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APRESENTAÇÃO

Começamos 2022 com
o enorme desafio de enfrentar os impactos das
enchentes, um momento
muito difícil para toda Região 3 da bacia do rio Paraopeba. A repetição de um
crime que segue causando
dor e danos. Estivemos em
campo percorrendo todas
as comunidades atingidas
pelas cheias. Além da ação
solidária, elaboramos um
diagnóstico e monitoramento dos danos causados pelas enchentes.
A atuação no território com ampliação da participação, sem dúvidas,
marcou o primeiro semestre de 2022. Foram muitos espaços de intenso debate e participação das pessoas atingidas na construção da governança dos projetos de demandas das comunidades do Anexo I.1 do
Acordo Judicial. Cerca de 1 mil pessoas foram mobilizadas na Região 3.
Acompanhamos, mobilizamos e incidimos no processo de cadastro
do Programa de Transferência de Renda; no acompanhamento dos
projetos de reparação socioeconômica do Anexo I.3; na devolutiva de
resultados de pesquisas e estudos e na apresentação da Matriz Preliminar de Danos e Reconhecimento pelas comunidades e pessoas
atingidas. A construção do Sistema de Participação Popular impulsionou o debate sobre formas organizativas nas comissões e coletivos de
pessoas atingidas. Nesse contexto, nos empenhamos numa participação efetiva e informada das pessoas atingidas em todos os espaços,
além da produção de materiais de comunicação e notícias, com visibilidade na mídia.
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O I Encontro de
Povos e Comunidades Tradicionais
da Região 3, realizado em maio,
foi um importante momento de
agregação, oportunizando a inserção do debate das
especif icidades
desses segmentos
na conjuntura do
atingimento pelo
desastre-crime.
Cabe destacar que mantivemos iniciativas de monitoramento da qualidade da água no Rio Paraopeba e sobre os danos causados ao meio
ambiente. Entregamos resultados sobre a qualidade da água em fontes de consumo e iniciamos na Região 3 um grande debate sobre a
construção e participação das pessoas atingidas no Plano de Reparação Socioambiental.
Nas páginas seguintes deste material apresentamos detalhes sobre as
ações realizadas na primeira metade de 2022. Buscamos evidenciar o
trabalho junto às comunidades, comissões e pessoas atingidas, suas
conquistas e desafios.
Desejamos que o próximo semestre seja
marcado por ainda
mais conquistas e ampliação de forças, conjugadas por uma reparação justa e integral!
Boa leitura!
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MOBILIZAÇÃO EM MEMÓRIA AOS 3 ANOS
DO DESASTRE-CRIME

No dia 25 de janeiro, mais de 700 pessoas se reuniram em Brumadinho, em um clamor coletivo por justiça e união em busca da
reparação integral. A Romaria pela Ecologia Integral, em sua terceira edição, foi organizada pela Região Episcopal Nossa Senhora
do Rosário da Arquidiocese de Belo Horizonte, em parceria com
as Assessorias Técnicas Independentes e movimentos sociais. No
dia anterior, o Nacab promoveu uma transmissão ao vivo, com a
presença e relatos de pessoas atingidas. Intitulada Vozes da Região 3 em Romaria – Memória, Justiça, Esperança, a live reforçou
a necessidade de que seja feita justiça para as pessoas atingidas
pelo crime da Vale.
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abr mai jun

ACOLHIMENTO DE DEMANDAS DAS
PESSOAS ATINGIDAS

O Nacab acolhe, sistematiza, realiza justificativas técnicas e comunica às Instituições de Justiça e à Vale sobre situações de violação relacionadas a diversas demandas das pessoas atingidas,
como a falta de água e silo para os animais, entre outros problemas. Esse trabalho foi explicado de maneira didática e ilustrada
para as pessoas atingidas com a série especial A vida depois do
rompimento, divulgada em seis episódios em áudio para as comunidades e também na forma de uma história em quadrinhos
publicada em livro.

