  estão	  

destacados	  dia,	  horário	  e	  local	  da	  realização,	  além	  de	  especificidades	  identificadas	  pela	  

equipe.	  

	  

4.1.	  Agosto:	  retomada	  dos	  trabalhos	  

	   As	  reuniões	  do	  mês	  de	  agosto	  ocorreram	  entre	  os	  dias	  24	  e	  29,	  um	  total	  de	  5	  

encontros.	  Os	  objetivos	  principais	  foram:	  apresentar	  o	  processo	  de	  escolha	  das	  

Assessorias	  Técnicas	  na	  Bacia	  do	  Rio	  Doce	  e	  o	  papel	  do	  Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  

Humanos	  no	  processo;	  compreender	  o	  nível	  de	  organização	  das	  Comissões	  de	  Atingidos	  

locais;	  apresentar	  a	  demanda	  e	  os	  prazos	  para	  formação	  da	  Comissão	  de	  Atingidos	  

regional.	  

	  

-‐	  24	  de	  agosto,	  Naque:	  a	  reunião	  da	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  com	  atingidos	  e	  atingidas	  

de	  Naque	  estava	  marcada	  para	  as	  9	  horas,	  na	  residência	  de	  uma	  integrante	  da	  Comissão.	  

Mas,	  ao	  chegar	  ao	  município,	  a	  equipe	  de	  campo	  foi	  informada	  da	  realização	  de	  uma	  

manifestação,	  marcada	  de	  última	  hora,	  em	  frente	  ao	  escritório	  da	  Fundação	  Renova	  na	  

cidade,	  na	  Praça	  Ademar	  Pinto.	  O	  protesto	  contou	  com	  cerca	  de	  100	  pessoas	  e	  teve	  como	  

objetivo	  questionar	  a	  Linha	  Média	  de	  Enchentes	  Ordinárias	  (LMEO),	  uma	  proposta	  de	  

caracterização	  das	  comunidades	  pesqueiras	  criada	  pela	  Fundação	  Renova	  que,	  segundo	  

os	  atingidos	  e	  atingidas,	  excluiu	  grande	  parte	  dos	  pescadores	  artesanais	  e/ou	  amadores	  

dos	  programas	  de	  reparação.	  O	  Fundo	  Brasil	  foi	  convidado	  a	  fazer	  uma	  fala	  de	  

apresentação	  e	  responder	  dúvidas;	  a	  equipe	  informou	  os	  objetivos	  do	  trabalho,	  falou	  

sobre	  a	  formação	  de	  uma	  Comissão	  de	  Atingidos	  ampla	  e	  representativa	  e	  sobre	  a	  

escolha	  da	  Assessoria	  Técnica.	  	  
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-‐	  24	  de	  agosto,	  Periquito:	  Às	  14	  horas,	  no	  Sindicato	  dos	  Trabalhadores	  e	  Trabalhadoras	  

Rurais	  de	  Periquito,	  a	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  encontrou	  representantes	  de	  produtores	  

rurais,	  pescadores,	  moradores	  e	  feirantes,	  cuja	  organização	  em	  grupos	  de	  base	  já	  havia	  

sido	  iniciada.	  Também	  já	  existia	  uma	  pauta	  de	  reivindicações	  em	  fase	  de	  construção	  e	  

um	  grupo	  de	  atingidos	  que	  vinha	  se	  reunindo	  há	  dois	  anos.	  	  Foram	  listados	  como	  

principais	  problemas:	  acesso	  ao	  Programa	  de	  Indenização	  Mediada	  (PIM)	  da	  Fundação	  

Renova,	  qualidade	  da	  água,	  reconhecimento	  dos	  pescadores	  amadores	  como	  atingidos,	  

desmembramento	  do	  cadastro	  que	  inicialmente	  foi	  baseado	  no	  conceito	  de	  “chefe	  de	  

família”,	  e	  enfraquecimento	  do	  comércio	  dos	  barraqueiros	  que	  não	  conseguiam	  comprar	  

de	  fornecedores	  e	  revender	  seus	  produtos.	  Foi	  também	  apontada	  como	  demanda	  a	  

questão	  do	  lazer.	  A	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  identificou	  as	  seguintes	  demandas	  

prioritárias	  do	  local	  para	  Assessoria	  Técnica:	  análise	  da	  água	  em	  nascentes,	  poços	  e	  no	  

fornecimento	  pela	  Copasa;	  assessorias	  de	  confiança	  nos	  setores	  de	  pesca,	  jurídico,	  saúde	  

e	  geração	  de	  renda.	  

	  

-‐	  28	  de	  agosto,	  Cachoeira	  Escura:	  é	  um	  distrito	  do	  município	  de	  Belo	  Oriente.	  Na	  

reunião,	  a	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  encontrou	  uma	  Comissão	  de	  Atingidos	  formada	  	  em	  

janeiro	  de	  2018,	  com	  participação	  aberta	  a	  todos	  os	  moradores	  interessados	  e	  grupos	  de	  

trabalho	  de	  base	  em	  oito	  bairros	  para	  mapeamento	  dos	  danos	  sofridos	  e	  demandas	  de	  

reparação.	  A	  Comissão	  também	  já	  mantinha	  um	  diálogo	  amplo	  com	  a	  Fundação	  Renova,	  

com	  demandas	  e	  reivindicações	  encaminhadas	  de	  forma	  coletiva.	  “Já	  fizemos	  muitas	  

reuniões	  e	  construímos	  nossa	  proposta	  para	  a	  Assessoria	  Técnica”,	  disse	  uma	  atingida.	  O	  

encontro	  com	  a	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  teve	  a	  presença	  de	  sete	  membros	  da	  Comissão	  

de	  Atingidos	  local.	  	  

	  

-‐	  29	  de	  agosto,	  Pedra	  Corrida:	  a	  localidade	  de	  Pedra	  Corrida	  é	  um	  distrito	  do	  

município	  de	  Periquito.	  A	  reunião	  ocorreu	  às	  10	  horas	  na	  residência	  de	  membros	  da	  

Comissão	  de	  Atingidos	  local,	  com	  a	  presença	  de	  14	  pessoas.	  Nesta	  reunião,	  a	  equipe	  do	  

Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  Humanos	  explicou	  o	  processo	  de	  escolha	  da	  Assessoria	  Técnica.	  

Os	  atingidos	  e	  atingidas	  se	  mostraram	  desconfiados	  sobre	  o	  processo	  de	  escolha	  de	  

Assessoria	  Técnica	  e	  com	  muitas	  dúvidas	  sobre	  a	  participação	  de	  quem	  já	  tinha	  recebido	  
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algum	  tipo	  de	  indenização	  da	  Fundação	  Renova.	  Também	  manifestaram	  a	  constatação	  

de	  que	  a	  população	  de	  Pedra	  Corrida	  focava	  muito	  em	  indenização	  e	  esquecia	  dos	  outros	  

danos,	  como	  a	  saúde,	  a	  questão	  da	  água	  e	  a	  oneração	  do	  serviço	  de	  tratamento	  de	  água	  e	  

esgoto.	  Como	  encaminhamentos,	  ficou	  acordado	  um	  retorno	  ao	  município	  para	  que	  o	  

processo	  de	  escolha	  fosse	  explicado	  para	  um	  número	  maior	  de	  pessoas.	  

	  

-‐	  29	  de	  agosto,	  Plautino	  Soares:	  é	  distrito	  do	  município	  de	  Sobrália.	  A	  reunião	  ocorreu	  

no	  salão	  da	  Paróquia	  Nossa	  Senhora	  da	  Conceição,	  com	  participação	  de	  8	  atingidas	  e	  

atingidos,	  membros	  da	  Comissão	  local.	  Foram	  relatadas	  as	  dúvidas	  e	  dificuldades:	  falta	  

de	  clareza	  nos	  critérios	  da	  Renova	  para	  reconhecer	  e	  fornecer	  auxílio	  emergencial	  a	  

atingidos;	  receio	  de	  contaminação	  de	  cisternas;	  água	  fornecida	  pela	  Copasa	  com	  aspecto	  

de	  lama;	  desemprego	  na	  agricultura;	  incertezas	  na	  pesca.	  	  

