
Programa de Transferência de Renda

Resultado da primeira etapa de consulta às pessoas atingidas 
sobre os critérios do Programa de Transferência de Renda



Introdução





Limitações do processo de consulta exclusivamente on-line

Região

Proporção de Reuniões que 
tiveram algum tipo de impacto 

na participação das pessoas 
atingidas devido às condições 

da internet

Número de 
pessoas 

participantes 
totais

Número de 
pessoas que não se 

manifestaram ou 
se desconectaram 
durante a reunião

% de pessoas 
com 

dificuldade de 
manifestação 

no processo de 
consulta

R1 84% 897 300 33%

R2 90% 1.326 455 34%

R3 100% 343 36 10%

R4 100% 292 124 42%

R5 79% 300 113 38%

Total/Média 91% 3.158 1.028 32,5%

























1. O critério que apresentou a maior concordância foi para que os pagamentos 
dos valores passados (passivo do pagamento emergencial) saiam dos R$ 4,4 
bilhões destinados ao Programa de Transferência de Renda; 

2. O critério que apresentou a maior concordância foi o territorial, não existindo 
combinação com  recorte de renda; 

3. O critério que apresentou a maior concordância foi que a Zona Quente e 
Familiares de Vítimas Fatais recebam, independente da faixa de renda;

4. O critério que apresentou a maior concordância foi que o encerramento dos 
pagamentos seja efetuado pelo programa de forma imediata, e não gradual. 

Panorama dos resultados coletivos para a bacia



1. O Pagamento Emergencial será pago pela Vale S.A. até maio de 
2021, sem ser descontado dos R$ 4,4 bilhões previstos no acordo 
para o Programa de Transferência de Renda (PTR). 

2. Há previsão no acordo de que haja continuidade de pagamento do 
Emergencial por mais três meses, seguindo os critérios que já 
existem, até que seja implementado o Programa de Transferência de 
Renda (PTR), porém, com desconto dos valores R$ 4,4 bilhões.

Pagamento Emergencial



Nesta quinta-feira (06/05), a partir das 19h, haverá uma 
transmissão ao vivo para o comunicado da decisão do Comitê 
de Compromitentes sobre o processo de Consulta Informada. 
Acesse o canal do youtube do Guaicuy e participe! 

Na reunião, Defensoria Pública/MG e Ministério Público/MG vão 
apresentar à população atingida o resultado geral das 
consultas, com as respostas coletadas e sistematizadas pelas 
Assessorias Técnicas Independentes (Aedas, Guaicuy e Nacab).

Reunião transmitida: devolutiva das consultas públicas 
sobre o Programa de Transferência de Renda (PTR)

https://youtu.be/7QZhy_NzIh8