de janeiro a
junho, foram
sistematizados

251

tipos de
demandas e
realizados

402

tratamentos
e ações
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CONSTRUÇÃO DA GOVERNANÇA DOS
PROJETOS DE DEMANDAS DAS COMUNIDADES
E PESSOAS ATINGIDAS (ANEXO I.1 DO ACORDO
JUDICIAL)
Desde o segundo semestre de 2021, o Nacab tem realizado encontros com as comissões de pessoas atingidas para construção da
proposta de gestão e governança do Anexo 1.1, que prevê a destinação de R$ 2 bilhões para projetos comunitários e R$ 1 bilhão
para crédito e microcrédito. Essa construção continuou em 2022,
com a realização da consulta participativa das comunidades para
validação da proposta sistematizada com toda a Bacia do Paraopeba e lago de Três Marias. Em encontros presenciais, as pessoas
atingidas puderam apresentar sugestões e outras contribuições
das reflexões realizadas. Esta etapa finalizou com a realização do II
Encontro de Atingidos da Bacia, realizado nos dias 11 e 12 de junho
em Belo Horizonte. Além da integração e debates de eixos que
compõem a proposta, os participantes redigiram uma carta conjunta a ser entregue aos compromitentes do Acordo Judicial.

32

reuniões
cerca de

1000
Reunião sobre o Anexo I.1 em
Três Barras, Fortuna de Minas.
Abril de 2022.
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Encontro de atingidas e atingidos da bacia da
Paraopeba e Lago de Três Marias, ocorrido em
Belo Horizonte nos dias 11 e 12 de junho
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APOIO E MOBILIZAÇÃO PARA O CADASTRO NO
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
(PTR)
Desde o início de 2022, o Nacab tem acompanhado e apoiado as
pessoas atingidas durante o processo de inclusão no PTR, que vem
sendo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, empresa gestora
do programa. No mês de fevereiro, os trabalhadores do Shopping
da Minhoca puderam pela primeira vez se cadastrar para receber
um auxílio, após mais de 3 anos do desastre-crime. Nos meses
de maio e junho, o cadastramento avançou em comunidades de
Esmeraldas e Fortuna de Minas, com a realização de novos cadastros e recadastramento de pessoas que tiveram o extinto Pagamento Emergencial bloqueado pela Vale. Além da divulgação de
diversos materiais informativos sobre o PTR, também neste início
de ano, uma página especial dedicada a prestar informações e
tirar dúvidas sobre o programa foi lançada pelo Nacab, podendo
ser acessada em www.nacab.org.br/ptr.
cadastros

274

no Shopping da
Minhoca
cerca de
Cadastramento do PTR dos trabalhadores do Shopping da Minhoca,
Caetanópolis. Fevereiro de 2022.

11

2022

NACAB EM CAMPO

1200
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Cadastramento no PTR de pessoas atingidas das
comunidades de Padre João, Bambus e Vinháticos, no município de Esmeraldas. Junho de 2022.

Pessoas atingidas da comunidade de Beira
Córrego, no município de Fortuna de Minas,
se cadastram no PTR. Junho de 2022.
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ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE
REPARAÇÃO SOCIOECONÔMICA (ANEXO I.3
DO ACORDO JUDICIAL)
O Nacab tem atuado na participação informada das comunidades
e pessoas atingidas durante o processo de escolha e pré-implementação dos projetos previstos neste anexo, a serem executados
pela Vale. Desde fevereiro, quando começaram a ser divulgados os
projetos que serão desenvolvidos, o Nacab vem acompanhando
as reuniões das comunidades junto às prefeituras, para tratar da
implementação.

13

encontros
inter-comissões
nos 10
municípios

Reunião com a prefeitura de Esmeraldas
debateu os projetos de reparação socioeconômica do município. Fevereiro de 2022.

7

encontros
com prefeitos
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Reunião com moradores da comunidade de Pindaíbas,
no município de Pequi, sobre os projetos de reparação
socioeconômica do Anexo 1.3. Abril de 2022.

Trabalhadores da zona rural do município de Paraopeba
se reúnem para debater os projetos do Anexo 1.3 do
Acordo Judicial. Abril de 2022.
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APOIO NO DIÁLOGO ENTRE AS PESSOAS
ATINGIDAS E O PODER PÚBLICO

Na busca por justiça e pelo atendimento de suas reivindicações, as
pessoas atingidas pelo desastre-crime da Vale, em diversas oportunidades, acionam o poder público e as Instituições de Justiça
para trazer visibilidade às suas demandas e encaminhar soluções.
O Nacab, em seu papel de assessoria técnica, busca mediar e facilitar esse diálogo, seja em espaços de reuniões, audiências públicas
ou em visitas às comunidades.

