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DOIS ANOS DO CRIME DA VALE EM BRUMADINHO 

 

Justiça só com luta e organização! 

 

Próximo de completar dois anos do crime da Vale em Brumadinho, o MAB denuncia que não houve 

reparação de direitos à população atingida. As violações de direitos humanos seguem se multiplicando e a 

situação é agravada com apoio do Estado e de parcelas importantes do judiciário por meio de um “Acordão 

Global” em vésperas de sua finalização e que exclui a população atingida de qualquer espaço de participação.  

 A Vale para se eximir da responsabilidade das indenizações e se proteger juridicamente vem usando 

de diversas estratégias por meio de acordões clandestino, como o “Acordão Global” entre Vale, o Estado e o 

Sistema Judiciário. Acordão que vem sendo denunciado constantemente pelo MAB.  

No decorrer do texto, o MAB apresenta a analise do que significa este acordo, dos objetivos da Vale, 

os interesses do Estado e o golpe sobre os atingidos mostrando como a empresa age com os atingidos e busca 

perpetuar a violação dos direitos humanos. Violência que pode perdurar por longo prazo, pois as 

consequências para os atingidos\as é a ausência de uma adequada reparação de direitos. 

Os atingidos por barragens seguem a resistência. Desde o crime estão em permanente luta e 

organização para enfrentar a exploração e opressão, denunciar a violação sistemática de direitos e buscar 

conquistar uma reparação integral com objetivo de retomar a vida em condições dignas de trabalho e renda. 

Ressaltamos aqui a importância da luta dos atingidos e atingidas organizados no MAB na defesa de 

seus direitos, a organização e o protagonismo dos atingidos\as são fundamentais para continuar conquistando 

direitos e para não deixar que o crime da Vale fique impune e que não se repita em novos territórios. 

Boa leitura a todos e todas. Contamos com seu apoio e sua força para aumentar nossa luta. 
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1. MEMÓRIA DO CRIME DA VALE EM BRUMADINHO  

O reflexo da impunidade do crime da Vale em Mariana (Barragem Fundão) no dia 05 de novembro de 

2015, por volta das 16:00h, que soltou 55 milhões de toneladas de lama de rejeitos na bacia do Rio Doce, 

ceifando 19 vidas, levou a repetição de outro crime da Vale agora no município de Brumadinho.  No dia 25 

de janeiro de 2019, às 12:28h, um novo rompimento liberou 12 milhões de lixo de rejeitos no rio Paraopeba 

ceifando centenas de vidas, 272 (destes 240 eram trabalhadores da Vale), 2 nascituros, encontrados 259 e 11 

corpos ainda não encontrados1. 

Foram três barragens: a primeira barragem que rompeu tinha 87 metros de altura, a outra identificada 

como “IV” de contenção de sedimentos, com 12 metros, e “IV-A”, com 13 metros. Todas elas continham 

rejeitos da mineração de ferro da empresa Vale. Pelo relato da população, a sirene não foi acionada sendo 

todos pegos de surpresa, principalmente a comunidade do Córrego do Feijão, mais próxima da barragem2.  

A lama elevou em 18 metros o nível médio de rejeito logo à jusante e destruiu o refeitório e uma 

unidade administrativa da Vale, restaurantes e uma pousada, matando centenas de pessoas e levando tudo: 

vidas, refeitórios, casas, plantações, áreas de mata atlântica foram soterradas.  Era horário de troca de turno, 

por isso havia movimentação de trabalhadores. Foram 12,7 milhões de m³ de lama que escorreram da 

barragem, cuja parte mais espessa alcançou cerca ate 300 km. A lama percorreu o curso do Rio Paraopeba, 

que possui cerca de 300 km até chegar na hidrelétrica “Retiro Baixo3”. Após a usina Retiro Baixo, a parte 

tóxica da lama entrou no rio São Francisco, um pouco acima do reservatório da Usina Hidrelétrica de Três 

Marias. Os impactos são grandes e imensuráveis, não somente na Zona de Auto Salvamento considerada pela 

Vale, mas em todo o Rio Paraopeba, que forma a Bacia Paraopeba com 48 municípios e aproximadamente 1, 

3 milhões de habitantes.  

No relatório da CPI municipal4, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) indica a perda de 133,27 hectares de Mata Atlântica e cerca de 300 hectares de cobertura 

vegetal e um mês pós-tragédia. A Fundação SOS da Mata Atlântica divulgou um relatório sobre a 

contaminação do Rio Paraopeba que apresentava níveis de cobre 600 vezes mais do que o normal. Inviável 

para abastecimento humano, irrigação, pesca e lazer.  Quando esta contaminação sai do rio Paraopeba e cai 

na Bacia São Francisco atinge cerca de 100 municípios. A Bacia do São Francisco é uma das mais importantes 

do país, banha sete estados da federação e sua água é utilizada para abastecimento, agropecuária e indústria. 

 
1 Associação dos familiares de vitimas e atingidos pelo rompimento da barragem no Córrego do feijão - Avabrum.com.br 

https://avabrum.org.br/2020/04/26/um-clamor-para-o-retorno-das-buscas-das-11-joias/. Acesso 18\01\21.  
2 Localizado na região próximo a Nova Lima, engloba o Complexo Paraopeba I (Mar Azul e Capo Xavier) Complexo II (Córrego 

do Feijão e Jangada), além de duas usinas de beneficiamento 13 barragens de rejeitos (MILANEZ, 2019, p. 33).  
3 A Usina Hidrelétrica Retiro Baixo está localizada no rio Paraopeba, na bacia do rio São Francisco, entre os municípios mineiros 

de Curvelo e Pompeu. Possui uma capacidade instalada de 82 MW, operando comercialmente desde março de 2010. Os acionistas 

da usina são: Furnas (49%) como principal acionista. Os demais investidores são Orteng (25,5%), Logos Engenharia (15,5%) e 

Arcadis (10%). Informação retirada da Wikipédia. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Retiro_Baixo. Acesso 12\09\2019. 
4 Relatório final integral – CPI Barragens – Aprovado 20 de Agosto de 2019. 

https://avabrum.org.br/2020/04/26/um-clamor-para-o-retorno-das-buscas-das-11-joias/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Retiro_Baixo
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Ainda não existem informações concretas sobre o nível de contaminação, isto dificulta principalmente para 

os pescadores que ficam impossibilitados de fazer a pesca e confiar se a água e os peixes esta ou não 

contaminados. Entretanto, desde o rompimento, a venda dos peixes desabou, e o turismo de pesca, importante 

fonte de renda dos municípios, desapareceu.  

