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Apresentação

ABR MAI JUN

É com satisfação que a Assessoria Técnica Independente Paraopeba 
Nacab apresenta seu terceiro balanço de atividades, referente aos me-
ses de abril, maio e junho de 2021. O objetivo do material é mostrar as 
atividades que foram realizadas nesse período, no âmbito do processo 
de reparação das famílias atingidas da Região 3. O balanço dos meses 
anteriores pode ser encontrado em nosso site, na seção “Publicações”.

Vivenciamos nos último meses os desafios do acordo judicial assinado 
entre Vale e Estado de Minas Gerais. Foram intensos os nossos esfor-
ços para reestruturar e reorganizar as atividades de trabalho, contri-
buindo com o objetivo de promover a participação das pessoas atingi-
das na destinação dos recursos previstos no acordo, principalmente 
nos Anexos I.1, I.2 e I.3.

Em relação ao Programa de Transferência de Renda (PTR), realizamos 
estudos, elaboramos cenários com base em valores e tempo de dura-
ção do programa para subsidiar o Comitê de Compromitentes, forma-
do pela Defensoria Pública Estadual, o Ministério Público de Minas 
Gerais, o Ministério Público Federal e o Estado de MG. Construímos 
também as consultas às comunidades, garantindo o exercício da Par-
ticipação Informada na definição de critérios, abrangência e funciona-
mento do PTR.

APRESENTAÇÃO
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Elaboramos e qualificamos 400 projetos junto as comunidades da Re-
gião 3 no âmbito do Anexo 1.3. Avaliamos ainda o grande desafio que é 
o Anexo 1.1, sobre o qual logo mais iniciaremos o debate e construção 
junto às pessoas atingidas. Realizamos, além disso, estudos e discus-
sões sobre os desafios e as especificidades do programa de microcré-
dito.

Nesse mesmo período, voltamos com o trabalho presencial, ainda 
com todos os cuidados e seguindo os protocolos para prevenção à 
Covid-19. Várias frentes de trabalho se abriram junto às localidades 
atingidas: pesquisas, coletas, reuniões, visitas porta a porta, entre ou-
tras. Tudo isso para contribuir com a garantia de direito das pessoas 
atingidas – identificando e mensurando os danos, compreendendo, in-
formando e fortalecendo os processos de participação, além dos es-
tudos, diagnósticos que nos darão as bases para construir junto com 
vocês as premissas da Reparação.

Outros pilares importantes de nossa atuação são o repasse de infor-
mações qualificadas e a transparência institucional. Para isso, nossa 
equipe preparou com muito carinho esse balanço das ações desenvol-
vidas, que pretende dar oportunidades para que as comissões e comu-
nidades possam ter uma visão ampla das principais atividades realiza-
das pelo NACAB.

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO
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Construção da consulta informada às 
pessoas atingidas sobre o Programa de 
Transferência de Renda

Região 3

Além de manter a Região 3 informada sobre as definições do Programa 
de Transferência de Renda (PTR) por meio de vídeos explicativos e ma-
teriais didáticos enviados por mensagem instantânea, publicados nas 
redes socais e distribuídos localmente, o Nacab realizou 23 reuniões 
com as comunidades para explicar sobre o programa e realizar a consul-
ta sobre os critérios que deveriam nortear seu funcionamento. Também 
foi promovido um encontro entre as pessoas atingidas, a Defensoria 
Pública Estadual e o Ministério Público de Minas Gerais para apresen-
tação do formato do PTR e os critérios definitivos para participação.  
 
A partir da consulta realizada, o Nacab e as demais ATIs apresentaram 
aos compromitentes do acordo judicial diretrizes para a operacionali-
zação do PTR, considerando o pagamento do passivo do Emergencial, 
aspectos territoriais das comunidades, possíveis formas de compro-
vação e outras informações importantes para garantir a ampliação do 
acesso das pessoas atingidas. 

