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UM PROJETO CONTRA A VIOLAÇÃO DE DIREITOS EM MINAS GERAIS
Editorial
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“

Não há marketing capaz de maquiar essas verdades.
Elas estão impressas em cada homem, mulher, jovem e
criança que vivenciou a verdadeira face da Vale, mesmo
que permaneçam subjugados por um sistema político e
econômico insustentável, que continua destruindo vidas,
biodiversidade, serras, águas e a paz das
comunidades de Minas Gerais

“

Depois que o assunto deixou de ser de interesse dos grandes veículos de
comunicação, cinegrafistas e repórteres foram deixando a região de
Brumadinho, em Minas Gerais. As manchetes dos jornais e sites de
notícias não mostram mais, com a mesma intensidade, o que acontece nos municípios mineiros assombrados pelas barragens. E não
são apenas os rompimentos que tiram o sono e a paz das pessoas. A
lama invisível e todas as consequências de se ter uma mineradora
como vizinha inviabilizam, sobretudo, o direito de viver com dignidade. E como uma pessoa pode viver sem dignidade e paz e com o
risco de perder a vida soterrada?
O crime ambiental da Vale em Brumadinho - com a morte de 248
pessoas e 22 corpos ainda não encontrados - inaugurou um período
sombrio na história do estado de Minas Gerais. Desde o dia 25 de janeiro
de 2019, o Brasil e o mundo passaram a conhecer os riscos a que pessoas
e meio ambiente estão expostos diariamente em decorrência da atividade minerária. Mas não é novidade para quem já convive de perto que tal
atividade é sinônimo de destruição. Para quem vive sob a lama invisível,
a dor, o medo e a insegurança estão sempre presentes, violando direitos
fundamentais.
A lama tenta encobrir os fatos, apagar memórias e convencer que tudo
precisa voltar a ser como era. Mas não vamos nos calar: a mineração não
é bem-vinda, qualquer que seja o tipo de barragem utilizada ou método,
porque a sua lógica é, por essência, predatória e insustentável. A dependência
da exploração minerária acaba quando começa o empoderamento das
comunidades na busca de outros caminhos socioeconômicos e na proteção
da vida. Nós seguimos ROMPENDO A LAMA com informação e
mobilização.
Setembro - 2019
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Não vamos nos calar

Maria Teresa Corujo
Ambientalista - MovSAM
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Manifestação na sede da Vale, no Rio de Janeiro, no dia da assembleia geral de acionistas; homenagens às vítimas pelos seis meses do crime em Brumadinho; e o drama vivido
pelos moradores durante os simulados de evacuação

Sobre o Projeto

O Projeto Rompendo a Lama objetiva contribuir para a conscientização e a defesa dos direitos das pessoas ameaçadas por barragens de rejeitos
de mineração. Além deste jornal geral, foram realizados encartes para dar voz às questões vivenciadas pela população em dez regiões: Nova Lima
e Itabirito; Barão de Cocais, Santa Bárbara e Rio Piracicaba; Raposos, Sabará, Rio Acima e Caeté; Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim e
Alvorada de Minas; Itabira e Santa Maria de Itabira; Congonhas e Belo Vale; Brumadinho, Sarzedo e Ibirité; Norte de Minas e Paracatu; Mariana
e Catas Altas; Araxá, Tapira e Patrocínio. Fale conosco pelo movsampelavida@gmail.com ou no Facebook: Movimento pelas Serras e Águas de
Minas.