Reunião entre representantes das comunidades,
assessorias técnicas, movimentos sociais e o procurador geral de justiça do Estado, Jarbas Soares,
no dia 25 de fevereiro.
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Visita da promotora de justiça do Ministério Público de Minas
Gerais, Shirley Machado de Oliveira, às comunidades da Região 3, no dia 26 de maio.

Audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com participação das pessoas
atingidas, sobre o trabalho das assessorias técnicas no processo
de reparação, no dia 25 de maio.
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ENCONTRO DAS COMISSÕES DE
PESSOAS ATINGIDAS DA REGIÃO 3

No dia 7 de abril, a ATI Paraopeba Nacab realizou um encontro
com representantes das comissões da Região 3, para debates e alinhamentos de informações sobre as principais
etapas do acordo judicial. Foram abordados
os projetos de reparação socioeconômica
das comunidades, de fortalecimento de
políticas públicas e a Matriz de Danos
preliminar, além da proposta de amparticipantes
pliação da participação das pessoas
atingidas no processo.

68

entre pessoas
atingidas e equipe
do Nacab
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CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR

Em diálogo com as comissões de pessoas atingidas e as demais
ATIs da bacia do Paraopeba (Aedas, Guaicuy e Insea), o Nacab vem
construindo um sistema que visa organizar a participação e a tomada de decisões durante a execução do Acordo Judicial. O Sistema de Participação Popular será liderado pelas próprias pessoas atingidas, organizadas em instâncias locais, regionais e de toda
bacia. Ele vem sendo debatido em reuniões desde o mês de abril,
para formulação e aprofundamento de um modelo a ser apresentado aos compromitentes do Acordo Judicial.

37

espaços de
diálogo
Reunião com pessoas das comunidades
de São José, Bambus e Fazenda da
Ponte, em Esmeraldas. Abril 2022.
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Reunião sobre Sistema de Participação Popular em
Beira Córrego, Fortuna de Minas. Abril de 2022.

Reunião com pessoas das comunidades de
São José, Bambus e Fazenda da Ponte, em
Esmeraldas. Abril 2022.
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APRESENTAÇÃO DA MATRIZ DE
DANOS PRELIMINAR PARA AS
COMUNIDADES

Nos meses de maio e junho, o Nacab promoveu reuniões e oficinas em todas as comunidades da Região 3 para conversar com
as pessoas atingidas sobre a indenização individual e a Matriz de
Danos Preliminar. A primeira versão da matriz foi apresentada em
uma cartilha, contendo os danos e suas descrições. Ela é resultado de pesquisas desenvolvidas pelo Nacab e processos de escuta
com as pessoas atingidas, realizados desde 2020.

58

reuniões

cerca de

1100

participantes

Reunião sobre
a construção da
Matriz de Danos
Preliminar com as
comunidades de
Cachoeirinha e São
José em Esmeraldas. Maio de 2022.
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A Matriz de Danos
Preliminar é um
instrumento que lista,
descreve e irá auxiliar
no cálculo dos valores
dos danos e prejuízos
sofridos pelas pessoas
e comunidades, após
o rompimento da
barragem da Vale
em Brumadinho e a
proibição da pesca e do
uso do rio Paraopeba.
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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.

conteúdo produzido no 1º semestre de 2022

152 inserções no Facebook
189 inserções no Instagram
143 envios no WhatsApp
53 publicações no site
72 materiais audiovisuais
14 informativos digitais
51 informativos impressos
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VISIBILIDADE NA MÍDIA PARA OS DANOS
E REIVINDICAÇÕES DA REGIÃO 3

O trabalho de assessoria de imprensa desenvolvido pelo Nacab
tem possibilitado levar as reivindicações das comunidades da Região 3 para um público muito maior do que aquele diretamente
envolvido com o processo de reparação, dando visibilidade ampla
para as histórias de vida e os danos sofridos pelas pessoas atingidas. No primeiro semestre deste ano, foram publicadas matérias
em veículos como Brasil de Fato, O Tempo, Globo Minas, TV Record, TV ALMG, Rede TVT e TV Geraes.

