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Editorial 

 A Aedas vem apresentar uma retrospectiva do trabalho realizado 
até o presente momento, bem como, os direitos conquistados nestes 
quase dois anos e meio de assessoria técnica aos atingidos e atingidas 

pelo PAEBM da ArcelorMittal em Itatiaiuçu. 

 Para que a concretização de tudo isso fosse possível, a partici-
pação de vocês foi fundamental, tendo em vista que só há conquistas 
de direitos quando o povo atingido é o protagonista e estejam devida-

mente informados e assessorados em todo o processo.

 Continuamos juntos e juntas na efetivação desses direitos con-
quistados e na luta pela conquista de novos direitos. 

Contem conosco! 

Forte abraço. 

Ana Paula dos Santos Alves  (Paulinha)
Coordenadora Geral da Aedas em Itatiaiuçu

Assessoria Técnica é um direito!
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O que é a Assessoria 
Técnica?

 A Assessoria Técnica é um direito conquistado por populações atingidas por 
barragens. Consiste numa equipe de profissionais de diversas áreas que mobiliza, 
assessora e acompanha as famílias atingidas em todo o  processo de reparação in-
tegral das perdas e danos.

 A Assessoria Técnica Independente - Aedas tem como objetivo assegurar à 
população atingida a participação informada na construção da reparação integral, 
auxiliando na compreensão de informações técnicas fornecidas por diversas fon-
tes, bem como, na construção de novos direitos.

Reduzir a assimetria de poderes entre a empresa (ArcelorMittal) e a população 
atingida.

Objetivos da Assessoria Técnica:

Acompanhar a formulação, planejamento e ações de reparação para que reflita as vontades da população atingida.

Promover a participação ampla e informada nos processos decisórios da reparação integral.
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Elaborar pareceres técnicos, informativos e instrumentos que subsidiem as comunidades na conquista por direitos-



 A Aedas, Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social, tra-
balha desde 2000 junto às comunidades atingidas por barragens com 
o objetivo de defender os direitos das famílias atingidas e garantir um 
plano de negociação coletiva visando uma reparação justa e integral.

A equipe da Aedas em Itatiaiuçu hoje é composta por 66 pessoas:

- 1 coordenação geral
- 2 coordenações adjuntas
- 1 gerência administrativa
- 2 assistentes administrativo 
- 2 assessores da ciências agrárias
- 2 Economistas
- 1 Contador
- 1 assessora da eng. civil
- 1 antropóloga
- 2 diagramadores
- 2 analistas de dados
- 3 recepcionistas

Quem é a Aedas?
São grupos formados por 10 a 15 representantes 
de famílias atingidas que se reúnem para estudar, 
debater, trocar experiências, exigir melhoramen-
tos, denunciar injustiças, planejar atividades, 
propor discussões e ações, etc.

O que são Grupos de Base?

Por que dividir a comunidade 
em grupos de base?

Grupos menores garantem maior participação, 
ampliam a comunicação e facilitam a troca de 
informações. A organização da comunidade e 
sua participação ativa na defesa de interesses 
comuns são ferramentas importantes para a ga-
rantia de direitos na construção da reparação in-
tegral.

- 25 advogados e advogadas
- 2 psicólogos
- 1 enfermeiro, especialista em saúde 
coletiva
- 2 profissionais da limpeza
- 1 assistente social
- 1 comunicadora
- 1 geóloga
- 3 arquitetos(as)
- 7 mobilizadoras e mobilizadores
- 2 Técnicos(as) de campo
- 1 serviço geral
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Última Assembleia Geral do ano para discutir sobre o TAP, 
Termo de Acordo Preliminar.
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Linha do Tempo 

08 de fevereiro: ArcelorMittal aciona o Plano de Ação de 
Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM)

Eleição da entidade que prestaria Assessoria Técnica In-
dependente. A Aedas, Associação Estadual de Defesa Am-
biental e Social foi a escolhida!
Elaboração participativa  do Plano de Trabalho da Asses-
soria Técnica Independente - Aedas,  com as comunidades 
atingidas, Pinheiros, Lagoa das Flores e Vieiras,
Celebração do Termo de Acordo entre Aedas, ArcelorMit-
tal, MPF, MPMG e Comissão de atingidos(as) para o início 
dos trabalhos da Assessoria.

