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EDITORIAL
Esta edição da Rede Soa Sirene traz um levantamento das principais reivindicações dos(das)
atingidos(as) de Brumadinho. As matérias
têm em comum a indignação com as atitudes
da empresa causadora do crime, Vale S/A,
que tem se ocupado em perseguir os ativistas,
bombardear os(as) atingidos(as) com mensagens para que devolvam as indenizações que
julgam indevidas, entre outras atitudes perversas, da mesma maneira que vêm fazendo com
os(as) atingidos(as) pela barragem de Fundão,
há quatro anos.
A principal estratégia da Vale, dividir para
conquistar (ou dividir para reinar), consiste
em romper com as estruturas de organização
existentes e não deixar que grupos menores se
juntem, a exemplo de conquistadores como
César, Napoleão e Felipe II da Macedônia.
Assim, a mineradora estimula a negociação
individual, subtrai o direito à comunicação,
comprando todos os pontos de outdoors próximos à região atingida, e investe verdadeiras
fortunas em propagandas no horário nobre da
Rede Globo, sempre enaltecendo a si própria.
É a modernização da guerra, cujas principais
armas são a sedução, a disseminação de não
verdades, disfarçadas de notícias (fake News) e
o silenciamento dos atores mais frágeis.
O propósito da Rede Soa Sirene é ampliar
estas vozes e dar visibilidade a suas demandas. Esta edição abordará narrativas de quem
está no dia-a-dia da tragédia de Brumadinho
sem esquecer dos últimos quatro anos que se
passaram desde o rompimento da barragem
do Fundão, em Mariana. Seguimos juntos
com as comunidades sabendo que a luta diária
é árdua e que o principal caminho é a união.
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!
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Para participar da Rede Soa Sirene, entre
em contato com o Coletivo MICA pelo
Whatsapp (031) 9 9150 4914
Remeta material informativo para
coletivomica@gmail.com.
Ele passará por um processo de triagem
antes de ser publicado.
Adicione o nome de sua organização na
lista de movimentos apoiadores da causa
dos atingidos.
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Mariana: 4 anos depois
Por Jornal A SIRENE (Projeto de comunicação dos(as)
atingidos(as) pela barragem de Fundão)
Com o apoio de Rede Soa Sirene

Justiça:
Sempre ouvimos que os olhos dela são vendados para
alcançar a imparcialidade, e que em suas mãos existe uma
balança de aferição precisa. Mas, após quatro anos do
crime da Vale/Samarco/BHP Billiton, não é essa justiça
que se revela para nós. A que conhecemos, no dia a dia,
se parece mais com a imagem de uma pessoa em que um
dos olhos está bem aberto, e que assim consegue enxergar
as empresas que possuem grandes quantias de dinheiro. É
para esse lado que a balança parece pender. Enquanto isso,
em suas mãos, na verdade, o tempo escorre feito areia.

Saúde e futuro:
Graves problemas de saúde surgiram após o rompimento
da barragem de Fundão, mas muitos ainda sofrem tentando
provar que as doenças estão relacionadas com o rejeito de
minério. Saber como o organismo humano responderá é
uma angústia dos(das) atingidos(as) que buscam soluções
para a situação e, no entanto, enfrentam várias negativas.
Fé e luta:
O corpo e a mente cansados das intermináveis reuniões,
das desgastantes audiências, das imprecisões sobre a saúde
da natureza atingida e das incertezas quanto ao retorno
para o lar. São quatro anos de constante luta. Para quem
perdeu tudo, ou quase tudo, a fé é o fio que sustenta a
esperança. No longo caminho de destruição causado pelo
crime, a religiosidade é plural, mas é a fé que escora a força
para lutar pelos direitos violados.

Há quatro anos os atingidos pela Barragem do Fundão participam de intermináveis
reuniões e esperam por justiça. Foto: Joice Valverde / Jornal A Sirene

As festividades religiosas em Paracatu são uma forma de manter o vínculo com o
território antigo. Foto Júlia Militão / Jornal A Sirene