	  

4.2.	  Lista	  definitiva	  de	  entidades	  credenciadas	  	  

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	  3	  –	  Vale	  do	  Aço,	  seis	  organizações	  

atenderam	  aos	  requisitos	  do	  termo	  de	  referência	  do	  território	  e	  foram	  credenciadas:	  

	  

-‐	  Associação	  Estadual	  de	  Defesa	  Ambiental	  e	  Social	  –	  Aedas	  

-‐	  Associação	  Mineira	  das	  Escolas	  Família	  Agrícola	  –	  Amefa	  

-‐	  Cáritas	  Diocesana	  de	  Itabira	  

-‐	  Centro	  Agroecológico	  Tamanduá	  –	  CAT	  

-‐	  Grupo	  Técnico	  de	  Apoio	  –	  GTA	  

-‐	  Rede	  Internacional	  de	  Ação	  Comunitária	  –	  Interação	  
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4.3.	  Setembro	  e	  outubro:	  acompanhamento	  e	  ampliação	  da	  participação	  na	  

Comissão	  de	  Atingidos	  

	   Nos	  meses	  de	  setembro	  e	  outubro,	  o	  Fundo	  Brasil	  participou	  de	  12	  	  reuniões	  com	  

atingidas	  e	  atingidos	  nos	  municípios	  e	  distritos;	  4	  delas	  tiveram	  participação	  do	  

Ministério	  Público	  Federal	  e	  da	  Coordenadoria	  de	  Inclusão	  e	  Mobilização	  Social	  (Cimos),	  

ligada	  ao	  Ministério	  Público	  do	  Estado	  de	  Minas	  Gerais.	  Foi	  realizada	  ainda,	  no	  dia	  24	  de	  

outubro,	  a	  apresentação	  do	  resultado	  do	  credenciamento	  de	  entidades	  para	  o	  Território	  

3	  –	  Vale	  do	  Aço.	  	  

	  

-‐	  14	  de	  setembro,	  Naque:	  no	  Salão	  Paroquial	  da	  cidade,	  contou	  com	  a	  participação	  de	  

19	  pessoas.	  O	  Fundo	  Brasil	  apresentou	  a	  Chamada	  Pública,	  as	  entidades	  credenciadas	  

para	  o	  território	  e	  lembrou	  a	  necessidade	  de	  a	  Comissão	  de	  Atingidos	  promover	  a	  

participação	  de	  todos	  os	  interessados.	  A	  equipe	  constatou	  alguns	  conflitos	  internos	  da	  

Comissão	  local	  que,	  por	  este	  motivo,	  não	  pode	  ser	  formalizada	  na	  ocasião.	  	  

	  

-‐	  15	  de	  setembro,	  Pedra	  Corrida:	  51	  pessoas	  compareceram	  à	  reunião	  na	  quadra	  

comunitária	  do	  distrito,	  às	  9	  horas,	  organizada	  para	  apresentar	  novamente	  o	  processo	  

de	  escolha	  de	  Assessoria	  Técnica	  e	  buscar	  a	  ampliação	  da	  Comissão	  de	  Atingidos.	  Uma	  

integrante	  da	  Comissão	  informou	  a	  coleta	  de	  assinaturas	  para	  um	  abaixo-‐assinado	  que	  

visava	  pressionar	  a	  Renova	  por	  solução	  para	  as	  divergências	  nos	  critérios	  de	  

cadastramento.	  A	  ideia	  era	  entregar	  as	  assinaturas	  ao	  procurador	  da	  República	  Helder	  

Magno	  da	  Silva	  (MPF).	  Ao	  final	  da	  reunião	  saíram	  mais	  nomes	  para	  compor	  a	  Comissão	  

de	  Atingidos;	  ficou	  acertado	  que	  a	  Comissão	  seria	  aberta	  a	  quem	  se	  interessasse	  em	  

participar.	  

	  

-‐	  15	  de	  setembro,	  Plautino	  Soares:	  com	  10	  pessoas	  e	  realizada	  no	  salão	  da	  Paróquia	  

Nossa	  Senhora	  da	  Conceição,	  tinha	  o	  objetivo	  de	  que	  a	  Comissão	  apresentasse	  ao	  Fundo	  

Brasil	  como	  estava	  a	  mobilização	  local.	  Os	  atingidos	  e	  atingidas	  discutiram	  

prioritariamente	  questões	  locais,	  como	  a	  assinatura	  de	  documentos	  junto	  a	  um	  

advogado	  do	  município	  vizinho	  que,	  depois,	  não	  deu	  mais	  notícia.	  Assim,	  a	  equipe	  do	  

Fundo	  Brasil	  constatou	  que	  a	  Comissão	  local	  ainda	  não	  estava	  suficientemente	  
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articulada.	  Apesar	  disso,	  a	  comunidade	  local	  tinha	  várias	  ideias	  sobre	  a	  pauta	  de	  

reivindicações	  que	  pretende	  apresentar	  à	  futura	  Assessoria	  Técnica.	  	  

	  

-‐	  24	  de	  setembro,	  Periquito:	  realizada	  na	  Escola	  Municipal	  de	  Pedra	  Corrida,	  contou	  

com	  participações	  do	  Ministério	  Público	  Federal	  (Helder	  Magno	  da	  Silva)	  e	  de	  

observador	  da	  Fundação	  Getúlio	  Vargas,	  além	  de	  cerca	  de	  200	  atingidos	  e	  atingidas	  de	  

Periquito	  e	  Naque.	  	  

O	  formato	  da	  reunião	  foi	  pensado	  para	  que	  os	  atores	  envolvidos	  no	  eixo	  

socioeconômico	  da	  reparação	  aos	  danos	  causados	  pelo	  rompimento	  da	  Barragem	  de	  

Fundão	  pudessem	  se	  apresentar	  e	  apresentar	  o	  trabalho	  a	  ser	  realizado	  na	  Bacia	  do	  Rio	  

Doce.	  Helder	  Magno	  (MPF)	  contextualizou	  em	  detalhes	  os	  quase	  três	  anos	  desde	  o	  

rompimento	  da	  barragem.	  Explicou	  o	  Termo	  de	  Ajustamento	  Preliminar	  e	  as	  

competências	  do	  MPF;	  o	  papel	  da	  Fundação	  Getúlio	  Vargas	  e	  do	  Fundo	  Brasil	  de	  Direitos	  

Humanos;	  as	  experiências	  de	  Mariana	  e	  Barra	  longa	  com	  as	  Assessorias	  Técnicas;	  a	  

importância	  da	  participação	  dos	  atingidos	  no	  processo.	  	  

O	  Fundo	  Brasil	  esclareceu	  que	  o	  papel	  da	  entidade	  em	  campo	  é	  o	  auxílio	  na	  

formação	  e	  consolidação	  da	  Comissão	  de	  Atingidos	  e	  na	  escolha	  das	  entidades	  sem	  fins	  

lucrativos	  que	  prestarão	  Assessorias	  Técnicas	  ao	  território.	  

	   Aberto	  o	  microfone,	  atingidos	  e	  atingidas	  pontuaram	  os	  problemas	  decorrentes	  

da	  lama	  da	  Samarco.	  	  