Fevereiro

21 de fevereiro: Assinatura do Termo de Acordo Preliminar 
(TAP), no qual foi previsto o direito à Assessoria Técnica In-
dependente para promover a participação dos atingidos e 
atingidas no processo de elaboração da reparação integral 
dos danos causados pelo acionamento do PAEBM.

Maio a Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro
Estabelecimento da Assessoria no território.
Assembleia de apresentação da equipe contratada

Reunião com a Comissão e reuniões iniciais por comunida-
de
Início dos atendimentos especializados no escritório da 
Aedas em Pinheiros
Realização do Diagnóstico Rápido Participativo nas comu-
nidades
Reuniões sobre auxílio emergencial e Grupos de base
Seminários Temáticos - Caseiros(as) e Sitiantes

Formação dos Grupos de Base
2 Seminários Temáticos: Mulheres e Crianças; Comercian-
tes e prestadores (as) de serviço
Reuniões com a Comissão e Arcelor
Início do Processo de Cadastramento dos atingidos e atin-
gidas

Primeira visita técnica à barragem Serra Azul da 
ArcelorMittal
Seminário Temático: Direito à Moradia
Assembleia Geral: prestação de contas de 3 meses de 
trabalho

2019



Apresentação da Matriz 
de danos para atingidos 
e atingidas
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2020

Janeiro

Fevereiro

Linha do Tempo 

Março a Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Seminário Temático: Idosos e Idosas
Assembleia Geral para discutir sobre o TAP, Termo de 
Acordo Preliminar com presença do Ministério Público

1 ano de lama invisível: 1 ano do acionamento do 
PAEBM da ArcelorMittal em Itatiaiuçu
Seminário Temático: Rolê de adolescentes

Pandemia do Covid-19 - Assessoria começa a trabalhar 
remotamente
Reuniões e Assembleias passam a ser online

A equipe do Diagnóstico Socioeconômico da Assessoria 
Técnica retoma atividades em Itatiaiuçu

Comissão de atingidos e atingidas é ampliada: passa a ser 
composta por 13 pessoas atingidas

MPF e MPMG firmam Termo de Compromisso com a em-
presa ArcelorMittal para  fixar prazos e condições para a 
descaracterização da barragem de rejeito Serra Azul



Reuniões sobre andamento das negociação com o 
MP, Comissão, Aedas e ArcelorMittal
Última Assembleia do ano - Balanço de 2021

2 anos de lama invisível: 2 anos do acionamento do 
PAEBM da ArcelorMittal em Itatiaiuçu
Live: 2 anos do acionamento do PAEBM da ArcelorMittal

Assinatura do TAC, Termo de Acordo Comple-
mentar para a reparação dos danos individu-
ais sofridos pelo acionamento do PAEBM da 
ArcelorMittal
Live de celebração do TAC

Seleção e contratação de nova equipe para compor a As-
sessoria Técnica
Apresentação da equipe nova para as atingidas e atingidos
Aprovação do novo Plano de Trabalho da Assessoria Técni-
ca Independente - Aedas
Início das discussões para a elaboração do TAC 2, Termo de 
Acordo Complementar Dois, dos Danos Coletivos e Difu-
sos sofridos

Inicia as negociações individuais
Entrega da primeira parte do TAC 2: Propostas de 
medidas de reparação nos eixos Saúde e Assistên-
cia Técnica

Entrega da segunda parte do TAC 2: Propostas de 
medidas de reparação nos eixos Educação, Cida-
dania, Cultura, Esporte e Lazer e Comunicação e 
Acesso à informação

Linha do Tempo 2021
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Fevereiro

Junho

Julho e Agosto

Outubro

Novembro

Dezembro



 O TAC, Termo de Acordo Complementar, foi assinado no dia 7 de junho de 2021 pelo Ministério Público Federal (MPF), 
Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Comissão Representativa dos (as) Atingidos (as) e pela mineradora ArcelorMittal.

 O TAC tem validade até 7 de junho de 2022 e será automaticamente prorrogado caso seja necessário para efetivar as me-
didas nele previstas.

 O TAC, Termo de Acordo Complementar, é um documento que prevê ações de 
reparação dos danos individuais homogêneos sofridos. Nele consta os parâmetros 
para as indenizações aos núcleos familiares, bem como a matriz de danos que traz 
valores para cada tipo de dano sofrido pelos atingidos e atingidas com o acionamento 
do PAEBM em Itatiaiuçu/MG. 

Você sabe o que 
é o TAC?

Quando foi assinado o TAC e por quanto tempo ele vale?