Novos critérios, menos direitos?
Por Juçara Brittes, Jean Lourenço e Miriã Bonifácio (do
Coletivo MICA)
Com o apoio de Fernanda Perdigão (Ativista defensora dos
Direitos Humanos)
Com o prazo definido para pagamento de indenizações
emergenciais chegando ao fim, no início de 2020, o Juiz
Elton Pupo Nogueira determinou, em audiência realizada
no último dia 24 de setembro, em Belo Horizonte, que sejam
redefinidos os critérios para continuidade do pagamento.
De acordo com o determinado em audiência de negociação
após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão,
todos os moradores da cidade de Brumadinho, em que a
mina em operação se encontrava, e também os residentes
na extensão de 1 quilômetro da calha do Rio Paraopeba,
atendiam ao critério de territorialidade para o recebimento
da indenização.
O parâmetro, porém, vinha sendo questionado pela
empresa causadora do crime, Vale S.A, que argumenta
sobre um crescimento da população do município de
Brumadinho depois do rompimento da barragem e a
tentativa de fraudes. Dessa forma, por conta própria,
a empresa vem suspendendo o pagamento de muitos
moradores no território que já haviam comprovado sua
documentação.
Por esse motivo, o Juiz Elton Pupo Nogueira determinou

que a Vale permita acesso aos dados e documentos
apresentados pelas cerca de 100 mil pessoas já cadastradas
para verificação do Estado de Minas Gerais, dos Ministérios
Públicos e Defensorias Públicas. As partes ou a própria
Vale devem apresentar uma substituição do critério até a
audiência agendada para o dia 21 de novembro de 2019.
Para Fernanda Perdigão, ativista defensora dos Direitos
Humanos, que participou da audiência, “essa situação é
muito preocupante, porque via de regra o novo critério
deve ser renda financeira e cerca de 70% dos trabalhadores
são informais: diaristas, jardineiros e demais prestadores
de serviços bem como pequenos comércios. Como
não é permitido aos moradores atingidos falar ou ter
qualquer espaço nestas audiências, tenho receio de que
os novos parâmetros os prejudiquem. Por isso, estamos
lutando para conseguir viabilizar a criação do Fórum dos
Atingidos de Brumadinho. Esse projeto tem o objetivo de
legitimar a voz dos atingidos nas discussões e garantir a
participação deles nas decisões que lhes garantam seus
direitos. No fim da audiência, o juiz Elton solicitou
que eu encaminhasse o pedido da criação do Fórum
ao Ministério Público para validação das comissões
que foram citadas e análise das informações que
apresentamos. Após isso, ele deve avaliar o caso”, declarou.
Saiba mais sobre o Fórum dos Atingidos de Brumadinho
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Quanto vale a propaganda
e o marketing?
Por Juçara Brittes e Márcio Gomes (do coletivo MICA)
A mineradora Vale vem agendando conteúdos na mídia
local e nacional com pautas negativas sobre os moradores
das regiões atingidas por suas barragens e supervalorizando
as ações de reparação dos danos que ela causou. Para
tanto gasta fortunas em propaganda no horário nobre da
Rede Globo, com o pagamento de valores que chegam
a aproximadamente 847 mil reais por 30 segundos de
televisão, conforme tabela de preços da emissora. Ainda,
para fechar o cerco e manter o monopólio da fala, a
empresa comprou todos os pontos de outdoor da região
de Brumadinho.
A denúncia parte de moradores que nos últimos meses
tentaram contratar o serviço de produção de outdoors e
similares na região. Não conseguiram sob alegação de que
estavam sobrecarregadas com os serviços demandados
pela Vale. Os donos dos pontos disseram, também, que
dependendo do conteúdo é preciso uma avaliação prévia
da mineradora. Esta prática chama-se censura.
Não deixam falar e quase enlouquecem as pessoas
com mensagens pelo SMS. O alvo dos bombardeios
foram moradores de Brumadinho acusados de receberem
indenizações indevidamente. A média é de uma mensagem
por minuto, contam destinatários que preferem não se
identificar. A atitude pode ser classificada como assédio
moral, entre outras formas condenáveis de tratamento,
possibilitadas por outra irregularidade: o uso de dados
privados sem o aval da Justiça. Desde o rompimento
da barragem do Córrego do Feijão, a exemplo do que
aconteceu em Mariana, a empresa detém informações de
cunho pessoal dos (as) atingidos (as) e delas se utiliza para
convencê-los a seguir suas determinações.
O silenciamento midiático influenciado pelo poder
econômico dessas mineradoras agrava o desequilíbrio
informativo que caracteriza o sistema midiático mundial
dominado por grandes e poucas corporações. As
estratégias utilizadas pelas mineradoras para desmobilizar
os atingidos e as atingidas, a maioria pela negação dos
espaços de fala e pelo controle da informação, bastante
utilizadas desde 2015, têm a finalidade de dar grande
visibilidade a seus interesses ; a conduzir a opinião pública
a pensar que não medem esforços para compensar as
pessoas e o meio ambiente por suas perdas. Mas se os que
sofreram de perto com a tragédia pudessem ser ouvidos
com a mesma força, se pudessem pagar informações no
horário nobre da Globo, ficaria claro que as mineradoras
querem é retomar suas operações, postergar ao máximo as
ações de reparação e pagar o mínimo pelas indenizações.
A negação dos espaços de fala e o controle da informação
é uma tentativa sórdida, e já conhecida pelos moradores
de Mariana e adjacências do rio Doce, para favorecer
a imagem das empresas que buscam, a todo custo,
justificativas para retomarem suas operações.
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O que a Vale já fez por