05/04
06/04

07/04
08/04

09/04
10/04

REUNIÕES DE CONSULTA DO PTR REALIZADAS PELO NACAB

4
68

2
20

2
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10
156

2
70

2
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06         22         343
DIAS DE 

CONSULTAS
REUNIÕES PESSOAS

CONSULTADAS

REUNIÕES

PESSOAS ATINGIDAS
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Assessoria na elaboração de projetos para o 
fortalecimento das políticas públicas na Região 3   

Região 3

O  Nacab atuou para mobilizar a participação das pessoas atingidas para 
a construção de propostas de projetos para integrar o Anexo 1.3 do 
acordo judicial – Projetos de fortalecimento das políticas públicas para 
a bacia do Paraopeba. Foram realizadas reuniões com as comissões e 
comunidades, para auxiliar na formatação e no preenchimento dos for-
mulários das propostas. 

propostas da Região 3
foram encaminhadas,400
representando demandas de 

comissões  
ligadas às21

49 comunidades e/ou povoados 
atingidos dos 10 municípios.
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213 
Pará de 

Minas

155 
Esmeraldas

32 
Paraopeba

23

9

Produtores 
Rurais de 
Paraopeba 
Shopping da 
Minhoca

Propostas por área
da região 3

400
PROPOSTAS

25

24

24

18

18

17

17

16

16

16

14

8

S. José da Varginha

Pequi

Córrego de Areia 

Três Barras

Papagaios 

Florestal

Córrego do Barro

Chacreamento 
Paraopeba 

Chacreamento 
Vargem Grande

Maravilhas

Muquém

Beira Córrego, 
Retiro dos Moreira e 

adjacências 

30

29

27

25

23

21

Pe. João, Bambus e 
Vinháticos 

Taquaras 

Vista Alegre e 
Fazenda da Ponte 

São José

Cachoeirinha 

Riacho
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Acolhimento de demandas das pessoas atingidas  

Demandas
e encaminhou

às Instituições 
de Justiça

593

527

De abril a junho de 
2021, o Nacab coletou

Região 3
Atividade permanente

Demandas

encaminhadas às 
Instituições de 

Justiça

e

4.161

3.853

Desde o início 
desse trabalho, já 

foram acolhidas

Cumprindo seu papel de assessoria 
técnica, o Nacab, atento às ações 
e prazos previstos no acordo judi-
cial, tem trabalhado na construção 
das diretrizes para estruturação 
das formas de gestão e participa-
ção no Anexo 1.1, que trata dos 
projetos de demanda das comu-

nidades e dos projetos de crédito 
e microcrédito para a população. 
Além dessas diretrizes, a equipe 
do Nacab também está construin-
do a fundamentação jurídica, polí-
tica e institucional de participação, 
governança e gestão dos recursos 
previstos. 

Durante estes três meses foi desenvolvido e entrou em 
operação um aplicativo para registro on-line de demanda 
que permitirá maior celeridade no tratamento e atendimen-
to das pessoas atingidas. 

Elaboração de diretrizes para a construção de 
projetos de demanda das comunidades atingidas 
e de crédito e microcrédito (Anexo 1.1)  

Região 3
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Mobilização das pessoas atingidas  
Região 3

Nesse trimestre, o Nacab realizou 
161 encontros e reuniões 
com as comunidades da Re-
gião 3, entre espaços virtuais 
e presenciais, buscando garan-
tir a participação informada nas 
ações previstas no acordo e nos 
trabalhos da ATI como um todo. 
Foram espaços de discussão e 
formação sobre os trabalhos da 

Assessoria Técnica e das ações 
previstas no Acordo Judicial de 
reparação. Além dos encontros, 
a equipe de campo do Nacab está 
presente nas comunidades, reali-
zando visitas porta a porta para 
a distribuição de materiais, tirar 
dúvidas, aumentar a relação das 
pessoas com a entidade e am-
pliar a base de contatos da ATI.