Mar de Lama Nunca Mais
Uma vitória importante
resultado da mobilização
da sociedade civil e das
comunidades foi a sanção,
no dia 25 de fevereiro de
2019, da Lei 23.291, resultado do “Projeto Mar
de Lama Nunca Mais”.
Desde então ela aguarda
a implementação por parte do Governo de Minas
Gerais. Ela estabelece a
Política Estadual de Segurança de Barragens e garante maior rigor na fiscalização da mineração em
Minas Gerais.
Entre as mudanças ficou definido que nenhuma
empresa poderá conseguir licença ambiental de
operação ou ampliação
de barragens pelo mesmo
método das barragens que
se romperam em Mariana (2015) e Brumadinho
(2019), ou seja, pelo método a montante.
A Lei também exige
que as empresas deverão
apresentar um plano de
recuperação socioambiental em desastres e de desativação da estrutura, a ser
apresentado à população
antes da licença prévia ser
concedida. Como a atividade minerária e suas barragens têm sido uma das
principais causas de crimes contra a vida e o meio
ambiente no Brasil, a Lei
determina que a construção de barragens deve ser
a última opção das empresas, caso não haja nenhuma solução melhor que
a construção desse tipo
de estrutura. Entre tantos
outros aspectos importantes, a Lei proíbe a concessão de licença ambiental,
instalação, ampliação ou
alteamento de barragem
onde se encontre comunidades na Zona de Autossalvamento (ZAS), agora
conhecida como Zona de
Alto Risco de Morte.
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25 de janeiro:
Rompe a barragem B1 da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho.
27 de janeiro:
Moradores de Brumadinho deixam suas
casas ao som de sirenes da Vale.
8 de fevereiro:
Moradores das cidades mineiras de Itatiaiuçu e Barão de Cocais são evacuados
sob o risco de rompimento de barragens.
11 de fevereiro:
Instalação da CPI das barragens na Câmara Municipal de Belo Horizonte
14 de fevereiro:
É criado o Gabinete de Crise da Sociedade Civil - Plataforma de Informação e
Justiça Socioambiental.
16 de fevereiro:
A comunidade de Macacos (São Sebastião das Águas Claras), em Nova Lima
(MG), também é evacuada, sob risco de
rompimento da barragem B3/B4.
20 de fevereiro:
Pessoas são retiradas de suas casas em
Nova Lima e Ouro Preto. No caso de
Nova Lima, foram evacuadas as que viviam próximas à barragem de Vargem
Grande. De Ouro Preto, foram removidas
as pessoas que viviam próximas à comunidade Engenheiro Correia e das barragens Forquilha I, II, III e Grupo.
25 de fevereiro:
Sancionada a Lei 23.291 que institui uma
nova política estadual de segurança de
barragens, fruto do PL Mar de Lama Nunca Mais.
26 de fevereiro:
Justiça concede à Samarco o adiamento
do prazo de entrega das casas de Bento
Rodrigues, em Mariana, para agosto de
2020. O prazo inicial era março de 2019.
Nenhuma casa foi construída ainda.
12 de março:
Ministério Público alerta a população de
Congonhas e recomenda a retirada de 2,5
mil pessoas da cidade. Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ignora recomendação e afirma que a barragem Casa de
Pedra tem laudo de segurança.
13 de março:
Instalação da CPI da Barragem de Brumadinho na ALMG.
21 de abril:
32 barragens da Vale em Minas Gerais estão interditadas.
24 de abril:
Tribunal Regional Federal de 1ª Região
libera executivos de Vale, Samarco e BHP
Billiton de ação penal pelo crime de homicídio e por lesão corporal em razão do
rompimento da barragem em Mariana.
25 de abril:
Instalação da CPI de Brumadinho na Câmara dos Deputados.
2 de maio:
Vale processa empresa que atestou segurança de barragem de Brumadinho, a alemã Tüv Süd.