27

inserções
na imprensa
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Aponte a câmera do celular
para o QR code
e acesse mais
reportagens e
entrevistas:
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DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO DOS
DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES

Entre os dias 18 de janeiro e 18 de fevereiro deste ano, uma equipe
multidisciplinar esteve em campo e percorreu todas as comunidades atingidas pelas cheias de janeiro de 2022. Ao todo, foram mais
de 4000 km rodados, 148 propriedades e 301 edificações avaliadas
pelos técnicos. Foram estimados:

4000 km
rodados

Visita a
propriedade na
zona rural do
município de
Paraopeba para
diagnóstico dos
danos das cheias.
Janeiro de 2022.

148

propriedades
visitadas

301

edificações
avaliadas

712

pessoas
atendidas
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Levantamento dos danos ocasionados pelas
enchentes em Esmeraldas. Janeiro de 2022.

Monitoramento dos danos das cheias no município
de São José da Varginha. Janeiro de 2022.
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MONITORAMENTO E DIVULGAÇÃO
DE PESQUISAS SOBRE OS DANOS
CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE

Trimestralmente, o Nacab produz relatórios socioambientais, reunindo resultados de pesquisas e estudos de instituições públicas e
privadas, publicações científicas e documentos técnicos que comprovam e reafirmam os danos causados pelo desastre-crime da
Vale ao meio ambiente da bacia do Paraopeba. Esses relatórios são
divulgados para as pessoas atingidas
de maneira ilustrada e didática por
meio da publicação Monitorando
o Meio Ambiente na Região 3, que
ganhou sua segunda edição no mês
de junho de 2022.

janeiro-junho 2022
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MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA
ÁGUA DO RIO PARAOPEBA

O Nacab analisa os dados divulgados pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM sobre a qualidade da água no Paraopeba e
informa a população atingida periodicamente sobre as recomendações de uso. Desde o segundo semestre de 2021, essas informações têm sido repassadas nos vídeos da série De olho na água da
Região 3. No início deste ano, o Nacab passou a realizar coleta de
água e sedimentos do fundo do rio para análise periódica. As coletas serão feitas em diferentes pontos do rio, durante 16 meses.

Coleta de água para análise na Zona Rural de
Paraopeba. Fevereiro de 2022.
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ENTREGA DE RESULTADOS SOBRE
QUALIDADE DA ÁGUA EM FONTES DE
CONSUMO

O Nacab apresentou, nos meses de março e abril, os resultados do
estudo que buscou investigar o comprometimento da qualidade
da água nas fontes de consumo da Região 3. Iniciado em 2021, o
estudo analisou a presença de substâncias químicas fora dos parâmetros estipulados pelas normas brasileiras de qualidade da água
e que poderiam causar prejuízos à saúde humana. Os resultados
foram apresentados em reuniões virtuais com as comissões de
pessoas atingidas e também individualmente para aquelas pessoas que cederam o acesso à sua propriedade para a coleta.

489

pontos analisados
na região 3

310

amostras com pelo menos
1 parâmetro violado* para
consumo humano

poços: 270
cisternas: 152
nascentes: 29
açudes: 21
córregos: 15
lago: 1
lagoa: 1
*apresentou concentração de metais pesados acima do que é
considerado seguro pelo ministério da saúde

janeiro-junho 2022
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DEBATE E CONSTRUÇÃO SOBRE
A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS
ATINGIDAS NO PLANO DE REPARAÇÃO
SOCIOAMBIENTAL
O Plano de Reparação Socioambiental da bacia do Paraopeba,
previsto no Anexo II do Acordo Judicial, está sendo elaborado pela
empresa Arcadis, contratada pela Vale. Em 2022, o Nacab aprofundou a discussão sobre o plano com as comunidades, que reivindicam participação ativa na sua construção, seja acompanhando e
monitorando o levantamento de dados, seja escolhendo as melhores alternativas para reparar o meio em que vivem. No dia 24 de
maio, um encontro em Belo Horizonte reuniu representantes das
comissões de pessoas atingidas para se debruçarem sobre o plano
e formularem suas reivindicações. Desde então, tem sido organizadas rodas de conversas nas comunidades para explicar o plano e
discutir propostas de participação.
Encontro sobre o Plano de Reparação
Socioambiental em Belo Horizonte, no
dia 24 de maio.
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ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES DO
GRUPO EPA SOBRE OS ESTUDOS DE
AVALIAÇÃO DE RISCO À SAÚDE E MEIO
AMBIENTE
As atividades de campo dos estudos de avaliação de risco à
saúde e meio ambiente foram retomadas, em junho de 2022,
pelo Grupo EPA, que é a consultoria contratada e custeada
pela Vale para realizar essa pesquisa. No momento, os estudos
estão na fase de levantamento de informações sobre saúde,
meio ambiente e as preocupações das pessoas atingidas, por
meio de reuniões com as comunidades. Nesses encontros, o
Nacab atua como observador e assessor das pessoas atingidas,
embora não tenha participação na elaboração e execução dos
estudos.

