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EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA 

DE BELO HORIZONTE  

 

 

PROCESSO Nº 5026408-67.2019.8.13.0024  

 

 

A FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV), já devidamente 

qualificada nestes autos vem, respeitosamente, na condição de terceira 

interessada, juntar ao processo cópia do Produto 4 – 4º Relatório de Trabalho, 

atestando o cumprimento do contrato que tem por objeto a Operacionalização 

e Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na 

Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao 

Rompimento das Barragens B-I, B-IV E B-IVA / Córrego do Feijão.  

 

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2022 

 

 

Leonardo José Melo Brandão 
OAB/MG 53.684 
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Operacionalização e Gerenciamento do Programa de 
Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do 
Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento 
das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão 
 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da 
Comarca de Belo Horizonte, Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais (MPMG), Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria 
Pública de Minas Gerais (DPMG) - Instituições de Justiça (IJs) 
 
Produto 4 – 4º Relatório de Trabalho 
 
11 de janeiro de 2022 
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FICHA TÉCNICA 

 

Objeto do Contrato 

Operacionalização e gerenciamento do Programa de 

Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 

do Acordo Judicial para reparação integral relativa ao 

rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do 

Feijão 

  

Data de Assinatura do Termo de Cooperação 03/09/2021 

  

Prazo de Execução  48 (quarenta e oito) meses 

  

Contratante 
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias 

Estaduais da Comarca de Belo Horizonte 

Compromitentes 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), 

Ministério Público Federal (MPF) e Defensoria Pública de 

Minas Gerais (DPMG) 

  

Contratada Fundação Getulio Vargas 

  

Coordenador Geral Irineu Rodrigues Frare 

  

Subcoordenador Geral André de Souza Coelho Gonçalves de Andrade 
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RESUMO EXECUTIVO 

 

Este documento corresponde ao 4º Relatório de Trabalho, quarto Produto previsto na Proposta de 

Prestação de Serviços da Fundação Getulio Vargas (FGV), atendendo ao compromisso assumido 

no bojo do Termo de Colaboração Técnica N° 001/21 firmado pela FGV e o Juízo da 2ª Vara da 

Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte, com a interveniência 

do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal (MPF) e 

da Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), tendo por objeto a Operacionalização e o 

Gerenciamento do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do 

Acordo Judicial para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e 

B-IVA / Córrego do Feijão. 

 

O objetivo deste Produto, portanto, é apresentar os resultados obtidos e as atividades realizadas 

entre os dias 03 de dezembro de 2021 e 02 de janeiro de 2022, na execução do Projeto de 

Operacionalização e Gerenciamento do PTR por parte da FGV, considerando a realização das 

atividades de cada Núcleo dentro dos cronogramas de atividades propostos e previstos. 

 

O Quadro 1 abaixo apresenta, de forma resumida, as atividades realizadas em conformidade com 

os cronogramas de execução apresentados na Proposta de Gerenciamento do PTR Subscrita 

por Fundação Getulio Vargas, constante do Anexo I do Termo de Colaboração Técnica N° 

001/21: 

 

Quadro 1 

Quadro Demonstrativo de Ações Realizadas 

Atividade Status 
Atividades 
associadas 

Página 

Recebimento de banco de dados informatizado 
contendo dados de identificação, dados de 
qualificação e dados para pagamento das parcelas 
dos incluídos no PTR, conforme cadastro hoje gerido 
pela empresa Accenture, em apoio à Vale. 

Em andamento 
Migração de Dados 
 
Gestão de Cadastro 

9 

Envio dos dados ao Núcleo Operacional de Gestão de 
Recursos para operacionalização contábil. 

Em andamento 
Migração de Dados 
 
Gestão de Cadastro 

9 

Estabelecimento de diretrizes de conformidade e fluxo 
de análise de cadastros para a aplicação das regras 
de diretrizes nos casos concretos, tendo em vista a 
existência de critérios positivos e negativos a entrada 
ou permanência no PTR, a serem formulados através 

Em andamento 

Migração de Dados 
 
Gestão de Cadastro 
 
Análise de 

11 
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Atividade Status 
Atividades 
associadas 

Página 

das câmaras técnicas, reuniões e oficinas junto aos 
parceiros institucionais. 

Conformidade 

Migração do sistema de cadastros da base de dados 
da Vale/Accenture para o novo banco de dados 

Em andamento 
Migração 
 
Gestão de Cadastro 

9 

Funcionalidade na plataforma online para consulta de 
dados dos incluídos no PTR 

Em andamento Gestão de Cadastro 10 

Auditoria permanente dos cadastros por amostragem. Em andamento 
Análise de 
Conformidade 

11 

Ferramenta de processo administrativo para análise 
de cadastro, análise de qualificação, parecer de 
primeiro grau, revisão do parecer e envio ao Comitê 
Gestor para validação. 

Em andamento 

Gestão de Cadastro 
 
Análise de 
Conformidade 

11 

Início da análise dos casos que tiveram negativa ou 
bloqueio do pagamento emergencial no período de 
gestão da empresa Accenture. 

Em andamento Gestão de Cadastro 11 

Recebimento dos recursos destinados à execução do 
PTR em conta a ser indicada pela FGV. 

Concluída 

Gestão Contábil 
 
Apoio à Gestão 
Financeira 

13 

Operacionalização contábil do pagamento pela FGV a 
partir da base da Vale/Accenture, com recursos 
disponíveis em saldo bancário para execução do 
PTR. 

Em andamento Gestão Contábil 14 

Relatórios mensais sobre os valores aplicados, os 
valores pagos, saldo existente e projeções sobre a 
capacidade de pagamento e a longevidade do PTR. 

Em andamento 

Gestão Contábil 
 
Apoio à Gestão 
Financeira 

Anexo 
1 

Lançamento da plataforma online para transparência 
das informações do PTR, incluindo relatórios mensais 
sobre os valores aplicados, os valores pagos, saldo 
existente e projeções sobre a capacidade de 
pagamento e a longevidade do programa. 

Em andamento 

Gestão Contábil 
 
Apoio à Gestão 
Financeira 

15 

Estabelecimento de canal direto de comunicação com 
a 2ª VFP/BH, IJs e ATIs 

Concluída 
Relações 
Institucionais 

19 

Funcionamento da central de atendimento telefônico Em andamento Presença Permanente 17 

Atendimento via WhatsApp Em andamento Presença Permanente 17 

E-mail da FGV dedicado ao atendimento Em andamento Presença Permanente 17 

Equipes volantes Em andamento Trabalho de Campo 18 

Pontos focais para contato Em andamento 
Relações 
Institucionais 

19 

Canal de Ouvidoria Em andamento Ouvidoria 19 

 

Os capítulos a seguir detalham as atividades supracitadas, bem como as demais atividades em 

andamento de cada Núcleo Operacional de Trabalho.  
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1. Governança 

 

O Escritório de Projetos (Project Management Office - PMO), no período coberto por esse quarto 

relatório, conforme mencionado no Produto anterior, identificou que a evolução dos trabalhos 

permitiu uma visão mais integrada pelas equipes sobre a estruturação de suas áreas. O 

Mapeamento dos processos de cada núcleo operacional, além das áreas de apoio (Comunicação 

e Logística), foi realizado, mas ainda demanda ajuste fino, dado o caráter dinâmico deste projeto. A 

primeira versão aprovada do mapa de processos será apresentada no próximo Produto. 

 

Entre as atividades de acompanhamento deste projeto, o PMO dedicou-se durante o mês de 

elaboração deste relatório em finalizar a primeira versão da Estrutura Analítica do Projeto (EAP), 

com o detalhamento do escopo de cada área. Para se chegar a esta primeira versão, o PMO 

realizou reuniões com cada coordenação e com a coordenação geral, visando ao detalhamento 

aqui apresentado. Importante observar que a EAP define e organiza o escopo integral dos serviços 

a serem realizados. É referência central para uma visão estruturada do que deve ser entregue no 

âmbito da prestação do serviço, subdividindo as entregas do trabalho em componentes menores e 

mais facilmente gerenciáveis. Desta forma, contribui também como um elemento de comunicação 

do projeto.  

 

A EAP está disponibilizada no Anexo I, também em arquivo pdf. 

 

Também continuam sendo realizadas periodicamente as reuniões sobre os riscos do projeto. O 

PMO apoia as equipes internas neste processo de monitoramento e controle dos riscos mapeados, 

além da identificação de novos riscos. O objetivo é trazer trimestralmente uma atualização deste 

mapa de riscos. Nesse contexto, o próximo relatório apresentará estas informações. 

 

A Assessoria de Comunicação está finalizando o Plano de Comunicação do projeto para 

apresentação em breve. 

 

Finalmente, cabe registrar que o Escritório de Projetos mantém agenda semanal com todas as áreas 

internas do projeto, além da Coordenação Geral, apoiando as atividades de gestão das atividades 

em curso.  
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2. Núcleo Operacional de Gestão de Dados 

 

O Núcleo Operacional de Gestão de Dados, no período coberto por esse quarto relatório, 

concentrou suas atividades integração da base de dados com a ferramenta de Customer 

Relationship Management (CRM). Os testes foram realizados pela empresa Vik Services, 

desenvolvedora da ferramenta de CRM e que será responsável pela operação do call center, com 

início previsto para o dia 10/01/2022. A ferramenta também possibilitará, de forma integrada com o 

portal do projeto, a consulta online de dados dos beneficiários do PTR. 

 

Ainda no período deste relatório, a equipe da FGV recebeu da Vale a base de beneficiários 

bloqueados no Pagamento Emergencial (PE), programa anterior ao PTR operado pela empresa, 

tendo sido iniciada a verificação e também os ajustes necessários para a consecução do processo 

de análise de conformidades. 

 

Considerando a indisponibilidade e a indefinição acerca das poligonais específicas, a atividade de 

geoprocessamento ainda não foi iniciada, estando prevista para o primeiro bimestre de 2022. 

