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APRESENTAÇÃO
Chegamos ao final de 2021 com muito trabalho para apresentar
às pessoas e comunidades da região 3 da bacia do rio Paraopeba. Mesmo com as restrições trazidas pela pandemia, esse
foi o ano que o Nacab consolidou sua presença nos territórios,
realizando dezenas de atividades que visam o processo de reparação. A quarta edição do Nacab em Campo traz um resumo
do que foi o trabalho da ATI Paraopeba Nacab no segundo semestre desse ano.
Foi um ano de reforçar os laços com as comunidades atingidas
e de realização de um longo trabalho conjunto. Foi assim que
conseguimos realizar uma série de pesquisas (solos, água, peixe, socioeconômica, de danos às mulheres, povos e comunidades tradicionais e povos de religiões de matriz africana, dentre
outras) que subsidiarão a construção da Matriz de Danos.
Da mesma forma, começamos a executar os programas previstos no acordo fechado em fevereiro. Construímos um novo plano de trabalho, os relatórios técnicos sobre as áreas atingidas
pelas cheias de 2020, diagnóstico socioeconômico da região 3,
das cadeias econômicas, diagnóstico de povos e comunidades
tradicionais e prestamos assessoria jurídica para a população
atingida, dentre outras atividades.
São listadas 25 ações ao longo das próximas páginas referentes a atuação da ATI nos meses de julho a dezembro. Elas estão
divididas em cinco eixos: Reparação; Participação Informada;
Meio Ambiente e Saúde; População, Economia e Cultura e Administrativo. As atividades referentes aos meses de janeiro a
junho podem ser encontradas nas versões anteriores do Nacab
em Campo, disponíveis no site do Nacab.
Que no próximo ano esse trabalho possa se aprofundar em
muitas outras atividades e os atingidos e atingidas consigam
avançar ainda mais rumo à reparação integral!
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DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
E ENCAMINHAMENTO
DE DEMANDAS SOBRE O
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA
DE RENDA (ANEXO 1.2)
No segundo semestre deste ano, o Nacab manteve as pessoas da
Região 3 informadas sobre as atualizações no Programa de Transferência de Renda (PTR) - desde a divulgação dos critérios para
participação, passando pela escolha da Fundação Getúlio Vargas
(FGV) como empresa gestora do programa, até o início do pagamento do auxílio em novembro.
Além disso, todas as dúvidas e demandas das comunidades foram
repassadas para a FGV, que cuida do PTR e é responsável pelos
pagamentos. Entre as principais reivindicações conquistadas, está
a previsão de reanálise dos documentos daqueles que tiveram o
pagamento bloqueado e a inclusão de novas comunidades, como é
o caso do Shopping da Minhoca e do Quilombo de Pontinha.
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ENCONTROS PARA CONSTRUÇÃO
DA GESTÃO E GOVERNANÇA DOS
PROJETOS DE DEMANDAS DAS
COMUNIDADES ATINGIDAS (ANEXO 1.1)

Realizados em Belo Horizonte, os encontros reuniram representantes das
21 comissões da Região 3, para discutir e avançar no debate sobre o Anexo 1.1, que trata sobre os projetos de
demandas das comunidades. Nesses
encontros, foram debatidas formas de
fortalecer a organização dos territórios e da região; os temas prioritários
para os projetos de caráter socioeconômico; as propostas de gestão do
fundo financeiro, incluindo formas e
estruturas de trabalho; a governança
dos projetos a serem desenvolvidos,
com instâncias de decisão, de fiscalização e de transparência, para assegurar o benefício das comunidades; e
questões sobre crédito/microcrédito.
Os próximos passos dessa construção
ainda estão sendo definidos junto às
comissões.
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DISCUSSÃO E CONSTRUÇÃO
DA MATRIZ DE DANOS