5) Pagamento de Prestação Mensal, pela mineradora, para: os núcleos familiares cadas-
trados pela Aedas; os núcleos familiares desalojados; os núcleos familiares que tiveram o 
uso, gozo ou fruição de seu imóvel inviabilizado, mesmo não residindo dentro da ZAS; os 
núcleos familiares que tiveram perda de renda e; os núcleos familiares que residiam, na 
data do PAEBM, no raio de 1 km da ZAS.

Quais os direitos reconhecidos no TAC para as pessoas atingidas com o acionamento 
do Plano de Ação de Emergência da Barragem de Mineração (PAEBM)? 

1) Indenização dos terrenos sem transferência da propriedade para a mineradora

3) Reparação dos direitos individuais homogêneos por 
meio de indenização pelos danos sofridos em razão do 
acionamento do PAEBM e do toque acidental da sirene.

2) Reparação dos direitos coletivos e difusos

4) Dever da mineradora de pagar 
os impostos dos imóveis interdita-
dos, enquanto assim permanece-
rem, e também manter a conserva-
ção das edificações.
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A prestação mensal será paga durante 12 me-
ses. O primeiro pagamento da prestação mensal 

foi realizado no mês de julho de 2021.

Prestação Mensal

O que é a prestação 
mensal?

Quem tem direito à prestação mensal?

A prestação mensal é um valor pago mensalmente pela ArcelorMittal, no valor de 2,5 
(dois e meio) salários mínimos, para as pessoas atingidas e tem como objetivo promo-
ver incremento e sustentação de renda na região de Itatiaiuçu/MG. 

A prestação mensal indenizatória é paga por núcleo familiar atingido. Esse valor não 
será descontado da indenização que cada núcleo familiar tem direito.

Núcleos familiares moradores e proprietários de imóveis na ZAS;
Núcleos familiares que perderam a renda principal em razão do PAEBM que esti-
verem cadastrados na Aedas;
Núcleos familiares cadastrados pela Aedas que perderam a renda complementar 
em razão do PAEBM e estão em situação de vulnerabilidade;
Todos os núcleos familiares já cadastrados pela Aedas;
Núcleos familiares não-cadastrados, mas que moram até 1 km dos limites da ZAS, 
e que nessa região moravam na data de acionamento do PAEBM.

Por quanto tempo vou 
receber a prestação mensal?

Dividir é importante!
As mulheres são as responsáveis por receber a prestação mensal. O paga-
mento é feito por núcleo familiar atingido e deve ser dividido com as de-

mais pessoas do núcleo familiar.

A Prestação mensal indenizatória  
é por núcleo familiar!
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O que são as negociações individuais?
 As negociações individuais é o momento em que o Núcleo familiar atingido, acompanhado pelo advogado ou advogada da 
Aedas, negocia com advogados(as) da ArcelorMittal o valor a ser pago como indenização pelo acionamento do PAEBM. 

 É nesta etapa que se aplica a matriz de danos, considerando as informações levantadas no processo de cadastramento e 
que geraram o caderno descritivo dos danos. Importante lembrar que cada Núcleo Familiar tem um Caderno próprio e, a partir 
do valor que se obtém com a aplicação da matriz de danos as negociações individuais começam. 

 A Aedas tem uma equipe exclusiva para esta parte do processo de repara-
ção integral. A equipe é composta por advogadas e advogados, economistas, con-
tador, assessora da engenharia civil, coordenação, mobilizadores(as), técnicos 
(as) de campo, entre outros. Toda esta equipe está capacitada para acompanhar 
os núcleos familiares e chegar a uma reparação integral e justa.

É um direito das pessoas atingidas ter a orientação da Assessoria Técnica 

da Aedas, portanto não há nenhum custo para o atingido(a) 
pelo serviço prestado no acompanhamento das negociações individuais. 

O que a Assessoria da Aedas oferece para as pessoas 
atingidas nas negociações individuais?

Importante:
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 As duas primeiras reuniões de negociação são realizadas para 
validação do Caderno de Danos e Aplicação da Matriz. 

Participação:  Assessoria Técnica da Aedas + Núcleo Familiar

 A terceira reunião de negociação será realizada para a apresentação do Caderno de Danos.

                                                                Participação:  Assessoria Técnica da Aedas + Núcleo Familiar + ArcelorMittal

 Leia com atenção os tópicos abaixo e entenda o que será discutido em cada reunião de negociação.