20

reuniões
acompanhadas
Reunião do Grupo EPA com pessoas das
comunidades de Padre João, Vinháticos
e Bambus, em Esmeraldas

janeiro-junho 2022
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SISTEMATIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS
RESULTADOS DA PESQUISA SOCIOECONÔMICA
E CULTURAL

No início deste ano, o Nacab apresentou pela primeira vez de forma sistematizada os resultados da
pesquisa de danos socioeconômicos e culturais,
realizada no ano de 2021.
Desde então, o conjunto
de dados e informações
fornecidos pela pesquisa
tem subsidiado os debates
e formulações do Nacab
junto à população atingida, apontando a realidade
da Região 3 e ajudando a
definir melhores estratégias de atuação. Além de
um vídeo Minuto Nacab
dedicado à divulgação dos
resultados, eles também
têm sido apresentados em
diferentes materiais, como
o boletim Mobilização dedicado às mulheres e oficinas nas comunidades.

ENTREVISTADOS
NA REGIÃO 3 (EM %)
Por sexo
Mulheres

47,8

Homens

52,2

TOTAL

1.084

Por faixa etária
60 ANOS
OU MAIS

21,69

45,44
30 A 59
ANOS

0 A 14
ANOS

13,58

19,29
15 A 29
ANOS

2022
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA
PESQUISA DE DANOS SOFRIDOS
PELAS MULHERES

Sobrecarga de trabalho doméstico e cuidados com a família; cansaço e problemas de saúde mental e física; insegurança alimentar e nutricional; maior exposição à violência; perda de renda e de
autonomia. Esses são alguns dos danos levantados pela pesquisa
que ouviu as mulheres da Região 3 e foi apresentada para as comissões de pessoas atingidas no dia 24 de março, em uma reunião online. O levantamento foi realizado pela consultoria Saberes
Populares, que esteve em campo nos meses de novembro e dezembro de 2021. A análise dos dados desta pesquisa vai colaborar
com a construção da Matriz de Danos para indenização compensatória da Vale, com foco na justa reparação para as atingidas e
suas famílias.

Oficina com as
mulheres do
Shopping da
Minhoca, em
Caetanópolis
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AÇÕES DE VISIBILIDADE PARA OS DIREITOS
DAS MULHERES ATINGIDAS

No mês de março, o Nacab lançou uma nova edição do boletim
digital Mobilização, pela segunda vez totalmente dedicado à luta
das mulheres atingidas. A recém-criada Assessoria às Mulheres e
Juventude dedicou ainda uma programação especial para o “Mês
da Mulher” e inaugurou sua atuação com a organização de duas lives. As mulheres atingidas protagonizaram o debate sobre “A água
e o olhar das mulheres” e “Mulheres e o acesso aos alimentos em
territórios atingidos por barragens”. No dia 31 de março foi lançado um vídeo onde as mulheres que trabalham nas mais diversas
áreas da ATI homenagearam as mulheres atingidas a partir de um
cordel criado pela analista Ariadne Macedo.
Arte, poesia e consciência de atingimento
fecharam o mês, criado e planejado por e
para as mulheres.
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I ENCONTRO DE POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS DA REGIÃO 3
Um encontro de diferentes saberes, culturas, gerações e religiões.
Com a proposta de unir as tradicionalidades da região assessorada
pelo Nacab, no dia 14 de maio, foi realizado o I Encontro de Povos e
Comunidades Tradicionais da Região 3. Estiveram reunidos 110 representantes de povos e comunidades tradicionais, entre quilombolas, ciganos, povos de terreiro, indígenas, benzedeiras, guardas
de congado, rezadeiras, comunidades extrativistas, celebrantes da
folia de reis, marujada, pescadores e pescadoras artesanais. O encontro jogou luz às demandas desses povos, que resistem à degradação da natureza, à perda do rio, aos
seus modos tradicionais de vida e suas práticas
Mais de
cotidianas, provocadas pelo desastre-crime da
Vale.