	  

“Não	  temos	  um	  rio,	  temos	  um	  depósito	  de	  rejeitos”	  

(Atingido	  em	  reunião	  em	  Pedra	  Corrida)	  
	  

	   Esse	  mesmo	  atingido	  	  afirmou	  ainda	  que	  os	  atingidos	  eram	  obrigados	  a	  aceitar	  as	  

imposições	  da	  Fundação	  Renova	  por	  não	  saberem	  como	  agir,	  não	  entenderem	  os	  termos	  

e	  por	  passarem	  dificuldades	  de	  sustento	  da	  família.	  Outras	  reclamações	  voltadas	  à	  

Renova	  foram	  a	  de	  que	  a	  Fundação	  estaria	  usando	  o	  nome	  do	  Ministério	  Público	  para	  

validar	  violações	  aos	  atingidos;	  estaria	  desmobilizando	  comissões,	  pagando	  alguns	  

atingidos	  e	  colocando	  uns	  contra	  os	  outros;	  adotava	  critérios	  para	  fornecimento	  de	  

cartões	  de	  auxílio	  emergencial	  não	  compreendidos	  pelos	  atingidos;	  demoraria	  na	  
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decisão	  de	  pagamento	  de	  auxílio	  emergencial,	  apesar	  do	  cadastro	  feito;	  entre	  outras.	  

Problemas	  relacionados	  ao	  abastecimento	  de	  água	  também	  foram	  relatados	  pelos	  

presentes.	  	  

	  

-‐	  25	  de	  setembro,	  Corridinha	  –	  Senhora	  da	  Penha:	  ocorreu	  às	  15	  horas	  na	  Quadra	  

Comunitária	  de	  Corridinha,	  com	  participação	  de	  67	  atingidos	  (também	  de	  Plautino	  

Soares),	  além	  de	  representante	  do	  MPF,	  o	  procurador	  da	  República,	  Dr.	  Helder	  Magno	  da	  

Silva	  	  e	  do	  	  MPMG.,	  os	  servidores	  Jonas	  Vaz	  e	  José	  Ourismar	  Barros.	  	  Objetivo	  e	  estrutura	  

da	  reunião	  foram	  idênticos	  à	  reunião	  do	  dia	  anterior,	  em	  Periquito.	  Na	  etapa	  de	  

microfone	  aberto,	  poucos	  atingidos	  e	  atingidas	  falaram;	  as	  falas	  abordaram	  falta	  de	  

união	  entre	  atingidos;	  pouca	  clareza	  nos	  critérios	  da	  Fundação	  Renova;	  perda	  de	  lazer	  e	  

doenças	  decorrentes	  da	  água	  contaminada;	  e	  ameaças	  de	  representantes	  da	  Renova	  às	  

pessoas	  que	  acionam	  judicialmente	  as	  empresas	  responsáveis	  pelo	  rompimento	  da	  

barragem.	  	  

	  

-‐	  25	  de	  setembro,	  Cachoeira	  Escura:	  realizada	  em	  25	  de	  setembro,	  às	  19	  horas,	  teve	  as	  

presenças	  de	  representante	  do	  MPF,	  o	  procurador	  da	  República,	  Dr.	  Helder	  Magno	  da	  

Silva	  	  e	  do	  	  MPMG.,	  os	  servidores	  Jonas	  Vaz	  e	  José	  Ourismar	  Barros..	  Compareceram	  

cerca	  de	  300	  atingidos.	  Na	  etapa	  das	  perguntas,	  a	  comunidade	  apresentou	  os	  seguintes	  

questionamentos:	  cobrança	  indevida	  por	  parte	  de	  funcionários	  da	  Fundação	  Renova	  

para	  agilizar	  os	  processos	  de	  indenização;	  telefonemas	  ameaçadores	  contra	  quem	  

acionou	  judicialmente	  as	  empresas	  violadoras	  dos	  direitos;	  a	  injustiça	  de	  se	  usar	  a	  LMEO	  

(Linha	  Media	  de	  Enchentes	  Ordinárias)	  como	  parâmetro	  para	  definição	  de	  quem	  é	  

atingido;	  indenizações	  injustas;	  improdutividade	  da	  terra;	  falta	  de	  clareza	  nas	  ações	  da	  

Renova.	  	  

	  

-‐	  26	  de	  setembro,	  Ipaba:	  na	  sede	  do	  Sindicato	  dos	  Trabalhadores	  Rurais	  de	  Ipaba,	  

contou	  com	  18	  atingidos	  e	  as	  presenças	  de	  representante	  do	  MPF,	  o	  procurador	  da	  

República,	  Dr.	  Helder	  Magno	  da	  Silva,	  do	  	  MPMG.,	  os	  servidores	  Jonas	  Vaz	  e	  José	  

Ourismar	  Barros	  e	  	  de	  observador	  da	  Fundação	  Getúlio	  Vargas.	  Foi	  a	  quarta	  reunião	  

seguida	  com	  o	  mesmo	  formato	  e	  conteúdo	  em	  territórios	  distintos.	  Atingidos	  e	  atingidas	  
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destacaram	  como	  principal	  problema	  a	  água:	  sob	  desconfiança	  de	  contaminação,	  em	  

falta	  ou	  malcheirosa	  nas	  cisternas,	  pouco	  confiável	  quando	  fornecida	  pelo	  caminhão-‐

pipa,	  poluída	  com	  minério,	  imprópria	  como	  fonte	  de	  sustento	  para	  pescadores.	  

Reclamaram	  também	  da	  atuação	  da	  Fundação	  Renova:	  falta	  de	  resposta	  aos	  cadastros	  e	  

reuniões	  que	  obrigavam	  os	  atingidos	  a	  gastarem	  recursos	  em	  deslocamento.	  	  

	  

-‐	  27	  de	  setembro,	  Ipatinga:	  a	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  se	  reuniu	  com	  lideranças	  de	  

movimentos	  sociais	  da	  região	  para	  compreender	  a	  situação	  do	  município	  de	  Ipatinga,	  o	  

maior	  do	  território,	  no	  contexto	  do	  Rio	  Doce.	  Segundo	  os	  relatos	  feitos	  nessa	  ocasião,	  o	  

município	  tem	  sua	  captação	  de	  água	  feita	  a	  partir	  do	  Rio	  Piracicaba.	  Os	  bairros	  que	  ficam	  

próximos	  ao	  Rio	  Doce	  -‐	  	  Vila	  Ipanema	  e	  Castelo	  -‐	  	  são	  de	  classe	  média	  alta	  e,	  segundo	  

informações	  dos	  mobilizadores,	  os	  moradores	  destes	  bairros	  já	  estavam	  negociando	  

com	  a	  Renova	  a	  partir	  de	  ações	  judiciais.	  Ademais,	  de	  acordo	  com	  informações	  da	  

Secretaria	  de	  Assistência	  Social	  do	  município,	  a	  Renova	  fez	  um	  levantamento	  dos	  

atingidos	  e	  existe	  um	  grupo	  de	  moradores	  em	  situação	  de	  vulnerabilidade,	  que	  residem	  

em	  bairros	  periféricos	  e	  usam	  o	  Rio	  Doce	  para	  pesca	  de	  subsistência	  e,	  por	  vezes,	  as	  

lagoas	  do	  Parque	  Estadual	  do	  Rio	  Doce.	  

	  

-‐	  13	  de	  outubro,	  Corridinha	  –	  Senhora	  da	  Penha:	  foi	  realizada	  às	  9	  horas	  na	  Quadra	  

Comunitária	  de	  Corridinha,	  com	  presenças	  de	  27	  atingidos,	  da	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  de	  

Direitos	  Humanos	  e	  lideranças	  de	  movimentos	  sociais	  da	  região.	  Esta	  reunião	  teve	  como	  

objetivo	  de	  reforçar	  os	  informes	  sobre	  o	  processo	  de	  escolha	  de	  Assessoria	  Técnica	  e	  

garantir	  a	  participação	  de	  uma	  Comissão	  local	  na	  reunião	  de	  escolha	  da	  Assessoria	  

Técnica.	  Havendo	  a	  compreensão	  dos	  informes,	  um	  atingido	  falou	  sobre	  a	  importância	  

da	  consolidação	  da	  Comissão	  de	  Atingidos	  em	  Corridinha.	  Outra	  atingida,	  da	  Comissão	  

de	  Pedra	  Corrida,	  contribuiu	  falando	  das	  dificuldades	  que	  são	  comuns	  a	  muitos	  

territórios	  e	  ofereceu	  apoio	  da	  Comissão	  de	  Pedra	  Corrida	  para	  organizar	  a	  Comissão	  de	  

Corridinha.	  	  