Este crime teve repercussão nacional e internacional, a sociedade brasileira acompanhou com 

indignação e não pactuou com o crime, vieram a público nos dias seguintes laudos que comprovavam o 

comprometimento estrutural da barragem, a empresa para garantir o lucro não investiu em medidas 

preventivas, que poderiam ter evitado a tragédia. O crime colocou na pauta do dia a discussão deste modelo 

predatório de extração de bens no país. A negligência e imprudência ditada pela ganância de lucros 

extraordinários fazem com que crimes como estes aconteçam, sem investimentos de manutenção e segurança, 

sem pensar na vida e meio ambiente e sem punição.  

2. QUEM É A VALE?  

A Vale é controlada por banqueiros e cartéis internacionais 

Muitos acreditam que a empresa VALE segue sendo uma companhia brasileira. Estão errados.  O controle 

majoritário está sob um cartel de bancos privados e fundos internacionais (formados por fortunas de 

empresários ricos) da elite financeira mundial.  

Ou seja, a Vale é controlada por uma aliança da burguesia financeira internacional, o capital especulativo e 

parasitário de várias partes do mundo. Voltada para gerar lucro extraordinário aos de fora, a Vale funciona 

para saquear o máximo de riqueza e levar embora enquanto é tempo. 

A disputa estrangeira pelo controle das reservas e riquezas minerais brasileiras vem de longa data, desde 1900. 

Na primeira fase, as jazidas de ferro brasileiro eram controladas por companhias transnacionais estrangeiras, 

principalmente da Inglaterra – país altamente industrializado que demandava matéria prima.  Essa fase durou 

cerca de 40 anos. 

Antes da Vale ser criada em 1942, o minério de ferro na bacia do Rio Doce, região de Itabira/MG, era 

controlado pela companhia inglesa Itabira Iron Ore Company, que se instalou e dominou as reservas de 

minério por 40 anos (1911 a 1942). A lógica sempre foi extrair a matéria prima do território brasileiro e levar 

para fora, para ser industrializado na Inglaterra, gerando empregos e riqueza naquele país.  

Em meio a segunda Guerra Mundial e inspirado na luta pela nacionalização das riquezas e desenvolvimento 

nacional, o governo de Getúlio Vargas criou a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) em 1942, uma empresa 

pública brasileira. Foi uma longa luta para ter soberania, geração de empregos e industrialização em território 

nacional. Essa batalha foi importante e se deu no contexto de outras lutas por soberania, como a campanha “O 

Petróleo é Nosso”, onde foi criado a Petrobras (1953). Assim, o Brasil caminhava para deixar de ser uma 

economia controlada pelos de fora, para os de fora.  
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Assim a Vale, ao longo dos 55 anos de controle estatal, tornou-se uma empresa gigante, voltada para o 

desenvolvimento nacional. De 1942 a 1997 a empresa nasceu, cresceu e tornou-se uma das maiores empresas 

da mineração e das mais respeitadas e eficientes mundialmente. 

Como é uma empresa que gera muito lucro, a burguesia mundial exigiu uma parte do bolo. Por isso que 

formaram uma aliança internacional da burguesia para privatizar e distribuir uma parte do quinhão. 

Com o criminoso processo de privatização em 1997, o controle proprietário passou para o capital 

internacional. Na prática, a Vale foi saqueada por carteis estrangeiros em aliança com empresários brasileiros. 

Foi privatizada em um processo escandaloso, quase de graça. 

Nos últimos 25 anos, a dominação voltou ao controle estrangeiro. Porém, não é mais controle exclusivo dos 

ingleses, como foi no início do século passado. Agora, é de propriedade da burguesia mundial de vários países, 

inclusive alguns empresários brasileiros que enriqueceram com a as privatizações. Os donos atuais formaram 

uma associação internacional, uma espécie de aliança mundial dos mais ricos.  

E desde então a empresa e as extraordinárias reservas de minério voltaram ao controle e dominação estrangeira 

internacional que mudou seu nome para VALE e tenta esconder a história verdadeira. 

Quem controla a Vale 

A Vale e controlada por grupos privados. Ao analisar a lista de todos os acionistas da VALE vai se constatar 

que todos os grandes bancos privados mundiais possuem uma fatia, assim como fundos de investimentos e até 

governos de outros países tem percentual de ações.  

Atualmente, existem capitalistas que mandam na Vale do mundo todo. Tem empresários do Brasil, dos Estados 

Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, do Japão, da Suíça, da Noruega, Espanha, entre outros.  

Podemos afirmar que nestes últimos 25 anos, a Vale é controlada pelo capital financeiro, pelos banqueiros. 

Aqueles que vivem da especulação, do parasitismo e das remessas de lucro extraídas em negócios de outros 

países. 

Abaixo, selecionamos alguns dos principais acionistas da VALE. Revela a composição mundial e a 

característica dos acionistas atuais. 
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O controle privado da Vale produziu os crimes em Brumadinho e Mariana 

Para atender os acionistas internacionais com lucro máximo, a empresa adota uma lógica perversa de extração 

de minério, reduz gastos e investimentos, evita despesas com tratamento de rejeitos e cuidados ambientais e 

não entregam a qualidade exigida para garantir adequada mineração.  

Prevalece a lógica: gastar menos e lucrar o máximo no curto prazo. Porém, com o tempo, o sistema entra em 

colapso, como aconteceu em Mariana e Brumadinho. 

Frente ao maior crime da história da Vale, novamente seus acionistas não querem gastar com reparações e 

indenizações às famílias atingidas. Para não resolver o problema causado em Brumadinho, a empresa tenta 

capturar juízes, desembargadores, políticos, governos e órgãos de fiscalização, para fazer um grande 

“Acordão” sigiloso, respaldado pelo judiciário, como nos tempos de ditadura. Um acordão para não gastar, se 

proteger e deixar as vítimas de seus crimes sem reparação e sem justiça. Colocam o lucro acima da vida.  