9 de maio:
Acordo determina que a Vale deve construir um novo sistema de captação no rio
Paraopeba para segurança hídrica de Belo
Horizonte, até setembro de 2020.
25 de maio:
Último dia da semana de 19 a 25 estipulada para a queda do talude norte da Mina
Gongo Soco. Clima de terror em Barão de
Cocais devido ao risco de rompimento da
barragem Sul Superior caso o impacto da
queda seja grande. Acontece o primeiro
simulado de evacuação de emergência em
Belo Horizonte, nos bairros Maria Tereza
e Beija-Flor, ameaçados pela barragem
Forquilha I, da Vale.
31 de maio:
Parte do talude norte da Mina Gongo
Soco, em Barão de Cocais, se desprende,
mas barragem Sul Superior não rompe.
5 de junho:
Dia Mundial do Meio Ambiente – corpo
da 246ª vítima em Brumadinho é identificado, 24 continuam desaparecidas.
25 de junho:
Plenário da Câmara Federal aprovou 4
das 9 propostas da Comissão Externa Desastre de Brumadinho para um novo marco regulatório da mineração no país: PLs
nº 2.787/2019; 2.788/2019; 2.790/2019; e
2.791/2019.
02 de julho:
Relatório final da CPI de Brumadinho no
Senado concluiu que a Vale conhecia os
riscos, e pediu o indiciamento de 14 pessoas. Ainda, o relator da CPI apresentou
três Propostas de Lei relacionadas à segurança de barragens, à tributação da mineração e ao endurecimento de penas para
crimes ambientais.
9 de julho:
Vale é condenada pela primeira vez pelo
rompimento da barragem da Mina de
Córrego do Feijão. O juiz da 6ª Vara da
Fazenda Pública e Autarquias Elton Pupo
Nogueira condenou a empresa a reparar
os prejuízos provocados pela tragédia,
sem fixar valores. R$ 11 bilhões bloqueados para garantir os pagamentos.
25 de julho: 6 meses do crime ambiental
em Brumadinho com manifestações em
várias partes do Brasil e do mundo.
12 de agosto: ANM adia o prazo final
para extinção definitiva de barragens a
montante, passando de 2021 para 2022,
2025 e 2027, dependendo da capacidade
dos empreendimentos
17 de agosto: Simulado é realizado na
cidade de Itabira (MG) sob protesto dos
moradores contra a Vale.
20 de agosto: Entrega do relatório final
da CPI das Barragens da Câmara Municipal de BH.
22 de agosto: Apresentação do relatório
da CPI das Barragens da Câmara Municipal de Belo Horizonte na Câmara dos Deputados em Brasília pela vereadora Bella
Gonçalves.

Adaptado da Linha do Tempo publicada na Revista Manuelzão n° 85 - Agosto 2019

“

A Vale não deveria ter
direito a nenhum
tipo de acordo!
Nenhum!
E. M (Depoimento
via redes sociais

Foto: Arquivo MovSAM

“

Abaixo a mineração
e o esburacamento
de Minas Gerais por
uns míseros trocados.
Dinheiro algum paga
tanta destruição!
S. S (Depoimento via
redes sociais)

Arquivo: MovSAM

“

Para moradores
expulsos de suas casas
em Minas Gerais,
“a Vale é a maior
terrorista do mundo”

“

2019: sofrimento, violação de direitos e mobilização

“

Linha do tempo

“

Foto: Reprodução Internet

www.observatoriodamineracao.
com.br

Território para quem?
Qual é o valor da água?

* O mapa contribui para atender às demandas
sobre localização de barragens de rejeitos e sua
proximidade com comunidades e cursos d´água, já
que tais informações não são divulgadas.
Elaborado pelo geógrafo
Frederico Augusto Alves Gonçalves,
da equipe do Projeto Rompendo a Lama.
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A lama invisível deixa um rastro de
destruição e violação de direitos
Após o crime de Brumadinho, de uma hora para
outra, as barragens que antes eram consideradas
estáveis perderam seus certificados de estabilidade.
Afinal, o que se esconde por trás do terrorismo de
barragens e da lama invisível que amedrontam,
ameaçam e expulsam moradores?
Após a passagem da onda de lama que
atingiu parte do município de Brumadinho, resultado do crime socioambiental da Vale, uma outra lama se
instalou em diversos pontos de Minas
Gerais. A suposta falta de estabilidade
garantida das barragens de mineração
em outras localidades e as obras ditas
emergenciais da Vale iniciaram um
pesadelo para os moradores em Barão de Cocais, André do Mato Dentro (Santa Bárbara), Macacos (Nova
Lima) e Itabirito.
Depois da lama visível, aquela que
soterrou centenas de vidas no dia 25
de janeiro de 2019, a lama invisível
chegou. No sentimento de medo e impotência das comunidades que vivem
abaixo de barragens de rejeitos. No
cenário desolador de violação de direitos: à vida (da própria pessoa, a
dos entes queridos, dos animais), à
segurança, à saúde, o de ir e vir, de ter
acesso a escolas, comércio, serviços
de transporte e a uma cidade em pleno
funcionamento.
Outros direitos também são negados: a adoção de medidas como sirenes e simulados que causam pânico e
desrespeitam o direito à qualidade de
vida, com o pretexto de garantir a segurança quando, no entanto, se cons-