	  

-‐	  13	  de	  outubro,	  Plautino	  Soares:	  a	  localidade	  é	  distrito	  do	  município	  de	  Sobrália.	  No	  

salão	  da	  Paróquia	  Nossa	  Senhora	  da	  Conceição,	  às	  14	  horas,	  a	  reunião	  foi	  iniciada	  por	  
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uma	  atingida	  com	  a	  leitura	  da	  ata	  da	  última	  reunião	  da	  Comissão	  local,	  onde	  constavam	  

organizadas	  as	  pautas	  de	  reivindicação	  e	  os	  nomes	  dos	  membros	  da	  comissão,	  

totalizando	  35	  pessoas.	  A	  Comissão	  local	  havia	  realizado	  ao	  todo	  6	  encontros.	  Alguns	  

pontos	  da	  pauta	  foram:	  análise	  de	  águas	  de	  nascentes,	  cisternas	  e	  poços	  artesianos;	  

resgate	  de	  minas;	  carros	  à	  disposição	  do	  posto	  de	  saúde	  de	  Plautino	  Soares;	  recuperação	  

do	  Córrego	  Bonito,	  que	  encontra	  o	  Rio	  Doce	  e	  mais	  dois	  córregos;	  análise	  do	  leite	  das	  

vacas	  que	  comem	  pastagens	  afetadas	  pelo	  Rio	  Doce.	  A	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  reforçou	  a	  

importância	  da	  ampliação	  e	  da	  participação	  da	  Comissão	  local	  nas	  próximas	  reuniões.	  	  

	  

-‐	  16	  de	  outubro,	  São	  Lourenço:	  a	  reunião	  com	  os	  moradores	  da	  localidade	  de	  São	  

Lourenço,	  no	  município	  de	  Bugre,	  ocorreu	  na	  sede	  da	  Associação	  de	  Moradores	  local,	  às	  

14	  horas.	  Foi	  uma	  reunião	  inicial,	  de	  apresentação	  do	  processo	  de	  escolha	  de	  

Assessorias	  Técnicas	  e	  da	  demanda	  da	  formação	  de	  uma	  Comissão	  de	  Atingidos	  ampla	  e	  

representativa.	  Os	  moradores,	  que	  “usavam	  a	  água	  do	  rio	  para	  tudo”,	  relataram	  até	  que	  o	  

rompimento	  da	  barragem	  em	  Mariana	  fez	  crianças	  perderem	  o	  ano	  escolar	  e	  muita	  

gente	  não	  conseguiu	  ir	  trabalhar:	  grande	  parte	  das	  atividades	  da	  comunidade	  de	  São	  

Lourenço	  é	  feita	  em	  Cachoeira	  Escura,	  do	  outro	  lado	  do	  Rio	  Doce,	  com	  travessia	  feita	  por	  

balsa.	  Com	  a	  lama	  de	  rejeitos	  a	  balsa	  que	  permite	  a	  travessia	  foi	  danificada,	  impedindo	  

temporariamente	  este	  trânsito	  entre	  uma	  localidade	  e	  outra.	  Houve	  boa	  compreensão	  

do	  processo	  e	  foi	  tirada	  uma	  Comissão	  local.	  

	  

-‐	  16	  de	  outubro,	  Ipaba:	  no	  Sindicato	  dos	  Trabalhadores	  Rurais	  de	  Ipaba,	  às	  17	  horas,	  

com	  36	  atingidos	  de	  Ipaba	  e	  Baixada	  do	  Coronel	  Roberto.	  Foi	  uma	  reunião	  inicial	  de	  

apresentação	  do	  processo,	  pois	  os	  atingidos	  desejavam	  discutir	  outros	  temas,	  como	  a	  

questão	  da	  indenização.	  Foram	  relatados	  muitos	  problemas,	  tais	  como:	  atingidos	  não	  

têm	  disponibilidade	  para	  participar	  da	  Comissão	  porque	  trabalham	  em	  várias	  outras	  

funções	  a	  fim	  de	  cobrir	  as	  despesas	  pós	  rompimento	  da	  barragem;	  critérios	  confusos	  da	  

Fundação	  Renova	  para	  cadastrar	  e	  indenizar;	  falta	  de	  informações	  claras,	  transparentes	  

e	  seguras;	  incertezas	  sobre	  a	  pesca,	  embora	  muitos	  continuassem	  pescando;	  negação	  de	  

indenização	  aos	  aposentados.	  Os	  atingidos	  reforçaram	  que	  já	  tinham	  uma	  Comissão	  

local	  formada,	  mas	  que	  estava	  dispersa,	  e	  a	  compreensão	  sobre	  os	  próximos	  passos	  para	  
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a	  escolha	  da	  Assessoria	  Técnica	  ainda	  era	  deficitária.	  Foi	  encaminhada	  uma	  lista	  de	  

nomes	  de	  pessoas	  que	  iriam	  participar	  da	  reunião	  de	  apresentação	  das	  organizações	  

credenciadas	  e	  da	  consolidação	  da	  Comissão	  do	  território.	  

	  

4.4.	  Apresentação	  do	  credenciamento	  

No	  distrito	  de	  Cachoeira	  Escura	  (ou	  Perpétuo	  Socorro),	  no	  município	  de	  Belo	  

Oriente,	  foi	  realizada	  no	  dia	  24	  de	  outubro,	  no	  Conselho	  Comunitário	  de	  Segurança	  

Pública	  (CONSEP),	  a	  reunião	  de	  apresentação	  do	  resultado	  do	  processo	  de	  

credenciamento	  de	  entidades	  candidatas	  a	  prestar	  Assessoria	  Técnica	  ao	  Território	  do	  

Vale	  do	  Aço.	  Estiveram	  presentes	  o	  procurador	  da	  República	  Helder	  Magno	  da	  Silva	  

(MPF)	  e	  o	  coordenador	  de	  Inclusão	  e	  Mobilização	  Social	  (Cimos),	  José	  Ourismar	  Barros	  

de	  Oliveira.	  A	  reunião	  foi	  coberta	  por	  equipe	  de	  reportagem	  da	  InterTV,	  afiliada	  e	  

retransmissora	  da	  TV	  Globo	  na	  região.	  	  

	  

	  
Figura	  3:	  Apresentação	  do	  credenciamento	  em	  Cachoeira	  Escura.	  	  

24	  out	  2018.	  Foto:	  Fundo	  Brasil	  
	  

A	  reunião	  foi	  aberta	  com	  as	  boas-‐vindas	  dadas	  pela	  representante	  do	  Fundo	  

Brasil,	  Gabriela	  Diniz.	  Uvanderson	  Silva,	  coordenador	  do	  Fundo	  Brasil	  dos	  trabalhos	  em	  

campo	  em	  Minas	  Gerais,	  recuperou	  a	  memória	  do	  processo	  de	  escolha	  de	  Assessorias	  

Técnicas,	  desde	  a	  etapa	  de	  mapeamento	  e	  levantamento	  de	  demandas	  entre	  janeiro	  e	  

março	  de	  2018,	  até	  as	  Chamadas	  Públicas	  para	  entidades	  sem	  fins	  lucrativos.	  Leu	  os	  

nomes	  das	  seis	  entidades	  credenciadas	  para	  o	  Território	  do	  Vale	  do	  Aço,	  explicou	  sobre	  
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a	  possibilidade	  de	  serem	  descredenciadas	  caso	  não	  enviassem	  as	  propostas	  de	  trabalho	  

para	  apresentação	  aos	  atingidos	  em	  reunião	  realizada	  no	  território	  e,	  por	  fim,	  perguntou	  

se	  havia	  algum	  fato	  relevante	  que	  fosse	  do	  conhecimento	  dos	  atingidos	  e	  atingidas	  

presentes	  e	  que	  pudesse	  descredenciar	  alguma	  das	  entidades.	  A	  plenária	  não	  registrou	  

fatos	  novos.	  	  