 

3. AS ESTRATÉGIAS DA VALE PARA SE SAFAR DO CRIME EM BRUMADINHO.  

O único objetivo da Vale é o lucro acima da vida. Na região de Brumadinho a empresa atua para não 

pagar pelos seus crimes, a qualquer custo a empresa quer evitar novos gastos em reparações de direitos. E ao 

mesmo tempo, quer continuar explorando o minério em Minas Gerais, enviando tudo para fora da região e do 

país sem pagar o mínimo de tributos.  

Para conseguir tais objetivos, a Vale se usa de varias estratégias que vai desde captura de governos, 

parlamentares, judiciário, órgãos do governo e demais estruturas jurídicas institucionais. Também tem atuado 

violentamente para desorganizar a população e enfraquecer sua capacidade de luta, por meio de cooptação de 

atingidos\as e lideranças populares, e até divulgação constante de falsas notícias. Há também uma estratégia 
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ideológica de comunicação, com muita propaganda perante a sociedade e aos acionistas para ocultar a 

realidade do povo e burlar os fatos verdadeiros, propagandeia que está resolvendo os problemas dos 

atingidos\as, quando na verdade está dando tempo ao tempo para minar a capacidade de luta do povo e tirar 

Brumadinho dos noticiários. Na prática, o que está fazendo é através de seu poderio econômico, fazer o 

controle político e ideológico para dominar o território e continuar garantindo altos lucros para o sistema 

financeiro, aos banqueiros e fundos internacionais de investimentos - seus proprietários atuais. 

O Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e a população da bacia do Rio Paraopeba foram 

surpreendidos no dia 22 de outubro de 2020, na “calada da noite”, com a notícia de que a empresa Vale S.A., 

o Governo do Estado de Minas Gerais e Instituições de Justiça, estavam realizando um grande “Acordão” 

clandestino que decidia o futuro das indenizações e a vida dos atingidos nessa região. O Acordão Global como 

é conhecido, é um escândalo, porque decide sobre o processo de reparação decorrente do rompimento da 

barragem do Córrego do Feijão em Brumadinho de forma escondida, sem a participação das pessoas atingidas 

e protegidos por sigilo sob decisão de juízes e promotores. 

O acordão global envolve a Vale, o governo de Minas, a Defensorias e Ministérios Públicos, além da 

Advocacia Geral da União. Inicialmente, previa uma ação no valor total de R$ 54 bilhões que correspondia a 

duas ações: uma de 26 bilhões (correspondente danos econômicos do estado) e outra de 28 bilhões 

correspondente aos danos morais e sociais coletivos (comunidade) 5. 

Os dois valores levam em conta o fato de reincidência e culpabilidade da empresa por mais um crime, 

além de estudos da Fundação João Pinheiro e nos resultados financeiros da companhia, dados o seu grande 

valor de mercado, incluindo os lucros extraordinários distribuídos para os acionistas e os mínimos benefícios 

que proporciona aos territórios onde atua. Vale lembrar que a Vale registrou lucro líquido de 15,6 bilhões no 

terceiro trimestre de 2020, mais que o dobro dos 6,5 bilhões no mesmo período do ano de 20196.  

 
5 Autos do Processo n.º 5010709-36.2019.8.13.0024 

Tutela Antecipada Antecedente 

Autor: Estado de Minas Gerais e outros 

Ré: Vale S/A 

Autos do Processo n.º 5026408-67.2019.8.13.0024 

Ação Civil Pública (decorrente da tutela antecipada antecedente) 

Autores: Estado de Minas Gerais e outros 

Ré: Vale S/A 

Autos do Processo n.º 5044954-73.2019.8.13.0024 

Ação Civil Pública (Danos Ambientais) 

Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

Ré: Vale S/A 

Autos do Processo n.º 5087481-40.2019.8.13.0024 

Ação Civil Pública (Danos Econômicos) 

Autor: Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

Ré: Vale S/A 
6 Informações retirada da matéria do Jornal o Globo (28\10\20) e Jornal Brasil de Fato (19\11\20) 

https://oglobo.globo.com/economia/vale-registra-lucro-liquido-de-156-bilhoes-no-terceiro-trimestre-24717278 e 

https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/brumadinho-vale-quer-reduzir-em-r-30-bi-valor-que-pagara-por-reparacao-de-danos. 

Acesso dia 19\01\21.  

https://oglobo.globo.com/economia/vale-registra-lucro-liquido-de-156-bilhoes-no-terceiro-trimestre-24717278
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/brumadinho-vale-quer-reduzir-em-r-30-bi-valor-que-pagara-por-reparacao-de-danos
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A empresa Vale propôs o pagamento total de R$ 21 bilhões, sendo um “teto global” de pagamentos de 

R$ 16, 45 bilhões – que incluiria a realização de obras em Belo Horizonte, distante 60 Km de Brumadinho, 

R$ 3 bilhões previstos para a recuperação ambiental, além dos R$ 2,2 bilhões já gastos em indenizações para 

os cerca de 8 mil atingidos\as7. Uma parcela bilionária também seria distribuída ao judiciário para que eles 

coordenassem ações no chamado “terceiro setor”.  

Esta proposta da empresa propôs um corte para menos da metade do valor total das duas ações. O fato 

concreto é que o acordão não permite a participação efetiva dos atingidos nas negociações e nem na tomada 

de decisões sobre os direitos dos atingidos\as. Ou seja, as vítimas seguem excluídas, enquanto os senhores 

donos do poder querem lucrar em cima do crime e da vida de milhares de atingidos pelo crime da Vale.  

Os atingidos\as reivindicam que as discussões sobre reparação dos danos não atendem às questões 

emergências (pagamento emergencial, fornecimento de água, indenizações, entre outros) que garantiriam as 

condições de vida até a reparação integral. Os atingidos\as não são contra o acordo, mas em se tratando da 

vida do povo devem ser os protagonistas principais para qualquer acordo que trate sobre o futuro de suas vidas 

e da definição de um valor justo na reparação de danos, este deve ser um direito assegurado – participar das 

decisões.  

O Acordão trata-se de uma jogada da empresa criminosa, ao colocar para um Estado financeiramente 

falido a possibilidade de arrecadar alguns bilhões em “nome dos atingidos”, que representam uns poucos 

meses do lucro líquido da empresa, em troca da quitação total do passivo devido pela própria incompetência 

em gerir a Barragem da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Assim a empresa deixa de ser a 

responsável pela reparação dos direitos da vitimas, passando a responsabilidade ao Estado. 