Como será o fluxo das reunião de negociação?

 A quarta reunião será realizada para a apresentação da contraproposta da  ArcelorMittal.

                                                                Participação:  Assessoria Técnica da Aedas + Núcleo Familiar + ArcelorMittal

 A quinta reunião de negociação será realizada para a Análise do Núcleo familiar junto à Aedas sobre a proposta da 
Arcelor.

Participação:  Assessoria Técnica da Aedas + Núcleo Familiar 

 A sexta reunião será realizada para tentar fechar o acordo entre Núcleo Familiar e ArcelorMittal.

                                                                 Participação:  Assessoria Técnica da Aedas + Núcleo Familiar + ArcelorMittal

Importante: 
A equipe de advogados(as) da Aedas fez contato telefônico com os Núcleos Familiares (NF´s) da ZAS que ainda não 
entraram em negociação individual (150 núcleos) para informar sobre o processo negocial e solicitar assinatura das 

procurações visam o direito à Assessoria Técnica e resguardar o processo de reparação. 

A Assessoria Técnica da Aedas é gratuita!
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O que é ser atingido ou 
atingida em Itatiaiuçu?

 Considera-se atingido toda pessoa que demonstre sofrer danos em razão do 
acionamento do PAEBM, inclusive perda de renda, notadamente aquelas desaloja-
das emergencialmente de suas residências, incluindo-se aquelas que não residem 
na ZAS, mas tiveram perda de renda (principal ou complementar) e aquela que ali 
era proprietária, possuidora ou detentora de imóvel, estando impedida de usá-lo, 
fruí-lo e gozá-lo. Isto de acordo com a cláusula 2 do TAC. 

TAC 2? O que é isso?

 O Termo de Acordo Complementar 2 (TAC 2) é um documento que tratará do dever 
e das formas da mineradora reparar os danos causados à coletividade em razão do acio-
namento do Plano de Ação de Emergência para Barragem de Mineração (PAEBM). Essa 
coletividade engloba tanto as comunidades de Pinheiros, Vieiras e Lagoa das Flores, como 
todo o município de Itatiaiuçu. 

 O TAC 2 está sendo discutido entre, Ministério Público Federal (MPF), Ministé-
rio Público Estadual de Minas Gerais (MPMG), ArcelorMittal, Comissão Representativa 
dos(as) Atingidos(as), acompanhada pela Aedas, e Gestão Pública de Itatiaiuçu. No do-
cumento constará as propostas de medidas de reparação coletiva para as comunidades 
atingidas e o município de Itatiaiuçu. 
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 Dentro do TAC 2 serão discutidos 5 eixos: Saúde e Assistência Social, Meio Ambiente, Educação e Cidadania (Esporte e 
Lazer, Cultura e Comunicação e Acesso à Informação),  Infraestrutura e Trabalho e Renda. Em 2021, já foram discutidos dois ei-
xos: Saúde e Assistência Social e Educação e Cidadania que engloba também Esporte e Lazer, Cultura e Comunicação e Acesso à 
Informação.



Danos Coletivos são aqueles que ferem direitos de uma coletividade. Esses direitos 
podem ser:

Direitos individuais homogêneos: são aqueles de um grupo de pessoas determi-
nadas, mas que não possuíam uma relação anterior enquanto grupo, eles são coletivos 
devido à sua origem comum, a algum fato que uniu aquelas pessoas enquanto titulares 
daquele direito (por exemplo: os consumidores de um determinado carro que veio com 
defeito de fábrica)

 Neste ano, a Aedas construiu com as pessoas atingidas as propostas de medidas de reparação coletiva, apresentou em 
assembleia para deliberação dos atingidos e atingidas e foi enviado documento para o MPF, MPMG, Comissão Representativa 
de Atingidos(as) e ArcelorMittal. As primeiras discussões de negociação sobre estes dois eixos do TAC 2 iniciaram em dezem-
bro e vão continuar em 2022 com a construção das propostas das medidas dos outros eixos e novas reuniões de negociação.

Direitos difusos: são direitos indivisíveis (que não podem se dividir) e é im-
possível determinar quem são os seus titulares, ou seja, as pessoas que são con-
templadas por eles são indetermináveis (por exemplo: direito ao meio-ambiente 
sadio);

Direitos coletivos stricto sensu: são aqueles direitos de uma coletividade 
determinável, são direitos de um grupo de pessoas que está unido por sua 
categoria ou sua classe (por exemplo: direitos de trabalhadores de um de-
terminado setor, membros de partidos políticos, contribuintes de um mes-
mo tributo);

O que são Danos Coletivos e Difusos? 