 

No período deste relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas: 

 

Tabela 2.1 

Reuniões Externas 

Data Assunto Participantes 

06/12/2021 
Discussão de orçamento e proposta de painel de 

controle do projeto 
Equipe FGV e empresa 

fornecedora 

07/12/2021 Reunião para ajuste no fluxo de pagamento Equipe FGV e Equipe Caixa 

08/12/2021 
Reunião CheckPoint do PTR – Homologação da 

API 
Equipe FGV e Equipe Vik Services 

13/12/2021 Integração de CRM com API Equipe FGV e Equipe Vik Services 

14/12/2021 Integração de CRM com API Equipe FGV e Equipe Vik Services 

20/12/2021 
Recebimento de base de dados cadastrais de 

bloqueados no programa emergencial 
Equipe FGV e Instituição de 

Justiça 

21/12/2021 
Recebimento de base de dados cadastrais de 

bloqueados no programa emergencial 
Equipe FGV e Instituição de 

Justiça 

21/12/2021 
Reunião CheckPoint do PTR–Funcionalidades do 

portal 
Equipe FGV e Equipe Vik Services 

28/12/2021 
Reunião CheckPoint do PTR – Operação do Call 

Center 
Equipe FGV e Equipe Vik Services 

29/12/2021 Ajustes no API para uso no CRM Equipe FGV e Equipe Vik Services 
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2.1 Atividade 1 - Migração de Dados 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Homologação do novo modelo de dados hospedado no servidor seguro da FGV. A 

previsão é que até o dia 03/01/2022 a base já esteja totalmente migrada para o acesso 

da plataforma de CRM em desenvolvimento pela empresa Vik Services; e 

 

 Recebimento de nova base da base de beneficiários, encaminhada pela Vale, com 

pagamentos bloqueados e consequente início, por parte da equipe da FGV, da análise 

da qualidade e completitude dos dados recebidos para fins de conformidade e revisão 

dos benefícios negados ou bloqueados. A base contém 29.542 registros com cerca de 

40% deles incompletos. O saneamento da base foi iniciado e será finalizado até a entrega 

do próximo Produto. 

 

Com relação à base de dados recebida da Vale, importante destacar que esta não veio 

acompanhada dos motivos das negativas ou bloqueios, assim como dos documentos apresentados 

que foram analisados pela Vale para fins de negativa ou bloqueio. 

 

2.2 Atividade 2 - Gestão de Cadastro 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Envio da remessa de pagamento referente ao mês de dezembro de 2021, com data de 

efetivação no dia 1º de dezembro. Do total de 100.349 registros de pagamento apenas 

781 não foram realizados, o que representa uma melhora em relação aos pagamentos 

não realizados, quando comparados aos lotes do mês de novembro de 2021. Esta 

melhora é consequência do recadastramento realizado pelo Núcleo Operacional de 

Recursos e pelas críticas/auditorias realizadas na base cadastral original. A Tabela 2.2.1 

abaixo apresenta os resultados consolidados da remessa de dezembro de 2021: 

 

D4Sign 5620fd71-97ba-47d1-955c-1a3c8719cccf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Num. 7952453030 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 25/01/2022 13:46:31
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012513463068300007949350399
Número do documento: 22012513463068300007949350399

 

9 / 43 
 

FGV Projetos CE Nº 0047/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 
 

Tabela 2.2.1 

Remessas Pagamento 12/2021 

Status Registros Valor (R$) 

Pago 99.568 R$   54.471.312,50 

Não Pago 781 R$         423.362,50 

Estornado 329 R$   167.200,00 

Não Pago 191 R$   113.162,50 

Rejeitado 261 R$   143.000,00 

Total Geral 100.349 R$   54.894.675,00 

Fonte: FGV Projetos. 

 

 Preparação de remessa de reenvio de 1.763 pagamentos não realizados nos meses de 

novembro e dezembro de 2021 em razão de informações inconsistentes no nome do 

titular, número do CPF e/ou dados bancários. Tal remessa foi composta pelos registros 

atualizados pelo Núcleo Operacional de Gestão de Recursos, após contato direto com os 

beneficiários. A Tabela 2.2.2 abaixo apresenta os resultados consolidados da referida 

remessa: 

 

Tabela 2.2.2 

Remessas Reenvio de Pagamentos 

Status Registros Valor (R$) 

Pago                 647   R$         344.162,50  

Não Pago             1.116   R$         602.662,50  

Estornado          559   R$   285.312,50  

Não Pago          367   R$   218.075,00  

Rejeitado          190   R$     99.275,00  

Total Geral             1.763   R$         946.825,00  

Fonte: FGV Projetos. 

 

 Dos resultados consolidados das remessas supracitadas - considerando as atualizações 

realizadas pelo Núcleo Operacional de Gestão de Recursos e as consolidações e críticas 

na base de dados original - os registros com inconsistência e que não receberam 

pagamento totalizaram 548 beneficiários. Metade desses registros, cujo pagamento não 

foi realizado, referem-se a pagamentos feitos por TED para outros bancos, totalizando 

296 TEDs estornadas por inconsistência de dados. Verifica-se, também, inconsistências 

no tipo de conta (corrente ou poupança) em outros 195 registros e cujo contato com o 

beneficiário para ajuste ainda permanece sem sucesso. Os demais 57 registros não 
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pagos retornaram do banco sem uma definição exata do motivo do não pagamento, o que 

pode significar que a conta não mais existe ou que se encontra bloqueada; e 

 

 A plataforma online disponibilizará aos beneficiários uma funcionalidade de consulta aos 

dados do benefício, histórico de pagamentos bem como os dados cadastrais, dados 

bancários e documentos comprobatórios. A conclusão desta funcionalidade está prevista 

para janeiro de 2022, após os testes de segurança em seu acesso. 

 

2.3 Atividade 3 - Análise de Conformidade 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Formação da equipe que atuará na atividade de análise dos cadastros, incluindo a nova 

base com pagamentos bloqueados, recebida em 20 de dezembro de 2021, e que se 

encontra em análise para que seja possível realizar atividades de revisão de cada 

solicitação bloqueada a partir de janeiro de 2022, condicionada ao recebimento dos 

documentos capazes de permitir esta análise; 

 

 Realização de reuniões com os responsáveis pelo desenvolvimento do CRM, ferramenta 

que possibilitará a formação de um processo administrativo para análise de cadastro e 

registro de pareceres de primeiro grau a ser enviado ao Comitê Gestor para validação e 

aos beneficiários para eventuais recursos; 

 

 A análise do cadastro permitirá uma auditoria permanente por amostragem, em 

substituição à auditoria manual hoje em andamento. Serão implementadas algumas 

ferramentas de software, conhecidas como robôs de automação, para que a auditoria 

seja feita de forma automática e sistematizada; e 

 

 Elaboração do Manual de Diretrizes e Operacionalização do PTR, em conjunto com o 

Núcleo Operacional de Relacionamento, para listar e explicitar os critérios de análise de 

conformidade dos cadastros. A correspondente aprovação do Manual por parte das pelas 

Instituições de Justiça está pendente.   
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3. Núcleo Operacional de Gestão de Recursos 

 

O Núcleo Operacional de Gestão de Recursos, no período coberto por esse quarto relatório, atuou 

em conjunto com o Núcleo Operacional de Gestão de Dados no processo de correção de dados 

dos beneficiários que, por razões de informações cadastrais incorretas, não receberam o 

pagamento no lote realizado no mês de dezembro de 2021. 

 

Além disso, o Núcleo Operacional de Gestão de Recursos deu apoio ao processo de análise do 

depósito da segunda parcela dos recursos. O Relatório de Movimentação de Recursos referente a 

dezembro de 2021 está no Anexo III. Importante destacar a conclusão do recebimento do total dos 

recursos no dia 13 de dezembro de 2021, no valor de R$ 2.340.505.501,09 (dois bilhões trezentos 

e quarenta milhões quinhentos e cinco mil quinhentos e um reais e nove centavos). 

 

No mês de dezembro de 2021 foram atualizados 345 (trezentos e quarenta e cinco) cadastros de 

beneficiários para fins de regularização de pagamento. A Tabela 3.1 a seguir apresenta os 

principais resultados dos contatos realizados no período coberto por este quarto relatório: 

 

Tabela 3.1 

Contatos realizados no mês de dezembro 

Canais Resultados 

Cadastros atualizados 345 

E-mail não lidos 0 

E-mails em triagem 142 

 

No período deste Relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas: 

 

Tabela 3.2 

Reuniões Externas 

Data Assunto Participantes 

07/12/2021 

Reunião para ajustes operacionais e de 
pagamento dos recursos do PTR. Discutiu-se 

também questões operacionais de aplicação do 
Fundo Turquesa da CAIXA 

Equipe CAIXA e Equipe FGV 

12/12/2021 
Reunião para apresentação e deliberação do 

comitê de investimentos 
Instituições de Justiça e Equipe 

FGV 
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3.1 Atividade 5 - Gestão Contábil 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas pela 

equipe técnica da FGV as seguintes atividades: 

 

 Agenda com equipe financeira da FGV e da CAIXA para alinhamentos operacionais 

relativos aos pagamentos e também os trâmites necessários para aplicação automática 

no Fundo Turquesa dos saldos residuais dos pagamentos devolvidos e disponíveis na 

conta; e 

 

 Processo de alinhamento dos cadastros com problemas de dados a partir do arquivo 

retorno recebido da CAIXA.  