tata que não terão eficácia.
Uma única mineradora, a Vale, e
milhões de pessoas atingidas pela
lama visível e invisível se considerarmos toda a população da região
metropolitana de BH por causa da
possibilidade real de ficar sem água A onda de rejeitos que varreu a região da Mina de Córrego do Feijão, em
nas torneiras a qualquer momento. Há Brumadinho, trouxe com ela a lama invisível e suas consequências
Foto: Pedro de Filippis
dezenas de barragens que podem se
romper por causa da irresponsabilidade de um modelo minerário que não
tem um mínimo de compromisso com
a vida das pessoas e com a natureza.

Obras emergenciais?

A Vale iniciou “obras emergenciais”
em Barão de Cocais, região próxima a André do Mato Dentro (Santa
Bárbara), Macacos e Itabirito que
não fazem o menor sentido em relação ao objetivo apresentado, que é
a segurança abaixo de barragens de A divulgação dos simulados nos meios de comunicação e na publicidade das
rejeitos sem estabilidade garantida. mineradoras não retrata a realidade vivenciada pelas comunidades
Estão localizadas depois das comunidades, entre 6 a 12 km de distância
Fique atento às estratégias das mineradoras
das estruturas ditas “em risco”, são
Alertamos para as estratégias recentes das mineradoras para exem concreto armado e têm duração de
pandir seus projetos com a evacuação ou “afugentamento” das
no mínimo um ano. Para moradores
comunidades devido às barragens e a realização de “obras emere ambientalistas, as obras têm outro
genciais” que não fazem sentido como tal. Mudar o nome das
objetivo: abrir caminho para a aproestruturas também é uma das estratégias. Estão sendo chamadas
vação e expansão de projetos mineráde baias, caixas escavadas, valas e diques.
rios da Vale nas regiões atingidas.
Foto: Pedro de Filippis

Entenda os métodos de construção de barragens

Simulados de evacuação mostram o quanto a convivência entre barragens e comunidades é
absurda: “ninguém quer aprender a fugir da lama e sim viver em paz e em segurança”

“

Eu não concordo em
simular minha rota
de morte”

“

M. J. A
Itabira - MG
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Foto: Ilana Lansky

As obras em
Barão e André
do Mato Dentro
são para permitir
as minas Baú e
Apolo na região
da Serra do
Gandarela

Extraído da Revista Manuelzão nº84 - Pg 12.

Foto: Arquivo MovSAM

Reprodução: internet

Publicidade e chantagem econômica
Obra emergencial em André do Mato Dentro
Foto: Lilian Costa

Obras emergenciais também em Macacos (Nova Lima)

A empresa que matou quase trezentas pessoas cria uma imagem de mineradora generosa e preocupada com seus funcionários e
com as comunidades. Como estratégia para
ganhar a opinião pública depois do crime
de Brumadinho, a empresa Vale escolhe
criteriosamente cada palavra e cada imagem que irá divulgar.
Os comunicados Vale transformaram as
vítimas em “beneficiários” de ações sociais
ou “humanitárias” gerando uma comunicação que não é verdadeira. Mas, na realidade, o que pensam as vítimas sobre a publicidade da Vale?
“Mineradoras gastam milhões com publicidade e compra de espaço nos meios de
comunicação para dizer o que é bom para
elas e não o que acontece de fato”, na opinião dos moradores das comunidades atingidas pelo terrorismo de barragens.
A recente campanha da Fiemg “Em
frente Minas”, divulgada de forma intensiva em diversas mídias, buscava acelerar
a retomada da mineração no estado. Se a
mineração agora será “responsável, segura
e sustentável”, como diz a campanha, a dú-

vida é: “por que somente agora, após tantas mortes e destruição, é que vão mudar
o jeito de fazer mineração?”, questionou
um morador. Em diversas manifestações
após o crime de Brumadinho, ambientalistas repetiam com firmeza: “independente do tipo de barragem e do método,
não existe mineração sustentável. É uma
grande mentira”.
Segundo o Gabinete de Crise - Sociedade Civil, a mensagem publicitária da
Fiemg ignora o grave cenário de insegurança vivido por dezenas de comunidades
por causa da dependência da exploração
minerária ao pregar a retomada de uma
atividade tão danosa ao meio ambiente e
às pessoas.