Brumadinho?
))

Pagou milhões à
emissoras para transmitir
porpagandas enganosas.

))

Comprou todos os
outdoors de Brumadinho
e região.

))

Disparou diversas
mensagens para os
moradores da região para
controle de informações
sobre o reparo de danos.

))

Ainda não assumiu a
responsabilidade pelos
seus crimes.

Da qualidade das Alianças que temos e
fazemos no território de Brumadinho
Por Fernando Bretas (morador do bairro Casa Branca e
membro do Fórum dos Atingidos e Atingidas pelo Crime da
Vale em Brumadinho)
Desde o dia 25 de janeiro deste ano do senhor de 2019,
outro pedaço do Estado de Minas Gerais foi destruído
pela super exploração de minério. Quatro anos antes
eram Mariana e os municípios ao longo do Rio Doce que
haviam sido atingidos, sepultando uma das regiões mais
ricas e produtivas do Estado. Agora, Brumadinho e mais
17 municípios ao longo do rio Paraopeba, até Pompéu,
ainda, colocado em risco a captação de água para Belo
Horizonte, podendo atingir mais de 1 milhão de pessoas
só na capital mineira.
Se em Mariana a empresa responsável, aliada ao Estado
e ao município - coniventes com a super exploração sem
limites que flexibilizou leis de fiscalização e de concessão
de exploração – imediatamente tomou a iniciativa de
informar à população de que havia sido uma fatalidade, e
que as multas seriam impostas e a empresa e suas coligadas
fariam o necessário para restabelecer as condições de vida
das populações atingidas, em Brumadinho o buraco foi
mais embaixo. O mesmo discurso feito pela empresa e seus
comparsas (Governos Federal, Estadual e Municipal), nos
dias posteriores ao crime cometido pelas mesmas causas,
teve semelhanças com a realidade de Mariana. Porém, em
Brumadinho o povo foi mobilizado o mais rapidamente
possível e passou a exigir das instituições de Justiça uma
atuação coerente com sua função fundamental, que é a
de defender os interesses e os direitos constitucionais dos
cidadãos, sejam eles de que etinia e classe social forem.
A comoção mundial causada pelo número de mortes e
a fala infeliz da direção da empresa - querendo repetir os
argumentos que usara em Mariana, foi profundamente
arrogante ao declarar a importância estratégica da Vale,
minimizando o assassinato em série cometido -, também
ajudou a formar um consenso popular que apontou para
a falta de interesse dela em reparar prejuízos e indenizar
perdas de forma justa e aceitável. Com este sentimento
de indignação pelo ocorrido, mais a falta de alternativas
dos poderes públicos para atenderem os mais variados
problemas que vinham se avolumando no território, e
tomando a tragédia de Mariana como referência, um
grupo de cidadãos instituiu a Aliança Regenerativa (ARB)
de Brumadinho, cujo objetivo é trabalhar a regeneração
das populações, procurando, desde os primeiros dias após
o rompimento, recuperar a energia vital das pessoas e
comunidades para lutarem pelo resgate de seus modos de
vida e pela justa indenização daquilo que não tem como
ser retomado.
Desde então, a ARB vem, através da contribuição
de seus voluntários e de entidades da sociedade civil,
subsidiando via financiamentos coletivos, e outros tipos de
doações, projetos vindos de demandas sociais com baixo