 

3.2 Atividade 6 - Apoio à Gestão Financeira 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas pela 

equipe técnica da FGV as seguintes atividades: 

 

 Estruturação do comitê de investimentos para acompanhamento dos recursos aplicados 

na CAIXA (Anexo 2 do Anexo III); 

 

 Acompanhamento dos fluxos de pagamentos. Foram 3 (três) saídas no mês de dezembro 

de 2021, com resgates no valor total de R$ 58.155.839,11 (cinquenta e oito milhões 

cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e onze centavos), que 

serão discriminados e detalhados no Anexo 1 do Anexo III, a seguir: 

 no dia 1º de dezembro de 2021, no valor de R$ 54.751.675,00 (cinquenta e quatro 

milhões setecentos e cinquenta e um mil e seiscentos e setenta e cinco reais); 

 no dia 14 de dezembro de 2021, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); 

e, 

 no dia 21 de dezembro de 2021 no valor de R$ 2.504.164,11 (dois milhões 

quinhentos e quatro mil cento e sessenta e quatro reais e onze centavos). 
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 Alocação adicional dos recursos recebidos no dia 13 de dezembro de 2021 no Fundo 

Turquesa (opção temporária) no valor de R$ 2.340.865.000,00 (dois bilhões trezentos e 

quarenta milhões oitocentos e sessenta e cinco mil reais); 

 

 Acompanhamento das aplicações dos recursos. Foi investido no Fundo Turquesa em 05 

de novembro de 2021 o valor de R$ 1.984.342.284,50 (um milhão novecentos e oitenta e 

quatro mil trezentos e quarenta e dois mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta 

centavos). No dia 13 de dezembro de 2021 foi realizada uma nova aplicação, no valor de 

R$ 2.340.865.000,00 (dois bilhões trezentos e quarenta milhões oitocentos e sessenta e 

cinco mil reais); 

 

 Acompanhamento do desempenho do Fundo Turquesa no mês de dezembro de 2021. 

A rentabilidade do Fundo no mês de dezembro de 2021, até o dia 31, foi de 0,75% o que 

representa 98,40% do CDI. Já a poupança apresentou uma rentabilidade de 0,49% no 

mesmo período, representando 64,20% do CDI (Anexo I); 

 

 Acompanhamento do desempenho em termos financeiros do Fundo Turquesa. 

Considerando o período entre 01 e 31 de dezembro, o rendimento líquido da aplicação 

do Fundo Turquesa foi R$ 25.526.977,73 (vinte e cinco milhões quinhentos e vinte 

seis mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos), já a poupança 

renderia nesse período R$ 15.791.664,64 (quinze milhões setecentos e noventa e um 

mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Em valores 

absolutos, o rendimento do Fundo está acima da poupança em R$ 9.735.313,09 (nove 

milhões setecentos e trinta e cinco mil trezentos e treze reais e nove centavos), 

gerando um resultado de R$ 1.168.237,57 (um milhão cento e sessenta e oito mil 

duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos) para a FGV (12% dos R$ 

9.735.313,09); 

 

 A plataforma online para transparência das informações do PTR, incluindo relatórios 

mensais sobre os valores aplicados, os valores pagos, saldo existente e projeções sobre 

a capacidade de pagamento e a longevidade do programa, está sendo desenvolvida para 

inclusão no portal do PTR, com previsão de lançamento em fevereiro de 2022. 
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4. Núcleo Operacional de Relacionamento 

 

O Núcleo Operacional de Gestão de Relacionamento, no período coberto por esse quarto relatório, 

manteve suas atividades correntes junto às Assessorias Técnicas Independentes (ATIs), 

Instituições de Justiça (IJs) e beneficiário(a)s, para compreensão das especificidades de cada 

território e peculiaridades identificadas nas demandas originadas pelos beneficiários e atividades 

necessárias e preparatórias à execução do trabalho de campo.  

 

Indispensável destacar a continuidade ao atendimento aos beneficiários através do canal 

“"pagamentoptr@fgv.br”, cujo objetivo é esclarecer dúvidas e questões acerca do PTR.  

 

No período deste relatório foram realizadas as seguintes reuniões externas: 

 

Tabela 4.1 

Reuniões Externas 

Data Assunto Participantes 

1/12/2021 Apresentação de demandas da Região 2 Equipe FGV e Equipe AEDAS 

09/12/2021 
Discussão sobre Povos e Comunidades 

Tradicionais R1 e R2 
Equipe FGV e Equipe AEDAS 

13/12/2021 Demandas das Regiões atendidas pelo PTR Equipe FGV e Lideranças de Atingidos 

14/12/2021 Demandas das Regiões atendidas pelo PTR Equipe FGV e Lideranças de Atingidos 

17/12/2021 Demandas dos familiares de vítimas fatais Equipe FGV e AVABRUM 

20/12/2021 

Reunião com IJ’s e Comitê Pró Brumadinho 

Dúvidas sobre implementação do PTR e 

apresentação da proposta de governança do 

Fundo de Gestão dos Recursos do PTR 

Compromitentes 

Representante da Defensoria Pública do 

Estado de Minas Gerais (DPE), 

representantes do Estado de Minas Gerais 

e Equipe da FGV 

21/12/2021 Demandas das Regiões atendidas pelo PTR Equipe FGV e Lideranças de Atingidos 

23/12/2021 Demandas das Regiões atendidas pelo PTR Equipe FGV e Lideranças de Atingidos 
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4.1 Atividade 7 - Presença Permanente 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Mapeamento de comunidades prioritárias para implementação do PTR; 

 

 Lançamento do portal “"www.fgv.br/ptr/” no dia 03 de dezembro de 2021; 

 

 Elaboração das rotinas de atendimento telefônico para o call center, cujo início de 

operação está previsto para 10/01/2022; e 

 

 Elaboração das rotinas de atendimento via WhatsApp para o call center, cujo início de 

operação está previsto para fevereiro. 

 

No período coberto por esse quarto relatório, todos os e-mails com dúvidas dos atingidos e atingidas 

foram classificados por temas estão detalhados na Tabela 4.1.1 a seguir. 

 

Tabela 4.1.1 

Classificação dos E-Mails Recebidos 

Assunto Quantidade de E-mails 

Atualização de Conta para Recebimento 160 

Atualização de Dados Cadastrais  50 

Solicitação de Desbloqueio 194 

Inclusões no PTR 60 

Dúvidas e Informações  88 

Solicitação de Pagamento Integral do PTR 142 

Problemas com Pagamento 2.390 

Total de E-mails Recebidos 3.084 

Total de E-mails Respondidos 1.199 

 

 Divulgação de textos e cards (imagens estáticas para exibição em telas de celular) para 

os atingidos via redes sociais, sendo 3 (três) cards sobre Fake News: "Cuidado com 

notícias falsas, compartilhe a verdade!."; bem como criação de 2 (dois) cards de sobre 

seleção de candidatos para vagas de Supervisão Operacional e Auxiliar Administrativo 

Operacional, 1 (um) card: Base de Dados de Bloqueados e Bloqueadas e 1 (um) card: 

sobre a instalação do call center.
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4.2 Atividade 8 - Trabalho de Campo 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Desenvolvimento de estratégias para finalização das obras da base de atendimento aos 

beneficiários do PTR na cidade de Brumadinho/MG; 

 

 Locação de veículos e aquisição de equipamentos necessários para início dos trabalhos 

de campo a partir de janeiro de 2022; e 

 

 Início do cadastramento e recrutamento das equipes volantes constituídas de 

agrupamentos multidisciplinares, que atuarão no convívio comunitário e familiar dos 

atingidos, notadamente para atuação de pacificação social e busca de público vulnerável 

e que seja elegível para o PTR. 

 

4.3 Atividade 9 - Relações Institucionais 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Manutenção das reuniões contínuas com as ATIs, dialogando sobre dúvidas e 

esclarecimentos sobre o PTR, bem como reuniões com lideranças dos atingidos, além da 

busca constante por informações que qualifiquem o contato e a comunicação entre FGV 

e beneficiários em cumprimento à atividade de estabelecimento de pontos focais para 

contato;  

 

 Envio de comunicação externa aos Compromitentes com pedido de esclarecimentos 

sobre à implementação dos novos critérios estabelecidos no Edital de Chamamento para 

continuidade do atendimento qualificado das pessoas atingidas e cumprimento dos 

prazos estabelecidos no Plano de Trabalho homologado pela contratação; e 
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 Elaboração e envio de resposta ao Ofício da Defensoria Pública do Estado de Minas 

Gerais (Anexo II) sobre questionamentos dos atingidos sobre o pagamento do PTR. 

 

4.4 Atividade 10 - Ouvidoria 

 

No curso do desenvolvimento dos trabalhos apresentados neste Produto, foram realizadas as 

seguintes atividades: 

 

 Desenvolvimento do sistema de Ouvidoria, baseado na “Linha Ética”, padrão corporativo 

da FGV, a ser utilizado como guia no processo de construção da área de Ouvidoria no 

Portal do PTR; 

 

 Início do processo de desenvolvimento e instalação de sistema informatizado de 

Ouvidoria, em substituição ao e-mail “ouvidoriaptr@fgv.br”, a fim de estabelecer mais um 

canal direto de manifestação de atingidos e atingidas dentro do site “www.fgv.br/ptr”. Esta 

ferramenta abrirá uma porta para diálogo também por meio da internet, onde haverá um 

contato aberto e imediato. 
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5. Considerações Finais 

 

No período coberto por esse quarto relatório, destaca-se a conclusão das atividades de recebimento 

dos recursos destinados à execução do PTR em conta a ser indicada pela FGV e estabelecimento 

de canal direto de comunicação com a 2ª VFP/BH, IJs e ATIs. A primeira atividade foi concluída 

com o alvará que transferiu a segunda parcela dos recursos depositados pela Vale em Juízo para 

a conta dedicada ao PTR e imediata aplicação dos recursos no Fundo Turquesa, garantindo a sua 

remuneração. Já a segunda atividade foi concluída pela consolidação dos canais de comunicação, 

sendo sucedida pela atividade pontos focais para contato, que será permanente ao longo do projeto. 