Reunião virtual
da equipe do Nacab 
com as pessoas 
atingidas.

Foto: Equipe Nacab

Visita na Comunidade de
Taquaras, em Esmeraldas.
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Nos últimos meses, a equipe do 
Nacab realizou um diagnóstico da 
situação das comunidades da Re-
gião 3 em relação ao acesso à in-
ternet e a sinal de telefonia celular. 
Esse levantamento foi realizado 
por meio de conversas com as pes-
soas atingidas e da checagem das 
informações de cobertura forneci-
das pelas operadoras presentes na 
região. A partir desses dados, fo-
ram identificadas as comunidades 
que enfrentam maiores dificulda-

des de participação nas atividades 
do processo de reparação que de-
pendem do acesso à internet. Para 
garantir a participação informada 
dessas pessoas, o Nacab está con-
tratando uma empresa que forne-
cerá via satélite pontos de inter-
net gratuita para as comunidades 
com problemas de acesso digital. 
O próximo passo será a instalação 
dos aparelhos de recepção de sinal 
nos pontos indicados pelas pesso-
as atingidas.

Estudo e levantamento para instalação de 
pontos de internet nas comunidades

Região 3

Monitoramento das comissões
Região 3

100
questionários

5 entrevistados
em cada uma das
20 comissões

Para esse monitoramento, 
foram aplicadosEm maio, o Nacab realizou o 

monitoramento de cada uma das 
20 comissões que acompanha. 
O objetivo é compreender como 
as pessoas atingidas percebem 
o trabalho da ATI e suas impres-
sões sobre a reparação, buscan-
do assim aperfeiçoar o trabalho 
no território. sendo
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Divulgação dos trabalhos da ATI e do processo 
de reparação

Região 3
Atividade permanente

A produção de materiais infor-
mativos em linguagem adequada 
é essencial para garantir a par-
ticipação informada das pesso-
as atingidas no processo de re-
paração. Assim, a Assessoria de 
Comunicação da ATI R3 têm a 
tarefa permanente de produzir 
matérias, publicações, áudios e 
vídeos que possam explicar de 
maneira didática não somente os 
trabalhos realizados pelo Nacab, 

mas as ações de reparação que 
estão sendo executadas e tam-
bém os danos sofridos pelas co-
munidades da Região 3, trazendo 
visibilidade para as demandas 
das pessoas atingidas. No último 
período, além das notícias publi-
cadas, foram diversos materiais 
produzidos, como a série de víde-
os Minuto Nacab e o boletim Mo-
bilização especial sobre o tema 
“Trabalho e Renda”.
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Orientações jurídicas
Região 3

Atividade permanente

Um trabalho primordial e cons-
tante da Assessoria Técnica é a 
prestação de assessoria jurídica 
para a população atingida da Re-
gião 3, por meio de atendimentos 
individuais ou coletivos para sa-
nar dúvidas sobre o processo de 

reparação. A Gerência Jurídica 
da ATI R3 está presente nos es-
critórios de campo, participando 
das reuniões com as comunida-
des e à disposição para auxiliar 
as pessoas no entendimento e 
conquista de seus direitos.

Reunião na Comunidade
de São José, Esmeraldas.

Foto: Marcio Martins/Nacab

Comunidade de Taquaras,
Esmeraldas.

Foto: Tarcísio Couto/Nacab
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Apresentação do resultado 
das análises de solo

Região 3
Em andamento

O Nacab apresentou para as pes-
soas atingidas os resultados de 
um importante estudo sobre a 
qualidade do solo nos 10 muni-
cípios da Região 3. A coleta de 
amostras de foi realizada em 
novembro de 2020 e passou por 
rigorosa análise laboratorial, fei-

tas pela empresa Tommasi Am-
biental, sob a supervisão da ATI. 
Os resultados, divulgados entre 
abril e junho pelo Nacab, aponta-
ram uma série de locais em que as 
concentrações de metais estão 
superiores aos limites previstos 
na legislação ambiental. 
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De 11 a 29 de junho, a equipe 
multidisciplinar do Nacab per-
correu o território da Região 3 
com o objetivo de iniciar o pro-
cesso de validação da área de 
abrangência territorial das co-
munidades e comissões já inclu-
ídas no processo de reparação, 
além de procurar identificar no-
vas comunidades atingidas na 