A Matriz de Danos é um documento que irá listar todos os danos causados pelo desastre-crime e identificados na Região 3,
apontando também o seu valor de indenização. É um instrumento, portanto, que irá auxiliar as pessoas atingidas a saberem
qual é o valor justo de indenização que cada uma deve receber
da Vale. A Matriz de Danos é também o resultado final de todas as pesquisas, conversas e encontros que a ATI Paraopeba
vem realizando com as comunidades para identificar os danos
sofridos, desde o início de seu trabalho. Em setembro, o Nacab
formou uma equipe especial para aprofundar na construção da
Matriz de Danos e, em dezembro, uma versão preliminar (inicial)
do documento foi apresentada para discussão com as comunidades atingidas, antes de ser enviada às Instituições de Justiça.
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MOBILIZAÇÃO E APOIO ÀS PESSOAS
ATINGIDAS NA CONSULTA POPULAR
(ANEXO 1.3)

mais de

35

pontos de apoio
foram organizados

A ATI Paraopeba organizou mais de 35 pontos de apoio para auxiliar as pessoas dos 10
municípios da Região 3 na Consulta Popular
para priorizar as áreas de políticas públicas
que irão receber projetos de melhoria, conforme previsto no Anexo 1.3 do acordo de reparação entre o Governo de Minas e a Vale.
Nestes pontos, foram tiradas dúvidas sobre
quem poderia participar, a ajuda nos cadastros necessários, além de outras perguntas
recorrentes sobre o processo de luta pela
reparação. As pessoas tiveram 18 dias para
escolher entre 5 temas (Educação, Saúde,
Infraestrutura, Segurança Pública, dentre
outros) e 15 subtemas, que indicam quais linhas de projetos elas gostariam que fossem
criados naquela determinada área.
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ACOLHIMENTO DE DEMANDAS DE
PESSOAS ATINGIDAS
O Nacab acolhe, sistematiza,
realiza justificativas técnicas
e comunica as Instituições de
Justiça e a Vale sobre as situações de violação às demandas
emergenciais, solicitando respostas e atendimento para elas.
As demandas emergenciais são
aquelas relacionadas à falta de
acesso a água decorrente do
rompimento; ao fornecimento de
silagem, sal, feno e outros insumos; aos cercamentos de parte
do rio ou de propriedades; a danos estruturais ocorridos devido
às enchentes ou a ações de reparação da Vale que geram trânsito de caminhões e cargas pesadas; à saúde e proteção social;
e à saúde e sanidade animal.