 

Considerando o período entre 01 e 31 de dezembro, o rendimento líquido da aplicação do Fundo 

Turquesa foi de R$ 25.526.977,73 (vinte e cinco milhões quinhentos e vinte seis mil 

novecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos). A poupança renderia nesse 

período R$ 15.791.664,64 (quinze milhões setecentos e noventa e um mil seiscentos e 

sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Em valores absolutos, o rendimento do 

Fundo está acima da poupança em R$ 9.735.313,09 (nove milhões setecentos e trinta e cinco 

mil trezentos e treze reais e nove centavos), gerando um resultado de R$ 1.168.237,57 (um 

milhão cento e sessenta e oito mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos) 

para a FGV (12% dos R$ 9.735.313,09). 

 

Em relação aos próximos passos, destaca-se o início do funcionamento do call center em janeiro, 

de forma a aprimorar o atendimento aos atingidos e atingidas. No mesmo sentido, destacamos a 

importância do estabelecimento de um cronograma para que a Vale faça a transferência das 

informações necessárias à análise dos casos de atingidos e atingidas que tiveram o benefício 

negado ou bloqueado, em especial dos documentos que embasam os referidos pedidos. 
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Anexo I - Estrutura Analítica do Projeto 
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De acordo com o Project Management Institute1, a EAP é uma “decomposição hierárquica do 

escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de atingir os objetivos do 

projeto e criar as entregas necessárias. Cada nível inferior na hierarquia representa um nível maior 

de detalhe da entrega e do trabalho necessário para produzi-la”. 

 

Outra referência importante vem do Departamento de Defesa dos Estados Unidos2, que diz que o 

“uso de uma EAP bem definida facilita a comunicação entre o Contratante e o Contratado, além de 

ajudar a garantir que todo o escopo do trabalho seja capturado, definido e, posteriormente, alocado 

para os responsáveis pela execução do trabalho. Facilita a coleta de dados e rastreabilidade e 

fornece uma estrutura de controle para gerenciamento de programa integrado”.  

 

A partir deste conceito e do amadurecimento na estruturação das frentes de trabalho foi criada a 

primeira versão para a EAP do Projeto Brumadinho. Importante observar que a EAP pode ser 

representada tanto graficamente quanto textualmente. A seguir será apresentada a versão textual 

da EAP, com a decomposição em pacotes de trabalho de cada uma das áreas da FGV envolvidas 

neste trabalho. A versão gráfica está na figura disponível na sequência e em arquivo pdf anexo. 

 

ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA – BRUMADINHO  

Gerenciamento 
do Projeto    

 

Coordenação 
Geral    

  Administração Estratégica das atividades do projeto 

  Acompanhamento e aprovação dos relatórios técnicos 

  Otimização da alocação de recursos humanos e financeiros 

  Integração das equipes responsáveis pela realização do projeto 

 PMO     

  Aplicação de ferramentas de gestão para acompanhamento do projeto 

  Monitoramento e controle das atividades do projeto 

  Apoio na revisão de Relatórios Técnicos 

  Apoio para a garantia da conformidade do projeto 

 

Assessoria 
Jurídica    

  Zelo pela conformidade legal do Projeto 

  Validação de Publicações em nome da FGV quando consultada 

  Acompanhamento dos Contratos 

 

1 Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®) – 7ª Edição / 2021 
2 DoD EVMS Interpretation Guide (EVMSIG) - Department of Defense (DoD) - 2019 
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 Ouvidoria    

  Interação com atores externos  

   Recebimento de reclamações e/ou elogios 

   Tratamento interno dos casos 

   Retorno da solução aos demandantes externos 

  Interação com a equipe do projeto 

   Recebimento de reclamações e/ou elogios 

   Tratamento dos casos (externos e internos) 

   Retorno da solução aos demandantes internos 
Assessoria de 
Comunicação    

 Assessoria de imprensa   

  Aprovação de gestão de marca e envio do press release 

  

Produção de informações para os veículos de imprensa e atendimentos dos 
jornalistas 

  

Consolidação de dados, informações e posicionamentos públicos para a produção 
de press releases 

 Comunicação com Stakeholders Externos 

  Canais de Atendimento  

   Respostas padrão / individuais às demandas enviadas por e-mail 

   Apoio aos textos enviados por SMS 

   Apoio ao desenvolvimento do Hotsite 

   Produção de conteúdo para grupos de Whatsapp das 5 regiões 

   Apoio às transmissões ao vivo (Lives) realizadas no Projeto 

  Relacionamento com Assessorias Técnicas, Ijs e Comitê Pró-Brumadinho 

 Validação de informações para o público externo 

  Diretoria de Comunicação da FGV - Gestão da Marca e Press Releases 

  Jurídico - Divulgação de Informações sobre o Projeto 
Núcleo 
Operacional de 
Dados    

 

Migração de 
dados    

  Recebimento de Banco de Dados da Vale (Base Legada) 

  Acompanhamento da preparação de servidor da FGV (TIC FGV) 

   Formalização e estruturação de ambiente seguro 

   Implementação da Base de Dados FGV 

   Definição dos Protocolos de Segurança 

   

Estruturação do papel de atuação das empresas terceiras - VAN e 
CRM 

   Disponibilização da API de acesso à base de dados 

  Análise da modelagem dos campos do banco de dados dos requerentes 

 

Gestão de 
Cadastro    

  Acompanhamento da estruturação Inicial (TIC FGV) 
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   Verificação junto ao Banco acerca do padrão de arquivo remessa 

   

Instalação de software para transmissão e recebimento de dados das 
remessas de pagamentos 

   Análise de conteúdo e ferramentas para modelagem da base de dados 

   

Definição de metodologia para edição do fluxo de construção dos 
arquivos de remessas de pagamento 

  Acesso ao Servidor   

   Definição dos usuários 

    Equipes FGV 

      

    Portal da Transparência 

   

Definição dos protocolos de transferência de informações e 
permissões de acesso, segundo as diretrizes da LGPD 

  Análise Crítica da Base Cadastral 

   Elaboração de dicionário de variáveis 

   Definição de base de cálculo do valor de pagamento 

   

Identificação de variáveis necessárias para elaboração dos arquivos 
de remessa 

   Identificação de variáveis com inconsistências 

  Preparação de remessa de envio 

   Geração do arquivo de remessa 

    Geração do arquivo XLS 

    Envio para VAN 

    Conversão para Arquivo CNAB 

    Envio para o Banco 

    Autorização de Pagamento (FGV e IJs) 

   Recebimento do arquivo de retorno 

   Preparação de remessa com lote complementar 

    Geração do arquivo e envio para VAN 

    Recebimento do arquivo de retorno 

  Tratamento de bases de dados de retorno de pagamentos 

   

Acompanhamento dos pagamentos e consolidação dos dados de 
retorno de pagamentos fornecidos pelo Portal Total Bank 

   Análise de Inconsistências 

   Geração de Relatórios 

   

Elaboração de listas para aviso sobre pagamentos e/ou 
inconsistências 

  Geoprocessamento   

   Definições sobre geoprocessamento: regiões, sub-regiões, poligonais 

   Avaliação dos dados para inserção na Base FGV 

 Análise de Conformidade   

  Base Legada   

   

Casos de negativa/bloqueio no recebimento do antigo Plano 
Emergencial (PE) 

   Cálculo do passivo não pago (se aplicável) 
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Aplicação dos critérios do novo Plano de Transferência de Renda 
(PTR) 

   Verificação dos elegíveis e não elegíveis 

   Exclusão dos não elegíveis pelo Colegiado Gestor 

  Base FGV    

   

Estabelecimento de diretrizes de conformidade e fluxo de análise de 
cadastros para a aplicação das regras de diretrizes nos casos 
concretos  

   Elaboração do Manual de Aplicação dos Critérios do PTR 

   Análise e saneamento dos dados cadastrais 

   Avaliação mensal de novos entrantes 

 Gestão da Informação   

  Gestão do CRM e Call Center  

   Padronização de linguagem e informações 

   Estruturação da URA (Unidade de Resposta Audível) 

   

Processo de alimentação da base FGV com informações advindas dos 
canais 

    Callcenter 

    Whatsapp 

    E-mail  

    Telefone  

  

Implantação e manutenção do ambiente de compartilhamento de dados - 
Sharepoint 

  Desenvolvimento do Portal da Transparência 

  Desenvolvimento e manutenção do Dashboard do Projeto 

Núcleo Operacional de Recursos   

 Gestão de Pagamentos   

  Fluxo de pagamentos  

   Estruturação do fluxo de pagamentos  

   Disparo de remessas junto ao Núcleo Operacional de dados 

   Implementação do fluxo de pagamentos  

  Apoio no ajuste de dados dos beneficiários com contas já abertas 

 Apoio à Gestão Financeira   

  Escolha da Instituição Financeira 

   Análise comparativa de propostas de Instituições Financeiras 

   Apoio na abertura da Conta Corrente pelo financeiro da FGV 

  Gestão dos Recursos  

   

Análise comparativa dos produtos financeiros disponíveis para 
investimentos dos recursos 

   Acompanhamento do Saldo bancário 

  Estruturação da custódia com aplicação dos recursos e pagamento do PTR 

  Comitê de Investimentos  

   Criação do Comitê  

   Reuniões mensais de acompanhamento dos investimentos 
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  Análise da operacionalização dos pagamentos e gestão dos recursos 

 Gestão Contábil    

  Plano de Transição de Pagamentos 

  Planejamento dos pagamentos 

   

Apoio à Contabilidade da FGV para organizar registros contábeis dos 
pagamentos 

   

Definição do controle da prestação de contas a ser realizada pelo 
Banco 

  Relatórios e Prestação de Contas 

   Emissão de relatórios contábeis mensais 

   

Análise do fluxo de caixa a partir do relatório agregado fornecido pela 
Coordenação de Dados 

