RECONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO
E REALOCAÇÃO DE BENTO
RODRIGUES, PARACATU DE
BAIXO E GESTEIRA

EDIÇÃO: SET/2020

MONITORAMENTO DO PROGRAMA 08

PROGRAMA DE
RECONSTRUÇÃO,
RECUPERAÇÃO E
REALOCAÇÃO DE BENTO

STATUS DO PROGRAMA: NÃO APROVADO PELO CIF
(COMITÊ INTERFEDERATIVO)
ORÇAMENTO
R$ 1.65 bilhão

Orçamento Total Planejado
R$ 920,85 milhões

Orçamento Gasto

56%

Orçamento Total Planejado

R$ 0,76 milhões

OBJETIVO RESUMIDO
Garantir que as comunidades de Bento Rodrigues (Mariana/MG), Paracatu de
Baixo (Mariana/MG) e Gesteira (Barra Longa/MG) e localidades rurais atingidas,
sejam reassentadas. O programa oferece moradias temporárias para os atingidos e
acompanha a sua situação após o reassentamento. É previsto também a reconstrução
da escola, reforma da praça e quadra em Gesteira

Total de Famílias Reassentadas

SITUAÇÃO ATUAL DO PROGRAMA
Dos 542 atendimentos ao reassentamento, apenas nove
(9) foram concluídos. Outros 130 atendimentos foram
formalizados por meio da assinatura do Termo de Adesão.
9 atendimentos concluídos de 542
famílias atingidas

INVESTIMENTO POR FAMÍLIA A SER REALOCADA:
R$ 3,06 MILHÕES
Bento Rodrigues: Dos oito (8) lotes localizados em área de talvegue, cinco (5) foram realocados.
O projeto urbanístico do reassentamento está sendo revisado, de modo a incorporar: i) novas alterações nos lotes

CRONOGRAMA

(fusões, desmembramentos e lotes cancelados), ii) o novo projeto da Estação de Tratamento de Esgoto e iii)
modificações no sistema viário.

Prazo judicial

Prazo Fundação Renova

Bento Rodrigues

27 de fevereiro de 2021

27 de fevereiro de 2021

Paracatu de Baixo

27 de fevereiro de 2021

05 de junho de 2021

Gesteira

Não definido

Não definido

Cerca de 60 casas foram iniciadas no reassentamento de Bento Rodrigues, entre essas, duas (2) estão em fase final de
obra (acabamento).

Insatisfação com o Reassentamento
Coletivo

24%
58

76%
181

Hoje, o que se sabe é que esses prazos não podem mais ser cumpridos devido à necessidade de
replanejamento das ações em função da pandemia do COVID-19, que ocasionou um período de paralização
das obras e a redução no número de funcionários.

58 Registros de insatisfação
de 239 famílias envolvidas no
Reassentamento Coletivo

Paracatu de Baixo: O reassentamento de Paracatu de Baixo também teve dois (2) lotes em áreas de talvegue
realocados. As obras das casas estão paralisadas e serão retomadas apenas em 2021.
Em ambos os reassentamentos, as obras foram parcialmente retomadas no período de quarentena do COVID-19, com
atividades concentradas nas obras de infraestrutura (drenagem, redes de água e esgoto, pavimentação e iluminação).
Gesteira: O reassentamento de Gesteira está sendo tratado em âmbito judicial em ação que tramita na 12ª Vara
Federal Cível e Agrária da SJMG (Eixo Prioritário nº 3). O projeto urbanístico conceitual do reassentamento,
elaborado pelos atingidos juntamente com AEDAS e GEPSA/UFOP, foi concluído e entregue em janeiro de 2020
à Fundação Renova. A Fundação Renova realizou a revisão do projeto e peticionou pela homologação do mesmo.

MORADIAS TEMPORÁRIAS

Inadequação das moradias
temporárias - Mariana

88 Moradias Inadequadas de 184
Moradias Vistoriadas

Inadequação das moradias
temporárias - Barra Longa

30 Moradias Inadequadas de 48
Moradias Vistoriadas

PONTOS CRÍTICOS

Insucesso do Reassentamento
Coletivo - Bento Rodrigues

50
Famílias
desistentes
do
reassentamento coletivo de 289
famílias a serem reassentadas

Insucesso do Reassentamento
Coletivo - Paracatu de Baixo

37
Famílias
desistentes
do
reassentamento coletivo de 145
famílias a serem reassentadas

Insucesso do Reassentamento
Coletivo - Gesteira

11
Famílias
desistentes
do
reassentamento coletivo de 37
famílias a serem reassentadas

O sucesso dos reassentamentos coletivos depende da adesão em massa dos atingidos. Um grande número de famílias
migrando para outras modalidades de atendimento (reassentamento familiar e pecúnia) provocaria o esvaziamento do
reassentamento, o que resultaria no seu insucesso.
No caso de Gesteira, quase um terço das famílias desistiram do reassentamento coletivo.
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