De julho a 15 de dezembro
de 2021, o Nacab coletou

268
203

demandas e encaminhou

às Instituições de Justiça

No total, já foram colhidas

4.486
4.421
demandas e

encaminhadas às
Instituições de Justiça
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ENCONTROS E REUNIÕES COM
AS COMUNIDADES ATINGIDAS
De julho a outubro de 2021, o Nacab contabilizou mais de
300 reuniões, presenciais e online, com todas as comunidades da Região 3. Muitos outros encontros ocorreram
ainda nos meses de novembro e dezembro, aumentando
ainda mais esse número. Esses encontros trataram de
temas diversos como as pesquisas de levantamento de
danos, o andamento da ação coletiva, a construção dos
anexos do acordo judicial, a relação com a Vale no tratamento das demandas emergenciais, entre outros assuntos de interesse das pessoas atingidas.
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PRODUÇÃO DE MATERIAIS E NOTÍCIAS
PARA AS PESSOAS ATINGIDAS
Um dos principais trabalhos
da ATI Paraopeba é manter as
pessoas atingidas informadas não somente de sua atuação, mas também sobre todo
o processo de reparação e os
direitos que elas possuem.
Para apresentar essas informações e tirar dúvidas das
comunidades, são produzidos
materiais impressos, digitais,
em formato de vídeo e áudio.
No segundo semestre de 2021,
o Nacab produziu diversas notícias, cartilhas com resultados de pesquisa em linguagem
facilitada, a quarta edição do
Jornal Reparação e o boletim
digital Mobilização com o tema
“Rio sem Pesca”, tratando dos
efeitos do rompimento na cadeia produtiva da pesca.
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MAIS APROXIMAÇÃO E DIÁLOGO
COM AS COMUNIDADES
Visitas porta a porta, postos de atendimento itinerante nas localidades, reuniões e conversas com as famílias nas comunidades - várias têm sido as formas encontradas pela ATI Paraopeba
para avançar na ampliação dos contatos e no entendimento dos
danos causados. Essas ações têm por objetivo garantir que mais
e mais pessoas possam ter o seu direito à indenização, aproximar novas comunidades do processo de reparação e aprofundar,
com aqueles grupos e famílias que já estão na base de contatos do
Nacab, a garantia da participação informada.
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ORIENTAÇÕES JURÍDICAS
Um trabalho primordial e constante da Assessoria Técnica é a prestação de assessoria jurídica para a população
atingida da Região 3, por meio de atendimentos individuais ou coletivos para sanar dúvidas sobre o processo de
reparação. A equipe jurídica da ATI R3 está presente nos
escritórios de campo, participando das reuniões com as
comunidades e à disposição para auxiliar as pessoas no
entendimento e conquista de seus direitos. Em dezembro,
uma cartilha trazendo as principais informações sobre a prescrição e os direitos individuais
das pessoas atingidas foi produzida em conjunto pelas três
Assessorias Técnicas Independentes e disponibilizada para as
comunidades.
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CONSTRUÇÃO COLETIVA DO NOVO
PLANO DE TRABALHO DA ATI
Equipes do Nacab foram a diversas comunidades atingidas da
Região 3 da Bacia do Paraopeba colher sugestões para a construção participativa do plano que vai guiar o trabalho da Assessoria Técnica Independente nos próximos anos. Nos encontros,
realizados junto às 21 comissões, os participantes demonstraram interesse na reparação coletiva, expuseram demandas e
propostas de melhorias e avanços. Nas oficinas foram desenvolvidas atividades de resgate à memória e listados os principais marcos da busca pela reparação desde o desastre-crime,
em janeiro de 2019, até o atual momento. Além disso, os participantes discutiram e propuseram caminhos de trabalho, passando por participação, formação e comunicação.
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VOZES ATINGIDAS: RELATOS
DO PARAOPEBA
As pessoas atingidas precisam ser ouvidas para
terem suas reivindicações atendidas. Desde outubro, a ATI Paraopeba vem contando histórias de
pessoas da Região 3 que lidam diariamente com
as consequências do rompimento da barragem
da Vale. Gente que revive a perda, a dor, o desrespeito. Mas gente que não desiste da conquista
por direitos e de construir justiça. A série especial de vídeos “Vozes atingidas: relatos do Paraopeba” reúne depoimentos de quem mais tem
aprendido, a duras penas, o significado da palavra
“atingido(a)”. Conheça as histórias de Pedro, Hélia, Hudson e Marilei no nosso Canal do YouTube:
www.youtube.com/nacabmg
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NOVO SITE DO NACAB COM MAIS
INFORMAÇÃO E CONTEÚDO PARA
AS PESSOAS ATINGIDAS
Em novembro, o Nacab lançou sua nova casa virtual, completamente reformada e adaptada para
incluir mais informação e conteúdo para as pessoas atingidas da Região 3. Com visual moderno
e de fácil navegação, o espaço reúne notícias, vídeos, publicações com resultados de pesquisas e
estudos, explicações iniciais sobre o processo de
reparação, uma linha do tempo da ação coletiva,
documentos e outras informações muito importantes para garantia da participação informada.
Visite em www.nacab.org.br
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Meio ambiente e saúde

PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO SOBRE
A PESCA NO PARAOPEBA
Iniciativa da CAMF, em
parceria com as três Assessorias Técnicas Independentes (ATIs), que
atuam em Brumadinho
e na Bacia do Paraopeba, o evento promoveu
um encontro online com
pescadores e pescadoras de toda a bacia, com
o tema “2 anos e meio
do rompimento: a atividade pesqueira na Bacia do rio Paraopeba e
no reservatório de Três
Marias”. O objetivo do
encontro virtual foi promover um debate sobre
o cenário da pesca na
bacia, trazendo informações sobre os danos e
prejuízos para a atividade pesqueira pós-rompimento da barragem.
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Meio ambiente e saúde