Percebe-se que a justiça não tem se mostrado um instrumento efetivo da reparação integral dos danos, 

do acesso à justiça e que não garante os direitos das vítimas.  O poder Judiciário pouco conhece dos casos e 

as necessidades reais e urgentes dos atingidos nas localidades. Além disso, as mineradoras possuem um 

enorme aparato jurídico por meio dos seus inúmeros escritórios de advocacia. Isso acarreta uma forte incisão 

jurídica em recorrer às decisões, o que permite que o adiamento de determinações definitivas privilegie quem 

tem melhores condições, as empresas. Dessa forma, isso leva a morosidade de reparação tanto do meio 

ambiente, quanto das vítimas, pois as sobrecarrega de um tempo processual muito longo.   

 

Assim como na Bacia do Rio Doce, novamente um acordo foi construído sem a participação da 

população atingida, sob o pretexto de que a conciliação é a melhor e mais rápida forma para resolução do 

 
 
7 Informações retirada da matéria do Jornal Brasil de Fato https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/brumadinho-vale-quer-

reduzir-em-r-30-bi-valor-que-pagara-por-reparacao-de-danos Acesso dia 19\01\21. 

 

 

https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/brumadinho-vale-quer-reduzir-em-r-30-bi-valor-que-pagara-por-reparacao-de-danos
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/brumadinho-vale-quer-reduzir-em-r-30-bi-valor-que-pagara-por-reparacao-de-danos
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processo. Porém, denunciamos que a celeridade aqui atende somente os objetivos do governo do Estado de 

Minas Gerais e da empresa Vale, sem que isso garanta os direitos dos atingidos, especialmente o direito à 

participação.  

Além de não assegurar a participação dos atingidos na construção dos termos do acordo, os termos 

estabelecidos criam uma mera participação de fachada, onde os atingidos e atingidas somente vão ter direito 

a opinião, depois que tudo já estiver decidido. Tal acordo, que certamente vem sendo construído nos últimos 

meses (justamente durante a pandemia que exigiu dos atingidos e atingidas o necessário isolamento) e está 

pronto para ser assinado, demonstra que a participação dos atingidos e a transparência não são prioridades do 

Sistema de Justiça, do Governo de Minas Gerais e da empresa Vale. E se o acordo for fechado desta forma, 

os atingidos terão que fazer muita luta para ser efetivado o que sobrou dos direitos sociais.  

Está evidente que a principal estratégia da Vale é fazer uma Acordão Global entre a companhia, o 

Estado e o Judiciário para evitar gastos com pesadas indenizações às vítimas, deixar os atingidos de fora das 

decisões e reparações de direitos e criar um aparato jurídico de proteção da empresa, uma estratégia para evitar 

novas ações indenizatórias da população atingida e, ao mesmo tempo, retomar a valorização da companhia no 

mercado de ações. 

Para mais detalhes veja o ANEXO 1 e a nota do MAB sobre o Acordo Global e no ANEXO II a 

proposta do MAB dos direitos dos atingidos\as.  

Desde a década de 1990 importantes empresas públicas foram privatizadas e transferidas ao controle 

da burguesia financeira internacional. O neoliberalismo impôs profundas mudanças e, desde então, o lucro 

das empresas transnacionais tem sido colocado acima da vida das populações atingidas. A consequência foi o 

constante aumento da violência e as violações de direitos dos atingidos e atingidas por barragens. Os direitos 

viraram negócio das empresas. Para lucrar mais, elas buscam gastar menos ou até evitar gastos com reparações 

e indenizações às vitimas das barragens.  

Os novos arranjos dessa governança privatizada, impostas pelo mercado financeiro, consolidam a 

estratégia de maximização dos lucros e consequente redução gastos e de riscos a seus acionistas, o que inclui 

a aceitação aparente de “pactos globais” de responsabilidade social e governança que beneficiem as empresas 

transnacionais.  

As principais estratégias dessas corporações são: 1) construção de não-responsabilização (ou seja, as 

empresas nunca assumem sua responsabilidade em seus crimes); 2) reduzir a responsabilidade por estratégias 

judiciais (proteção jurídica); 3) distrair e confundir os atores envolvidos (desorganizar a população); 4) 

debilitar os defensores e comunidades (reduzir a força do povo que luta); e, 5) a captura corporativa do Estado 
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(colocar o Estado como monopólio do capital).8 Essas estratégias, por hora mais explícitas, por hora 

disfarçadas, já são velhas conhecidas dos atingidos. No fundo, fazem tudo isso, para negar direitos, e não 

permitir a organização do povo. 

 Estratégia de reconhecimento e redução da área atingida para extensão mínima do território (1, 

2, 4): a Vale adota como primeira medida uma estratégia bastante antiga de considerar a “área atingida” 

somente na qual a lama chegou, por isso sempre considera as chamadas Zonas de Auto Salvamento (ZAS) 

para o cálculo de danos, tanto que as zonas de sombreamento são as que estão inclusas na política de segurança 

de barragens. No caso de Brumadinho não foi diferente tanto que os documentos encontrados de 2011 

apontavam o distrito de Córrego do Feijão como área impactada que deveria ser restaurada. Assim, nas 

primeiras mesas de negociação, havia apenas a proposta de restaurar e indenizar as áreas aonde à lama chegou.  

 

        Essa estratégia foi derrotada com o reconhecimento de todo o município de Brumadinho como atingido 

e a zona de 1km ao longo do Rio Paraopeba. A empresa insiste em negar sua responsabilidade sobre o impacto 

de uma diversa gama de direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, especialmente os danos coletivos 

e imateriais. Também adotam manobras demoradas para reduzir a pressão das pessoas por uma indenização 

integral, como forma de sobrecarregar o sistema judiciário e levar as pessoas a desistirem devido ao longo 

processo. Assim, o criminoso tem o poder de decidir quem é a vítima ou não de seu próprio crime. Desta 

forma todas pessoas que ficarem fora do território reconhecido pela empresa, tem seus direitos 

negados/violados novamente. As vítimas do crime passam a ter que provar para o criminoso que é atingido.  