   Estruturação de indicadores financeiros 

Núcleo Operacional de Logística   

 Aquisições    

  Avaliação das demandas das demais áreas do projeto 

   Validação das necessidades junto à Coordenação Geral 

   Orçamentação  

  Negociação   

   Cotação formal junto a fornecedores 

   Negociação das propostas 

   Trâmites contratuais para aquisição 

  Documentação dos processos de aquisição 

 Gestão de Contratos   

  Gestão e fiscalização de contratos 

  Controles e Prestação de Contas com a FGV 

 Gestão de Patrimônio   

  Gestão de acervo patrimonial  

  Controle de estoque e armazenamento de consumo 

 Base FGV em Brumadinho   

  Viabilização e adequação do Local 

  Conservação e manutenção  

  Controle de despesas  

  Controle de equipamentos  

 Bases Temporárias FGV   

  Viabilização e adequação do Local 

  Conservação e manutenção  

  Controle de despesas  

  Controle de equipamentos  

 

Controle de 
Frota    

  Gestão de Multas e Sinistros  

  Controle das despesas com combustíveis 

   Controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos 

D4Sign 5620fd71-97ba-47d1-955c-1a3c8719cccf - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



Num. 7952453030 - Pág. 26Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 25/01/2022 13:46:31
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012513463068300007949350399
Número do documento: 22012513463068300007949350399

 

26 / 43 
 

FGV Projetos CE Nº 0047/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 
 

Núcleo Operacional de 
Relacionamento   

 Relações Institucionais   

  

Estabelecimento de pontos focais de relacionamento com Juízo, IJ’s, ATI’s, 
comunidades, lideranças de atingidos, sociedade civil, poderes locais e 
movimentos sociais 

  Reuniões    

   IJs   

   ATIs   

   2º Vara de Fazenda Pública 

 Presença Local    

  Presença Permanente  

   Mapeamento das Bases Permanentes 

    Apoio à Base da FGV em Brumadinho 

    Apoio às Bases fixas nas regiões atingidas 

   Estruturação das equipes 

   Treinamento das equipes permanentes 

   Reciclagem das equipes permanentes 

  Equipes de Campo / Volantes (Temporárias) 

   Mapeamento e escolha dos pontos de atendimento temporários 

   Estruturação das equipes de campo 

   Treinamento das equipes de campo 

   Reciclagem das equipes de campo 

  

Viabilização de convênios com instituições bancárias e mapeamento de postos de 
atendimento 

 Cadastramento e atualização de dados  

  Obtenção de dados pelas equipes permanentes e de campo 

  Atualização das informações no Servidor - Processo Batch 
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Anexo II - Resposta ao Ofício da Defensoria Pública (em arquivo digital) 
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Anexo III - Relatório de Movimentações Financeiras (Dezembro de 2021) 
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1. Descrição e Rentabilidade do Fundo Turquesa 

 

Este documento corresponde ao 2º relatório de desempenho da aplicação financeira dos recursos 

do Programa de Transferência de Renda (PTR) previsto na Cláusula 4.4.2 do Acordo Judicial 

para Reparação Integral relativa ao Rompimento das Barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do 

Feijão. 

 

A Fundação Getulio Vargas (FGV), atendendo ao compromisso assumido no Termo de Colaboração 

Técnica N° 001/21 firmado no dia 03 de setembro de 2021 pela FGV e pelo Juízo da 2ª Vara da 

Fazenda Pública e Autarquias Estaduais da Comarca de Belo Horizonte, com a interveniência do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), do Ministério Público Federal (MPF) e da 

Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG), doravante denominadas de Instituições de Justiça 

(IJs), apresenta neste relatório o resultado financeiro dos pagamentos realizados e da aplicação 

dos recursos.  

 

Como mencionado no relatório anterior, entre as opções apresentadas pela CAIXA, o Fundo 

Turquesa (opção temporária) apresentou melhor relação de risco-retorno em relação às aplicações 

em CDBs da própria CAIXA. Em cenário de alta da taxa de juros básica da economia (Selic), essas 

opções de investimento se tornam bastante atrativas. Assim, até a estruturação do fundo exclusivo 

para aplicações dos recursos, o Fundo Turquesa se revelou a melhor opção de investimento 

apresentada pela CAIXA. 

 

Os recursos do PTR foram aplicados no Fundo Turquesa da CAIXA. No primeiro semestre de 2021, 

o rendimento acumulado do Fundo foi de 93,7% do CDI. Com os recentes aumentos da taxa SELIC, 

a perspectiva é que o rendimento do fundo se estabilize ao redor dos 98% do CDI. Atualmente, o 

Fundo possui R$ 8.948.553.003,29 de patrimônio líquido e uma rentabilidade acumulada de 4,25% 

nos últimos 12 meses, como é possível observar na figura abaixo: 
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Figura 1. Rentabilidade Acumulada nos Últimos 12 Meses 

 

Fonte: ANBIMA 

 

A Tabela 1., abaixo, apresenta o comparativo da rentabilidade do Fundo Turquesa e da poupança, 

considerando como referência o mês de dezembro de 2021 (ver Anexo 1 - “Comparativo do FIC 

Turquesa com Poupança para o mês de dezembro de 2021”). A primeira coluna apresenta o 

resultado referente ao último mês (período que compreende 01/12/2021 até 31/12/2021), nesse 

período o rendimento do Fundo Turquesa foi de 0,75% e o da poupança foi 0,49%. A última coluna 

apresenta o comparativo, considerando o início da aplicação dos recursos do PTR no Fundo 

Turquesa que ocorreu no dia 05 de novembro de 2021. Nesse período, o do Fundo Turquesa 

apresentou um retorno de 1,22% e a poupança 0,86%. 

 

Tabela 1. Resultados para o Fundo Turquesa 

Investimentos 

Retorno (%) 

Mês Ano 12 meses 24 meses 
05/11/2021 a 
31/12/2021 

Caixa Turquesa 
Corporativo Fundo 
Renda Fixa 

0,75 4,25 4,25   1,22 

Poupança (Selic) 0,49 2,48 2,48 4,64 0,86 

Fonte: Elaboração Própria com dados da CAIXA e da ANBIMA  
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2. Principais Resultados, Pagamentos e Custos 

Como já mencionado, o Fundo Turquesa foi o escolhido pelas IJs com base na análise realizada 

pela FGV para aplicação dos recursos do PTR até a estruturação do fundo exclusivo. As aplicações 

iniciaram em 05/11/2021 com o valor de R$ 1.984.342.284,50, tendo sido aplicado mais R$ 

2.340.865.000,00 em 13/12/2021. Considerando o período entre 01 e 31 de dezembro, o rendimento 

líquido da aplicação do Fundo Turquesa foi R$ 25.526.977,73, já a poupança renderia nesse 

período R$15.791.664,64 (regra de rentabilidade da poupança do Anexo 4). Em valores absolutos, 

o rendimento do Fundo está acima da poupança em R$ 9.735.313,09, gerando um resultado de 

R$1.168.237,57 para a FGV (12% dos R$ 9.735.313,09). 

Ao longo de dezembro de 2021, houve resgates equivalentes a R$ 58.155.839,11 para os 

pagamentos dos benefícios (ver Anexo 2). Na tabela abaixo, é possível identificar as 

movimentações em relação aos valores aplicados, resgatados e o rendimento. 

 

Tabela 2.1 - Movimentações para o Fundo Turquesa 

Data 
Saldo Valor Valor Rendimento 

(D) 

Saldo 

 Inicial (A) Aplicado (B) Resgatado (C) Disponível 

05/11/21    1.984.342.284,50      1.984.342.284,50 

08/11/21     (15.794.614,50)  569.962,50  1.969.117.632,50 

16/11/21     (23.010.075,00)  2.832.389,84  1.948.939.947,34 

30/11/21        5.605.115,89  1.954.545.063,23 

Nov.2021   1.984.342.284,50 (38.804.689,50)  9.007.468,23  1.954.545.063,23 

01/12/21  1.954.545.063,23   (54.751.675,00)  561.790,81  1.900.355.179,04 

13/12/21    2.340.865.000,00    4.580.274,92  4.245.800.453,96 

14/12/21     (900.000,00)  1.456.301,89  4.246.356.755,85 

21/12/21     (2.504.164,11)  7.271.583,63  4.251.124.175,37 

31/12/21        11.657.026,48  4.262.781.201,85 

Dez.2021  1.954.545.063,23  2.340.865.000,00 (58.155.839,11)  25.526.977,73  4.262.781.201,85 

Fonte: Elaboração Própria com dados da CAIXA 
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3. Conclusão 

 

Com a expectativa de aumento da taxa SELIC nos próximos meses – hoje em 9,25% a.a., mas com 

expectativa de fechar o ano em 11,50% a.a. de acordo com o Boletim Focus – espera-se que a 

rentabilidade do Fundo Turquesa aumente ainda mais. Em valores absolutos, o rendimento do 

Fundo está acima da poupança em R$ 9.735.313,09, gerando um resultado de R$1.168.237,57 

para a FGV (12% dos R$ 9.735.313,09). Considerando o atual cenário de juros e macroeconômico, 

será possível a extensão dos pagamentos para os atuais beneficiários por mais 6 (seis) meses. 

Esse cenário considera apenas o atual número de beneficiários do PTR. 

