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Carmen Gomes Macedo Rodrigues – Assistente Social

Formação:

 Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

04/2013.

- Pesquisas relacionadas a violação de direitos de comunidades atingidas por

barragens hidroelétricas, a luta e organização dos atingidos (MAB -Movimento dos

Atingidos por Barragens). Estágio no CRAS Volante Distritos em Mariana

 Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF.

09/2015. Linha: Sujeitos Sociais e Serviço Social. Dissertação: Uma reflexão

acerta da Práxis política do Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB



Experiências Profissionais
Diagnóstico Participativo das Comunidades Atingidas pelos empreendimentos hidrelétricos

João Camilo Penna e Túlio Cordeiro

Cargo: Técnica (Serviço Social) de aplicação do questionário do diagnóstico

Tempo de permanência: Maio a Junho de 2013

Instituição: Associação Comunitária dos moradores atingidos pelas barragens de Abre Campo e

Emboque – ACOMABAGEM

Projeto de Assistência Social e Reativação Econômica junto às famílias atingidas pela Barragem

UHE Braúna – Laranjal - MG

Cargo: Assistente Social

Tempo de Permanência: Agosto de 2013

Instituição: Núcleo de Acessória as Comunidades Atingidas por Barragens – NACAB

Professora da Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP

Cargo: Professora Substituta do curso de Serviço Social – UFOP

Tempo de permanência: Agosto de 2014 – Agosto de 2016

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto



Experiências Profissionais

 Assistente Social CRAS – Colina Mariana/MG

Cargo: Assistente Social

Tempo de permanência: Maio de 2016 – Atual

Instituição: SME – Serviços Médicos Especializados

Assistente Social Prace – Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP

Cargo: Assistente Social

Tempo de permanência: Setembro de 2016 – Atual

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP



Experiências Profissionais

Assessora Técnica em Serviço Social no Projeto: “Promoção da
Assessória Técnica aos atingidos e atingidas pela Barragem de rejeitos da
Samarco (Vale e BHP Billiton), em Mariana - MG, para a Democratização
das Decisões relativas à Reparação de Perdas e Danos”
Cargo: Assessora Técnica
Tempo de Permanência: 10/2016 á 01/2018
Instituição: Cáritas MG.

Assistente Social CAPS 1 – Itabirito
Cargo; Assistente Social
Tempo de permanência: 02/2018 – Atual
Instituição: Prefeitura Municipal de Itabirito



Rompimento da barragens de Rejeitos-

Fundão em Mariana- MG

Um crime humano, social e ambiental ainda sem precedentes no Brasil
que ocorreu em 05 de novembro de 2015.

 Mineradora Samarco, cujos controladores são a Vale S.A, e a anglo-
australiana BHP Billiton, espalhou cerca de 50 milhões de m³ de rejeito
de minério de ferro foram liberados no município de Mariana – MG, na
parte alta do Rio Gualaxo do Norte, que em seguida atingiram o leito do
Rio Carmo e do Rio Doce, até chegar ao mar. Total de 39 municípios
atingidos.

 Em Mariana as comunidades atingidas pela lama são: A imensa onda de
lama Bento Rodrigues, Ponte do Gama, Paracatu de Cima, Paracatu de
Baixo, Pedras e Campinas.

 Destruição vidas, meio ambiente, de bens materiais e imateriais



Assistente Social diante do Crime de 

Rompimento da barragem de Fundão.
O que foi feito imediatamente?

 Atingidos foram levados para uma quadra em Mariana, assim como 

todas as doações que chegavam, inicialmente o suporte estava sendo 

dado pela Prefeitura; 

 Informações desencontradas;

 Diversos voluntários sem uma coordenação alinhada;

 Cadastros sendo preenchidos com dados sobre as famílias atingidas 

com menos de 24h do rompimento. (Ideal: Identificação)

 Funcionários da Samarco encaminham os atingidos para hotéis de 

acordo com solicitação do MP. 



Assistente Social diante do Crime de 

Rompimento da barragem de Fundão.
Dias seguintes:

 Reunião com membros da prefeitura para nomear comissão de atingidos que 

representaria os atingidos de Mariana nas negociações;

 TTAC (Termo de Ajustamento de Transação e Conduta) sendo articulado com 

MP Estadual, Federal, representantes da Federação e empresas;

 Famílias continuam sendo cadastradas em hotéis porém por terceirizadas da 

Samarco. (desde então já começa a definição de quem é atingido e não é, ou 

melhor impactado);

 MPMG 2ª comarca de Mariana institui ACP – Ação Civil Pública contra a 

Samarco, Vale e BHP, garantido acesso a direitos emergências (aluguel de 

casas, auxilio financeiro e também a reparação);

 Tentativa de organização de movimentos sociais no território. 