Uma inversão completa das leis que regem a justiça.  

   

Estratégia de negociação individual (1, 2, 3, 4, 5): com o objetivo de enfraquecer a força do povo para 

reduzir seus custos com as indenizações coletivas, judiciais e extrajudiciais, a empresa está adotando 

negociações individuais demoradas e redutoras de direitos com quem busca a indenização. Assim, a Vale 

aposta na desorganização do povo e no longo prazo, no cansaço. Para isso, estabelece matrizes gerais de 

 
8 Existem várias práticas comuns através das quais as empresas podem evitar o envolvimento direto ou percebido em atividades 

que resultam em impactos prejudiciais. Se as empresas conseguem ocultar efetivamente seu envolvimento em práticas comerciais 

nocivas, isso cria dificuldades para os titulares de direitos que procurem se proteger de ou buscar reparação por violações dos 

direitos humanos e danos ambientais; 2) As empresas costumam valer-se de uma série de procedimentos judiciais para evitar a 

responsabilidade pelos danos que causaram ou para os quais contribuíram, muitas vezes deixando as vítimas sem reparação 

adequada dos danos (vigentes) que estão enfrentando. Quando bem-sucedidas, essas estratégias evitam uma decisão judicial que 

confirme a responsabilidade da empresa por violações dos direitos humanos, ou impedem a adoção de leis e a realização de 

investigações que possam afetar adversamente os investimentos empresariais; 3) Muitas vezes, as empresas recorrem a uma 

variedade de táticas de comunicação para influenciar o rumo dos eventos a favor de seu interesse comercial. Isso é problemático 

se significar que interesses legítimos da comunidade, dos trabalhadores/ as ou do público são desconsiderados ou respondidos 

somente de maneira superficial e cosmética; 4) Seja através de violência direta ou de táticas indiretas para impedir críticas, as 

empresas podem procurar silenciar comunidades e defensores/as dos direitos humanos para continuar suas operações comerciais, 

evitando assim o enfrentamento das preocupações levantadas por defensores/as, comunidades e organizações da sociedade civil; 

5) As empresas podem alavancar seu poder junto aos Estados para obter tratamento favorável, segurança e impunidade. Onde os 

interesses corporativos “capturaram” o Estado ou seus agentes, as comunidades, os/as defensores/as de direitos humanos e outros 

titulares de direitos correm o risco de perder proteções fundamentais e acesso à justiça. https://www.mindthegap.ngo/wp-

content/uploads/sites/10/dlm_uploads/2020/07/Mind-the-Gap-2020-Portuguese.pdf - 

https://www.mindthegap.ngo/wp-content/uploads/sites/10/dlm_uploads/2020/07/Mind-the-Gap-2020-Portuguese.pdf
https://www.mindthegap.ngo/wp-content/uploads/sites/10/dlm_uploads/2020/07/Mind-the-Gap-2020-Portuguese.pdf
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categorias que executa de modo individual em acordos com cada família, geralmente restringida a danos 

materiais comprovados. Busca dividir município por município; comunidade por comunidade; bairro por 

bairro; família por família. E sem critérios gerais impõe sua força bruta e o poder econômico, político e judicial 

para obrigar as vítimas aceitar o que a Vale acha justo e não o que realmente é necessário para se fazer justiça.   

 

        Com a ação civil pública montada em caráter coletivo e a dificuldade de estabelecer um acordo geral, 

como ocorreu no caso Rio Doce, a Vale pressionou até pela fragmentação das instituições de justiça. 

Conseguindo com a Defensoria Pública de Minas Gerais, naquele momento o elo mais fraco da unidade pela 

ligação direta com o governo do Estado, a construção de um grande acordo para atendimento individualizado. 

Apesar das críticas e esforços, o acordo se consolidou e cada dia mais atingidos e atingidas tem sua situação 

individual atendida precariamente e dificultando que se organizem, somem força e se envolvam na luta mais 

coletiva. 

  Negação da contaminação ambiental (1, 2, 3, 4): a questão principal tem sido a negação de qualquer 

tipo de contaminação da água, do rio e qualquer forma de destruição da natureza, o que reduziria drasticamente 

a cadeia de causalidade e seu dever de reparar os danos. Um exemplo, diretores de Agencias Reguladoras 

Ambientais responsáveis pela mineração são indicações de ex-diretores da própria companhia.  

Cooptação de lideranças das comunidades (3 e 4): uma estratégia usual adotada por outras empresas 

e pela Vale na Bacia do Rio Doce é a perseguição, difamação e cooptação de lideranças para desmantelar a 

capacidade de organização da comunidade. 

Redução da participação e agência da comunidade (2, 4, 2): outra forma de desagregar a 

organização da comunidade é reduzir os espaços de participação e agência das pessoas afetadas no processo 

de negociação. Além de negociar diretamente com os governantes, a empresa nega o direito dos afetados a 

um consultor técnico independente para apoiá-los no processo de negociação, reduzindo sua capacidade de 

resistir ao poder político da Vale. É frequente a presença de esquemas da empresa com grupos de advogados 

mercadológicos, que atuam subordinados às empresas criminosas. 

Por fim, vale destacar que no território a empresa vem usando de técnicas e táticas para não efetivar a 

reparação integral dos atingidos\as, tais como: combate soluções coletivas forçando os atingidos\as a 

negociarem individualmente sem ter uma matriz de danos que apresente com segurança quais os direitos foram 

violados e quais serão ao longo do prazo; cooptação de lideranças locais causando intrigas entre os atingidos 

com objetivo de desmobiliza-los para não se organizarem e não deixar crescer a capacidade de organização 

da comunidade e não serem protagonistas na luta pelos seus direitos; assédio moral inclusive aos trabalhadores 

da empresa, circulam em espaços das instituições públicas para se safar do crime; acordos com o Estado, entre 

outras questões para que não percam o controle do processo e mantenha a sua imagem, decidindo quem vai 

ser o atingido\a.  
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4. DOIS ANOS DO CRIME DA VALE EM BRUMADINHO: JUSTIÇA SÓ COM LUTA E 

ORGANIZAÇÃO! 

Não concordamos com esta lógica de saqueio das nossas riquezas e violação de nossos direitos. Essa 

lógica explora e oprime os mais fracos e concentra riqueza e poder nas mãos dos bancos, do capital financeiro 

e dos poderosos grupos econômicos internacionais.  