 

Em relação aos próximos passos, destaca-se o caráter temporário da aplicação no Fundo 

Turquesa até a constituição de Fundo Exclusivo a ser gerido pela CAIXA para investimento dos 

recursos do PTR. Para isso, haverá a constituição do Comitê de Investimentos, cujo objetivo é 

auxiliar as Instituições de Justiça (IJs) e a FGV no monitoramento e acompanhamento dos 

recursos do PTR (ver Anexo 5 deste relatório). O objetivo é aumentar o nível de governança, 

melhorando a transparência na gestão do Programa, definindo procedimentos continuados que 

permitem à gestão fornecer informações claras aos diversos interessados no gerenciamento dos 

recursos do PTR. 
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Anexo 1 - Comparativo do FIC Turquesa com Poupança para o mês de 

dezembro de 2021 
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Anexo 2 - Extrato Simplificado das Movimentações Financeiras da Caixa 

Econômica Federal para a Conta do PTR gerida pela FGV no Fundo 

Turquesa 
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Anexo 3 - Regras de Remuneração dos Depósitos de POUPANÇA do 

BACEN 
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Fonte: https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1 
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Anexo 4 - Rentabilidade da Poupança 
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Fonte: https://www4.bcb.gov.br/pec/poupanca/poupanca.asp?frame=1 

 

A taxa de referência da poupança para o mês de dezembro de 2021 foi 0,4902%. Essa taxa 

representa a remuneração total para investimentos realizados na poupança até o dia 01/01/2022.  
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Anexo 5 - Apresentação do Comitê de Investimentos para 

Acompanhamento do Fundo Exclusivo (em arquivo digital) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

André de Souza Coelho Goncalves de Andrade 

Subcoordenador Geral 
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44 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 11 de janeiro de 2022, 16:34:45

0047-22 Produto 4 pdf
Código do documento 5620fd71-97ba-47d1-955c-1a3c8719cccf

Assinaturas
André de Souza Coelho Gonçalves de Andrade
andre.andrade@fgv.br
Assinou

Eventos do documento

11 Jan 2022, 16:03:14
Documento 5620fd71-97ba-47d1-955c-1a3c8719cccf criado por NATHALIA BARBOSA DA SILVA (64ec87d0-
e8e4-4d03-91a7-1886aff533b0). Email:nathalia.dasilva@fgv.br. - DATE_ATOM: 2022-01-11T16:03:14-03:00

11 Jan 2022, 16:04:37
Assinaturas iniciadas por NATHALIA BARBOSA DA SILVA (64ec87d0-e8e4-4d03-91a7-1886aff533b0). Email:
nathalia.dasilva@fgv.br. - DATE_ATOM: 2022-01-11T16:04:37-03:00

11 Jan 2022, 16:21:01
ANDRÉ DE SOUZA COELHO GONÇALVES DE ANDRADE Assinou - Email: andre.andrade@fgv.br - IP: 177.67.15.167
(177-67-15-167.sempre.tec.br porta: 2426) - Documento de identificação informado: 037.434.127-30 -
DATE_ATOM: 2022-01-11T16:21:01-03:00

Hash do documento original
(SHA256):ae633dc0eb79c21b6fd0da22e31b72a02deedaf62acb931abc0cd84ce06ea0b4
(SHA512):7c51a4d9fb07519217f5bb484b470f312dd8b3f2f84133c738138446115821ac800c826fb6ce1554959bcd42696740358c43039e65e84a10272c9ec958f0018f

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign



Num. 7952453038 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: LEONARDO JOSE MELO BRANDAO - 25/01/2022 13:46:32
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012513463242300007949350407
Número do documento: 22012513463242300007949350407

Programa de Transferência de Renda 
- Brumadinho

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Assessoria de imprensa

Aprovação de gestão de marca e envio do press release

Produção de informações para os veículos de imprensa e 
atendimentos dos jornalistas

Consolidação de dados, informações e posicionamentos públicos para 
a produção de press releases

Comunicação com Stakeholders Externos

Canais de Atendimento

Respostas padrão / individuais às demandas enviadas por email

Apoio aos textos enviados por SMS

Apoio ao desenvolvimento do Hotsite

Produção de conteúdo para grupos de whatsapp das 5 regiões

Apoio às transmissões ao vivo (Lives) realizadas no Projeto

Relacionamento com Assessorias Técnicas, Ijs e Comitê Pró-
Brumadinho

Validação de informações para o público externo
Diretoria de Comunicação da FGV - Gestão da Marca e Press Releases

Jurídico - Divulgação de Informações sobre o Projeto

NÚCLEO OPERACIONAL DE RECURSOS

Gestão de Pagamentos

Fluxo de pagamentos

Estruturação do fluxo de pagamentos 

Disparo de remessas junto ao Núcleo Operacional de dados

Implementação do fluxo de pagamentos 

Apoio no ajuste de dados dos beneficiários com contas já abertas

Apoio à Gestão Financeira

Escolha da Instituição Financeira
Análise comparativa de propostas de Instituições Financeiras

Apoio na abertura da Conta Corrente pelo financeiro da FGV

Gestão dos Recursos
Análise comparativa dos produtos financeiros disponíveis para investimentos dos recursos

Acompanhamento do Saldo bancário

Estruturação da custódia com aplicação dos recursos e pagamento do PTR

Comitê de Investimentos
Criação do Comitê

Reuniões mensais de acompanhamento dos investimentos

Análise da operacionalização dos pagamentos e gestão dos recursos

Gestão Contábil

Plano de Transição de Pagamentos

Planejamento dos pagamentos

Apoio à Contabilidade da FGV para organizar registros contábeis dos 
pagamentos

Definição do controle da prestação de contas a ser realizada pelo Banco

Relatórios e Prestação de Contas

Emissão de relatórios contábeis mensais

Análise do fluxo de caixa a partir do relatório agregado fornecido pela Coordenação de Dados

Estruturação de indicadores financeiros

NÚCLEO OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Aquisições

Avaliação das demandas das demais áreas do projeto
Validação das necessidades junto à Coordenação Geral

Orçamentação

Negociação

Cotação formal junto a fornecedores

Negociação das propostas

Trâmites contratuais para aquisição

Documentação dos processos de aquisição

Gestão de Contratos
Gestão e fiscalização de contratos

Controles e Prestação de Contas com a FGV

Gestão de Patrimônio
Gestão de acervo patrimonial

Controle de estoque e armazenamento de consumo

Base FGV em Brumadinho

Viabilização e adequação do Local

Conservação e manutenção

Controle de despesas

Controle de equipamentos

Bases Temporárias FGV

Viabilização e adequação do Local

Conservação e manutenção

Controle de despesas

Controle de equipamentos

Controle de Frota

Gestão de Multas e Sinistros

Controle das despesas com combustíveis

 Controle da manutenção preventiva e corretiva dos veículos

NÚCLEO OPERACIONAL DE RELACIONAMENTO

Relações Institucionais

Estabelecimento de pontos focais  de relacionamento com Juízo, IJ’s, ATI’s, comunidades, lideranças de atingidos, sociedade civil, poderes locais e movimentos sociais

Reuniões

IJs

ATIs

2º Vara de Fazenda Pública

Presença Local

Presença Permanente

Mapeamento das Bases Permanentes
Apoio à Base da FGV em Brumadinho

Apoio às Bases fixas nas regiões atingidas

Estruturação das equipes

Treinamento das equipes permanentes

Reciclagem das equipes permanentes

Equipes de Campo / Volantes (Temporárias)

Mapeamento e escolha dos pontos de atendimento temporários

Estruturação  das equipes de campo

Treinamento das equipes de campo

Reciclagem das equipes de campo

Viabilização de convênios com instituições bancárias e mapeamento 
de postos de atendimento

Cadastramento e atualização de dados
Obtenção de dados pelas equipes permanentes e de campo

Atualização das informações no Servidor - Processo Batch

NÚCLEO OPERACIONAL DE DADOS

Migração de dados

Recebimento de Banco de Dados da Vale (Base Legada)

Acompanhamento da preparação de servidor da FGV (TIC FGV)

Formalização e estruturação de ambiente seguro

Implementação da Base de Dados FGV

Definição dos Protocolos de Segurança

Estruturação do papel de atuação das empresas terceiras - VAN e CRM

Disponibilização da API de acesso à base de dados

Análise da modelagem dos campos do banco de dados dos requerentes

Gestão de Cadastro

Acompanhamento da estruturação Inicial (TIC FGV)

Verificação junto ao Banco acerca do padrão de arquivo remessa

Instalação de software para transmissão e recebimento de dados das 
remessas de pagamentos

Análise de conteúdo e ferramentas para modelagem da base de dados

Definição de metodologia para edição do fluxo de construção dos 
arquivos de remessas de pagamento

Acesso ao Servidor

Definição dos usuários
Equipes FGV

Portal da Transparência

Definição dos protocolos de transferência de informações e 
permissões de acesso, segundo as diretrizes da LGPD

Análise Crítica da Base Cadastral

Elaboração de dicionário de variáveis

Definição de base de cálculo do valor de pagamento

Identificação de variáveis necessárias para elaboração dos arquivos 
de remessa

Identificação de variáveis com inconsistências

Preparação de remessa de envio

Geração do arquivo de remessa

Geração do arquivo XLS

Envio para VAN

Conversão para Arquivo CNAB

Envio para o Banco

Autorização de Pagamento (FGV e IJs)

Recebimento do arquivo de retorno

Preparação de remessa com lote complementar
Geração do arquivo e envio para VAN

Recebimento do arquivo de retorno

Tratamento de bases de dados de retorno de pagamentos

Acompanhamento dos pagamentos e consolidação dos dados de 
retorno de pagamentos fornecidos pelo Portal Total Bank

Análise de Inconsistências

Geração de Relatórios

Elaboração de listas para aviso sobre pagamentos e/ou inconsistências

Geoprocessamento
Definições sobre geoprocessamento: regiões, sub regiões, poligonais

Avaliação dos dados para inserção na Base FGV

Análise de Conformidade

Base Legada

Casos de negativa/bloqueio no recebimento do 
antigo Plano Emergencial (PE)

Cálculo do passivo não pago (se aplicável)

Aplicação dos critérios do novo Plano de Transferência de Renda (PTR)

Verificação dos elegíveis e não elegíveis

Exclusão dos não elegíveis pelo Colegiado Gestor

Base FGV

Estabelecimento de diretrizes de conformidade e fluxo de análise de cadastros para a aplicação das regras de diretrizes nos casos concretos 

Elaboração do Manual de Aplicação dos Critérios do PTR

Análise e saneamento dos dados cadastrais

Avaliação mensal de novos entrantes

Gestão da Informação

Gestão do CRM e Call Center

Padronização de linguagem e informações

Estruturação da URA (Unidade de Resposta Audível)