A publicidade feita
pelas mineradoras tenta
criar uma imagem de
responsabilidade e ética.
Quer saber a verdade?
Pergunte para as
comunidades qual é a
realidade dos fatos

Sociedade civil denuncia desrespeito
às comunidades em cartas e audiências
Moradores das regiões atingidas pela
mineração, movimentos sociais e pesquisadores não se cansam de alertar
o poder público dos graves acontecimentos relacionados ao terrorismo de
barragens. Foram realizadas diversas
audiências públicas em Belo Horizonte e também nos municípios com o depoimento e apresentação de dados que
comprovam a violação de direitos.
Em junho de 2019, duas cartas abertas do Gabinete de Crise – Sociedade
Civil denunciaram a ausência de medidas que garantam a proteção do abastecimento de água na região metropolitana de Belo Horizonte e o desrespeito às
comunidades atingidas pelas barragens
em Minas Gerais.
“Os crimes ambientais da Vale em
Mariana e Brumadinho, os prejuízos
ao Rio Doce e Paraopeba e as centenas

de mortes não serviram para repensar
a dependência da mineração em Minas
Gerais e apontar outros caminhos econômicos possíveis?”, perguntam ambientalistas e moradores.
“Seria a atividade mineradora tão relevante para a sociedade em termos de
pagamento de impostos e de geração de
empregos que compensaria os danos e
os riscos de toda ordem que acarretam
para esta mesma sociedade em termos
dos impactos ambientais da atividade
normal das minas e dos impactos oriundos da ocorrência de um sinistro?”,
questionam as organizações da sociedade civil signatárias.
A ausência de informações e de clareza por parte das mineradoras e do poder público quanto aos reais riscos que
correm as comunidades é uma reivindicação constante nas audiências públicas.

Foto: Arquivo MovSAM

Moradores denunciam as obras da Vale em Macacos e Barão de
Cocais que causam destruição da vegeação, impactos negativos nas
localidades e não servem para proteger as comunidades, durante
audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais

Para saber mais sobre as cartas abertas do Gabinete de Crise - Sociedade Civil:
https://barragensalerta.wordpress.com/2019/06/12/sociedade-civil-questiona-descaso-com-situacao-hidrica-da-rmbh/
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Charge: Latuff

CPI das Águas e das Barragens alerta para iminente
colapso hídrico da região metropolitana de BH

O relatório final da CPI das
Águas e Barragens alerta para
o grave risco de colapso hídrico na capital mineira e região
metropolitana.
A insegurança do sistema
de abastecimento diante do
risco de novos rompimentos
coloca em situação de insegurança hídrica cerca de três milhões de pessoas, segundo os
estudos da comissão da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O documento, resultado da
primeira CPI realizada após o

rompimento em Brumadinho,
recomenda o indiciamento da
mineradora Vale e conclui que
as barragens são uma ameaça
potencial, visível e latente à
segurança hídrica de Belo Horizonte. O que mais preocupa é
a localização das baragens na
Bacia do Rio das Velhas, responsável por cerca de 70% do
abastecimento de água da capital.
O relatório adverte sobre a
necessidade de se pensar no
descomissionamento e des-

caracterização das barragens,
independentemente da técnica
utilizada em sua construção,
exigindo das mineradoras a
utilização de outras tecnologias mais avançadas em suas
atividades, que não comprometam os recursos hídricos.
De acordo com o relatório final
da CPI, a Vale tem, no total, 17
barragens instáveis em Minas
Gerais, estando várias delas
em situação de risco iminente
de rompimento e com zona de
alto risco de morte evacuada.
No total, a empresa interditou
32 de suas barragens em Minas
Gerais.
A investigação resultou em
um documento de 319 páginas, que traz recomendações à
Agência de Desenvolvimento
da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, à Prefeitura
Municipal de Belo Horizonte,
ao Ministério Público de Minas
Gerais, à Presidência da República, ao Congresso Nacional
e à Assembleia Legislativa de
Minas Gerais.

Estamos preparados para um colapso hídrico na RMBH?

