Rompimento da barragem
Mina Córrego do Feijão - Brumadinho

MEDIDAS DE REPARAÇÃO
GOVERNO DE MINAS GERAIS
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS

Maior CONJUNTo de medidas de Reparação da América Latina
- Medidas de Reparação obrigam Vale a iniciar
imediatamente reparação dos danos causados;
- Governo de Minas, MPMG, MPF e Defensoria
viabilizaram criação de Programa de Transferência
de Renda;
- Ações individuais por indenizações e ações
criminais não são afetadas e seguem tramitando;

Maior CONJUNTo de medidas de Reparação da América Latina
- Projetos socioeconômicos focados nas regiões
atingidas. Geração de 365 mil empregos;
- Reparação ambiental integral e sem limite financeiro;
- Assinam o Termo de Reparação: Governo de Minas
Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Ministério
Público Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais.
Mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

ESCUTA E
PARTICIPAÇÃO
•

Projetos são fruto de 16 meses de presença do Poder Público na região atingida;

•

Presença do Estado, MPMG, MPF e DP. Prestando atendimento e ouvindo demandas;

•

Diálogo constante com associações, movimentos e lideranças comunitárias;

•

Realização de audiências públicas, inclusive com prefeitos e parlamentares;

•

Continuidade da operação de buscas das 11 joias;

•

Programa de Transferência de Renda;

•

Projetos de reparação na região atingida terão mecanismo de participação popular.

Principais áreas

• Transferência de Renda e Demandas Diretas dos atingidos
• Investimentos Socioeconômicos na Bacia do Paraopeba

R$ 37,68
bilhões

• reparação socioambiental integral
• Segurança hídrica
• Mobilidade
• Melhoria dos Serviços Públicos

30% dos valores aplicados
beneficiarão o município e
população de Brumadinho

• Reparação já Iniciada e Medidas Emergenciais

TRANSFERÊNCIA DE RENDA E DEMANDA
DIRETA DOS ATINGIDOS R$9,17 BILHÕES
Programa de transferência
de renda R$ 4,4 bilhões
•
•

Auxílio emergencial com regras atuais continua por mais 3 meses;
Regras do novo programa serão definidas com participação dos
atingidos e auxílio dos Ministérios Públicos e Defensoria Pública.

Projetos escolhidos diretamente
pelos atingidos R$ 3 bilhões
•

Áreas de atuação serão definidas pela população, com
apoio dos Ministérios Públicos e Defensoria Pública.

Auxílio emergencial já pago R$ 1,77 bilhão

INVESTIMENTOS SOCIOECONÔMICOS NA
BACIA DO PARAOPEBA R$ 4,7 BILHÕES
- Projetos para Brumadinho e os outros 25
municípios já identificados como atingidos;
- Parte dos projetos será apresentada diretamente
pelas prefeituras
•
•
•
•

Reforma de todas as escolas públicas da região e ampliação da
Escola Integral;
Conclusão de obras das UBSs da região;
Melhoria da Rede de Atenção Psicossocial;
Educação profissionalizante e incentivo à geração de empregos.

MAPA DA ÁREA
ATINGIDA

REPARAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
INTEGRAL R$ 6,55 BILHÕES
- Universalização do saneamento básico nos
municípios atingidos e outras ações de
compensação ambiental: R$ 1,55 bilhão;
- Recuperação ambiental: não há limite
financeiro. Será investido o que for necessário
para reparação integral, medida por indicadores
como qualidade da água e do solo. Estimativa de
investimentos iniciais de R$ 5 bilhões.

SEGURANÇA HÍDRICA R$ 2,05 BILHÕES
- Conjunto de obras para garantir a
segurança hídrica da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, inclusive de municípios
atingidos;
- Melhoria na capacidade de integração
entre sistemas Paraopeba e das Velhas,
evitando desabastecimento.

MOBILIDADE R$ 4,95 BILHÕES
Construção do Rodoanel na RMBH
•
•
•
•
•

Recursos para parte dos investimentos iniciais;
Três alças passam pela região atingida;
100 km de extensão: 9 km em Brumadinho e 18 km
em Betim;
Outros 20 km margeiam outros municípios atingidos;
Obra gera desenvolvimento econômico e atração de
investimentos para municípios.

Melhorias no metrô
•

Recursos para complementação de aporte federal
para ampliação do metrô de BH.

Recuperação de estradas e pontes
•

Melhoria da infraestrutura rodoviária em condições
ruins ou péssimas.

MELHORIA DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 4,37 BILHÕES
•

Investimento nos serviços públicos
- Impacto na região atingida e benefícios para toda a
sociedade mineira.

•

Atendimento hospitalar
- Melhoria da Rede Fhemig, referência para população
de municípios atingidos, com modernização dos
Hospitais João XXIII, Julia Kubitschek e João Paulo II;
- Hospitais regionais.

•

Reestruturação e modernização da capacidade de
resposta de Bombeiros, Defesa Civil e Polícias

•

Combate à dengue e doenças transmitidas pelo
Aedes Aegypti (biofábrica Funed)
- Produção de mosquitos com a bactéria Wolbachia;
- Redução na transmissão de doenças pelo vetor;
- Atuação inicial na região atingida.

reparação já iniciada e medidas emergenciais R$ 5,89 bilhões
•

Moradias provisórias de atingidos;

•

Atendimentos psicossociais;

•

Fornecimento de água para consumo humano e irrigação;

•

Obra de nova captação de água no Rio Paraopeba;

•

Obras emergenciais para contenção de rejeitos;

•

Asfaltamento, construção de acessos e recuperação de estradas;

•

Combate à pandemia da Covid-19, compras de equipamentos e respiradores.

Acompanhamento e fiscalização
•

Recursos não podem ser usados para fluxo de caixa ou salários;

•

Fonte específica no Orçamento;

•

Valores vinculados a projetos;

•

CGE, TCE e ALMG fiscalizam projetos executados pelo Executivo;

•

Poder Público e sociedade fiscalizam projetos da Vale;

•

Ações com impacto orçamentário seguem para Assembleia Legislativa.

Próximos passos
•

Continuidade do pagamento do auxílio aos atingidos sem interrupção;

•

Continuidade das ações de reparação socioambiental sem interrupção;

•

180 dias para detalhamento dos projetos da Bacia do Paraopeba;

•

Estudos técnicos sendo realizados para demais ações;

•

Demandas diretas dos atingidos: início imediato, com apoio de MPMG, MPF e Defensoria;

•

Sequência de tramitação das ações individuais e das ações criminais na Justiça.

OBRIGADO!