A Vale coloca o lucro acima da vida. Nós defendemos a vida acima do lucro.  

A privatização da natureza, dos minérios e do patrimônio público está na origem e causa dos crimes 

da Vale em Mariana (Barragem de Fundão) e Brumadinho (Mina do Córrego do Feijão).  

É uma sociedade de violência e violações de direitos. Os atingidos\as são vitimas deste modelo, vivem 

as consequências sociais, ambientais e culturais.  

É de grande importância pensar na vida das mulheres quando falamos destas violações, pois elas já 

sofrem com as desigualdades de classe e nas relações de gênero, a uma realidade histórica calcada num sistema 

capitalista machista patriarcal, de dominação-exploração sobre elas, no âmbito familiar e social, quando 

acontecem crimes como de Brumadinho aumentam os conflitos e as complexidades. Veja no ANEXO III as 

pautas ainda emergências dos atingidos\as.  

O Movimento dos Atingidos por Barragens são os próprios atingidos organizados em luta, estamos no 

território do crime desde 25 de janeiro de 2019 e é no Movimento que os atingidos e atingidas tem encontrado 

protagonismo, alento e razão para continuar na luta pelos seus direitos, na organização coletiva e no 

enfrentamento às violações que diariamente são colocadas pela Vale S/A. A esperança de muitas das pessoas 

atingidas é que aprendem a lutar, a exigir o que é seu por direito e assim superam as próprias dores e perdas.  

O Movimento por não aceitar as injustiças e ter certeza que podemos viver melhor, se organiza e luta, 

com muito sacrifício, enfrentando inimigos poderosos que só explora e expulsa.  

Por isso é fruto deste longo trabalho de construção, de lutas e conquistas, que ao longo de sua história 

mostra que sempre esteve do lado do povo, do lado dos explorados e oprimidos lutando contra os saqueadores 

de nossas riquezas e territórios. Sempre, na luta pelos interesses da classe que trabalha e produz a riqueza.  

O movimento surge da luta das populações atingidas na justa reação contra as agressões sofridas na 

implantação de projetos de barragens. Somos um movimento popular, autônomo, de caráter nacional e rostos 

regionais, com participação e protagonismo coletivo em todos os níveis, sem distinção de cor, sexo, religião, 

partido político ou grau de instrução, que reúne e organiza trabalhadores e trabalhadoras atingidos(as) por 

barragens, rompimentos de barragens de rejeito e outras situações de barragens em Minas Gerais e no Brasil.  

Todos\as  trabalhadores(as) atingidos pelo modelo energético brasileiro.  
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Afirmamos que nossa resistência e luta é legitima. As atingidas\os e atingidos deste crime cruel que 

matou pessoas, destruiu o meio ambiente e modo de vida, tem resistido e lutado para defender a vida e os 

direitos dos que ficaram.  E é só com luta e organização que pode derrotar as estruturas injustas da sociedade 

e melhorar a vida dos atingidos e de todo povo brasileiro. O Movimento dos Atingidos por Barragens na luta 

pelos direitos em defesa da vida, das aguas e dos rios, segue organizando e lutando por justiça e plena 

reparação de nossos direitos em Brumadinho e Mariana.  

Por um país com soberania, distribuição da riqueza e controle popular. A vida acima do lucro. 

Referências  

Associação dos familiares de vitimas e atingidos pelo rompimento da barragem no Córrego do feijão - 

Avabrum.com.br https://avabrum.org.br/2020/04/26/um-clamor-para-o-retorno-das-buscas-das-11-joias/ 

 

A Usina Hidrelétrica Retiro Baixo está localizada no rio Paraopeba, na bacia do rio São Francisco, entre os 

municípios mineiros de Curvelo e Pompeu. Possui uma capacidade instalada de 82 MW, operando 

comercialmente desde março de 2010. Os acionistas da usina são: Furnas (49%) como principal acionista. Os 

demais investidores são Orteng (25,5%), Logos Engenharia (15,5%) e Arcadis (10%). Informação retirada da 

Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Retiro_Baixo. 

Acesso 12\09\2019. 
1 Relatório final integral – CPI Barragens – Aprovado 20 de Agosto de 2019. 

 

Informações retirada da matéria do Jornal Brasil de Fato: 

https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/brumadinho-vale-quer-reduzir-em-r-30-bi-valor-que-pagara-

por-reparacao-de-danos Acesso dia 19\01\21. 

 

Informações retirada da matéria Jornal o Globo: https://oglobo.globo.com/economia/vale-registra-lucro-

liquido-de-156-bilhoes-no-terceiro-trimestre-24717278 

 Acesso dia 19\01\21.  

 

https://www.mindthegap.ngo/wp-content/uploads/sites/10/dlm_uploads/2020/07/Mind-the-Gap-2020-

Portuguese.pdf - 

https://www.itatiaia.com.br/noticia/rio-paraopeba-se-recuperar-apos-tragedia-de-brumadinho-e-agua-pode-

ser-consumida-quando-tratada-mostra-estudo    Acesso dia 02\01\21.  

 

Localizado na região próximo a Nova Lima, engloba o Complexo Paraopeba I (Mar Azul e Capo Xavier) 

Complexo II (Córrego do Feijão e Jangada), além de duas usinas de beneficiamento 13 barragens de rejeitos 

(MILANEZ, 2019, p. 33).  