Região 3. Ao longo dessa ação, 
foram feitas conversas indivi-
duais com as referências das 
comissões, que a partir de um 
mapa impresso e pontos de re-
ferência, localizaram terrenos, 
aglomerados rurais e deram 
suas percepções sobre os limi-
tes das comunidades perten-
centes à sua comissão.  

No mês de agosto, entre os dias 
09 e 13, o Nacab irá realizar na 
Região 3 as coletas de peixes 
para análise de contaminan-
tes. Para isso, foi preciso pedir 
uma licença científica para a 
pesquisa, que foi aprovada em 
junho pelo Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). Os resultados 
serão compartilhados com as 
pessoas atingidas ao final do es-
tudo. As coletas serão realiza-
das pela empresa Arvut Sinergia 
em Meio Ambiente e acompa-
nhadas por analistas de campo 
do Nacab. 

Validação dos limites territoriais das 
comunidades e comissões

Região 3

Aprovação da licença para pesca 
científica de peixes

Esmeraldas 
e Paraopeba

Fo
to

s: 
Eq

ui
pe
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ab
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Desde o final de junho, especia-
listas da empresa Tommasi Am-
biental estão em campo, junto 
a técnicos do Nacab, coletando 
amostras da água presente em 
poços, cisternas e outros pontos 
de consumo em todos os dez mu-
nicípios da Região 3. O objetivo 
do estudo é verificar se há con-
taminação por metais pesados e 

avaliar possíveis riscos à saúde 
da população. Os pontos de cole-
ta foram identificados a partir de 
demandas de pessoas atingidas 
e de um mapeamento feito pelo 
Nacab em setembro de 2020. As 
coletas acontecerão até o meio 
do mês de julho e os resultados 
serão compartilhados com as co-
missões de pessoas atingidas.

Coleta de água para análise em poços, 
cisternas e fontes de consumo

Região 3
Em andamento

Fotos: Bárbara Ferreira/Nacab
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Monitoramento da qualidade da água no 
Paraopeba

Região 3
Atividade permanente

O Nacab segue analisando os da-
dos divulgados pelo Instituto Mi-
neiro de Gestão de Águas – IGAM 
sobre a qualidade da água no Para-
opeba e informando a população 
atingida periodicamente sobre as 

recomendações de uso. Essas in-
formações agora estão sendo re-
passadas nos vídeos da série “De 
olho na água”, lançada em maio 
pelo Nacab e que já teve duas edi-
ções divulgadas nas redes sociais.
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Construção de protocolo de consulta 
com os Povos e Comunidades de Tradição 
Religiosa de Matriz Africana 

Em parceria com o Centro Nacio-
nal de Africanidade e Resistên-
cia Afro-Brasileira (Cenarab), foi 
elaborado um protocolo que de-
fine as regras de consulta livre e 
esclarecida junto aos Povos e Co-
munidades de Tradição Religio-
sa de Matriz Africana (PCTRA-
MAS). O protocolo é um direito 

das comunidades tradicionais 
garantido pela Convenção 169 
da Organização Internacional do 
Trabalho. Além da construção do 
documento, o Cenarab está ma-
peando e identificando os PC-
TRAMAS existentes na Região 
3 e dos danos sofridos por eles 
após o desastre-crime da Vale. 