Para o engenheiro Euler de Carvalho Cruz, integrante do Fórum Permanente do São Francisco e do Gabinete de Crise – Sociedade Civil, um Plano de Contingência é fundamental
porque um rompimento de barragem que afete o abastecimento de água criará uma situação
de extrema gravidade para a segurança hídrica da capital mineira. “Não é admissível que
se espere a sua ocorrência para então buscar providências e soluções. Todos os agentes e
responsáveis pelo abastecimento, pela segurança e pela prestação de serviços públicos na
RMBH devem estar cientes do papel que devem cumprir de forma eficiente e em tempo hábil
e tenham à mão todos os recursos necessários para colocá-lo em prática”, reforça Euler Cruz.

Aquíferos e barragens

“

Haverá guerra por água e nós
estamos dando água de graça para
eles lavarem minério e sufocarem
nossas nascentes. Vamos nos unir
para botar um fim nisso. O turismo
histórico e rural gera muitos postos
de trabalho. A culinária, o lazer,
esportes de aventura...

“

Como garantir o direito à água?

E.G.
(Depoimento via redes sociais)

Foto: Karoline Barreto - CMBH

A CPI das Águas e das Barragens da Câmara Municipal
de Belo Horizonte contou com a participação da
vereadora Bella Gonçalves e dos vereadores Bim da
Ambulância, Edmar Branco, Gabriel, Irlan Melo, Pedrão
do Depósito e Wesley Autoescola

Água e minério

O Quadrilátero Ferrífero-Aquífero (QFA) se
localiza no centro-sul de Minas Gerais e engloba 35 municípios, 16 deles da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e seis
do seu Colar Metropolitano. “Quadrilátero”
tem origem nos seus contornos geográficos
que lembram um quadrado. Até meados de
2000 era somente “Ferrífero”, por causa de
sua riqueza em minérios, principalmente ferro. Ambientalistas do SOS Serra da Piedade
e do Movimento pelas Serras e Águas de Minas acrescentaram “Aquífero” porque é nas
camadas de ferro que se acumulam cerca de
80% das águas subterrâneas e esse termo vem
sendo usado desde então pela sociedade civil
organizada e até em teses e artigos acadêmicos.

As barragens de rejeitos de
mineração no QFA

De acordo com a Fundação Estadual de Meio
Ambiente (FEAM, 2013), das 425 barragens
de rejeitos de mineração existentes em Minas
Gerais, 307 estão no Quadrilátero Ferrífero-Aquífero. As regiões onde existem várias
minas estão apinhadas dessas estruturas porque a atividade de mineração de ferro quase
sempre está diretamente ligada à geração de
rejeitos no processo de beneficiamento, em
grande quantidade e com grande consumo de
água. No QFA já ocorreram 5 rompimentos
de barragens.

6

* As setas vermelhas indicam onde ocorreram rompimentos de barragens de rejeitos.

Saiba mais em: “Dossiê-denúncia: ameaças
e violações ao direito humano à água no
Quadrilátero Ferrífero Aquífero de Minas
Gerais”, disponível no site
www.aguasdogandarela.org.br

Pela proteção da infância
Como lidar com o medo constante de ter a casa ou a
escola invadida pela lama a qualquer momento? Se
para os adultos, o contexto de incerteza já gera angústia, imagine o que tais situações representam para
meninos e meninas que sofrem hoje com o terrorismo
de barragens?
A forma como as crianças percebem o mundo ao
seu redor precisa ser observada com atenção por pais,
mães, demais responsáveis e professores. É preciso
estar atento aos sinais que a criança apresenta e sempre conversar para transmitir a proteção e o cuidado
que a criança precisa.
Considerando o que tem acontecido nos municípios mineiros atingidos pelo terrorismo de barragens,
os direitos das crianças estão sendo violados e os reflexos desta situação deixam marcas para toda a vida.
O tempo e o espaço para o brincar, o apoio psicológico, a retomada da rotina na medida do possível, o contato com outras crianças e a escola ajudam a formar
um ambiente de acolhimento e tranquilidade fundamental para o bem-estar das crianças.
O brincar como direito
Brincar é coisa séria e cabe aos adultos garantir que
as crianças tenham o tempo e o espaço para atividades
lúdicas. É através da brincadeira que elas assimilam
os acontecimentos e exteriorizam suas percepções.
Como as crianças que tiveram que sair de suas casas
e foram viver em hotéis ou residências provisórias estão sentindo a situação?
Para contribuir para a saúde psicológica das crianças, a Pedagogia de Emergência também realizou
trabalhos em Brumadinho e região. Ela intervém em
situações de crise em áreas de conflito e catástrofes
naturais com o objetivo de evitar e influenciar positivamente o desenvolvimento de sequelas de distúrbios
traumáticos em crianças e jovens.
Saiba mais em www.pedagogiadeemergencia.org