 

 

 

 

https://avabrum.org.br/2020/04/26/um-clamor-para-o-retorno-das-buscas-das-11-joias/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_Hidrel%C3%A9trica_de_Retiro_Baixo
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/brumadinho-vale-quer-reduzir-em-r-30-bi-valor-que-pagara-por-reparacao-de-danos%20Acesso%20dia%2019/01/21
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/19/brumadinho-vale-quer-reduzir-em-r-30-bi-valor-que-pagara-por-reparacao-de-danos%20Acesso%20dia%2019/01/21
https://oglobo.globo.com/economia/vale-registra-lucro-liquido-de-156-bilhoes-no-terceiro-trimestre-24717278
https://oglobo.globo.com/economia/vale-registra-lucro-liquido-de-156-bilhoes-no-terceiro-trimestre-24717278
https://www.mindthegap.ngo/wp-content/uploads/sites/10/dlm_uploads/2020/07/Mind-the-Gap-2020-Portuguese.pdf
https://www.mindthegap.ngo/wp-content/uploads/sites/10/dlm_uploads/2020/07/Mind-the-Gap-2020-Portuguese.pdf
https://www.itatiaia.com.br/noticia/rio-paraopeba-se-recuperar-apos-tragedia-de-brumadinho-e-agua-pode-ser-consumida-quando-tratada-mostra-estudo%20%20%20%20Acesso%20dia%2002/01/21
https://www.itatiaia.com.br/noticia/rio-paraopeba-se-recuperar-apos-tragedia-de-brumadinho-e-agua-pode-ser-consumida-quando-tratada-mostra-estudo%20%20%20%20Acesso%20dia%2002/01/21


13 
 

ANEXO I 

Nota do MAB – documento a parte 

ANEXO II 

Proposições do MAB em relação ao acordo 

1. Participação ampla e centralidade da vítima como pilares em todos os processos de negociação para 

construção da reparação integral pelos atingidos: uma das grandes conquistas dos atingidos da bacia 

do Paraopeba foi a contratação das Assessorias Técnicas Independentes, que permitem aos atingidos 

e atingidas acesso a informação e estrutura para que todos participem do processo de maneira ampla e 

informada, com poder de decisão sobre as ações e programas de reparação. As medidas de reparação 

que estão sendo apontadas pelo acordo, ainda que não representem a totalidade de danos e ações de 

reparação, não refletem a necessidade dos atingidos e atingidas em termos de ações estruturantes para 

a Bacia do Rio Paraopeba. 

2. Negociação somente com garantia de cumprimento das necessidades emergenciais: até o momento, 

diversas ações emergenciais não foram cumpridas, e os atingidos sofrem sem saber o parâmetro do 

novo emergencial, sem acesso a água e com controle da Vale sobre os territórios. Sabemos pela mídia 

que a negociação irá beneficiar a Vale que poderá lucrar de 60 a 90 bilhões com o acordo. Não é 

possível que tal acordo seja realizado com uma empresa que até agora não concretizou o mínimo, e 

sirva como incentivo para outras violações de direitos. Para que os atingidos continuem tendo 

condições de participar do processo de reparação integral, e para que a função punitiva da 

responsabilidade civil seja efetiva, qualquer acordo deverá definir antes as obrigações emergenciais a 

serem realizadas pela Vale, com a consolidação dos critérios do auxílio emergencial elaborados pelos 

atingidos com as assessorias técnicas, as demandas por água e criação do Programa Direito de Renda 

para garantir que os atingidos em situação de vulnerabilidade não vejam sua situação piorada. 

3. Interrupção dos estudos realizados pelo grupo EPA, parceira da Vale S/A, ainda que sob o verniz da 

autorização do Estado de MG. Estes estudos utilizam uma metodologia não validada pelo Ministério 

da Saúde e não preveem a participação efetiva das populações atingidas. Um dos pontos trazidos pelo 

acordo é de que ele repactuará os acordos já realizados anteriormente, incluindo o que foi realizado 

pelo Ministério Público de Minas Gerais e a Vale que estabelecem o PISMA (Programa Integrado de 

Saúde e Meio Ambiente) como metodologia de avaliação de risco a saúde humana. A escolha de tal 

metodologia contraria a legislação brasileira e os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, 

e não trazem segurança para os atingidos sobre a real situação de contaminação do meio ambiente e 

da saúde dos atingidos, as empresas contratadas pelo Estado para realizar os estudos são prestadoras 

de serviços para a Vale S/A, o que traz desconfiança sobre qualquer resultado futuro. 
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4. Garantia de realização das ações de reparação pelo Estado ou por editais por empresas sem ligação 

com Vale: muitas das ações previstas têm a Vale como principal responsável pela execução das 

medidas. Mas, assim como vemos na Bacia do Rio Doce, a execução de obras e ações de reparação 

são conduzidos pela Vale sempre com mais violações de direitos. Esse é o caso atual do auxílio 

emergencial e do fornecimento de água. Assim, a execução das obras e ações previstas deve ser feita 

prioritariamente sem que a Vale e suas terceirizadas estejam nos territórios. 

5. Assessoria Técnica necessário a garantia de continuidade dos planos de trabalho já elaborados no 

tempo previsto, e atuação como assistente técnico se os atingidos assim quiserem; não redução a 

assessoria meramente de acesso à informação. Manter os planos de trabalho já aprovados, sem 

diminuição do escopo ou estudos e ações já previstas para elaborar as bases técnicas da reparação. 

6. Garantia do auxílio emergencial, da matriz emergencial e do Programa Direito à Renda junto ao 

acordo, resgatando o passivo do emergencial devido aos que possuem este direito e provendo fundos 

suficientes para garantir o Programa Direito de Renda por cinco anos, em toda a bacia. 

PROPOSTA: 

Premissas para tratativa do possível acordo: 

Participação qualificada, informada e deliberativa da parte central do processo, qual seja, as pessoas 

atingidas pelos danos causados a partir do rompimento. O princípio da Centralidade da Vítima nos processos 

de reparação, mitigação e indenização deve ser observado. 

 Para aplicação do recurso dos 28 bilhões dos Danos Morais Coletivos, apresentamos duas medidas: 

1. Constituição  do Fundo Social da Bacia do Paraopeba, com recursos para aplicação em programas 

socioeconômicos e de demandas imediatas, gerido com a participação dos atingidos organizados e 

informados; 

2. Criação do Programa Social de Direito de Renda. Objetivo de garantir o direito ao dano coletivo e 

contribuir na dinamização econômica dos territórios atingidos. Parte da premissa da prorrogação do 

auxílio emergencial até a fase de execução do Programa de Renda. 