custo econômico que possam causar grande impacto
positivo nas comunidades. Do outro lado, a Vale, cuja
prática através de sua afiliada em Mariana, chamada
Samarco, sempre foi no sentido de minimizar seus
custos nas reparações e indenizações e aumentá-los
proporcionalmente no marketing e na propaganda,
tem tentado dar o troco. Passado o “susto” inicial, e
contando com assessoria de empresas internacionais
de gestão de crises, a empresa nos ataca. Restabeleceu
o conluio com os poderes públicos fortalecendo sua
posição institucional. Comprou literalmente toda a
mídia regional, que passou a bombardear a população
com uma cantilena sem fim sobre os benefícios que a
Vale traz para os municípios por onde atua. Tem usado
as instituições estatais e paraestatais - como empresas
de saneamento Estadual e municipais, instituições
acadêmicas -, empresas estrangeiras e organizações
da sociedade civil que se dispõem a avaliar estudos,
análises de água e solo de forma parcial e não
conclusiva, para dar a impressão de que tudo no
território atingido transcorre como o esperado e todas
as atividades estão normalizadas. E como se isso não
bastasse, para Mariana criou a Fundação Renova e em
Brumadinho tenta emplacar a Aliança Brumadinho.
A saber, a Renova é uma espécie de ONG criada para
gerir uma massa de recursos destinados a desenvolver
os projetos de reparação dos atingidos pela Barragem
de Fundão e vem se baseando em duas premissas: (1)
quem define a condição de atingido é a empresa. (2)
quem determina qual a ação que será desenvolvida
para reparar também será a empresa. Já a Aliança
Brumadinho tem uma modus operandi um pouco
mais complexo e envolve o governo do Estado e a
iniciativa privada, mobilizada pelo governo federal e
coordenada pelo executivo municipal.
Trata-se de táticas diferentes mas que têm o
mesmo objetivo estratégico, tirar do olho do furacão
as empresas e deixar que a sociedade civil, com
o controle da Vale, tome o processo nas mãos,
descaracterizando, assim, tanto para os cidadãos
atingidos, quanto para as pessoas de modo geral, as
responsabilidades e violações que a empresa continua
a cometer. E assim vai se construindo um sistema
de opressão das populações atingidas que só vai
sendo combatido quando é desmascarado pela ação
conjunta. Como disse, existem Alianças e Alianças.
Por isso, a população precisa ter muito cuidado com
que tipo de alianças podemos e queremos estabelecer
laços. Especialmente nestes tempos pré-eleitorais,
onde promessas estapafúrdias são gravadas em vídeos
prometendo aquilo que não podem entregar. Cabe
a nós abrirmos os olhos da população para termos
a exata medida do tipo de pessoas e de empresas
estamos lidando.
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Você sabe o que é Psicologia Ambiental?
O Rede Soa Sirene conversou com a
psicóloga ambiental Hélcia Veriato para
saber mais sobre esse tema e entender
como ele pode ajudar a enfrentar o
problema das barragens de mineração
em Minas Gerais.
Refência de “A importância da comunidade local na pratica
de licenciamento ambiental no setor da mineração: Estudo
de caso barragem do fundão em Mariana - MG.
Helcia Maria Veriato da Silva Veriato Teixeira - FUMEC

Foto: Fabrício Igbó

Hélcia, afinal, o que é a psicologia ambiental?
A Psicologia Ambiental estuda a pessoa em seu contexto,
tendo como tema central as inter-relações da pessoa e
o meio ambiente físico e social. Portanto, atuamos na
busca da compreensão de uma influência recíproca que
existe entre a pessoa e o seu ambiente. Essa inter-relação
é dinâmica, tanto nos ambientes naturais quanto nos
construídos, porque os indivíduos agem sobre o ambiente
e esse se modifica e influencia o comportamento humano.
Então, não abordamos nem o indivíduo isoladamente, nem
o ambiente. Nosso discurso como Psicólogos Ambientais
é sempre na dimensão da inter-relação do homem com o
seu contexto ambiental. Mesmo assim, sempre colocamos
a pessoa como centro de nossa preocupação.

Mas o que vocês analisam?
A especificidade da Psicologia Ambiental é a de analisar
como o indivíduo avalia e percebe o ambiente e, ao mesmo
tempo, como ele está sendo influenciado por esse mesmo
ambiente. É nesse sentido que estamos interessados em
saber como o indivíduo percebe e reage às condições
adversas do ambiente, e essa influência depende de como
ele percebeu os diferentes aspectos estressantes decorrentes
do fato adverso exposto no lugar onde ele vive.