Processo de alimentação da base FGV com 
informações advindas dos canais

Callcenter

Whatsapp

Email

Telefone

Implantação e manutenção do ambiente de compartilhamento de dados - Sharepoint

Desenvolvimento do Portal da Transparência

Desenvolvimento e manutenção do Dashboard do Projeto

GERENCIAMENTO DO PROJETO

Coordenação Geral

Administração Estratégica das atividades do projeto

Acompanhamento e aprovação dos relatórios técnicos

Otimização da alocação de recursos humanos e financeiros

Integração das equipes responsáveis pela realização do projeto

PMO

Aplicação de ferramentas de gestão para acompanhamento do projeto

Monitoramento e controle das atividades do projeto

Apoio na revisão de Relatórios Técnicos

Apoio para a garantia da conformidade do projeto

Assessoria Jurídica

Zelo pela conformidade legal do Projeto

Validação de Publicações em nome da FGV quando consultada

Acompanhamento dos Contratos

Ouvidoria

Interação com atores externos

Recebimento de reclamações e/ou elogios

Tratamento interno dos casos

Retorno da solução aos demandantes externos

Interação com a equipe do projeto

Recebimento de reclamações e/ou elogios

Tratamento  dos casos (externos e internos)

Retorno da solução aos demandantes internos
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Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2021. 
FGV Projetos - CE Nº 1381/21 
 
Excelentíssima Senhora  
Carolina Morishita Mota Ferreira  
Representante da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 
Núcleo Estratégico de Proteção aos Vulneráveis em Situações de Crise – MG 
 
 
Referência: Resposta ao Ofício Programa de Transferência de Renda nº 01/2021 
  

 
Prezada Senhora, 
 
Em atendimento às demandas encaminhadas por V. Exa. através do e-mail pagamentoPTR@fgv.br, a FGV 
procedeu à análise de todas os casos apresentados, confrontando-os com a base de dados fornecida até o 
momento para operacionalização do PTR.  
 
Para tanto, elaborou a planilha que compõe o anexo do presente ofício, contendo 3 abas divididas pelas 3 
categorias de demandas apresentadas, na seguinte disposição: 

 Item I - Pessoas cujo pagamento estava bloqueado ou suspenso antes de novembro de 2021:  

A maior parcela das pessoas atingidas não foi localizada em nossa base de dados, uma vez que a Vale ainda 
não forneceu a base referente aos pagamentos suspensos e bloqueados para análise. 
Alguns destes pagamentos que estavam sendo considerados suspensos ou bloqueados foram feitos pela 
FGV, que conseguiu, na operacionalização da transição do PE para o PTR, corrigir informações de contas 
correntes que existiam na base de dados fornecida. 
Isto possibilitou o pagamento de pessoas que estariam em situação de bloqueio ou suspensão, mas que em 
realidade não eram pagas por erro em suas referências bancárias. 
Assim, na primeira categoria, das 42 pessoas e/ou grupos familiares apresentados por V.Exa. como 
bloqueados antes de novembro de 2021, a FGV já conseguiu efetivar o pagamento de 5 (cinco) 
pessoas/grupos nos meses de novembro e dezembro, conforme detalhado na planilha anexa, a partir da 
correção de erros contidos na base recebida.  
 

 Item II - Pessoas que não receberam a partir de novembro de 2021: 
 Das 5 pessoas e/ou agrupamentos familiares apresentados, apenas um teve o pagamento estornado em 
razão de inconsistência nos dados, razão pela qual se solicita que a pessoa atingida entre em contato com a 
FGV, através do e-mail documentosPTR@fgv.br, para verificarmos o motivo do estorno. Para os demais, 
apuramos que o pagamento foi efetuado nos meses de novembro e dezembro, conforme poderá ser verificado 
no detalhamento anexo, que informa a data e banco dos pagamentos realizados. 
 

 Item III – Pessoas com dúvidas sobre os valores percebidos ou canais de atualização das 
informações pessoais: 

As respostas para cada pessoa/agrupamento familiar estão detalhadas na planilha anexa. 
 
Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração e permanecemos 
à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 
 
Irineu Rodrigues Frare 
Diretor Adjunto 
 
Anexos citados 
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Pessoas cujo pagamento estava bloqueado ou suspenso antes de novembro de 2021 (os nomes de pessoas do mesmo núcleo familiar foram agrupados)
NOME CPF OBSERVAÇÃO RESPOSTA FGV
Edson Ricardo dos Santos 007.026.446-50 Não encontrado na base de dados
Josilane Aparecida Inácio de Oliveira 122.759.946-37

Dois filhos menores: Emanuelly Vitória Inácio de 
Oliveira e José Eduardo Paulino de Oliveira

Não encontrado na base de dados

Zilda Aparecida Rodrigues Nunes 260.739.088-57 Não encontrado na base de dados
Laércio Zeferino Leite 071.401.296-30 Não encontrado na base de dados
Celia Fabiana Martins Gomes 030.750.656-84 Não encontrado na base de dados
zabelly Gabrielly de Lima Pinto 000.334.762-22 Não encontrado na base de dados
Luan Gomes Braga, Jameneira Gomes da Silva 110.596.336-55, 

838.967.756-34 Quilombolas
Não encontrado na base de dados

Gislaine Cristina de Paula,Agnor Maria Braga 
Júnior

060.470.406-24, 
121.130.246-67

Quilombolas Gislaine: pago em novembro e dezembro no valor 
de R$ 550,00 no Banco do Brasil - Conta Corrente. 
Pagamento em 01/11 e 01/12; 
Agnor: pago em novembro e dezembro no valor 
de R$550,00 no Banco Itaú - Conta Corrente. 
Pagamento em 01/11 e 01/12
OBS: O nome associado na base de dados é 
AGMAR MARIA BRAGA JÚNIOR

Aguinaldo de Oliveira Nascimento, Aguinaldo 
de Oliveira Nascimento, Esther Beatriz da 
Costa Oliveira,e Wendrik Lincoln da Costa 
Oliveira

139.175.438-77, 
034.483.956-76, 
700.490.806-
28, 700.490.796-
11

Não encontrados na base de dados

Carolina Paula Odriozola de Soares 017.231.676-65 Não encontrado na base de dados
Neemias Lopes dos Santos 134.789.616.37 Não encontrado na base de dados
Darlene Priscila de Souza, Rafaela Carolina de 
Souza Costa, Mauro Costa Pereira, Wellington 
Ramon de 
Souza, Diego Manuel de Souza,Maria 
Auxiliadora de Souza 

021.680.436-20, 
180.489.966-69, 
044.418.446-54, 
115.740.316-60, 
102.164.316-54, 
645.258.996-20

Não encontrados na base de dados

Paollyene Paulino Rodrigues 106.801.756-28 Pago em novembro e dezembro no valor de R$ 
550,00 no Banco do Brasil - Conta Corrente. 
Pagamento em 16/11 e 01/12

Patrícia Dias dos Santos, Isabelly Vitória Dias 
Gonçalves, Júlia vitória Dias Gonçalves

104.613.956-81, 
022.459.766-30, 
022.459.766-30

Não encontrados na base de dados

Lúcia Aparecida de Oliveira 102.118.716-05 Não encontrado na base de dados
Carlos Eduardo de Macedo 085.424.826-97 Não encontrado na base de dados
Gilceia de Jesus Pereira 117.128.286-90 Não encontrado na base de dados
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Kleuder Pessoa Hott, Joana Pessoa, 
Welington Pessoa Gomes

133.404.956-45, 
884.367.806-04, 
103.211.486-06

Não encontrados na base de dados

Ana Vitória Justina Caldeira, Maria Eduarda 
Justina Caldeira, Mateus Lincon Justino 
Caldeira

702.137.676-60, 
124.591.096-52, 
131.423.936-84

Não encontrado na base de dados

Clemência Gomes da Silva, 838.967.756-34, 
110.596.336-55

Não encontrado na base de dados

Leonardo da Silveira Campos 069.223.586-86 Pago o no valor de R$ 550,00 na CEF - Conta 
Corrente - Pagamento: 08/11 e 01/12

Aníbal Pereira Santana 040.678.036-64 Não encontrado na base de dados
Ana Ariel Chaves 119.601.266-01 Não encontrado na base de dados
Izadora Fernandes Martins, Cristofer Bryan 
Fernandes Martins, Manuella Helena 
Fernandes Martins

019.278.236-33, 
019.278.236-33, 
178.504.506-71

Não encontrados na base de dados

Mariana Inácia de Lima, Rafaella de Lima 
Marques

779.793.86-28, 
153.168.466-13

Mariana: pago em novembro e dezembro no valor 
de R$ 550,00 no Banco do Brasil - Conta Corrente. 
Pagamento em 08/11 e 01/12; 
Rafaella: pago em novembro e dezembro no valor 
de R$275,00 no Banco do Brasil - Conta Corrente 
de Mariana. Pagamento em 08/11 e 01/12

OBS: Aqui na planilha o CPF da Mariana está 
errado

Maycon César Alves da Silva 129.869.786-73 Não encontrado na base de dados
Aline Ferreira Salles Grota Borges, Arthur 
Salles Borges,Arthur Salles Borges

065.667.096-73, 
138.445.766-65, 
138.445.746-11

Não encontrado na base de dados

João Matosinho Quirino 542.803.466-15 Não encontrado na base de dados
Uanderson Ueslei Pereira dos Reis, Laíz 
Ferreira dos Reis, Ana Clara Ferreira dos Reis

070.338.336-10, 
122.459.426-63, 
173.544.366-23

Não encontrado na base de dados

Geraldo Gomes de Almeida 106.705.436-75 Não encontrado na base de dados
Marconi Tome de Oliveira, Soraia Pacheco da 
Silva, Diogo Henrique da Silva Costa, Keven 
Antônio da Silva Rodrigues e  Davi 
Lucas Oliveira da Silva

