
  

 

Representantes de movimentos sociais, ambientalistas, artistas e pesquisadores da 

Grande BH e Bacia do Rio Doce realizam nestes dias 4 e 5 de novembro em Belo 

Horizonte, em ato de protesto contra o maior desastre ambiental do país, causado, há 

um ano, pelo rompimento da barragem de Fundão (utilizada pela Samarco e Vale 

S.A.), no subdistrito de Bento Rodrigues, em Mariana/MG. 

 

Uma tragédia anunciada por organizações socioambientais, por promotores e 

procuradores de justiça, por grupos de cientistas que vêm acompanhando o descaso 

das grandes empresas de mineração neste e em outros estados brasileiros, para com o 

meio ambiente, as águas e as populações e comunidades dentro e ao redor. 

 

O desastre da Samarco/Vale/BHP, como ficou configurado em diferentes denúncias 

do Ministério Público e de grupos socioambientais, resultou da irresponsabilidade e 

negligência das mineradoras, de corporações empresariais que fazem lobby pelo 

afrouxamento dos processos de licenciamento, e de autoridades governamentais e 

parlamentares que se submetem a este jogo, legislando e autorizando o licenciamento 

de centenas de barragens de rejeitos, o uso de água por minerodutos e a mineração 

sobre importantes mananciais para o abastecimento público das atuais e futuras 

gerações. 

 

Como decorrência disso, em 5 de novembro de 2015, mais de 40 milhões de metros 

cúbicos de rejeitos da Samarco e Vale S.A. mataram 20 pessoas, incluídas duas 

crianças e um bebê em gestação, ecossistemas e milhares de peixes de todo o Rio 

Doce, afetando a vida de mais de um milhão de pessoas de cidades, comunidades e 

atividades rurais, pesqueiras, industriais e turísticas, inviabilizadas pela lama lançada 

sobre mais de 650 km de rios até o Oceano Atlântico. 

 

A atividade na Praça da Liberdade lembra à população de Belo Horizonte, da região 

metropolitana e de Minas Gerais, que a capital do Estado é cenário e sede de medidas 

que resultam neste e noutros desastres já ocorridos e vindouros; que a população e os 

mineiros devem se solidarizar com as vítimas humanas e não humanas, e exigir a 

responsabilização dos culpados. 

  

Assim, vigília, cortejo, apresentações teatrais, instalações, intervenções e 

performances artísticas, poéticas e musicais, minipalestras, projeções noturnas e 

microfone aberto às manifestações do público, construídos de forma coletiva e com o 

apoio de diversos grupos culturais e artistas solidários, marcam a atividade “Rejeito, 

o dia que já dura um ano” e será um alerta e um registro histórico dos que defendem 

mudanças sérias e consequentes na gestão ambiental e na promoção de um 

desenvolvimento de fato sustentável em nosso estado. 

 Acaó (Santa Maria de Itabira) 
 Addaf (Ferros) 
 Associação Cultural Irmandade dos Atores da 

Pândega 
 Boi Rosado Ambiental 
 Brigadas Populares 
 Carte-Í 
 Cefad-Centro Franciscano de Defesa de Direitos 
 Coletivo Margarida Alves 
 Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas 
 Espaço Comum Luiz Estrela  
 Federação das Comunidades Quilombolas do 

Estado de MG 
 Fica Ficus 
 Fonasc-CBH 
 Grupo de Teatro do Espaço Comum Luiz Estrela 
 Grupo Pequi de Teatro 
 Grupo Rede Congonhas 
 Movimento Artístico, Cultural e Ambiental de 

Caeté (Macaca) 
 Movimento contra a Barragem (Raposos) 
 Movimento pela Preservação da Serra do 

Gandarela 
 MovSAM - Movimento pelas Serras e Águas de 

Minas 
 Parque Jardim América 
 Projeto Manuelzão 
 Pterodata 
 Reaja (Conceição do Mato Dentro e Região) 
 Salvemos a Casa de Guimarães Rosa em BH 
 Sindágua 
 Sinfrajupe - Serviço Interfranciscano de Justiça, 

Paz e Ecologia /Jufra - Juventude Franciscana 
 SOS Serra da Piedade 
 Unaccon (União das Associações Comunitárias de 

Congonhas ) 
 

Apoiadores financeiros: Sindágua, Cedaf, MovSAM 
(via FBDH)  e  

contribuições de cidadãos. 

BARRAGENS que DIZIMAM VIDAS ? 
CONIVÊNCIA de AUTORIDADES ? 

IMPUNIDADE  ? 
ATÉ QUANDO ? 