150

participantes
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DIVULGAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DOS
RECURSOS E ATIVIDADES ECONÔMICAS
NA REGIÃO 3 E OS IMPACTOS APÓS O
ROMPIMENTO
Neste primeiro semestre, o Nacab finalizou o relatório com os resultados do diagnóstico territorial dos recursos e atividades econômicas da Região 3. Os dados e informações trazidos por esse estudo subsidiaram debates sobre o
Anexo 1.1 do Acordo Judicial, apontando perspectivas de reparação e
desenvolvimento econômico para
os projetos de demandas das comunidades. Uma cartilha com os
resultados consolidados por esse
estudo foi entregue para os representantes das comissões da
Região 3 no encontro que reuniu
a bacia do Paraopeba nos dias 11
e 12 de junho.
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APRESENTAÇÃO DE PARECER JURÍDICO PARA
PROTEÇÃO DE POVOS E COMUNIDADES DE
RELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA
Em uma iniciativa inédita no processo de reparação, o Nacab disponibilizou para os procedimentos judiciais um parecer que aponta os prejuízos causados pela mineradora Vale ao patrimônio cultural imaterial afro-brasileiro. A fundamentação jurídica ficou a
cargo do advogado Hédio Silva Junior, um dos maiores juristas do
país no campo da liberdade de crença, patrimônio cultural afro-brasileiro e igualdade racial. O parecer servirá para fundamentar
juridicamente a necessidade de reparação dos efeitos danosos do
rompimento sobre tradições, conhecimentos e práticas de povos
de religiões de matriz africana e ancestral presentes na bacia do
Paraopeba.
Parecer foi apresentado pelo jurista Hédio
Silva Junior durante programação do II Ègbé
Parte de Nós – Encontro Nacional de Povos
de Terreiro, ocorrido em Belo Horizonte
entre os dias 2 e 5 de junho.
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EQUIPE DIVERSA E QUALIFICADA
Atualmente, a equipe da ATI Paraopeba Nacab é composta por
123 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.
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OFICINAS CÊNICAS PARA A EQUIPE

No intuito de favorecer a participação e ampliar o entendimento
das pessoas atingidas sobre a Matriz de Danos e outros temas complexos ligados à reparação, nos dias 10 e 11 de maio foram realizadas “Oficinas Cênicas” de formação para os colaboradores dos três
escritórios de campo da ATI. Essas oficinas promoveram o diálogo
sobre o teatro do oprimido enquanto possibilidade de linguagem
e facilitador da compreensão dentro do processo de reparação.
Como exercício prático, a equipe criou 10 cenas teatrais para ilustrar
situações do cotidiano
que exemplificam
os atingimentos sofridos e podem ajudar nas exposições
sobre a Matriz de
Danos. Os participantes das oficinas
também
tiveram
contato com jogos
para estimular a integração e mobilização das pessoas
durante as reuniões.
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NOVA COORDENAÇÃO DA ATI PARAOPEBA

No dia 10 de junho, a equipe da ATI Paraopeba Nacab se reuniu
na PUC Minas, em Belo Horizonte, para falar sobre os princípios,
as diretrizes e os desafios do trabalho da Assessoria Técnica Independente. Além do diálogo sobre a gestão, a reunião também
teve o objetivo de anunciar e formalizar a transição da coordenação geral da ATI, que passou de Flávio Bastos para a engenheira
florestal Marília Fontes, que conciliará a função com a presidência
do Nacab.

Marília Fontes é a
nova coordenadora
geral da ATI
Paraopeba Nacab
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EXECUÇÃO FINANCEIRA

Dando continuidade à prestação de contas realizada na última
edição da publicação Nacab em Campo, apresentamos abaixo o
balanço de despesas referente ao período de dezembro de 2021 a
maio de 2022.

RECURSOS HUMANOS
R$ 10.137.056,80

SERVIÇOS E PRODUTOS
R$ 1.032.486,80

INFRAESTRUTURA
E CUSTEIO
R$ 1.586.201,51
SALDO
EXECUTADO

R$

13.168.005,05
COORDENAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
METODOLÓGICO E
FINALÍSTICO (CAMF)
R$ 412.259,94
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