O	  procurador	  Helder	  Magno	  da	  Silva	  (MPF)	  pediu	  a	  palavra	  para	  explicar	  o	  

conceito	  de	  “atingidos”	  (e	  não	  “impactados”,)	  e	  reforçou	  que	  o	  crime	  não	  prescreveria	  

em	  5	  de	  novembro	  de	  2018.	  	  

José	  Orismar	  (Cimos)	  explicou	  o	  trabalho	  da	  Fundação	  Getúlio	  Vargas	  (FGV)	  na	  

questão	  da	  valoração	  dos	  danos	  e	  também	  explicou	  novamente	  as	  etapas	  do	  processo	  de	  

escolha	  das	  assessorias.	  Finalizou	  sua	  fala	  dizendo	  que	  todos	  os	  direitos	  que	  os	  atingidos	  

reclamam	  só	  serão	  conquistados	  se	  a	  iniciativa	  vier	  dos	  próprios	  atingidos	  junto	  com	  os	  

atores	  públicos.	  

Uvanderson	  Silva	  (Fundo	  Brasil)	  explicou	  como	  se	  daria	  o	  evento	  de	  escolha	  da	  

Assessoria	  Técnica	  e	  enfatizou	  que	  o	  Fundo	  Brasil	  providenciaria	  alimentação	  e	  

transporte	  para	  os	  participantes.	  A	  Comissão	  de	  Atingidos	  considerou	  duas	  datas	  

possíveis	  para	  o	  evento,	  2	  de	  dezembro,	  um	  domingo,	  ou	  7	  de	  dezembro,	  sexta-‐feira.	  O	  

domingo	  foi	  escolhido	  por	  votação.	  	  

	  

	  

5.	  RECEBIMENTO	  DE	  PROPOSTAS	  PRELIMINARES	  E	  ANÁLISES	  

Paralelamente	  ao	  trabalho	  de	  consolidação	  da	  Comissão	  de	  Atingidos	  em	  campo,	  

as	  cartas	  convite	  às	  seis	  entidades	  credenciadas	  para	  apresentação	  de	  proposta	  

preliminar	  de	  trabalho	  do	  Território	  3	  –	  Vale	  do	  Aço	  foi	  enviada	  em	  25	  de	  outubro	  de	  

2018	  .	  	  

As	  organizações	  credenciadas	  receberam	  as	  cartas	  convite	  elaboradas	  pela	  

equipe	  do	  Fundo	  Brasil,	  apresentando	  o	  formato	  no	  qual	  as	  propostas	  preliminares	  de	  

trabalho	  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	  
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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.	  

	  

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,	  que	  a	  convite	  do	  Fundo	  

Brasil,	  compuseram	  um	  Comitê	  de	  Especialistas.	  	  

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.	  	  

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.	  	  
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O	  Termo	  de	  Referência	  esclarece	  que	  não	  cabe	  ao	  Comitê	  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	  realizado	  nas	  comunidades.	  Ao	  final	  da	  elaboração	  dos	  pareceres	  

individuais,	  os	  especialistas	  se	  reuniram	  com	  a	  equipe	  do	  Fundo	  Brasil	  em	  São	  Paulo,	  em	  

19	  de	  novembro	  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	  

O	  evento	  de	  escolha	  da	  assessoria	  técnica	  para	  o	  território	  ocorreu	  em	  Ipatinga,	  

no	  dia	  2	  de	  dezembro,	  após	  a	  consolidação	  das	  Comissões,	  acompanhadas	  a	  partir	  das	  

reuniões	  aqui	  relatadas.	  

	  

	  
Figura	  4:	  Chegada	  ao	  evento	  de	  escolha	  de	  Assessoria	  Técnica,	  realizado	  	  

em	  Ipatinga.	  2	  dez	  2018.	  Foto:	  Nilmar	  Laje/Fundo	  Brasil	  
	  

	  

Na	  data,	  258	  atingidas	  e	  atingidos	  dos	  municípios	  do	  Vale	  do	  Aço	  se	  reuniram	  no	  

auditório	  da	  Federação	  das	  Indústrias	  do	  Estado	  de	  Minas	  Gerais	  (FIEMG),	  em	  Ipatinga,	  

além	  do	  Procurador	  da	  República	  Helder	  Magno	  Silva	  (MPF)	  e	  da	  equipe	  do	  Fundo	  

Brasil.	  	  
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Aproximadamente	  às	  11	  horas,	  Uvanderson	  Silva,	  do	  Fundo	  Brasil,	  abriu	  a	  

reunião.	  

	  

“Estamos	  no	  desafio	  de	  fazer	  da	  escolha	  da	  

Assessoria	  Técnica	  um	  processo	  

participativo	  com	  a	  maioria	  da	  população,	  

uma	  participação	  efetiva.	  Que	  a	  decisão	  

seja	  uma	  decisão	  dos	  atingidos	  e	  atingidas	  

da	  região.	  É	  sempre	  bom	  dizer	  que	  o	  

processo	  de	  escolha	  da	  assessoria	  técnica	  é	  

o	  começo	  de	  uma	  outra	  história,	  o	  começo	  

de	  uma	  outra	  luta,	  uma	  luta	  com	  mais	  

recursos	  para	  discutir	  com	  as	  empresas	  e	  

para	  reivindicar	  direitos.	  

(Uvanderson	  Silva,	  Fundo	  Brasil)	  
	  

Helder	  Magno	  (MPF)	  deu	  boas	  vindas,	  citou	  os	  desafios	  de	  um	  processo	  

participativo	  em	  um	  território	  extenso	  e	  disse	  que	  “temos	  um	  número	  bem	  bom	  de	  

atingidos	  aqui	  hoje”.	  Ele	  citou	  a	  Assessoria	  Técnica	  como	  uma	  conquista	  dos	  atingidos	  e	  

atingidas	  na	  busca	  por	  reparação	  e	  lembrou	  Mariana	  e	  Barra	  Longa	  como	  municípios	  

onde	  já	  existe	  atuação	  de	  Assessorias	  Técnicas.	  	  

	   O	  Procurador	  informou	  que,	  contratada	  a	  Assessoria	  Técnica,	  o	  controle	  do	  

trabalho	  é	  feito	  pelos	  atingidos.	  Que	  a	  Assessoria	  Técnica	  não	  é	  uma	  representante	  das	  

comunidades,	  e	  que	  a	  Comissão	  de	  Atingidos	  deve	  continuar	  mobilizada	  e	  ampliando	  a	  

participação	  das	  comunidades.	  	  
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Figura	  5:	  Procurador	  Helder	  Magno	  (MPF)	  abre	  a	  reunião	  de	  escolha.	  	  

2	  nov	  2018.	  Foto:	  Nilmar	  Laje/Fundo	  Brasil	  
	  	  

	   O	  representante	  do	  Fundo	  Brasil	  voltou	  ao	  microfone	  para	  lembrar	  as	  exigências	  

do	  edital	  para	  o	  credenciamento	  de	  entidades:	  não	  ter	  fim	  lucrativo,	  não	  ter	  vínculo	  com	  

as	  empresas	  responsáveis	  pelo	  desastre	  no	  Rio	  Doce	  e	  não	  ter	  histórico	  de	  corrupção.	  

Ele	  lembra	  que	  seis	  entidades	  foram	  credenciadas	  e	  que	  apenas	  três	  –	  Aedas,	  Amefa	  e	  

GTA	  –	  enviaram	  a	  proposta	  preliminar	  de	  trabalho.	  No	  entanto,	  tanto	  GTA	  como	  a	  Amefa	  

desistiram	  de	  participar	  do	  processo,	  de	  forma	  que	  apenas	  a	  Aedas	  apresentaria	  sua	  

proposta	  de	  trabalho	  ao	  território	  do	  Vale	  do	  Aço.	  	  

