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Apresentação
A Assessoria Técnica Independente da Região 3 (ATI R3) apresenta seu segundo balanço de atividades, agora referente aos meses de
janeiro, fevereiro e março 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 (link).
Passamos pelo mês de janeiro lembrando os dois anos do desastre-crime, com campanhas e atividades que denunciaram os danos causados e ainda sofridos pelas pessoas atingidas. E iniciamos fevereiro
com a empresa Vale, o governo de Minas e as Instituições de Justiça
assinando um acordo para reparação dos danos coletivos e difusos do
processo judicial.
Com isso, entramos em uma nova fase de trabalho para as ATIs que
atuam na bacia do Paraopeba. Passou a integrar a agenda da ATI R3 o
desafio de pensar e promover a participação das pessoas atingidas na
destinação dos recursos previstos no acordo, principalmente nos Anexos I.1, I.2 e I.3.
É essencial concebermos um processo de participação ativa, com
instâncias que viabilizem a presença e o envolvimento real das comunidades na construção das ações e nas discussões sobre a destinação
dos recursos. Nesse sentido, diversas ações estão em curso na Região
3, como atividades formativas, assembléias, reuniões, lives e a construção de propostas de projeto.
Com este material, o Nacab quer compartilhar com todos o balanço dessas ações desenvolvidas de modo que comissões de atingidos
e comunidades possam ter uma visão ampla das principais atividades
realizadas pela ATI R3. Além disso, garantimos também a informação
qualificada e a transparência institucional, importantes pilares de nosso trabalho. Boa leitura!
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REPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO INFORMADA

Mobilização das pessoas atingidas para
discussão e construção das ações de reparação
Região 3

Desde que o
acordo judicial
de reparação foi
assinado, o Nacab vem realizando encontros
com as comissões e pessoas
atingidas da Região 3, em muitas
dessas ocasiões
com a presença
das Instituições
de Justiça (IJs).
Num
primeiro
momento, essas reuniões tiveram
o objetivo de ajudar no entendimento e tirar dúvidas sobre os
diferentes aspectos do acordo recém-assinado. Já nas últimas semanas, esses encontros têm buscado garantir o envolvimento das
pessoas atingidas na construção
do acordo, principalmente a partir de duas frentes: a proposição
de projetos de reparação para a
bacia do Paraopeba (Anexo 1.3) e
a consulta informada para definição dos critérios do Programa de
Transferência de Renda pelas IJ’s.
Saiba mais aqui sobre essa construção.

Somente no início deste
ano, o NACAB realizou junto
às comunidades cerca de

118
encontros, reuniões e
assembleias, em formato
online e presencial, para
tirar dúvidas, acolher
demandas e debater o
processo de reparação.
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REPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO INFORMADA

Visitas às comunidades
Região 3

Com a equipe
sempre atenta às medidas
de prevenção
à Covid 19,
o Nacab, nos
períodos permitidos pela
pandemia,
manteve
as
visitas presenciais nas residências das comunidades. Nessas

visitas porta a porta, foi possível sanar
diversas dúvidas sobre o acordo e o processo de reparação,
distribuir materiais
informativos sobre
os trabalhos da ATI,
além de acolher demandas e levantar
danos apontados pelas próprias
pessoas atingidas.

Dois anos do rompimento da barragem
da Mina Córrego do Feijão
Região 3

Para lembrar a data do rompimento da barragem da Vale em
Brumadinho, o Nacab lançou uma
campanha especial em seus canais
de comunicação,
trazendo depoimentos de várias
pessoas atingidas
da Região 3 sobre
os danos ainda sofridos e sentidos
dois anos após o
desastre-crime
(confira aqui os vídeos). Também
foi realizado pela equipe da ATI R3

e membros da comissão de Pará de
Minas um ato simbólico no Cristo
da cidade, lembrando as vítimas do
rompimento, com
cobertura pela imprensa local (leia
mais). A convite
da Arquidiocese
de Belo Horizonte,
o Nacab também
promoveu a participação das pessoas atingidas da
região 3 nas atividades da II Romaria Regional pela
Ecologia Integral a Brumadinho.
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REPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO INFORMADA

Acolhimento de demandas das pessoas
atingidas
Região 3

Atividade permanente

Com o objetivo de acolher as demandas emergenciais das pessoas atingidas, o Nacab criou
um formulário eletrônico e um
contato de WhatsApp exclusivo
para o recebimento de questões
relacionadas à execução de programas e ações da Vale. Entre
janeiro e março, foram coletadas 1525 demandas de pessoas
atingidas, das quais 1411 foram
encaminhadas às Instituições de
Justiça. Desde o início desse trabalho, já foram acolhidas 3851
demandas pelo Nacab e 3260
foram encaminhadas por meio
de 35 ações diferentes realizadas pelo Nacab.