14



 No segundo semestre de 2021, a equipe de campo da Assessoria Técnica da Aedas voltou 
a fazer visitas técnicas às famílias atingidas pelo acionamento do PAEBM, em Itatiaiuçu. As visi-
tas foram realizadas para levantar algumas informações complementares de acordo com o que 
foi estabelecido no TAC, Termo de Acordo Complementar, assinado em 7 de junho deste ano.
 

Visita de campo

 Vale mencionar que, por não haver classificação dos terrenos em integral ou parcialmente dentro da ZAS anteriormente, a 
Assessoria Técnica não registrou, no primeiro levantamento de campo, a informação de quais benfeitorias, construções e ativi-
dades agropecuárias estão localizadas na área de ZAS  ou que tiveram seu uso integralmente inviabilizado.

 Para a realização das visitas de campo é necessário um estudo prévio de todas as informações do núcleo familiar, etapa de-
nominada pré-campo. Durante a visita de campo, são georreferenciadas as construções, benfeitorias e atividades agropecuárias, 
localizadas na ZAS ou que tiveram uso inviabilizado, declaradas pelo  núcleo familiar . Posteriormente, há o processo de pós-cam-
po, no qual são  analisados e sistematizados todos os dados e produtos obtidos com o levantamento de campo, como mapas de 
feições, fotos, relatórios, pontos georreferenciados, croqui, etc. 

 A volta ao campo é importante para que as informações nos cadernos de danos dos Núcleos Familiares (NFs) estejam com-
pletas.  Com estas informações em mãos o Caderno pode ser entregue ao advogado(a) responsável para que se inicie a próxima 
etapa do processo de reparação, que são a aplicação da matriz e danos e as reuniões de negociação.
 

 Devido a alguns pontos celebrados no TAC, será necessário voltar ao campo para levantar algumas 
informações nos terrenos que estão parcialmente fora da ZAS, terrenos compartilhados com mais de 
um Núcleo Familiar (NF), entre outros. No primeiro levantamento de campo realizado pela Assessoria 
Técnica foi destacado o uso do terreno pelo núcleo familiar e não a sua responsabilidade pela construção 
das edificações, benfeitorias e/ou pela atividades agropecuárias. É importante destacar que durante a 
execução dos levantamentos de campo, não havia sido estabelecida a concepção de imóvel inserido in-
tegral ou parcialmente dentro da ZAS. O que agora está  estabelecido no TAC 1.

 As visitas de campo estão sendo agendadas e todos os protocolos sanitários estabelecidos estão sendo respeitados.
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Barragem
Estabilidade da Barragem:

 A ArcelorMittal informou que o nível de segurança da barragem per-
manece no Nível 2 (dois). O mesmo desde o acionamento do PAEBM em fe-
vereiro de 2019.

 É importante mencionar que, segundo a GEOESTÁVEL, os valores apre-
sentados nos  instrumentos que medem o nível/pressão da água na barragem 
permanecem com  “comportamento” praticamente estável, mas que houve-
ram algumas medidas levemente crescentes que podem estar relacionadas 
ao período chuvoso.

 Em relação ao período chuvoso de 2021-2022, a ArcelorMittal apre-
sentou um plano de ação que tem o objetivo de monitorar a aproximação das 
chuvas e tempestades nas frentes de trabalho da construção da ECJ, monito-
ramento da barragem, e em locais que existam grandes riscos de descargas 
atmosféricas (raios) ou ventos fortes que possam causar acidente de pesso-
as, problemas materiais e ambientais. De acordo com o documento, o plano 
de ação prevê tempo hábil para retirar equipes e equipamentos das áreas de 
risco e conscientização e treinamento das equipes que estarão envolvidas na 
ECJ, por exemplo.

 Ainda para o período chuvoso, segundo informações enviadas à GEO-
ESTÁVEL, foram construídas “bacias” de contenção de sedimentos (como po-
ços) nos canteiros de obras e de acesso à ECJ com o objetivo de diminuir a 
concentração de água em determinados locais, que são chamados de sumps.