Região 3
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Desde maio, a empresa CP2 foi 
contratada pelo Nacab para reali-
zar a pesquisa diagnóstica socio-
econômica e cultural na Região 3, 
contando com o acompanhamen-
to e a participação dos analistas 
de campo. A pesquisa, feita por 
meio telefônico e presencial, tem 
o objetivo de levantar dados que 
permitam caracterizar as perdas 
e os danos sofridos pelas pes-
soas atingidas relacionados aos 

temas do domicílio e da proprie-
dade, das atividades produtivas, 
do trabalho, da renda, da saúde, 
da escolaridade, da alimentação, 
das práticas religiosas e de lazer 
e das relações comunitárias. A 
aplicação dos questionários está 
em sua fase final de aplicação até 
meados de agosto e as análises 
e resultados alcançados serão 
compartilhados com as pessoas 
atingidas. 

Pesquisa de danos socioeconômicos
Região 3

Em andamento

Foto: Marcos Oliveira/Nacab
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Diagnóstico populacional e socioeconômico 
dos municípios da Região 3 

Região 3

O Nacab lançou em junho o pri-
meiro Diagnóstico Populacional 
e Socioeconômico da Região 3, 
divulgado no formato de 10 car-
tilhas, cada uma trazendo de for-
ma sucinta o perfil populacional 
e socioeconômico de cada muni-
cípio assessorado pela ATI R3, 
nos anos anteriores e posterio-
res ao desastre-crime da Vale. 
Os dados apresentados partem 
de dados e informações coleta-

dos nas pesquisas censitárias e 
anuais do IBGE , nos cadastros 
administrativos dos governos 
federal e estadual e em pesqui-
sas e estudos disponíveis sobre 
a região. Cada município teve 
seu perfil traçado a partir dos 
temas: território e população; 
educação; vulnerabilidade social; 
saúde, habitação e saneamen-
to ambiental; e trabalho, renda e 
atividade econômica. 
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Diagnóstico territorial dos recursos e 
atividades econômicas

Região 3
Em andamento

O NACAB iniciou em junho o 
Diagnóstico Territorial dos Re-
cursos e Atividades Econômicas 
na Região 3, por meio de encon-
tros com as pessoas atingidas de 
diversos grupos profissionais e 
cadeias produtivas. Por meio da 
aplicação de roteiros semiestru-
turados de perguntas, foi possí-
vel identificar e caracterizar as 
perdas, os danos e as dificulda-
des enfrentadas pelas pessoas 
atingidas para a retomada das 

atividades econômicas e tam-
bém foram iniciadas reflexões 
sobre o futuro econômico dos 
territórios, a partir dos recursos 
e aptidões locais. No período de 
abril a junho foram elaborados 
os roteiros para as entrevistas, 
realizada uma capacitação com 
os analistas envolvidos no tra-
balho, a elaboração da campa-
nha de mobilização do campo e 
as primeiras conversas com as 
pessoas atingidas. 

Foto: Bárbara Ferreira/Nacab
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Ampliação e qualificação da equipe da ATI

No mês de junho, o Nacab am-
pliou sua equipe, totalizando 122 
colaboradores de diversas áreas, 
como administrativo, comunica-
ção, planejamento, gestão, par-
ticipação e análise de qualidade 
da água. Acreditamos que com 
uma equipe instrumentalizada e 
diversa, podemos melhor aten-
der as pessoas de modo a rea-

firmar nosso compromisso com 
a promoção da justiça socioam-
biental e com o desenvolvimento 
sustentável. Por isso, além das 
novas contratações, temos rea-
lizado um conjunto de debates e 
formações com a equipe técnica 
sobre temáticas ligadas à justi-
ça social, reparação e a realidade 
das pessoas atingidas.

62

61

Mulheres

Homens

Colaboradores por sexo

Administrativo Campo Jurídico Gestão Comunicação

Colaboradores por área

26
pessoas

53
pessoas

19
pessoas

14
pessoas

11 
pessoas

21% 43% 16% 11% 9%

123
Pessoas
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Contratação de consultorias 
especializadas 

Nesse trimestre, o Nacab avan-
çou na firmação de parcerias e 
na contratação de empresas es-
pecializadas em diversos ramos 
para trabalhar, junto à equipe 
da ATI, no dimensionamento do 
real impacto do desastre-crime 
cometido pela Vale. Essas em-

presas parceiras trabalharam 
na coleta de amostras para as 
pesquisas em campo, realizando 
questionários com as pessoas 
atingidas, organizando dados e 
desenvolvendo sistemas de ges-
tão de demandas e cadastros. 