De janeiro a março de
2021, foram coletadas

1525

Demandas
sendo

1411
Encaminhadas

às Instituições
de Justiça
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REPARAÇÃO E PARTICIPAÇÃO INFORMADA

Divulgação do processo de reparação e
dos trabalhos da ATI R3
Região 3

Atividade permanente

foto: Pedro Vilela
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Região 3

Reparação
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DIREITOS DAS PESSOAS ATINGIDAS

Levantamento de demandas de comunidades
tradicionais
Comunidades de Beira Córrego e Retiro dos Moreiras
(Fortuna de Minas) e Quilombo de Pontinha (Paraopeba)

O Nacab vem avançando
no diálogo com as comunidades tradicionais
situadas na região 3.
Com o objetivo de aprimorar o levantamento
de demandas e avançar
no desenvolvimento de
protocolos de consultas,
encontros foram realizados nas comunidades
remanescentes de quilombos de Beira Córrego
e Retiro dos Moreiras,
ambas no município de
Fortuna de Minas, e no quilombo
de Pontinha, em Paraopeba. Além
disso, foi elaborada uma Nota Técnica para a Defensoria Pública da
União sistematizando as informa-

ções acerca dessas comunidades
e indicando as principais medidas
necessárias para reparação de
seus danos e preservação de seus
direitos enquanto comunidades
tradicionais. Leia mais.
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DIREITOS DAS PESSOAS ATINGIDAS

Orientação jurídica
Região 3

Atividade permanente

A prestação de orientação jurídica tem como objetivo contribuir
com a participação informada
das pessoas atingidas, bem como
orientá-las em relação às ações
da Vale a respeito de suas políticas de reparação. Assim, desde o início dos trabalhos da ATI,

o Nacab tem fornecido informações e sanado dúvidas das pessoas atingidas sobre os processos e questões judiciais, através
de reuniões coletivas, do atendimento das demandas e da elaboração de materiais informativos
sobre aspectos jurídicos.

Acompanhamento das movimentações judiciais
Região 3

Atividade permanente

O Nacab monitora as movimentações judiciais, para repassar as
informações sobre o processo às
pessoas atingidas, por meio das

reuniões com as comunidades e
dos materiais informativos (áudios, vídeos, cards, entre outros),
divulgados após cada audiência.

Elaboração de quesitos para o perito do juiz
Região 3

Atividade permanente

A atividade de quesitação é realizada para contribuir com as pesquisas feitas pelo Comitê Técnico
Científico da UFMG, que trabalha
como perito do juiz no processo de
reparação. O Nacab elabora perguntas ou questões, que são encaminhadas para a UFMG para que
ela as considere em suas pesquisas e, dessa forma, realize um tra-

balho que seja mais próximo possível da realidade e da necessidade
das pessoas atingidas. Essas pesquisas são para levantar os mais
diversos impactos provocados
pelo desastre/crime à população
atingida e mostrá-los ao juiz. Entre
janeiro e março, foram apresentados quesitos produzidos pelo Nacab sobre 3 subprojetos.
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MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Reconhecimento das áreas para coleta de
peixes
Esmeraldas e Paraopeba

O Nacab realizou o reconhecimento e validação dos pontos
para coleta de peixes e posteriores análises toxicológicas. Foram
avaliados o acesso aos pontos de
coleta, a necessidade de redefinição desses pontos, os equipa-

mentos e colaboradores necessários. Durante a ação, também
foi realizada uma breve pesquisa
com moradores locais sobre as
espécies de peixes que usualmente eram e são pescados no rio Paraopeba para consumo humano.
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MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Análise de danos causados ao meio ambiente
Região 3

Essas análises dão continuidade ao Diagnóstico Emergencial,
realizado em 2020 para avaliar
o impacto do rompimento ao
meio ambiente e à qualidade de
vida das pessoas da região 3.
Os resultados do Diagnóstico

Emergencial foram apresentados em março deste ano para as
pessoas atingidas, em formato
de revista (leia aqui). Agora, os
estudos seguem a partir da análise de novos dados primários e
secundários.