	  

6.1.	  Metodologia	  da	  reunião	  

A	  sequência	  da	  apresentação	  foi	  informada	  a	  metodologia	  da	  reunião:	  

	  

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

dos	  atingidos	  e	  atingidas;	  

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

-‐	  Ao	  fim	  da	  apresentação	  e	  das	  perguntas,	  as	  representantes	  da	  entidade	  deveriam	  se	  

retirar;	  

-‐	  Na	  fase	  de	  deliberação,	  os	  atingidos	  e	  atingidas	  presentes	  usariam	  o	  microfone	  para	  

debater	  a	  proposta	  apresentada	  e	  defender	  posições;	  

-‐	  A	  escolha	  seria	  feita,	  se	  possível,	  por	  aclamação.	  Caso	  não	  fosse	  viável,	  seria	  tentada	  

apuração	  por	  contraste	  e,	  como	  último	  recurso,	  haveria	  votação	  em	  cédulas.	  
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A	  Aedas	  foi	  chamada	  para	  iniciar	  sua	  apresentação.	  	  

	  

6.2.	  Apresentação	  

6.2.1.	  -‐	  Associação	  Estadual	  de	  Defesa	  Ambiental	  e	  Social	  –	  Aedas	  

Duas	  integrantes	  da	  equipe	  da	  Aedas	  assumiram	  o	  microfone	  e	  o	  projetor	  de	  

slides	  para	  começar	  a	  apresentação	  da	  entidade:	  Lina	  de	  Anchieta,	  mobilizadora	  social	  e	  

engenheira	  de	  produção,	  e	  Heiza	  Maria,	  advogada.	  

Lina	  se	  apresentou	  e	  contou	  que	  a	  Aedas	  surgiu	  no	  ano	  2000	  no	  município	  de	  

Guaraciaba,	  na	  Bacia	  do	  Rio	  Doce,	  criada	  para	  defender	  os	  direitos	  de	  atingidos	  por	  

barragens.	  Em	  2008,	  a	  sede	  foi	  para	  Belo	  Horizonte	  e	  a	  entidade	  ampliou	  sua	  atuação.	  

Hoje,	  auxilia	  cerca	  de	  3.000	  famílias	  em	  Minas	  Gerais.	  Os	  projetos	  atuais	  e	  mais	  

relevantes	  são:	  convênio	  de	  cooperação	  técnico-‐científica	  para	  execução	  de	  projeto	  de	  

pesquisa	  em	  energia,	  em	  parceria	  com	  a	  Cemig;	  diagnóstico	  participativo	  econômico,	  

social,	  ambiental	  e	  cultural	  de	  comunidades	  atingidas	  por	  barragens	  nos	  municípios	  de	  

Raul	  Soares	  e	  Abre	  Campo;	  o	  projeto	  Veredas	  Sol	  e	  Lares,	  no	  Vale	  do	  Jequitinhonha,	  e	  

Assessoria	  Técnica	  em	  Barra	  Longa,	  com	  contrato	  assinado	  para	  o	  período	  de	  2017	  a	  

2021.	  	  

	  

	  
Figura	  6:	  Apresentação	  da	  Aedas.	  	  

2	  nov	  2018.	  Foto:	  Nilmar	  Laje/Fundo	  Brasil	  
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“A	  intenção	  é	  que	  o	  povo	  participe	  de	  todos	  esses	  processos.	  Esse	  é	  um	  novo	  

modelo,	  né?	  O	  povo	  participa	  desde	  a	  implantação”,	  disse	  a	  representante	  da	  Aedas.	  

Citou	  parceiros	  e	  apoiadores	  dos	  trabalhos	  em	  seus	  18	  anos	  de	  atuação	  em	  um	  

mosaico	  nos	  slides,	  como	  Cemig,	  Petrobrás	  e	  Universidade	  Federal	  de	  Minas	  Gerais.	  

Encerrou	  sua	  atuação	  citando	  um	  slogan	  da	  entidade:	  “Caminhar	  juntos,	  semear	  

esperança	  e	  olhar	  para	  o	  futuro	  por	  dias	  melhores”.	  

Heiza	  tomou	  a	  palavra	  para	  apresentar	  o	  plano	  de	  trabalho	  específico	  para	  o	  Vale	  

do	  Aço.	  Disse	  que	  o	  centro	  da	  proposta	  é	  a	  reparação	  integral,	  reivindicada	  

coletivamente.	  Citou	  como	  exemplo	  a	  cadeia	  produtiva	  e	  de	  distribuição	  da	  pesca:	  se	  o	  

pescador	  tem	  problema,	  o	  peixeiro	  vai	  ter	  problema,	  o	  comerciante	  também.	  Assim,	  

disse,	  é	  preciso	  analisar	  o	  problemas	  individuais	  no	  contexto	  coletivo.	  Lembrou	  a	  

importância	  de	  o	  povo,	  organizado,	  se	  apropriar	  do	  conceito	  de	  reparação	  integral.	  	  

Passou	  ao	  objetivo	  geral	  do	  trabalho	  de	  Assessoria	  Técnica:	  promover	  a	  

participação	  ampla	  e	  informada	  nos	  processos	  decisórios	  e	  a	  efetivação	  plena	  da	  

reparação	  das	  perdas	  e	  danos	  sofridos	  pelas	  famílias	  atingidas	  pelo	  rompimento	  da	  

barragem	  de	  rejeitos	  da	  Samarco.	  	  

Como	  objetivos	  específicos,	  foram	  listados:	  

	  

-‐	  Discutir	  e	  elaborar	  com	  a	  Comissão	  de	  Atingidos	  a	  metodologia	  adequada,	  visando	  a	  

ampla	  participação	  nos	  processos	  de	  reparação;	  

-‐	  Promover	  aumento	  da	  participação	  das	  famílias	  atingidas	  no	  município	  nas	  decisões	  

que	  envolvem	  os	  seus	  direitos,	  para	  que	  a	  reparação	  chegue	  a	  mais	  pessoas.	  Se	  algumas	  

pessoas	  não	  têm	  reparação,	  isso	  causa	  um	  empobrecimento	  do	  município;	  se	  a	  

reparação	  chega	  a	  mais	  pessoas,	  o	  município	  como	  um	  todo	  funciona	  melhor;	  

-‐	  Oferecer	  às	  famílias	  atingidas	  o	  acesso	  rápido	  a	  informações	  técnicas	  qualificadas,	  em	  

linguagem	  acessível;	  

-‐	  Assessorar	  as	  famílias	  atingidas	  na	  revisão	  de	  cadastro	  abrangente	  das	  perdas	  e	  danos	  

que	  se	  adeque	  às	  diferentes	  realidades	  dos	  atingidos	  do	  território	  do	  Vale	  do	  Aço,	  bem	  

como	  nas	  outras	  questões	  pertinentes	  à	  reparação	  integral.	  	  

	  	  



	  

PROGRAMA	  RIO	  DOCE	  
Escolha	  de	  Assessoria	  Técnica	  	  

para	  o	  Território	  3	  –	  	  
Vale	  do	  Aço	  (MG)	  

	  

	   21	  

	   A	  equipe	  da	  Aedas	  informou	  que	  fez	  pesquisas	  prévias	  nos	  municípios	  que	  

compõem	  o	  Vale	  do	  Aço	  e,	  como	  resultado	  delas,	  chegou	  a	  oito	  grandes	  áreas	  a	  serem	  

contempladas	  pelo	  trabalho	  de	  Assessoria	  Técnica:	  

	  

-‐	  Mobilização	  e	  participação	  social;	  	  

-‐	  Pesca;	  

-‐	  Agrária;	  

-‐	  Jurídica;	  

-‐	  Serviço	  social;	  

-‐	  Saúde;	  	  

-‐	  Água;	  	  

-‐	  Comunicação.	  