Estruturação dos escritórios de campo 

Tendo em vista o planejamen-
to do retorno às atividades pre-
senciais e a necessidade de for-
talecimento dos escritórios de 
campo da ATI, que servem como 
ponto de apoio para as comissões 
de pessoas atingidas, o Nacab 

deu andamento à estruturação 
desses espaços. Foram adquiri-
dos mobiliários, equipamentos e 
contratados serviços de internet 
para os escritórios, além de re-
tomado o expediente de atendi-
mento nesses locais. 

Escritório de Esmeraldas
Escritório de Pará 

de Minas Escritório de Paraopeba
Foto: Brígida Alvim/Nacab Foto: Marcos Oliveira/NacabFoto: Marcio Martins/Nacab
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Aprimoramento da gestão administrativa 

O Nacab implementou nos úl-
timos meses um conjunto de 
ações para avançar na sua ges-
tão administrativa, como a re-
organização e ampliação da 
equipe administrativo-finan-
ceira, a criação de setores de 
controladoria interna e presta-
ção de contas, além de conti-
nuar a parceria com a empresa 
de consultoria em gestão orga-

nizacional Goose Consultoria e 
Treinamentos Ltda. Esse inves-
timento visa garantir a manu-
tenção do patamar de excelên-
cia que o Nacab alcançou na sua 
prestação de contas, além de 
organizar a entidade para cum-
prir seu duplo papel de assesso-
ria técnica das Instituições de 
Justiça e das pessoas atingidas 
no processo de reparação. 
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Prestação de contas

COORDENAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO 
METODOLÓGICO E 
FINALÍSTICO (CAMF)

O trabalho da Assessoria Técni-
ca somente é possível de ser re-
alizado com uma equipe grande, 
de áreas do conhecimento di-
ferentes e qualificada, devido à 
sua complexidade. Por isso, esse 
tem sido o maior investimento 
do Nacab na execução orçamen-
tária do projeto com as comu-
nidades atingidas da Região 3. 
Esse investimento em recursos 

humanos é diretamente respon-
sável pela realização das análi-
ses técnicas de levantamento 
de danos, atendimento das pes-
soas atingidas, assessoria jurí-
dica, construção dos espaços de 
participação informada, gestão 
administrativo-financeira do 
projeto - enfim, todo trabalho 
inerente à ATI e relatado aqui 
neste material.

DESPESAS EXECUTADAS (em R$)

RECURSOS HUMANOS   

R$ 10.044.510,11

Dez/2020 - Mai/2021 



ADMINISTRATIVO NACAB EM CAMPO 2021

25

Prestação de contas

DETALHAMENTO DA
DESPESA COM PESSOAL (em R$)

Dez 2020 - Mai 2021

Dez 2020

Jan 2021

Fev 2021

Mar 2021

Abr 2021

Mai 2021

TOTAL

1.333.650,80  
21,933.740.1  

47,956.767  
50,436.612.2

90,615.526.1  
98,266.890.1

96,264.980.8



Escritório Viçosa: Rua Santo Antônio, 30, Apto. 2 - João 
Braz 

Escritório Belo Horizonte: R. Bueno Brandão, 351, 
Santa Tereza

Escritório Paraopeba: Avenida Dom Cirilo, 609, Centro

Escritório Pará de Minas: Avenida Minas Gerais, 413, 
São José

Escritório Esmeraldas: R. José Domingos Diniz, Quadra 
34, Lote 23, Fernão Dias

contato@nacab.org.br

@nacabmg

@nacabmg

www.nacab.org.br

(31) 3885 1794