Monitoramento do risco de cheias, mapeamento
de pontos de inundação e levantamento de
danos causados pelas enchentes
Região 3

ram suas áreas de inundação
mapeadas e vistoriadas. Esse
levantamento contribuirá na
construção da matriz de danos
e permitirá construir, com base
nos dados de vazão do rio Paraopeba, um estudo de suas águas
e movimentação. Leia mais.

O Nacab finalizou, no mês de
março, o levantamento das áreas inundadas e dos danos decorrentes das cheias do rio Paraopeba ocorridas em 2020. No
total, foram determinados 118
pontos de investigação. Todas
as comissões da região 3 tive-
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MEIO AMBIENTE E SAÚDE

Monitoramento do comprometimento ao
abastecimento de água
Região 3

O Nacab continuou acolhendo,
avaliando e encaminhando às Instituições de Justiça os problemas
trazidos pelas pessoas atingidas
sobre o abastecimento de água nas
comunidades e no fornecimento

de água pela Vale. Nesses meses,
também foram definidos os dados
e a metodologia para o trabalho a
ser realizado em campo de levantamento das fontes de abastecimento de água na Região 3.

Acompanhamento das coletas realizadas
pela UFMG
Região 3

A equipe do Nacab acompanhou
a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na coleta de
materiais para pesquisas em
diversos pontos da região 3. A
UFMG atua como perito técnico
do juiz responsável pelo processo de reparação. Na execução
da Chamada 7, foram realizadas

coletas de sangue, fezes, urina,
pêlos e leite para avaliar a contaminação em animais domésticos. Já na Chamada 10, foi feita
a coleta de água subterrânea
nas comunidades para determinar a presença de metais, microrganismos e bactérias causadoras de doenças
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POLÍTICA, ECONOMIA E CULTURA

Identificação de políticas públicas
presentes na Região 3
Região 3

A partir da consulta às pessoas
atingidas e pesquisa nas comunidades, o Nacab realizou um
levantamento das políticas públicas de desenvolvimento territorial presentes na região 3. Esse
levantamento será apresentado
em breve para as pessoas atingidas no formato de uma cartilha, que trará também informações sobre como acessar essas
políticas, além de alternativas e
soluções locais para promover o
desenvolvimento territorial.

Políticas
pú

b

licas
como fer
ramenta
s
de desen
volvime
nto
das com
unidade
s

Estudo econômico da região 3 e dos danos
causados à cadeia produtiva
Região 3

O Nacab está realizando o levantamento dos grupos temáticos das atividades econômicas
realizadas na região 3. Esse trabalho está sendo feito a partir
de pesquisa em campo pelos
analistas da ATI R3 e da construção de questionários sobre

as cadeias produtivas dos municípios e comunidades. O objetivo é entender como o rompimento afetou a economia dos
municípios e quais as alternativas possíveis para fortalecer
o desenvolvimento econômico
desses locais.
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ADMINISTRATIVO

Espaços de formação interna da equipe
Região 3

No primeiro trimestre de 2021,
o Nacab deu continuidade à formação interna com a equipe, buscando sempre aprimorar a qualidade técnica no atendimento às
demandas das pessoas atingidas. Em fevereiro, dois espaços
de formação tiveram por objetivo fornecer subsídios jurídicos
para análise do acordo judicial

de reparação, seu objetivo, diretrizes centrais, anexos, valores
e prazos de execução. Já no mês
de março, a equipe participou de
uma formação sobre diversidade no ambiente de trabalho, que
destacou a importância da representatividade de raça e gênero
no trabalho da ATI e na sua organização interna.

Criação de GT’s temáticos
Região 3

Buscando otimizar e qualificar
o trabalho com as pessoas atingidas, o Nacab formou nos primeiros meses deste ano alguns
Grupos de Trabalho (GT’s) temáticos com sua
equipe. Alguns desses
GT’s buscaram discutir
e entender os
impactos do
acordo sobre
as diferentes
atividades
da ATI R3 ou

aprofundar em questões de relevância para o trabalho com as comunidades. Alguns exemplos são
o GT Mulheres e o GT de Povos e
Comunidades Tradicionais.
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