MONITORAMENTO DA QUALIDADE
DA ÁGUA NO PARAOPEBA

O Nacab segue analisando os dados divulgados pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM sobre
a qualidade da água no Paraopeba e
informando a população atingida periodicamente sobre as recomendações de uso. Essas informações são
repassadas nos vídeos da série “De
olho na água”, que possuiu 3 edições
no segundo semestre de 2021.
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COLETA DE PEIXES PARA ANÁLISE
O Nacab realizou coletas de peixes para pesquisa e análises de contaminação. Uma antiga demanda das comunidades, esse estudo irá
indicar a condição de saúde dos peixes do Paraopeba e os riscos para
o consumo humano. Os peixes foram coletados em três pontos da região, para a análise da presença de alguns metais nos fígados e músculos dos animais. As coletas foram realizadas em parceria com a
empresa Arvut Sinergia em Meio Ambiente. Quando estiver finalizada
a análise do material coletado, a pesquisa será divulgada para as comunidades da Região 3.
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Meio ambiente e saúde

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
DA ANÁLISE DE SOLO
A ATI Paraopeba promoveu reuniões em todas as comissões
da Região 3 para tirar dúvidas e
explicar os resultados do estudo realizado em parceria com a
Tommasi Ambiental, a partir de
169 amostras, que avaliou o solo
impactado pelo rompimento da
barragem da Vale. Os resultados
foram também organizados em
relatórios, cartilhas e entregues
às pessoas atingidas. O principal
questionamento das pessoas que
participaram dos encontros foi
sobre a possibilidade de contaminação pelo uso do solo. A recomendação é de que as comunidades aguardem os estudos
de avaliação dos riscos à saúde
humana e ecológico, para saber
se é possível retomar com segurança o uso destas áreas e o
consumo de produtos agrícolas e
de origem animal.
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Meio ambiente e saúde

RELATÓRIOS TÉCNICOS SOBRE ÁREAS
ATINGIDAS PELAS CHEIAS DE 2020

Apresentados para as comunidades junto com os resultados da
análise do solo, esses relatórios trazem um panorama da área
atingida pelas enchentes de 2020, os principais danos identificados, as medidas adotadas pela Vale e as recomendações técnicas
para a reparação dessas localidades. O documento com os resultados será enviado às Instituições de Justiça e demais entidades
que participam do processo judicial que trata do desastre-crime.

132

pontos de inundação

Área atingida estimada
10.720,82 hectares
sendo a maior parte em
Paraopeba e Papagaios:

120

propriedades
vistoriadas

3376,4 hectares,
respectivamente
1737,32

Sendo a maior parte (200)
dentro do município de
Esmeraldas
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População, economia e cultura

MUTIRÃO DE ESTUDOS SOBRE
RECURSOS E ATIVIDADES
ECONÔMICAS
As equipes de campo do Nacab realizaram entrevistas e rodas de
conversa com pessoas atingidas de diversas atividades econômicas, para identificar as características das cadeias produtivas, antes e depois do rompimento da barragem da Vale; além das dificuldades enfrentadas por elas desde o ocorrido.
Este levantamento faz parte do Mutirão de Estudos sobre Recursos e Atividades Econômicas da região 3 da Bacia do Paraopeba, e
os dados coletados apoiam a construção dos projetos das comunidades (anexo 1.1 do acordo judicial) e serão incluídos na Matriz de
Danos, contribuindo para a estratégia de retomada do desenvolvimento e para a justa reparação.
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IDENTIFICAÇÃO DE DANOS AOS POVOS
DE RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA

Contribuindo para levantar e caracterizar as tradicionalidades afetadas
pelo rompimento da barragem da Vale, o Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira (Cenarab) trabalhou com a ATI Paraopeba na identificação dos Povos e Comunidades de Tradição de Matriz
Africana (PCTRAMA). Essa pesquisa quer apurar como essas práticas,
que são patrimônio imaterial brasileiro, sofreram com o desastre.

A abordagem às pessoas e comunidades seguiu um protocolo de consulta previamente
elaborado pela entidade, em parceria com o
Nacab, cumprindo um direito das comunidades tradicionais, garantido pela Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
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População, economia e cultura

RECONHECIMENTO DE POVOS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS
Em parceria com a empresa
Confluência, o Nacab buscou
identificar na Região 3 as consequências do rompimento da
barragem da Vale para coletivos e comunidades tradicionais. Para isso, durante o mês
de julho, as equipes circularam
pelo território abordando coletivos e pessoas indicadas pelo
Nacab, que apresentam traços desses povos. A pesquisa
irá produzir um possibilitará a
identificação desses grupos e
uma avaliação das especificidades de cada dano sofrido por
eles.

