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NÃO APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)
ORÇAMENTO
R$ 27,53 milhões

Orçamento Total Planejado
Orçamento Gasto

R$ 1,5 milhões

5%
OBJETIVO RESUMIDO
Retomar as atividades aquícolas e pesqueiras, proporcionando oportunidades
de renda e qualificação profissional. É dependente do reestabelecimento de
condições seguras de exercício da pesca para que possa haver estímulo às ações
de infraestrutura pesqueira, bem como a comercialização segura do pescado.

Situação atual do programa
A Fundação Renova apresenta as
seguintes definições para pescadores
e aquicultores:

PESCADORES
Desempenham a atividade com
finalidade comercial e têm o Registro
Geral de Pesca (RGP) ou protocolo
emitido de acordo com a legislação
vigente.

AQUICULTURA
Apresentam o registro e licenciamento
ambiental no órgão competente para
desempenhar essa atividade.

Em agosto de 2019 foi apresentada
pela Fundação Renova uma nova
versão de definição de escopo
do programa (em substituição
à originalmente apresentada em
Fevereiro de 2018), organizando
o programa em dois eixos:
Eixo 01
Superação das limitações e restrições
ao exercício da pesca e atividades
aquícolas.
Eixo 02
Reestruturação produtiva, alternativas
de produção e geração de renda
por meio de processos de reparação
coletivos que serão somadas às ações
econômicas, às organização sociais
e às atividades produtivas e de
comercialização.

As alterações propostas na nova definição não foram discutidas, tampouco construídas de forma
PARTICIPATIVA em conjunto aos membros do CIF, incluindo os representantes dos atingidos. Não está
sendo considerada a complexidade envolvida no processo de retomada de pescarias artesanais e/ou
de pequena escala.

Informações disponíveis dos
Institutos Lactec (Parecer Nº
24, acerca da contaminação e
comprometimento dos estoques
pesqueiros), indicam que não há
perspectivas para liberação da pesca
de espécies nativas na calha do
Rio Doce. Em relação ao ambiente
marinho e costeiro atingido, pode
haver necessidade de reavaliação
da área de proibição da pesca, com
eventual expansão desta área.

Aspecto agravante à essa situação
refere-se a não haver ferramenta
efetiva de transmissão de informação
aos atingidos no que diz respeito à
qualidade do pescado.
Desde o rompimento da barragem de
Fundão até hoje, de 47 municípios que
apresentaram pescadores atingidos,
representando quase 29 mil pescadores
cadastrados, o programa realizou ações

estruturantes apenas nos distritos de
Regência e Povoação, no município
de Linhares (ES).

CRONOGRAMA
Escopo do programa - versão de Fevereiro de 2018

2016

2017

2018

2019
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2026

Jan/2018 a
Jun/2018
Etapa 01 Planejamento
da Execução
Mar/2018 a Dez/2026
Etapa 02 - Execução dos projetos ou processos

Está em andamento a contratação do Monitoramento e Caracterização
Pesqueira e de um mapeamento das potencialidades para estruturação
produtiva e alternativas de renda. A Ramboll entende que tais atividades
são importantes e que devem ser realizadas. Ressalta-se, porém, que as
mesmas deveriam ter sido iniciadas logo após a ocorrência do desastre
e entende que seu início somente agora se dá com atraso.
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De 20 subprojetos, apenas 3 deles
tiveram algum tipo de ação
implementada, são eles:
• Promover assistência técnica e
extensão rural;
• Apoiar o processo de organização
social das comunidades e
• Implementação dos projetos de
Aquicultura e Aquaponia.
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