PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO
DA QUALIDADE DE VIDA
DE OUTROS POVOS
E COMUNIDADES
TRADICIONAIS

EDIÇÃO NOV/2019

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 04

PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO
DA QUALIDADE DE VIDA
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NÃO APROVADO PELO CIF (COMITÊ INTERFEDERATIVO)
ORÇAMENTO
R$ 54,48 milhões

Orçamento Total Planejado
R$ 33,94 milhões

Orçamento Gasto

62%
OBJETIVO RESUMIDO
Implantar ações reparatórias e compensatórias para povos e comunidades
tradicionais atingidos.

POVOS E
COMUMIDADES
TRADICIONAIS POVOS
E COMUMIDADES
TRADICIONAIS
São grupos culturalmente
diferenciados e que se reconhecem
como tais, que possuam formas
próprias de organização social,
que ocupam e usam territórios e
recursos naturais como condição
para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral e econômica,
utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos
pela tradição.

dezembro de 2019, enquanto que
para os demais, depende de aditivo
ao contrato firmado junto à Fundação
Renova.
A Fundação Renova se posiciona
contrária à inclusão de faiscadores
e pescadores artesanais
autoidentificados, provenientes
de uma listagem elaborada
pela Comissões de Atingidos e
Assessoria Técnica Rosa Fortini, para
fornecimento do Auxílio Financeiro
Emergencial (AFE).

AFE - CRQ DEGREDO

98%

AVANÇO DOS PROCESSOS E PROJETOS DO PROGRAMA
Processo de Gestão de Acordos Emergenciais

33%

Processo de Relacionamento com Povos e Comunidades Tradicionais

25%

Projeto de Estudo de Componente Quilombola
Projeto de Estudo de mapeamento e levantamento de impactados da comunidade de Faiscadores e outros Povos e
Comunidades Tradicionais
Projeto Básico Ambiental para a CRQ do Degredo

100%

Projeto de Ação Estruturante para Faiscadores Tradicionais e outros povos e comunidades tradicionais impactados

0%

Vem sendo realizado, pela
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), mapeamento
dos garimpeiros e demais povos
e comunidades tradicionais
nos municípios de Ponte Nova,
Acaiaca, Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado, todos em Minas Gerais.
A finalização do relatório dos dois
últimos municípios é prevista para

44%

De 179 requerentes, 176 recebem
FORNECIMENTO DE ÁGUA - CRQ
DEGREDO

100%

Atendimento a 173 famílias
totalizando 630 pessoas

O tratamento inadequado realizado
pela Fundação Renova às populações
tradicionais fica evidente pela grande
quantidade de deliberações emitidas
pelo CIF ao longo de 2018 e 2019,
nas quais são solicitadas correções
aos atendimentos prestados pelo
programa.

AFE - FAISCADORES

Situação atual do programa
Até o momento, são desenvolvidas
ações emergenciais de fornecimento
de água e de Auxílio Financeiro
Emergencial (AFE) para a
Comunidade Remanescente
Quilombola (CRQ) de Degredo, em
Linhares / ES e, parcialmente, aos
garimpeiros e faiscadores de Santa
Cruz do Escalvado e Rio Doce / MG.

50%

De 17 deliberações, apenas 6
foram atendidas

35%

NENHUMA das deliberações foi
atendida no prazo estabelecido

0%

42%

DE 1188 REQUERENTES, 504
RECEBEM
O Estudo de Componente
Quilombola foi submetido à consulta
na comunidade CRQ Degredo,
tendo sido parcialmente aprovado.
O Projeto Básico Ambiental (PBA)
para essa comunidade passa agora
pela negociação dos planos de
trabalho, sendo que a fase final da
elaboração dos programas está
prevista para ocorrer em novembro
de 2019. Ainda não há previsão para
início da execução dos programas
constantes no PBA. Com relação
às ações estruturantes, o projeto
básico de engenharia do sistema de
abastecimento de água encontra-se
em elaboração, com término previsto
somente para agosto de 2020.

DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS DE DELIBERAÇÕES

Inclusão de faiscadores no
AFE
Pela segunda lista, 604
pessoas ainda não são
atendidas.

Fornecimento de água à CRQ
Degredo
deveria ser de 15 litros, a
partir de outubro de 2018; foi
iniciado somente em agosto
de 2019.

Execução dos programas do
PBA
previsto para Junho de 2018,
ainda segue pendente.

Ao se considerar que na bacia do Rio Doce e no litoral do Espírito Santo existem
outras comunidades tradicionais potencialmente atingidas pelo desastre, ainda não
reconhecidas, há potencial descumprimento de parte do acordo firmado no Termo de
Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC).

MUNICÍPIOS COM POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS IDENTIFICADAS

Fontes utilizadas na identificação de (outras) comunidades tradicionais: FERREIRA (2018); COSTA FILHO (2019); Monitoramento Ramboll/MPF - Base de dados do Cadastro Integrado da Fundação Renova, 27/09/2019 e Base de dados
“Canais de Atendimento” do sistema SGS da Fundação Renova, de 30/09/2019.
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