Assistente Social diante do Crime de 

Rompimento da barragem de Fundão.

Ações sequentes:

Contratação de profissionais para trabalhar nos serviços 

oferecidos pelas políticas de Assistência e Saúde (assistentes 

sociais e psicólogos);

Reuniões com MP, empresas e atingidos;

Audiência públicas;

Assinatura do TTAC (não reconhecido e aceito pelos 

atingidos e MP de Mariana);

Surgimento da Fundação Renova.



Assistente Social diante do Crime de 

Rompimento da barragem de Fundão.
Trabalho no CRASS

 Acompanhar as famílias atingidas, 

 cadastra-las no CRAS,

 Inserir as famílias nos serviços e projetos disponíveis na prefeitura e agora em 
parceria com as empresas. (EX. programa para idosos);

 Empresas fazendo solicitações de intervenções ;

 Identificar violações de direitos e fazer devido encaminhamentos (opinião 
pessoal);

 Participar de reuniões com empresas e discutir casos!!!!!!! (Riscos)

 Condições de trabalho precárias (contratos renovados a cada 3 meses...)

 Atualmente houve mudanças: não há reuniões, mudança na contratação, 
prefeitura irá gerir a verba diretamente. 



Assistente Social diante do Crime de 

Rompimento da barragem de Fundão.
Trabalho na Assessoria Técnica

 Objetivo: Garantir a participação ampla e informada nos processos decisórios e a efetivação plena da reparação das
perdas e danos sofridos pelas famílias atingidas pelo rompimento da barragem de rejeitos da Samarco, no município
de Mariana-MG.

 Objetivos específicos

 Discutir e elaborar com a Comissão dos atingidos e atingidas do município de Mariana metodologia adequada,
visando a ampla participação dos atingidos nos processos de reparação.

 Promover aumento da participação das famílias atingidas em Mariana nas decisões que envolvem os seus direitos,
lançando mão de metodologias adequadas.

 Garantir às famílias atingidas o acesso rápido a informações técnicas qualificadas, em linguagem adequadas as suas
características socioculturais.

 Assessorar as famílias atingidas na construção e validação de modelo de cadastro abrangente das perdas e danos que
se adeque às diferentes realidades dos atingidos de Mariana.

 Assessorar as famílias atingidas na escolha de metodologia de aplicação do cadastro por elas aprovado e no
acompanhamento de sua execução.

 Promover Assessoria Técnica à Comissão e à totalidade dos atingidos e atingidas nas ações relacionadas a
ressarcimento, indenização e reassentamento em nove áreas (1 – Socioeconômica 2-Jurídica, 3 - Arquitetura, 4-
Agronômica, 5 -Patrimônio Cultural, 6 – Esporte Cultura e Lazer, 7 – Assistência Social e Psicológica, 8 – Saúde e 9
- Educação).



Assistente Social diante do Crime de 

Rompimento da barragem de Fundão.

Trabalho do Assistente Social na Assessoria

 Criar e fortalecer GBs;

 Participar e assessorar nos GTs;

 Escrever e coordenar produtos;

 Acompanhar e assessorar os projetos de reassentamento;

 Acompanhar e assessorar o processo do cadastro;

 Pareceres e relatórios de violação de direitos, demandas de auxílios 

emergenciais, reconhecimento de atingidos;

 Acompanhar audiências públicas;

 Preparar as comissões de atingidos para as reuniões.



Assistente Social diante do Crime de 

Rompimento da barragem de Fundão.
Ações importantes do Serviço Social na Assessoria

 Estudo Paracatu:  Diagnostico preliminar das relações sociais das famílias no 

entorno da região central da comunidade de Paracatu de Baixo

 Conceito de família para cadastro dos atingidos

 Pareceres para reconhecimentos de direitos emergências: Auxilio financeiro, Aluguel 

de casa, Silagem, água para animais...

Consequência Positivas da atuação do Serviço Social na assessoria:

 contratações de mais assistentes sociais, 

 aumentos de solicitações de relatórios sociais, 

 em todas as equipes o assistente social era demandado.



Assistente Social diante do Crime de 

Rompimento da barragem de Fundão.

Para finalizar, uma percepção pessoal:

Se trata de um trabalho desafiador, novo e que está em construção, e são
exatamente esses desafios que nos proporcionam a vantagem de construir uma
atuação profissional crítica, respeitada pelas outras áreas e que possibilite a
garantia de direitos. O novo não deve nos assustar, mas nos incentivar e
fortalecer.

Obrigada!

Carmen G. Macedo Rodrigues

Cress- MG 18630

Email: carmeng.macedo@hotmail.com


