Brumadinho: MP denuncia expresidente da Vale, mais 15
pessoas e duas empresas por
homicídio doloso
Área atingida pelo rompimento da barragem da Vale em
Brumadinho segue encoberta por lama — Foto: Raquel Freitas/G1
Vale e TÜV SÜD foram denunciadas. Rompimento de barragem da
Vale deixou 270 vítimas.
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou, nesta
terça-feira (21), Fabio Schvartsman, ex-presidente da Vale,
mais 15 pessoas e as empresas Vale e TÜV SÜD pelo crime de
homicídio doloso, aquele em que há a intenção de matar.
A força-tarefa que investiga o rompimento da barragem da Vale
em Brumadinho distribuiu a denúncia para a Justiça ainda nesta
manhã.
A barragem I da Mina do Córrego do Feijão se rompeu quase um
ano atrás, no dia 25 de janeiro de 2019, deixando 270 vítimas.
Destas, 259 foram identificadas pela Polícia Civil de Minas
Gerais. Os bombeiros procuram 11 desaparecidos, na maior
operação de buscas do país.
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) dará outros
detalhes das denúncias em coletiva nesta tarde.
Em nota, a TÜV SÜD disse que está oferecendo “cooperação às
autoridades e instituições no Brasil e na Alemanha no contexto
das investigações em andamento” (Leia a nota na íntegra no
final desta reportagem).
O G1 entrou em contato a Vale e, até a última atualização
desta reportagem, não havia obtido retorno.

Ao longo desta semana, membros do Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB) realizam uma caminhada em protesto contra a
morosidade das ações judiciais, dos reparos e a falta de
responsabilidade da Vale. Partindo de Belo Horizonte, passaram
por Pompéu nesta terça e planejam chegar a Brumadinho no
sábado (25).
Nota da TÜV SÜD na íntegra
“A TÜV SÜD continua profundamente consternada pelo trágico
colapso da barragem em Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019.
Nossos pensamentos estão com as vítimas e suas famílias.
Um ano após o rompimento, suas causas ainda não foram
esclarecidas de forma conclusiva.
Como

era

esperado,

as

investigações

levam

um

tempo

considerável: muitos dados de diferentes fontes precisam ser
compilados, apurados e analisados. Por esse motivo, as
investigações oficiais continuam.
A TÜV SÜD reitera seu compromisso em ver os fatos sobre o
rompimento da barragem esclarecidos. Por isso, continuamos
oferecendo nossa cooperação às autoridades e instituições no
Brasil e na Alemanha no contexto das investigações em
andamento.
Enquanto os processos legais e oficiais ainda estiverem em
curso, e até que se apurem as reais causas do acidente de
forma conclusiva, a TÜV SÜD não poderá fornecer mais
informações sobre o caso”
Por Fernando Zuba e Lucas Ragazzi, TV Globo — Belo Horizonte
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