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?Você  é  uma  pessoa  atingida

Aconteceu um desastre?

si
m

Esse desastre causou danos ao
meio ambiente?

si
m
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o

A responsável  por esse desastre 
foi uma empresa?

não

si
m

O desastre fez você perder
qualquer coisa ou mudar
sua rotina?

não
Você

 é uma pessoa
atingida

não

não

sim
você é uma

pessoa
atingida

si
m

                 



?Quais são os tipos de reparação
para os danos sofridos

Para aquilo que não é coisa >>

                  >> compensação em dinheiro.

Para aquilo que não pode ser consertado,
mas pode ser subsituído >>

                 >> a reposição do que foi perdido

                           ou o equivalente em dinheiro.

Para a renda perdida >> 

                 >> pagamento em dinheiro
                        equivalente ao tempo sem renda.

}
}   
}

Para aquilo que pode ser consertado >> 

                 >> o conserto ou o equivalente em

                  dinheiro.

}
Para aquilo que não pode ser substituído >>

                 >> uma compensação em dinheiro.}
                 

... mas há aquilo que jamais voltará e que o

       dinheiro não paga. }



?O   que   você   pode  fazer para
exigir seus direitos
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}procurando a
empresa
que poderá:

>>  fazer um acordo 
        para pagar tudo

>>  fazer um acordo 
        para pagar menos

>>  não pagar nada

ju
di

ci
al}entrando

na justiça:

>>  individualmente

>>  coletivamente

! para saber a melhor alternativa

procure a assessoria técnica.



?O   que   é  assessoria   técnica

O que é...
... é um direito das pessoas
atingidas por um desastre
ambiental.

Quem...
 ... deve escolher
 a assessoria técnica 
são as pessoas
atingidas.

Quem...
 ... deve pagar
 pela assessoria técnica 
são as empresas
responsáveis pela 
reparação dos danos
causados pelo desastre
ambiental.

Porque...
... as pessoas atingidas têm direito à
reparação integral dos danos sofridos
e para que isso ocorra precisam contratar
os serviços de especialistas de diversas
áreas.



                 

...É   bom   saber   que

>> A assessoria técnica serve para te ajudar a
avaliar como devem ser reparados os danos

que você sofreu.

>> A contratação da assessoria
técnica não te obriga a 

usar os serviços oferecidos nem
a aceitar um acordo.

>> A contratação da assessoria técnica não te
impede de negociar diretamente com a empresa sem

queira contratar por conta própria.

>> Se a empresa quiser
pagar todo o prejuízo

que causou a você não
há nada que a impeça.

>> A escolha da 
assessoria

técnica é uma
decisão das

pessoas atingidas.



!C u i d a d o

>> Não assine nenhum documento
sem ter lido e entendido o que está escrito.

>> Se você é uma pessoa que não precisa
ou não quer assessoria técnica, não impeça

aquelas que precisam e querem, porque
a defesa dos direitos delas não atrapalha a

defesa dos seus direitos.

>> Não abra mão dos seus direitos.

                 



Re
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>> Você é uma pessoa atingida?
>> Quais são os tipos de reparação para os danos sofridos?

>> O que você pode fazer para exigir seus direitos?
>> O que é assessoria técnica?

Gepsa/ufop

O rompimento da barragem de Fundão, em 05 de novembro de 2015,
 foi o maior desastre do mundo envolvendo barragem de rejeito
de mineração, causando diversos danos (materiais e imateriais) e

provocando uma série de violações de direitos humanos.
A luta das populações atingidas para obterem a reparação integral
dos danos sofridos e a garantia dos seus direitos inclui a exigência

de que as empresas civilmente responsáveis pelo desastre assegurem
a elas o direito a uma assessoria técnica independente. Neste contexto,

a presente cartilha foi produzida com o intuito de esclarecer para

e acessível, as seguintes questões referentes à assessoria técnica:


