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Prezado cidadão, 
 
Somos o coletivo #UmMinutoDeSirene, formado em novembro de 2015, após o rompimento da 
barragem de Fundão, propriedade da Samarco, aqui em Mariana.  Estamos aqui novamente para não 
deixar que essa tragédia caia no esquecimento, para cobrar que os direitos de todos os atingidos sejam 
garantidos e para que haja uma resposta à sociedade sobre as causas desse que foi o maior crime 
ambiental do Brasil. 
 
Neste 5 de maio de 2016, soamos mais uma vez a sirene que não houve, e assim continuaremos a fazer, 
enquanto houver pendências em relação aos direitos dos atingidos e aos esclarecimentos que nós, 
cidadãos, entendemos como fundamentais. 
 
Nesta fase em que nos encontramos, seis meses após a tragédia, queremos pontuar questões que nos 
parecem importantes: 
 
- Defendemos maior agilidade na definição da competência da investigação desse caso, pois essa 
pendência tem prejudicado o andamento dos trabalhos de apuração e de criminalização dos 
responsáveis e do consequente ressarcimento e indenização dos atingidos.     
  
- Entendemos que a CPI criada na Câmara Federal e a Comissão Extraordinária de Barragens da 
Assembléia Legislativa necessitam produzir canais mais efetivos de diálogo com os atingidos, já que a 
sensação que ambas transmitem para a sociedade é de que se encontram em situação de marasmo.  
 
- Compreendemos que o debate sobre as novas regras para aprovação das licenças ambientais no país, 
em curso na Câmara Federal, não deve transcorrer alheio a essa tragédia. As perdas causadas por esse 
evento de nada adiantarão se ele não se transformar em marco de uma nova era, de uma nova visão.      
 
- Defendemos que os atingidos de Bento Rodrigues tenham acesso livre a esse território, pois a 
tragédia os transformou em ex-moradores, mas não em expropriados. Por isso é urgente que os 
legítimos donos tenham direito ao acesso e a segurança nessa área, e que não precisem mais arriscar 
suas vidas tentando encontrar outras formas de pisar no que sobrou do subdistrito.   
 
- Defendemos o direito dos atingidos a assistência técnica e consultoria nas áreas jurídica, 
arquitetura/reconstrução/reassentamento, além de uma assessoria de comunicação que lhes garanta 
direito de dar visibilidade para sua luta e para os problemas que têm enfrentado.  
 
 
 



- Cobramos o pagamento da verba de assistência e do adiantamento da indenização a todos os 
atingidos, que foram acordados em juízo, em audiência pública de 23 de dezembro de 2015. Sabemos 
que pelo menos treze famílias atingidas ainda não receberam esse que foi um direito reconhecido 
judicialmente.  
 
- Apoiamos o tombamento das áreas atingidas de Bento Rodrigues e Paracatu, realizado pelo Conselho 
Municipal do Patrimônio de Mariana, e defendemos que os atingidos tenham sua voz garantida 
durante esse processo de definição do uso desses territórios.   
 
- Apoiamos a luta de todos os atingidos, de Mariana a Regência, passando por Barra Longa, 
Governador Valadares, Colatina, Rio Doce, Aldeia Krenak, entre outros. Entendemos que todos eles são 
atingidos e sendo assim, têm direito a recompor suas vidasml, serem ressarcidos e indenizados pelos 
danos causados pelo rompimento da barragem, seja ele qual for. 
 
- Apoiamos os atos de solidariedade aos moradores dos distritos destruídos pelo rejeito da Samarco 
que hoje tentam reconstrução de suas vidas e luta por seus direitos. O que aconteceu lá poderia ter 
acontecido aqui. Negar isso é abrir um perigoso caminho para o preconceito.  
 
Por fim, deixamos um alerta para reflexão: se nós não entendermos que esse é o momento de 
discutirmos questões relacionadas ao modelo de mineração ao qual estamos submetidos, todos 
estaremos sujeitos a situações trágicas como essa que ainda estamos vivenciando. 
 
Agradecemos o apoio de todos, aqui em Mariana e em todas as cidades onde esse ato está sendo 
replicado. Reiteramos o convite para que todos continuem participando das nossas ações e dos nossos 
atos. Nosso grupo é aberto e pretende funcionar como um elo nessa rede de iniciativas que tem se 
formado nesses seis meses de luta. Façam parte também do nosso grupo no Facebook: 
#UmMinutoDeSirene.  
 
Fazemos isso para não esquecer. 
 
Coletivo Um Minuto de Sirene 
Mariana, 5 de maio de 2015. 
 
 