Alguns povos tradicionais
identificados na Região 3:
Pescadores e pescadoras
artesanais
Benzedeiros
Raizeiros
Ciganos
Membros da guarda de reinado e folia de reis
Pessoas que vivem da produção e da venda de minhocas
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PESQUISA PARA LEVANTAMENTO DE
DANOS SOCIOECONÔMICOS
Entre os meses de julho e agosto, o Nacab realizou a
fase presencial dos estudos socioeconômicos na Região 3 da Bacia do Paraopeba. Equipes formadas por
pesquisadores do Instituto CP2 e supervisionadas
pelo Nacab, visitaram residências nas comunidades atingidas e propriedades, para entender como o
rompimento afetou a vida das pessoas em relação ao
trabalho, à renda, à saúde, alimentação, às práticas
de lazer, entre outros pontos. O objetivo foi alcançar
quem não participou da primeira etapa da pesquisa,
por telefone, ampliando a participação das pessoas
atingidas. As informações completas sobre a pesquisa estão sendo organizadas pelo Nacab para serem
divulgadas para as comunidades atingidas. Confira
alguns dos resultados já sistematizados.

ENTREVISTADOS(AS) POR RAÇA

0,65% Indígenas

64,11%

Negros(as)

0,65% NS/NR

ENTREVISTADOS(AS) POR IDADE

18 a 29
anos 6,92%

32,10%

60 anos
ou mais

32,75%

Brancos(as)

1,85%

Amarelos(as)

ENTREVISTADOS(AS) POR SEXO
Mulheres

Homens

43,7%

56,2%

TOTAL

60,98%

30 a 59
anos

100%
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MOBILIZAÇÃO E PESQUISA
DE DANOS ÀS MULHERES

No segundo semestre de 2021, a ATI Paraopeba intensificou a mobilização e o trabalho com as mulheres atingidas da Região 3.
Além da pesquisa direcionada à identificação dos danos sofridos
por elas, também foi realizada uma oficina de cosméticos naturais
e autocuidado com mulheres da zona rural de Paraopeba, em parceria com o Grupo Fulô de agroecologia, como forma de promover
uma troca de experiências sobre o que mudou em suas vidas após
o desastre-crime. Com o mesmo objetivo, rodas de conversa sobre
a rotina de trabalho ocorreram com mulheres de Córrego da Area,
em Fortuna de Minas, e da comunidade dos Rosa, em Florestal.
Nos meses de novembro e dezembro, a consultoria especializada
Saberes Populares, contratada pelo Nacab, percorreu diversas comunidades da região, levantando em diálogo com as moradoras os
principais impactos do rompimento para as mulheres.
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Administrativo

EQUIPE DIVERSA,
QUALIFICADA E PROTEGIDA

Atualmente, a equipe da ATI Paraopeba Nacab é composta por 131 técnicos, de diversas áreas do conhecimento e de atuação. Eles se dividem
nos escritórios de campo e administrativos, realizando todo o trabalho
necessário para garantir o atendimento às comunidades, a realização
de pesquisas, a participação informada na execução do acordo judicial
e todas as demais atividades desempenhadas pela ATI. Buscando ampliar o rol de áreas nas quais a ATI presta assessoria às comunidades,
foram contratadas duas profissionais especialistas para aprofundar
as análises sobre os danos causados à saúde das pessoas atingidas.
Além de ampliar a equipe, o Nacab realizou um levantamento da situação vacinal de todos os seus integrantes, garantindo que haveria a
segurança necessária para o trabalho com as comunidades sem riscos de contágio pela Covid 19.
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ATI PARAOPEBA NACAB
EM NÚMEROS