E o que você já percebeu nos territórios onde há
exploração de minério?
Morar nesses territórios requer resiliência frente ao medo
do rompimento, o que pode causar estresse. Esse estresse
é, certamente, uma palavra central, porque é o resultado
da interação entre esse indivíduo e o seu contexto físico.
Não é o contexto físico isoladamente que causará o
estresse. Não é a barragem diretamente que vai adoecer o
morador. O que pode provocar o estresse é a relação que a
pessoa tem com esse território que tem a barragem. Então,
é isso que nos interessa em Psicologia Ambiental e é isto
que faz com que ela seja cada vez mais importante para
resolver problemas, humano ambiental, e principalmente
em Minas Gerais.

Para você qual é o papel da mineração?
A mineração é uma das mais antigas atividades produtivas
exercidas pela humanidade. Ela é responsável pela base
da economia de muitos povos, mas ela provoca grandes
impactos socioambientais. Seus efeitos são de longo
alcance, partindo do local até mercados internacionais.
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Por esse aspecto, ela provoca um imenso debate com
relação aos processos de desenvolvimento sustentável.
Mas para que a mineração possa gerar possibilidades
de desenvolvimento sustentável há grandes desafios a
superar. A economia de base minerária carrega com
ela a “maldição dos recursos” ou seja: a abundância de
recursos naturais pode ser apontado como um sabotador
do desenvolvimento da região onde essa riqueza se
encontra. A robustez da exploração de minério, então,
ofusca o desempenho de outras atividades. Os indicadores
de economia revelam que há má distribuição de renda,
pouca diversificação econômica, o que, entre outros
aspectos, gera um capital de trabalho onde uma única
companhia é responsável direta e indiretamente pela força
de trabalho. E o ponto alto da maldição da mineração
em um país em desenvolvimento reside na tributação,
que exige competência e qualificação dos governantes
para administrar. Mas como se sabe o uso prudente desta
fonte de renda é caracterizado mais por uma exceção do
que pela regra. Diante disso, a maldição da mineração
é um importante alerta para a busca da compreensão de
soluções. Pesquisas já estão sendo desenvolvidas pelo
Banco Mundial e há uma opinião majoritária emergente
que aponta para as falhas institucionais e de políticas
inadequadas. Com base nesses referenciais teóricos é
que busco compreender a percepção das comunidades
atingidas pelo o rompimento da Barragem da Vale na
Mina de Córrego do Feijão, e que busco atuar junto aos
movimentos sociais e comunidade na perspectiva de
trazer contribuições para a ressignificação desse modelo
de desenvolvimento de base minerária.

Qual a sua conclusão sobre o contexto de barragens
em Minas Gerais?
Estamos em um Estado que carrega cunhado em seu
nome as marcas de um modelo maldito. A literatura
aponta que onde há mineração há pobreza e corrupção.
Portanto é desafiador que se crie mais largamente uma
prática de pesquisa e extensão em Psicologia Ambiental.
No Estado de Minas Gerais não há nenhum laboratório
de pesquisa de Psicologia Ambiental nas Universidades
até essa data, por não haver luz sobre esse caminho de
possibilidades que esse campo da Ciência e profissão
pode dar a esse Estado com mais de 700 barragens. Desse
modo, utilizo as palavras do promotor de justiça do meio
ambiente do Ministério Público de Minas Gerais, Carlos
Eduardo Ferreira Pinto, em sua participação no Seminário
“Paisagens que transformam”, realizado em maio de
2016, no Instituto Izabela Hendrix, e promovido pelo
Corpo de Bombeiros, onde ele apontou as questões sobre
as ilegalidades dos processos licitatórios de concessões de
construções de barragens no Estado e afirmou que não
basta melhorar a resposta frente ao desastre: “é preciso
enfrentar o sistema de controle e fiscalização. O Brasil
precisa modificar o ordenamento jurídico para lidar com
mecanismos de tutela da sociedade e evitar desastres
provocados pela ação humana. As barragens de mineração
elas não são estáveis, elas ficam estáveis.”
Saiba mais no blog do MICA

Renascer: Maria Betânia
e a força dos agricultores
rurais atingidos
Foto: Maria Betânia

Por Anna Quaresma (do coletivo MICA)
Com o apoio de Maria Betânia (agricultora rural e
moradora de Brumadinho)