	  

	   A	  equipe	  da	  Aedas	  informou	  a	  previsão	  de	  quatro	  anos	  de	  trabalho	  e	  uma	  

população	  mínima	  de	  assessorados	  de	  20	  mil	  pessoas	  assessoradas	  em	  11	  municípios.	  

Heiza	  lembrou	  ainda	  que	  a	  entidade	  vai	  discutir	  com	  as	  comunidades	  o	  número	  de	  

escritórios	  a	  serem	  implantados	  e	  a	  localização	  deles.	  Apresentou	  ainda	  a	  lista	  de	  

profissionais	  que	  a	  entidade	  deve	  contratar	  para	  atender	  o	  território:	  	  

	  

-‐	  Técnicos	  de	  nível	  superior	  nas	  seguintes	  áreas:	  direito,	  agrária,	  pesca,	  serviço	  social,	  

ambiental,	  comunicação	  social	  e	  saúde;	  

-‐	  Técnicos	  de	  nível	  médio	  para	  atuarem	  como	  mobilizadores	  sociais;	  e	  	  

-‐	  Administração	  e	  coordenação	  do	  projeto.	  

	  

	   Desta	  forma,	  segundo	  as	  representantes	  da	  organização,	  os	  eixos	  do	  trabalho	  da	  

Aedas	  são	  a	  comissão	  de	  famílias	  atingidas,	  os	  coordenadores	  de	  grupos	  de	  base	  e	  os	  

próprios	  grupos	  de	  base.	  Os	  grupos	  de	  base	  funcionam	  com	  10	  a	  20	  pessoas	  e	  são	  

fundamentais	  para	  o	  trabalho	  da	  Assessoria	  Técnica	  porque	  é	  neles	  que	  tudo	  acontece	  e	  

as	  questões	  são	  debatidas.	  Listou	  os	  conceitos	  envolvidos	  na	  ideia	  de	  reparação	  integral:	  

mitigação,	  compensação,	  restituição,	  indenização,	  não	  repetição,	  danos	  morais.	  
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	   A	  Aedas	  se	  colocou	  à	  disposição	  para	  perguntas.	  As	  representantes	  afirmaram	  

ainda	  que,	  mesmo	  que	  a	  entidade	  não	  seja	  escolhida,	  a	  luta	  coletiva	  deve	  continuar.	  A	  

apresentação	  passou	  à	  fase	  das	  perguntas	  às	  11h47.	  	  

	  

6.2.1.1.	  Perguntas	  à	  Aedas	  

Uvanderson	  Silva	  (Fundo	  Brasil)	  destacou	  a	  necessidade	  de	  as	  perguntas	  serem	  

direcionadas	  à	  proposta	  preliminar	  de	  trabalho	  apresentada	  pela	  Aedas.	  	  

Na	  primeira	  intervenção,	  um	  dos	  atingidos	  falou	  sobre	  os	  problemas	  psicológicos	  

na	  população	  da	  Bacia	  do	  Rio	  Doce	  e	  lembrou	  outros	  acidentes	  como	  Chernobyl.	  

Mencionou	  também	  os	  possíveis	  futuros	  danos	  à	  saúde	  das	  pessoas.	  	  

Em	  seguida,	  outro	  atingido	  pediu	  a	  palavra	  para	  fazer	  indagações	  a	  respeito	  do	  

tamanho	  da	  equipe	  da	  Aedas	  e	  quando	  seria	  o	  início	  do	  trabalho	  da	  organização.	  

	  

	  
Figura	  7:	  Perguntas	  à	  Aedas	  

2	  nov	  2018.	  Foto:	  Nilmar	  Laje/Fundo	  Brasil	  
	  

	   Também	  foi	  questionado	  qual	  seria	  a	  forma	  de	  acompanhamento	  do	  território	  e	  

suas	  comunidades.	  

	   A	  representante	  da	  Aedas	  falou	  nas	  equipes	  fixas	  do	  território	  e	  nos	  profissionais	  

que	  serão	  contratados	  apenas	  para	  fazer	  trabalhos	  específicos,	  deixando	  claro	  que	  a	  

proposta	  final	  ainda	  será	  fechada	  em	  conjunto	  com	  os	  atingidos.	  	  Sobre	  o	  número	  de	  

pessoas	  para	  cada	  região,	  afirmou	  que	  a	  equipe	  fixa	  terá	  técnicos	  e	  mobilizadores,	  além	  

de	  pessoas	  contratadas	  para	  produtos	  específicos	  e	  estimou	  a	  quantidade	  mínima	  de	  
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quarenta	  pessoas.	  Sobre	  o	  início	  dos	  trabalhos	  da	  assessoria,	  a	  representante	  informou	  

que	  antes	  seria	  preciso	  fazer	  uma	  ou	  mais	  reuniões	  para	  acertar	  o	  plano	  de	  trabalho	  

final.	  	  

A	  representante	  da	  Aedas	  lembrou	  novamente	  que	  a	  função	  da	  Assessoria	  

Técnica	  não	  é	  representar	  os	  atingidos,	  mas	  trabalhar	  junto	  a	  eles.	  Foi	  aplaudida.	  

Em	  seguida,	  foram	  feitas	  mais	  perguntas	  sobre	  o	  funcionamento	  das	  equipes	  

remuneração	  do	  trabalho	  da	  assessoria	  e	  um	  atingido	  questionou	  se	  existe	  impedimento	  

para	  assalariado	  receber	  indenização.	  

	   Uma	  atingida	  discorreu	  sobre	  a	  necessidade	  da	  união	  das	  comunidades,	  

independentemente	  das	  respostas	  da	  Fundação	  Renova	  e	  do	  poder	  público.	  Falou	  dos	  3	  

anos	  do	  desastre	  e	  lembrou	  a	  situação	  das	  famílias	  que	  dependem	  de	  pescados	  para	  se	  

alimentar:	  “Lutamos	  contra	  o	  modelo	  de	  mineração.	  A	  nossa	  luta	  tem	  que	  ir	  muito	  além	  

do	  cartão,	  de	  uma	  água	  que	  eles	  levam	  para	  nós.	  Temos	  que	  lutar	  contra	  esse	  modelo	  de	  

mineração	  que	  não	  leva	  em	  conta	  a	  vida	  das	  pessoas.	  Não	  leva	  em	  conta	  a	  água	  que	  

abastece	  as	  populações.	  Porque	  essas	  barragens,	  essas	  mineradoras,	  elas	  não	  estão	  nem	  

aí	  se	  estão	  destruindo	  nossas	  nascentes,	  se	  estão	  nos	  afetando	  e	  a	  afetando	  comunidades	  

inteiras.	  Então	  a	  nossa	  luta	  é	  muito	  maior	  que	  uma	  só	  compensação,	  de	  que	  só	  uma	  

indenização.	  É	  questionar	  esse	  modelo	  de	  mineração.	  ”	  

	   Surgiu	  então	  a	  quarta	  pergunta	  sobre	  quando	  começaria	  o	  trabalho	  da	  Aedas	  no	  

território.	  Ao	  responder,	  as	  representantes	  lembraram	  que	  há	  uma	  fase	  de	  construção	  

democrática	  da	  proposta	  detalhada	  de	  trabalho,	  e	  que	  a	  Comissão	  de	  Atingidos	  deve	  

estar	  envolvida	  nisso.	  E	  há	  também	  a	  fase	  de	  contratação,	  que	  o	  Fundo	  Brasil	  poderia	  

explicar	  mais	  detalhadamente.	  