Trata-se de um Programa Social, gerido pelo Estado de MG, (com mecanismos de controle com a 

participação e decisão dos atingidos/as, ATIs e IJs). Os critérios de inclusão no Programa estão sendo 

construídos pelos atingidos, pelas ATIs junto aos atingidos, IJs, e outros parceiros. No entanto partem de 

diretrizes estabelecidas de forma participativa a partir do acúmulo gerado pelas Assessorias Técnicas na 

elaboração dos estudos emergenciais e dos espaços organizados pelos atingidos durante todo período pós 

crime.   
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ANEXO III 

PRINCIPAIS TEMAS E PAUTAS QUE DEVEMOS CONSIDERAR NO TODO DA JORNADA DOS 

2 ANOS  

  

- O auxilio emergencial foi uma conquista para mais de 104 mil atingidos\as na Bacia Paraopeba. Porem, em 

2019, a empresa reduziu este valor pela metade e muitos estão sendo bloqueados e muitos não estão 

recebendo9. Ela tem o critério dominante. Próximo dos dois anos tem um pedido entregue para as instituições 

de justiça de 30 mil atingidos para receber o auxilio emergencial. Nestas condições o auxilio foi prorrogado 

ate 30\01\1. A continuidade do pagamento deste auxílio financeiro se faz necessário. A construção dos 

critérios junto as Assessorias Técnicas Independentes, para prorrogação do auxílio junto ao Programa Direito 

a Renda, proposto pelo Movimento dos Atingidos por Barragens-MAB, amplia o público atingido para receber 

o recurso, possibilitando a garantia de sobrevivência e planejamento para a população atingida seguir a vida 

em torno da bacia do rio Paraopeba.  

Água: continua sendo uma pauta emergencial, que envolve a qualidade e a qualidade da água, contaminação, 

saúde e abastecimento. Os atingidos convivem diariamente com as questões ainda emergenciais da água, 

em toda a bacia. A população ribeirinha, que não tem água tratada pela Copasa e utilizavam poços artesianos, 

sofrem com o medo de consumir a água, junto a ineficácia da mineradora Vale, obrigada judicialmente a 

fornecer água potável, com a inconstância de entrega de água, chegando a faltar dois a três dias de água. Com 

essas incertezas, os atingidos cobram da Vale o fornecimento regular de água, direito humano garantido na 

Constituição Federal, para minimizar o sofrimento pela luta cotidiana pelo acesso a água de qualidade que o 

crime da Vale tirou dos atingidos e atingidas. E o resultado das coletas feito pela empresa para detectar metais 

pesados.  

Saúde: pauta importante e sensível, a questão da água não esta separada da questão da saúde, pois água 

contaminada e a falta dela afeta diretamente a saúde dos atingidos\as. Já era esperado que sofrimentos mentais 

viriam, sinais e sintomas da contaminação por metais pesados já se fazem notar, alguns inclusive comprovados 

por exames laboratoriais. A perda dos projetos de vida, da renda, do emprego, tudo isso vem somado às 

contínuas violações de direitos, causados pela criminosa que tenta controlar toda a cena do crime situações 

que agravam os problemas de saúde já existentes, além de incrementar o surgimento de novos agravos à saúde 

dos atingidos/as. 

 

Agricultura: a Vale não resolveu os problemas emergências do povo sobre a Agricultura (trabalho e renda). 

Na região conhecida como cinturão verde da Região Metropolitana de Belo Horizonte pela grande produção 

 
9 O critério é quando todo morador de Brumadinho e moradores da bacia do rio Paraopeba, um quilômetro de cada lado rio, tem o 

direito de receber este recurso, considerando um salário mínimo por adultos, ½ por adolescente e ¼ por criança, sendo que os 

valores dos filhos, são creditados na conta da mãe. Estes valores são a garantia da sobrevivência de muitos ribeirinhos, 

agricultores e moradores que tinham o rio como referência. 
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de hortaliças, os agricultores se viram sem água para manter o cultivo das plantações, por meio da água que 

era captada diretamente do rio. Há relatos de trabalhadores que ficaram cerca de 90 dias sem produzir, vendo 

a plantação morrer, até que a mineradora Vale fosse obrigada a fornecer água potável, mas que a água com 

cloro não é adequada para o cultivo das hortaliças. Outro problema é a incerteza do fornecimento da água pela 

Vale aos agricultores diariamente, pois as culturas de ciclo curto como as hortaliças dependem diariamente 

serem irrigadas e, na maioria das vezes, a empresa não compre com o fornecimento em quantidade suficiente 

para suprir as necessidades das lavouras dos atingidos. 

Modo de vida: próximo dos dois anos do crime da Vale, os atingidos ainda não reestabeleceram suas vidas, 

tanto de forma econômica, social e psicológica. É direito que os atingidos tenham suas condições garantidas 

ate que a reparação integral aconteça para que retomem suas vidas como era antes ou em melhores condições, 

o auxílio financeiro garante as condições mínimas para a população conseguir minimamente a sobrevivência 

em um território com o aumento dos preços de alimento, escassez de água, perca da agricultura, considerando 

que neste ponto estão inseridas as perdas do lazer, do simbolismo que o rio carrega para os povos tradicionais 

e a insegurança quanto ao futuro que aflige toda a população da bacia do Paraopeba desde o rompimento. 

Direito a reparação integral: a Vale tem tentado deslegitimar o trabalho da assessoria com a estratégia do 

acordo e negociação individual, ao mesmo tempo em que realiza “estudos” através de suas empresas parceiras 

no sentido de naturalizar a situação de contaminação do Paraopeba e convencer aos atingidos de que “o rio 

está melhor do que antes”10. Estas ações já preparam o terreno para a negação da contaminação e dos prejuízos 

dela decorrentes, e principalmente com o acordo que vem sendo costurado, muitos aspectos da Reparação 

Integral ficarão, certamente, bastante prejudicados. 

isso faz com que muitos dos direitos coletivos sejam extintos e depois ela não se responsabilize mais.  

Fazer a luta para garantir um processo que aponte uma “Governança Popular no Rio Paraopeba” que 

dispute ao andamento da Governança e paute o poder público com as suas Instituições de Justiça e o Estado. 

 

 

 
10 https://www.itatiaia.com.br/noticia/rio-paraopeba-se-recuperar-apos-tragedia-de-brumadinho-e-agua-pode-

ser-consumida-quando-tratada-mostra-estudo 

https://www.itatiaia.com.br/noticia/rio-paraopeba-se-recuperar-apos-tragedia-de-brumadinho-e-agua-pode-ser-consumida-quando-tratada-mostra-estudo
https://www.itatiaia.com.br/noticia/rio-paraopeba-se-recuperar-apos-tragedia-de-brumadinho-e-agua-pode-ser-consumida-quando-tratada-mostra-estudo