Monitoramento 
da barragem:

A ArcelorMittal comunicou a GEOESTÁVEL 
que contratou uma empresa para avaliar o 

monitoramento de possíveis deslocamentos 
da barragem através de radar. O primeiro 
estudo está sendo feito a partir da análise 

de imagens de satélite de alta resolução 
desde 2019 na barragem. Foi informado à 
GEOESTÁVEL que não foram encontrados 
deslocamentos expressivos que poderiam 
ocasionar rompimento da barragem Serra 

Azul. Entretanto, a GEOESTÁVEL recomen-
dou à ArcelorMittal que sejam feitos estudos 
complementares e mais detalhados na barra-
gem para entender melhor sobre os possíveis 

deslocamentos e se estes podem indicar ou 
não uma condição de aumento de risco.
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 O projeto conceitual (inicial) da estrutura de contenção já foi entregue pela ArcelorMittal e avaliado e auditado pela GEO-
ESTÁVEL. A auditoria externa destacou que alguns pontos do projeto precisavam ser revisados, como a presença de pessoas na 
área de ZAS, fator de segurança do dique, aspectos técnicos construtivos e alguns estudos mais gerais sobre a estrutura. É impor-
tante destacar que a Aedas, até o momento, não teve acesso a esse projeto. 

As sondagens têm sido feitas para identificar e caracterizar 
o solo e a rocha encontradas na região da construção da ECJ, 

que auxiliará na elaboração do projeto inicial até o final da 
construção da ECJ. Lembrando que o projeto inicial ainda não 

está pronto segundo a ArcelorMittal.

 Em maio deste ano, a GEOESTÁVEL fez uma visita técnica à Mina de Serra 
Azul para analisar os testemunhos (amostras de solo e rocha) das sondagens pro-
venientes da região da construção da ECJ ou popularmente chamado de dique ou 
contenção. 

ECJ: Eixo de Contenção a Jusante

Sondagens:

 Depois de diversas discussões e análises,o projeto básico da ECJ foi iniciado em julho deste ano, e a ArcelorMittal informou 
que contratou uma empresa para a elaboração dos projetos de construção da contenção. 

 Além disso, a ArcelorMittal também afirmou que está sendo avaliada a elaboração de um projeto alternativo, a fim de veri-
ficar a possibilidade de obter um menor prazo de implantação da ECJ, já que é uma obra de grande porte. A mineradora esclare-
ceu que o projeto alternativo será executado caso haja diminuição no prazo da construção da contenção.
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 Também está previsto, segundo a mineradora, um novo pla-
no socioambiental, que foi revisado pela GEOESTÁVEL. Em relação 
a este projeto, a auditoria fez várias recomendações. No final de ja

Descaracterização da barragem

 A ArcelorMittal informou à auditoria GEOESTÁVEL que já concluiu 
parte dos estudos técnicos específicos sobre as condições geológicas e hi-
drogeológicas da área da barragem que irão subsidiar o projeto de desca-
racterização. É importante mencionar que para a elaboração deste proje-
to, já foi contratada uma empresa, entretanto não foi informado um prazo 
definido para apresentação do projeto.

neiro de 2022, o novo plano socioambiental será anali-
sado novamente. A ArcelorMittal informou que foi en-
tregue à COPASA, um plano de monitoramento ambien-
tal em caso de rompimento da barragem Serra Azul, mas 
que ainda espera a validação da empresa.



Aedas Itatiaiuçu em números:

Grupos de Base Online

Assembleias Gerais virtuais

Reuniões ampliadas online
Reuniões virtuais com a Comissão de 
Atingidos e atingidas

Visitas de campo

Visitas domiciliares
Atendimentos especializados 
(virtuais e presenciais)

Reuniões com a Gestão Municipal 
(virtual e presencial)

Reuniões com a rede socioassistencial 
municipalReuniões para as negociações

(presenciais)

6 32667

14

32
49

7

6

5

206

*Os números apresentados aqui são referentes aos meses de janeiro a novembro de 2021. 19

 Assim como em 2020, o ano de 2021 também foi um ano diferente. A pandemia do COVID-19 mudou a forma de trabalho 
da Assessoria Técnica, principalmente no contato com os atingidos e atingidas, no qual tudo passou a ser virtual. Foi necessá-
rio adaptação das pessoas atingidas e da Aedas, para continuar levando informações e construindo coletivamente a reparação 
integral. Não foi uma tarefa fácil, mas conseguimos manter a participação das pessoas atingidas no processo de reparação e na 
construção de uma vida mais justa.



https://www.aedasmg.org/itatiaiucu
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