
NOTA DO GIRD 

O Comitê Interfederativo (Cif), composto por representantes dos Estados do 

Espírito Santo e Minas Gerais, da União e Municípios atingidos, reuniu-se no 

dia 26 de setembro em Vitória para discutir a nova política indenizatória 

apresentada pela Fundação Renova.  

A proposta já havia sendo discutida nas duas últimas reuniões da Câmara 

Técnica de Organização Social, órgão técnico que assessora o CIf para a 

tomada de decisões. Em virtude do acolhimento da nota técnica 2/2017 

apresentada pelas Defensorias Públicas, a CTOS apresentou o seu 

posicionamento no CIF, manifestando-se conforme o entendimento das 

Defensorias.  

Durante a reunião do CIF, foi solicitado pelas Defensorias Públicas, 

antecipadamente através de ofício, espaço para manifestação dos atingidos, 

sendo permitida fala de dois atingidos de cada Estado pelo tempo de 5 minutos 

cada um.  

Pela primeira vez, aquele órgão colegiado, formalmente, possibilitou a 

participação efetiva dos atingidos, enriquecendo os debates e possibilitando 

que o poder público ouvisse diretamente as demandas dos atingidos.  

Fizeram uso da fala pelos atingidos do Espirito Santo o Sr. Rafael Castro, ex 

superintendente federal da Pesca, representando a colônia de pescadores, e a 

Sra. Regiane Alves, atingida, pescadora de baixo Guandu, integrante da 

comissão estadual de atingidos e militante do MAB (Mov. Atingido s por Bar. 

Na ocasião, um representante dos atingidos de Minas Gerais também fez uso 

da palavra, deixando claro que a discordância da política indenizatória era 

generalizada. 

Desta forma, restou aprovado por deliberação os seguintes pontos: 

1) Autoriza o pagamento imediato das indenizações referentes a danos morais 

e materiais, sem desconto do que foi pago a título de auxilio emergencial; 

2) quitação parcial nos acordos firmados, de modo que apenas a parcela 

incontroversa seja paga; 

3) os atingidos integrantes da primeira etapa de cadastramento deverão ter 

seus acordos firmados até dezembro de 2017 com pagamento até março de 

2018; 

4) sinalização pela autonomia do programa de auxílio emergencial perante o 

programa de indenização mediada. Restou decidida a impossibilidade de 

suspensão do auxílio emergencial; 



5) A indenização referente a lucros cessantes será objeto da próxima reunião 

da Câmara Técnica de Organizavam Social - CTOS, que apresentará o seu 

posicionamento quanto a sua natureza e forma de pagamento. 

As Defensorias Públicas, cientes da necessidade de pagamento das 

indenizações de forma imediata, continuarão acompanhando a questão, 

inclusive com participação nas reuniões da CTOs para que haja pagamento 

dos lucros cessantes o quanto antes e de forma que não represente violação 

de direitos dos atingidos. 

Vitória, 26 de setembro de 2017. 
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