


UM MINUTO DE SIRENE é uma iniciativa 
do coletivo #UmMinutodeSirene, que 
visa garantir o contínuo debate e circu-
lação de informações, a preservação da 
memória – inclusive da memória do 
desastre – e os direitos dos atingidos. 
Formado por moradores locais, o grupo 
surgiu após o rompimento da barragem 
de Fundão, propriedade da Samarco/
Vale/BHP.

O COLETIVO



É PRECISO QUE NÃO ESQUEÇAMOS. 

O dia 5 de novembro de 2015 não pode ser esquecido por ninguém. Para seguir 
adiante e nos repensarmos é preciso que esse dia esteja sempre presente e 
latente. Se a cada dia 5, em cada praça ou timeline - de Mariana a Regência, de São 
Paulo a Nova York - fizermos soar a sirene que não se ouviu no dia 5 de novembro 
de 2015, quando rompeu a barragem da Samarco/VALE/BHP, vamos marcando 
simbolicamente a nossa atenção constante, a nossa vigilância, a nossa forma de 
nos repensarmos também.

DIA 5

PARA NÃO ESQUECER 5 DE NOVEMBRO DE 2015
TODO DIA 5,NA SUA PRAÇA, NO SEU CARRO, NA SUA JANELA, NA SUA TIMELINE.



EM APOIO À LUTA DOS ATINGIDOS PELA 
GARANTIA DOS SEUS DIREITOS. 

PELA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DAS 
COMUNIDADES ATINGIDAS.

PELO DIREITO À COMUNICAÇÃO.

PELA CONTINUIDADE NAS
 INVESTIGAÇÕES.

PELO RESPEITO A TODAS AS 
FAMÍLIAS ATINGIDAS.



1° PASSO - DOWNLOAD DOS ARQUIVOS
 - Baixe os arquivos da pasta “um minuto de sirene ” que foi compartilhada;
 - Armazene o arquivo mp3 “Sirene” em um pen drive.

2° PASSO - ENCONTRE UM LOCAL
 - O ideal é você encontrar um local acessível e central para garantir o público 
(na sua janela, em praças...);
 - Verifique se é necessário alguma autorização  do poder público para realizar o 
evento em áreas públicas;
- Verifique a existência de pontos elétricos para acoplar a caixa de som.

3° PASSO - DIVULGAÇÃO
- Crie um evento no Facebook
- Compartilhe com todos os seus amigos e grupos de mobilização da sua região
- O coletivo #UmMinutodeSirene irá divulgar o seu evento no Twitter e no 
Facebook.
 
4° PASSO - DIA 5
- Instale a caixa de som e verifique a altura do volume;
- A partir das 16:00h inicie a sirene;
- Diga a que veio (vale usar o manisfesto  #UmMinutoDeSirene localizado na pasta 
compartilhada);
- Convide todos os presentes para uma roda de debate;
-  Opcional >> exiba vídeos, depoimentos, reportagens, fotografias e todo o mate-
rial que conseguirem sobre a tragédia. 

PARA SOAR A SIRENE QUE NÃO HAVIA

OPÇÃO 1 - Um Minuto de Sirene na sua cidade!

MANUAL



É PRECISO QUE NÃO ESQUEÇAMOS. 

O dia 5 de novembro de 2015 não pode ser esquecido por ninguém. Para seguir 
adiante e nos repensarmos é preciso que esse dia esteja sempre presente e 
latente. Se a cada dia 5, em cada praça ou timeline - de Mariana a Regência, de São 
Paulo a Nova York - fizermos soar a sirene que não se ouviu no dia 5 de novembro 
de 2015, quando rompeu a barragem da Samarco/VALE/BHP, vamos marcando 
simbolicamente a nossa atenção constante, a nossa vigilância, a nossa forma de 
nos repensarmos também.

1° PASSO
- Acesse o grupo #UmMinutoDeSirene no facebook às 16h no dia 5.

2° PASSO
- Clique no link disponível do post relacionado a divulgação do material para 
reprodução do evento.

3° PASSO
- Curta a publicação e comente 

4° PASSO
- Compartilhe na sua timeline com as hashtags #UmMinutoDeSirene e #(Nome da 
sua cidade)

MANUAL
PARA SOAR A SIRENE QUE NÃO HAVIA

OPÇÃO 2 - “COMPARTILHAÇO”
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