102.822.176-22, 
102.282.486-47, 

Demais CPFs não informados Não encontrado na base de dados

João Batista de Aguiar 199.429.666-68 Não encontrado na base de dados
Vitoria de Oliveira Silva Pinto 101.602.966-76 Não encontrado na base de dados
Aline Tavares Perdigão Santos 011.971.826-08 Não encontrado na base de dados
Lucas Matheus Barbosa Davi 701.689.696-02 Não encontrado na base de dados
Luana Costa Silva 111.192.066-42 Não encontrado na base de dados
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Lina Maria de Oliveira Emiliano 408.858.106-78 Não encontrado na base de dados
Soraia Pacheco da Silva, Diogo Henrique da 
Silva Costa, Keven Antônio da Silva Rodrigues, 
Davi Lucas 
Oliveira da Silva (sem CPF) 7 anos, Marconi 
Tome de Oliveira

102.282.486-47, 
167.753.056-13, 
118.295.076-05, 
102.822.176-22

Não encontrados na base de dados

Thayanny Emerentina Silva Santos, Douglas 
Ralley Conrado Da 
Costa Júnior , Daniel Ralley Santos Costa, 

117.527.157.80,  
706.069.026-35, 
706.069.036-07

Daniel: pago em novembro e dezembro no valor 
de R$ 275,00 no Banco CEF - Conta Poupança de 
Thayanny. Pagamento em 01/11 e 01/12; 
Douglas: pago em novembro e dezembro no valor 
de R$ 275,00 no Banco CEF - Conta Poupança de 
Thayanny. Pagamento em 01/11 e 01/12; 

OBS: A Thayanny não é beneficiária

Isabel Cristina Rezende Cunha, Nilton Santana 
da Cunha, Marcos Vinicius Santana de 
Rezende, Pablo 
Henrique Santana de Rezende

036124936-55, 
764412706-12, 
019719186-01, 
021182496-83

Não encontrado na base de dados

Ana Paula Rodrigues de Amorim, Laura 
Emanuelle Rodrigues de 
Amorim Félix 

151.313.996-70, 
179.083.246-22

Não encontrado na base de dados
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Pessoas que não receberam a partir de novembro de 2021 (os nomes de pessoas do mesmo núcleo familiar foram agrupados) 
NOME CPF OBSERVAÇÃO RESPOSTA FGV
Nilton Nélio da Silva 077.625.386-74 Pagamento no valor de R$ 550,00 rejeitado - 

Banco CEF - Conta Poupança nas datas de 01/11 e 
01/12. Deve entrar em contato com: 
documentosPTR@fgv.br

Marco Aurélio Viana, Luciana Moreira Lopes 
Viana, Arthur Lopes Viana, Gabriel Lopes 
Viana 

408.198.176-00, 
076.263.407-36,  
130.647.536-81, 
176.704.146-26

Marco Aurélio: pagamento no valor de R$ 
1100,00 rejeitado - Banco CEF - Conta Corrente 
nas datas de 16/11 e 01/12. Deve entrar em 
contato com: documentosPTR@fgv.br
Luciana: pago em novembro e dezembro no valor 
de R$ 1100,00 no Banco CEF - Conta Poupança. 
Pagamento em 16/11 e 01/12
Arthur: pago em novembro e dezembro no valor 
de R$ 275,00 no Banco CEF - Conta Poupança em 
nome de Luciana. Pagamento em 16/11 e 01/12
Gabriel: pago em novembro e dezembro no valor 
de R$ 275,00 no Banco CEF - Conta Poupança em 
nome de Luciana. Pagamento em 16/11 e 01/12

Ronaldo Ferreira da Silva 903.931.986-34 Pago em novembro e dezembro no valor de R$ 
1100,00 no Banco do Brasil - Conta Corrente. 
Pagamento em 16/11 e 01/12

Osvaldo do Santos 325.777.706-00 Quilombola Pago em novembro e dezembro no valor de R$ 
550,00 no Banco do Brasil - Conta Poupança. 
Pagamento em 16/11 e 01/12

Marinalva Santana Alves, Dablyani Monique 
de Alves de Souza 

952.748.636-04, 
172.364.086-70

Marinalva: pago em novembro e dezembro no 
valor de R$ 550,00 no Banco do Brasil - Conta 
Poupança. Pagamento em 01/11 e 01/12; 
Dablyani: pago em novembro e dezembro no 
valor de R$275,00 no Banco do Brasil - Conta 
Corrente de Marinalva. Pagamento em 01/11 e 
01/12
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Pessoas com dúvidas sobre os valores percebidos ou canais de atualização das informações pessoais (os nomes de pessoas do mesmo núcleo familiar foram agrupados)
NOME CPF OBSERVAÇÃO RESPOSTA FGV
Rodrigo Pontes 656.989.086-72 incerteza sobre valores recebidos Pago em novembro e dezembro no valor de R$ 

550,00 no Banco Inter - Conta Corrente. 
Pagamento em 01/11 e 01/12
Recebeu em nome da beneficiária Luana Lima 
Pontes (110.139.996-60) o valor de R$275,00 no 
Banco Inter - Conta Corrente de Rodrigo. 
Pagamento em 01/11 e 01/12

Ana Carolina de Almeida Moura 107.867.346-20 incerteza sobre dados bancários Pago em novembro e dezembro no valor de R$ 
550,00 no Banco CEF - Conta Poupança. 
Pagamento em 08/11 e 01/12

Ayas Camille Alves dos Santos, Christiane 
pereira dos Santos

166.634.366-86, 
083.479.266-46

manifestaram incerteza sobre qual delas está 
recebendo e qual delas está bloqueada

Christiane: pagamento no valor de R$ 550,00 - 
Banco CEF - Conta Poupança. Pagamento em 
08/11 e 01/12. 
Ayas: pago em novembro e dezembro no valor de 
R$ 1100,00 no Banco CEF - Conta Poupança. 
Pagamento em 01/11 e 01/12

Milton César Rodrigues e Silva, Mirtes Alves 
Rodrigues e Silva, Miguel da Silva

099.907.506-37, 
099.159.068-62, 
613.687.416-49

entendem que deveriam ser receptores de 
valores a maior pela alteração da residência;

A mudança de endereço não gera direito a 
mudança de valores. O marco temporal rege o 
valor do benefício.
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Objetivos do Comitê

Comitê de Investimentos – Fundo Exclusivo CEF

• O comitê de investimentos tem por objetivo auxiliar as Instituições de Justiça (IJs) e a

Fundação Getulio Vargas (FGV) no acompanhamento e monitoramento do resultado

do Fundo Exclusivo sob gestão da Caixa Econômica Federal (CEF).

• O comitê também auxiliará as IJs prestando um trabalho consultivo referente à

alocação dos recursos do Programa de Transferência de Renda (PTR).

• O objetivo final do comitê de investimentos é aumentar o nível de governança

corporativa, melhorando a transparência na gestão do PTR, definindo

procedimentos continuados que permitem à gestão fornecer informações claras aos

diversos interessados no gerenciamento dos recursos do PTR.
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Responsabilidades do Comitê

Comitê de Investimentos – Fundo Exclusivo CEF

O comitê de investimentos terá as seguintes responsabilidades:

• Assessorar as IJs e FGV na formulação de políticas de gestão dos recursos, seguindo

diretrizes e vedações para alocação em ativos;

• Zelar pela execução da programação econômico-financeira dos valores patrimoniais

do Fundo Exclusivo para fins de pagamento do PTR;

• Acompanhar o desempenho da carteira de investimentos do Fundo Exclusivo, em

conformidade com os objetivos estabelecidos pela Política de Investimentos das IJs e

FGV e legislação pertinente em vigor;

• Avaliar propostas de alocação dos recursos sugeridas pela gestão da CEF,

submetendo-se às IJs e comitê gestor da FGV para deliberação;
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Responsabilidades do Comitê

Comitê de Investimentos – Fundo Exclusivo CEF

Em suma, o comitê de investimentos terá as seguintes responsabilidades:

• Analisar cenários macroeconômicos, observando possíveis reflexos no patrimônio do

Fundo Exclusivo;

• Propor estratégias de investimentos em conjunto com a gestão da CEF para o

casamento dos prazos dos investimentos com o fluxo de pagamentos do PTR;

• Fornecer subsídios para elaboração ou alteração de politica de investimentos,

considerando a conjuntura econômica;

• Acompanhar as aplicações e resgates, observados os limites legais e institucionais das

IJs e FGV de cada investimento, e

• Acompanhar a execução da política de investimentos, com relatórios mensais de

acompanhamento.
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Governança do Comitê

Comitê de Investimentos – Fundo Exclusivo CEF

6

• O comitê de investimentos será composto por integrantes das IJ’s e FGV;

• O comitê terá 6 (seis) membros efetivos e 2 (dois) membros suplentes. As IJs e FGV

indicarão 3 (três) membros efetivos e um 1 (um) suplente, respectivamente;

• O número de componentes e a forma são indicativos que serão definidos em conjunto

com IJ's;

• O comitê realizará reuniões virtuais mensais, agendadas com um representante da

gestão da do Fundo Exclusivo; e

• O comitê emitirá um relatório mensal informativo sobre o desempenho das posições

do fundo a ser enviado para as IJs e comitê gestor da FGV.
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Considerações finais
Comitê de Investimentos – Fundo Exclusivo CEF

7

• O Fundo Exclusivo a ser criado para gestão dos recursos do PTR terá sua gestão sob

responsabilidade da CEF com acompanhamento e monitoramento do comitê de

investimentos.

• É importante ressaltar que o comitê de investimentos será criado para

acompanhamento mensal da aplicações e retornos do Fundo Exclusivo que buscará

posições conservadoras, de modo a proteger os recursos investidos, ou seja, o objetivo é

que o fundo criado não ofereça risco ao capital, que estarão garantidos pela CEF e

sendo monitorados pelo comitê.

• Como já apresentado, o comitê será composto por integrantes das IJs e FGV para zelar

pela governança e transparência na aplicação dos recursos do PTR e também da

execução do orçamento do programa de pagamentos.
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