131

profissionais
Masculino

64

Feminino

POR
GÊNERO

POR RAÇA
Branca

67

Parda
Negra
Amarela
Outra
60 40 28

Comunicação
Gestão
Jurídico

0,8%

24
65

Campo

1

SITUAÇÃO VACINAL
DA EQUIPE

DIVISÃO POR ÁREA DE ATUAÇÃO

Administrativo

2

3 doses

2,5%

12

dose única

12
18

96,8%

2 doses
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CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS
ESPECIALIZADAS
Para execução de seus trabalhos, o Nacab conta com empresas parceiras, contratadas por meio de chamamento público e após rigoroso
processo de seleção. Essas chamadas consultorias especializadas
possuem experiência e são referência nos trabalhos que são selecionadas para nos auxiliar. No segundo semestre de 2021, 7 novas
consultorias foram contratadas, com os objetivos abaixo listados.
MARIA JULIA GIMENEZ: Apoio na construção da Matriz Preliminar de Danos
SABERES POPULARES LTDA: Levantamento de danos às mulheres
HEDIO SILVA JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS: Identificação de danos à
prática religiosa
PASTOREIO CONSULTORIA AGROPECUARIA E AMBIENTAL LTDA: Diagnóstico de danos em assentamentos rurais
AVAL SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA: Dimensionamento do impacto no valor dos imóveis urbanos e rurais
ASSOCIACAO BRASIL SAUDE & ACAO – BRASA: Identificação de danos à
saúde
TOMMASI ANALÍTICA LTDA: coletas e análises de água superficial e sedimentos ao longo do rio Paraopeba, seus principais afluentes, lagos ou lagoas

SITUAÇÃO DAS CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS

Novas contratações

Em andamento

Finalizadas

7

4

4
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APRIMORAMENTO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA
No segundo semestre de 2021, a ATI Paraopeba Nacab implementou ferramentas para otimizar sua gestão de recursos humanos e garantir
maior eficiência em seu trabalho. Uma delas foi a adoção do sistema
de controle de ponto digital Tangerino, que possibilitou à equipe gerir
seu próprio tempo de dedicação aos trabalhos da ATI. Por sua vez, o
cadastro e as demandas emergenciais das pessoas atingidas foram organizados no sistema Power BI, que foi apresentado para toda equipe
para que ela possa adicionar e consultar todos os dados ali disponíveis.
Outra ferramenta introduzida no dia a dia da ATI foi o aplicativo Monitora
Ocupacional, que avalia diariamente a saúde dos integrantes da equipe,
indicando se eles estão ou não aptos ao trabalho naquele dia. Nesse período, avançamos ainda com integração de mais duas funções em nosso
sistema de controle financeiro digital, o Conveniar. Essas integrações
nos garantem mais precisão, segurança e dinamismo nas rotinas de
pagamentos do Nacab.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Dando continuidade à prestação de contas realizadas na última edição do Nacab
em Campo, apresentamos abaixo o balanço de despesas referente ao período
de junho a novembro de 2021 (o anterior trouxe a prestação de dezembro de
2020 a maio de 2021). É importante destacar o investimento da ATI Paraopeba
na manutenção de uma equipe grande e qualificada, capaz de suprir a demanda
de atendimento dos 10 municípios da Região 3, sendo essa nossa principal prioridade.

Balanço de ações - em R$
jun/21 a nov/21*

II. SERVIÇOS E
PRODUTOS

1.366.010,58

I. RECURSOS
HUMANOS

11.666.241,13

III. INFRAESTRUTURA
E CUSTEIO

1.256.292,94
SALDO
EXECUTADO (R$)

15.033.380,44

IV. COORDENAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
METODOLÓGICO E
FINALÍSTICO (CAMF)

744.835,79
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
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Detalhamento da despesa com Recursos Humanos - em R$
jun/21 a nov/21

1.

TOTAL (R$)

10.783.762,42
jun/21

jul/21

ago/21

set/21

out/21

nov/21

A diferença nos valores de despesas com Recursos Humanos de um
gráfico para outro ocorre porque em junho foram executados valores de
abril e maio que estavam pendentes. Enquanto o primeiro gráfico traz
um resumo das despesas executadas, o segundo se baseia nos valores
competentes a cada mês.
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