Ilustração: Emidio Batista

Proteção da infância no contexto da mineração
A Resolução n° 215, de 22 de novembro de 2018,
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, busca estabelecer parâmetros e ações
para a responsabilização do Estado, das empresas e
das instituições financeiras na tarefa de proteger os
direitos de crianças e adolescentes em contexto de
obras e empreendimentos (incluindo os de mineração), além de definir subsídios para o fortalecimento do controle social e da participação direta de
crianças e adolescentes.

Arte que rompe a lama
Desmineração
[...]
Inermes, mudos, atados
à frágil renda dos minérios
sem ânimo para a contenda
até quando, caramujos
nos contentará a venda?
[...]
O que é mesmo mineração
na longa história das Gerais:
só lavra, processo e transporte?
Agressão à natureza?
Não. É morte. E muito mais:
escravidão, derrama, contrabando
conjuração, forca, exílio
usurpação, ardis, intrigas
exploração improvisada
implantação mal projetada
operação ultrapassada

Charge: Latuff

Para ouvir e sentir
“De que vale a tristeza / Nada vale o calvário / De
que vale a maneira / De lamentar seu rosário. O
que importa é o trem...seguir seu itinerário. (...) Trecho da música “Nada Vale” (Composição e letra - Alexandre Gonçalves e com citação de Carlos
Drummond de Andrade). O compositor conta que a
inspiração para fazer a canção surgiu quando percebeu que, mesmo com todo o crime e os corpos
soterrados, os trens não paravam de levar minério.
Com arranjo coletivo de músicos de Montes Claros, ele espera que a música possa contribuir para a
luta contra este sistema.
Também disponível no YouTube, a música
“Choro de Lama” é um hino de lamento pela morte
dos rios e da vida. Letra e música de Priscila Magella.
Charge: Jorge Braga

Euler de Carvalho Cruz

(Arte de Davi de Jesus do Nascimento do vídeo da música “Choro de Lama”)

Natureza
artesanal: a
artista Clarice
Borian, de São
Paulo, e seu delicado trabalho
de bordado em
folhas também
questiona: Vale
a Morte?
(Facebook:
Clarice Borian)

Foto: reprodução Facebook

Documentário premiado
O documentário “Minas D’Águas” mostra os impactos gerados pela mineração nas comunidades, principalmente em relação à água, no Quadrilátero Ferrífero-Aquífero, em
Minas Gerais. Também faz um alerta sobre a situação da Serra do Gandarela, última serra
ainda intacta e um grande reservatório de águas de qualidade. O filme foi selecionado em
cinco festivais internacionais (Brasil, Espanha, México, Romênia e Irã) e premiado como
melhor documentário em festivais no Irã e Romênia em 2019. O documentário foi realizado por Danilo Siqueira, integrante do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela
e do Movimento pelas Serras e Águas de Minas (MovSAM).
Foto: reprodução internet

Quando a mineração chega em um território, chegam também
a poeira, o barulho das explosões, um grande volume de
trabalhadores, o risco de exploração sexual sobretudo para
meninas, a destruição ambiental, a expulsão das comunidades,
a alteração da rotina de crianças e adultos e o medo da lama

Coreografia emocionante
Uma companhia de dança formada por moradores da região de Brumadinho levou ao
palco uma interpretação do crime ambiental da Vale. A Cia Jovem de Paraopeba venceu
o 1º lugar na categoria grupo sênior de Dança Contemporânea do Festival de Joinville, a
maior competição de dança do mundo. Ao som de uma versão do hino nacional, 22 bailarinos subiram ao palco junto com 45 moradores da região. A coreografia, chamada Efeito
Cascata, foi elaborada por Alan Keller e inspirada na avalanche de lama.
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Serra do Gandarela, última área intacta do quadrilátero e que está ameaçada pela mina Apolo da Vale - Foto: Paulo Baptista

