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Equipe de Abordagem Social visita municípios 
pesquisados pelo Subprojeto 03
Desde o início de abril, a equipe de Abordagem Social do Subprojeto 03 tem feito 
viagens aos municípios impactados pelo rompimento da barragem do Córrego 
do Feijão, e agora estudados pelo Projeto Brumadinho UFMG. Entre os objetivos 
das visitas, está realizar o reconhecimento dos territórios, mapeando questões de 
infraestrutura para, dessa forma, planejar a logística das futuras visitas a campo das 
pesquisadoras do Subprojeto. 

A proposta é conhecer acessos de estradas, restaurantes e hotéis, além de questões 
como testar o sinal de celular, uma vez que seu uso pode ser necessário para apoiar 
as trabalhadoras em campo. No processo, são realizados registros fotográficos e 
entrega de folders do Subprojeto 03 a pessoas que são referências da região e nas 
sedes das Prefeituras ou Câmaras Municipais.

Em 02/04, a equipe esteve em Betim e, no dia 05/04, em Pará de Minas e 
arredores. Logo depois,  em 08/04, a equipe visitou as cidades de Paraopeba e 
Pompéu, o arraial de Anguaretá, o Condomínio e ainda o Chacreamento Encontro 
das Águas, que ficam próximos ao Rio Paraopeba. A viagem também passou pela 
região do Balneário Vista da Lagoa, cujo acesso se dá pela Usina Hidrelétrica Retiro 
Baixo, entre os municípios de Curvelo, Felixlândia e Pompéu. 

No dia 12/04, a equipe esteve nos municípios de Brumadinho, Igarapé, Mário 
Campos, São Joaquim de Bicas e Sarzedo, além de seus distritos, povoados 
e comunidades, como Casa Branca, Piedade do Paraopeba, Palhano, Martins, 
Marinhos, Ribeirão, Sapé, Córrego do Feijão, entre outros. Citrolândia, em Betim, e 
Brumadinho foram visitadas em 31/05.  Em Betim, as abordadoras sociais estiveram 
em Charneca e Casa Amarela. Já em Brumadinho, Conceição do Itaguá, Córrego do 
Feijão e Tejuco foram visitadas. 

A partir de junho, as idas a campo passaram a ter o objetivo de subsidiar a 
elaboração de planos de abordagem social particularizados, com vistas a sensibilizar 
a população para receber os pesquisadores de campo. 

No dia 09/06, parte da equipe deu início a esta nova etapa, visitando tanto a sede 
como a  zona rural do município de Brumadinho. Os distritos de Palhano, Piedade 
de Paraopebas, Marinhos e Aranhas, por exemplo, estavam na rota. A equipe fez 
contato com as Unidades Básicas de Saúde e com a coordenadora da Atenção 
Básica de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Brumadinho.

Até hoje, já foram feitas diversas visitas à cidade de Brumadinho, nas quais, além 
do mapeamento dos bairros, distritos e povoados, foram identificadas referências 
comunitárias e institucionais e entregues folders do Subprojeto 03 em toda 
extensão deste município. Entre os contatos, destacam-se diretoras de escolas, 
agentes comunitários da saúde e coordenadoras de equipamentos sociais.



Capacitação 
de equipe
A primeira capacitação presencial das abordadoras sociais do 
Subprojeto 03 foi realizada em Sarzedo, no dia 11/06. As 10 
abordadoras foram recém-contratadas e integradas à equipe 
de Abordagem Social do projeto. A formação teve como 
objetivo explicar o Projeto Brumadinho UFMG e todas as suas 
complexidades, conversar sobre o rompimento da barragem de 
Córrego do Feijão, o papel da UFMG como perita judicial, além 
de discutir aspectos específicos do trabalho que será realizado 
pelas contratadas, no âmbito do Subprojeto 03.