	   Sobre	  o	  limite	  salarial	  para	  receber	  indenização,	  a	  Aedas	  respondeu	  que	  isso	  é	  

invenção	  da	  Fundação	  Renova.	  Em	  Barra	  Longa,	  afirmaram	  as	  representantes,	  tal	  

critério	  não	  existe.	  A	  respeito	  do	  modelo	  de	  mineração,	  responderam	  que	  concordam	  

com	  a	  necessidade	  de	  mudança.	  “Temos	  um	  item	  de	  não	  repetição	  do	  crime.	  É	  um	  direito	  

do	  atingido,	  é	  um	  direito	  que	  as	  pessoas	  se	  sintam	  mais	  protegidas.	  A	  gente	  fala	  muito	  do	  

imediato,	  mas	  tem	  que	  pensar	  num	  modelo	  que	  proteja	  efetivamente	  de	  não	  acontecer	  o	  

crime	  e	  ter	  certeza	  que	  haja	  punição	  para	  as	  empresas.”	  
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	   Uma	  nova	  rodada	  de	  perguntas	  foi	  aberta	  e	  a	  organização	  foi	  indagada	  sobre	  o	  

número	  estimado	  de	  pessoas	  atingidas,	  que	  não	  contemplaria	  todo	  o	  território,	  e	  sobre	  

quais	  resultados	  já	  haviam	  sido	  obtidos	  pela	  Aedas	  em	  relação	  à	  Fundação	  Renova.	  

Outro	  atingido	  solicitou	  informações	  sobre	  como	  a	  assessoria	  poderá	  ajudar	  com	  

a	  fiscalização	  das	  verbas	  liberadas	  aos	  prefeitos	  de	  cidades	  atingidas	  para	  o	  saneamento	  

básico.	  Também	  houve	  uma	  questão	  sobre	  a	  possibilidade	  de	  pagamento	  do	  retroativo	  

das	  indenizações.	  

“Eu	  vi	  aquela	  situação	  do	  Rio	  Doce,	  dia	  6	  de	  

novembro,	  bem	  de	  manhãzinha.	  Se	  antes	  

chamava	  Rio	  Doce,	  agora	  é	  Rio	  Amargo”	  

(Atingido	  do	  Vale	  do	  Aço)	  
	  

Um	  dos	  atingidos	  também	  fez	  um	  novo	  questionamento:	  “Tenho	  aqui	  várias	  

perguntas.	  Até	  onde	  vocês	  estão	  dispostas	  a	  ir	  junto	  conosco	  até	  todos	  os	  atingidos	  

serem	  indenizados?	  E	  com	  relação	  a	  quem	  tinha	  carteira	  assinada	  na	  data	  do	  evento,	  a	  

Renova	  exige	  CNIS	  e	  cobra	  muito	  dos	  aposentados	  e	  pensionistas.	  Que,	  se	  não	  se	  

enquadrar,	  não	  será	  indenizado.	  Onde,	  como	  e	  quando	  vocês	  pretendem	  se	  instalar	  nos	  

municípios?	  Ao	  MPF,	  a	  gente	  sabe	  que	  foi	  direcionada	  uma	  verba	  para	  Prefeitura	  de	  

reparos	  imediatos	  em	  danos	  causados	  na	  comunidade,	  quero	  saber	  até	  onde	  vocês	  vão	  

investigar	  esses	  valores	  que	  não	  chegaram	  à	  comunidade	  até	  o	  presente	  momento.	  E	  pra	  

Aedas,	  como	  vocês	  pretendem	  se	  relacionar	  com	  todas	  as	  comunidades	  de	  forma	  mais	  

ligeira	  possível?”	  .	  A	  pergunta	  foi	  muito	  aplaudida.	  	  

Outro	  atingido	  fez	  uma	  longa	  fala	  sobre	  seu	  direito	  a	  receber	  retroativo	  de	  cartão	  

de	  auxílio	  emergencial.	  Neste	  ponto,	  a	  reunião	  já	  estava	  com	  duas	  horas	  e	  meia	  de	  

duração	  e	  mais	  de	  15	  perguntas.	  Helder	  Magno	  (MPF),	  então,	  pediu	  a	  palavra	  para	  

lembrar	  aos	  presentes	  que	  não	  estavam	  diante	  da	  Fundação	  Renova,	  mas	  sim	  diante	  de	  

uma	  proposta	  de	  Assessoria	  Técnica	  para	  trabalhar	  com	  os	  atingidos,	  e	  não	  pelos	  

atingidos	  e	  que	  a	  necessidade	  de	  atuação	  e	  fiscalização	  é	  dever	  de	  todos.	  	  

O	  Procurador	  também	  chamou	  a	  atenção	  dos	  presentes	  para	  as	  próximas	  fases	  

após	  a	  escolha	  (elaboração	  participativa	  do	  projeto	  final,	  orçamento,	  contratação),	  que	  

poderão	  durar	  um	  tempo	  considerável.	  	  
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As	  representantes	  da	  Aedas	  fizeram	  sua	  última	  série	  de	  respostas.	  Disseram	  que	  

a	  assessoria	  vai	  trabalhar	  com	  todas	  as	  questões	  que	  forem	  de	  interesse	  dos	  atingidos,	  

debatido	  e	  pensado	  a	  partir	  dos	  grupos	  de	  base:	  “A	  Aedas	  vai	  até	  onde	  os	  atingidos	  

acharem	  que	  tem	  de	  ir.	  Nós	  caminhamos	  junto	  com	  o	  povo”.	  

A	  entidade	  encerrou,	  assim,	  sua	  participação,	  e	  se	  retirou	  do	  espaço	  às	  13h53.	  

	  

6.3.	  Decisão	  

	   Após	  a	  saída	  da	  Aedas,	  foi	  feita	  uma	  pausa	  de	  30	  minutos	  para	  o	  almoço.	  	  

Os	  trabalhos	  foram	  retomados	  às	  14h47,	  com	  o	  Procurador	  Helder	  Magno	  

retomando	  o	  histórico	  das	  seis	  entidades	  inicialmente	  credenciadas	  até	  aquela	  data,	  em	  

que	  apenas	  Aedas	  compareceu	  para	  apresentar	  sua	  proposta.	  	  

Foi	  aberto	  espaço	  para	  falas	  e	  defesas	  de	  posições	  e,	  em	  seguida,	  o	  Procurador	  

propôs	  que	  a	  escolha	  fosse	  feita	  por	  aclamação.	  A	  plenária	  concordou.	  Helder	  Magno	  

(MPF)	  solicitou	  que	  os	  favoráveis	  à	  Aedas	  levantassem	  as	  mãos,	  momento	  em	  que	  todos	  

levantaram,	  gritaram	  e	  assoviaram.	  Ato	  contínuo,	  o	  Procurador	  pediu	  que	  os	  contrários	  

à	  escolha	  da	  Aedas	  levantassem	  as	  suas	  mãos.	  Não	  houve	  nenhuma	  manifestação	  nesse	  

sentido.	  Para	  confirmar	  a	  escolha,	  questionou	  novamente:	  “Então	  por	  aclamação	  vocês	  

escolheram	  Aedas	  como	  Assessoria	  Técnica?”	  e	  a	  resposta	  da	  plenária	  foi	  “Sim!”.	  

A	  reunião	  foi	  encerrada	  com	  uma	  salva	  de	  palmas.	  

	  

	  
Figura	  8:	  Aedas	  é	  escolhida	  Assessoria	  Técnica	  do	  Vale	  do	  Aço.	  	  
2	  nov	  2018.	  Foto:	  Amanda	  de	  Souza	  Camargo/Fundo	  Brasil	  
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6.4.	  Considerações	  finais	  do	  evento	  de	  escolha	  da	  Assessoria	  Técnica	  

Encerrando	  o	  evento,	  Helder	  Magno	  explicou	  os	  próximos	  passos	  do	  processo	  de	  

escolha,	  com	  a	  construção	  de	  uma	  proposta	  participativa	  e	  detalhada	  da	  Aedas	  junto	  aos	  

atingidos	  e	  atingidas	  do	  território.	  	  

O	  evento	  de	  escolha	  foi	  formalmente	  encerrado	  às	  15h46.	  	  
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