Ações que rompem a lama
Fique atento aos acontecimentos de sua comunidade e identifique situações de violação de direitos.
Busque informação em fontes confiáveis e sem conflito de interesses
como universidades, meios de comunicação sérios e movimentos socioambientais de confiança.
Converse com vizinhos, comerciantes, amigos e familiares sobre o
terrorismo de barragens e os caminhos para a superação da situação
vivida pela comunidade.
Promova rodas de conversas para trocar experiências, identificar
violação de direitos e saber o que as pessoas da comunidade estão
pensando e sentindo sobre a situação vivida.
Crie eventos como exibição de vídeos, festivais de arte, concursos
fotográficos e de redação que integrem arte, cultura e divulgação de
informações relevantes para as pessoas que vivem no seu território.
Utilize os espaços de diálogo já existentes como missas e cultos,
reuniões nas escolas e outros momentos de interação para falar sobre
as questões que afetam a comunidade.
Incentive a participação de jovens para que eles estejam integrados
no debate sobre os problemas da comunidade.
Crie momentos lúdicos para que as crianças e os adolescentes também possam se expressar e falar sobre seus sentimentos.
Participe de coletivos e grupos de estudos e denúncia sobre violação
de direitos humanos, sociais e ambientais.
Pense em formas de dar visibilidade aos problemas locais, que muitas vezes ficam invisibilizados, por meio de jornais, sites, faixas e panfletos.

10 boas novas sobre a mobilização

O caos e a dor mostram que é urgente encontrar um outro caminho
que não a minerodependência. O problema da mineração não será
solucionado com a mudança do tipo de barragem de rejeitos, porque é sempre uma atividade que amputa paisagens, biodiversidade,
águas, modos de ser e viver das comunidades. O momento atual é
impactante, mas há boas novas:
1. Estamos mais unidos e engajados na transformação da realidade.
2. Percebemos que juntos somos mais fortes e que o coletivo consegue
fazer muitas coisas que sozinhos não conseguimos.
3. Muitos que não enxergavam os impactos perversos da mineração estão acordando de um sono profundo.
4. Cada vez mais pessoas se tornam conscientes da importância da preservação da natureza e das ameaças à vida na Mãe Terra.
5. Temos certeza do quanto nossa casa, comunidade, terra e história são
fundamentais para a nossa vida como raízes de nossa essência.
6. Estamos mais críticos e não somos mais enganados pela publicidade
enganosa de governos, organizações e mineradoras.
7. Já começamos a questionar as promessas de emprego, renda e benefícios pelas mineradoras em troca de destruição e insegurança.
8. Valorizamos ainda mais as coisas simples e as pessoas que amamos.
9. Somos sujeitos de direito e livres para sonhar, agir e realizar o impossível.
10. Sabemos que Minas Gerais é rico por sua gente, paisagens, natureza,
história, cultura, potenciais de geração de renda como turismo e agroecologia, entre outras formas de economia que conduz verdadeiramente à
prosperidade.

Busque o apoio de organizações livres de conflitos de interesses e
realmente comprometidas com a causa como universidades, associações, igrejas, ongs, movimentos...
Foto: Arquivo MovSAM

Foto: Arquivo MovSAM

Manifestações
e ações de
comunicação
contra a
mineração e pela
preservação das
serras e águas de
Minas
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“Levaram primeiro o ouro e não fizemos nada;
depois, as pedras preciosas, e também não fizemos nada.
Agora, levam nosso minério e, de quebra,
nosso passado e nossa identidade.
Olhem bem as montanhas. Elas são Minas.
Elas são nossa ancestralidade. Estavam aqui muito
antes de nós. Não deveria haver dinheiro que comprasse
o que faz parte da alma de um povo. Não deveria.
E nenhum povo deveria aceitar vender sua alma.”
Por Elisa Santana - escritora (Leia o texto na íntegra em www.luzias.com.br)