U

m tempo atrás, apesar de já ter outro bom emprego,
Maria Betânia resolveu largar tudo para trabalhar
com o que ama: o campo. Agricultora e piscicultora,
hoje, ela tem além de peixes e galinhas, 17 gatos
e seis cachorros. É muito gratificante em meio a todo o
caos da vida moderna, com aquecimento global, desastres
ambientais e problemas sociais, encontrar pessoas que
nos inspiram a ser alguém melhor e a olhar para o nosso
planeta com mais cuidado. Pois bem, temos em Betânia
um exemplo disso e assim podemos enxergá-la como a
figura do que chamamos de uma mulher forte.
Após o falecimento do pai, Betânia criou os dois irmãos
com muito esforço. Sendo uma pessoa cheia de gratidão
e amor a Deus, ela carrega consigo valores inestimáveis:
é contra tudo que machuca a terra. Agrotóxicos, fogo,
etc. Betânia se enxerga, então, como parte da terra, e se
entristece com as queimadas, sente a dor, como se o fogo
também a machucasse. Para ela, ainda, a maior riqueza
está em transformar o lixo em luxo e devolver para o
campo o que se consegue retirar dele. Por isso, Betânia
é adepta da reciclagem nas suas mais diversas formas,
reutilizando a água de dentro de casa, dos tanques de
peixes e na irrigação das plantas.
Confesso que fiquei admirada com o trabalho da Betânia,
que além de tudo é especialista em plantas alimentícias
não convencionais (PANC’s). Dentre elas, a taioba, a
azedinha e a beldroega. Quase toda sua alimentação e
da família vem do cultivo da terra, que ela faz questão de
dizer que é um trabalho feito com o maior cuidado. Antes
do rompimento da barragem Córrego do Feijão, Betânia
também tirava a sua renda “da roça”, chegando a produzir
até duas toneladas de peixes por mês em seus nove
tanques de cultivo. Ela ainda fazia parte de um Grupo de
Agricultores Orgânicos e a cada 15 dias se encontrava com
os amigos que fez por lá. Era com as rodas de conversa,
troca de produtos e saberes que os agricultores da região
valorizavam os seus trabalhos e discutiam sobre possíveis
melhorias.
Em janeiro deste ano, Betânia fez sua última grande
venda: uma enorme quantidade de peixes, bananas,
laranjas, PANC’s, verduras e legumes. Mas, no dia 25
daquele mês, quando estava na cidade de Betim, ela
foi surpreendida pela ligação de um dos seus clientes,
que contou à ela sobre o rompimento da barragem em
Brumadinho e a alertou sobre os riscos. Aí, vieram as
notícias. O primeiro choque foi com a perda de amigos tão
valiosos. Logo depois veio o impacto financeiro com os

cancelamentos de suas mercadorias. Então, chegaram os
abalos psicológicos e morais. O que fazer?
Com medo da contaminação, que tinha sido amplamente
divulgada pela mídia, os clientes de Maria Betânia foram,
um por um, cancelando as compras. Porém, havia algo de
errado, pois o lugar onde ela mora não havia sido atingido
pela destruição da lama. A água que abastece sua moradia
e plantação vem de uma outra mina, diferente das que
foram contaminadas pelos rejeitos de minério da Vale.
Mesmo assim, com amostras enviadas para análise, os
problemas em sua vida continuaram crescendo.
Ela conta que hoje em dia existe muita dificuldade em
comercializar os produtos que vem da região atingida.
Seus poços estão lotados de peixes, mas as pessoas
associam a produção com a lama, e, desse modo, mesmo
quem não recebeu diretamente os rejeitos de minério vai
sendo atingido de outras formas.
No dia 5 de fevereiro de 2019, a Vale procurou Betânia
pela primeira vez. Na ocasião, ela contou a sua história
para a empresa. Falou sobre os prejuízos, os nove poços
capazes de produzir de 1,5 até duas toneladas de peixes por
mês, a quantidade e qualidade de suas plantas e animais,
entre outros detalhes. Os representantes da mineradora,
então, fotografaram todos os bens e produção de Betânia,
mas e as providências? Mesmo tendo sido “prometida” a
reparação, até o momento nada foi cumprido. Um certo
dia chegou até a sua casa ração para os cachorros e gatos.
Depois disso, enviaram essa ração mais uma vez. E foi só.
Desde então Maria Betânia faz denúncias e fala das
mazelas deixadas pela tragédia da Vale. E o que mais
surpreendente é a posição dela acerca de tudo isso. A
vontade de Betânia é a de querer informar a população e
que as pessoas tenham o hábito de uma alimentação viva,
orgânica e sem agrotóxicos.“Temos que falar, que lutar e
também encontrar saídas, pois a empresa não tem interesse
em salvar vidas”, desabafou.
Acreditando em uma futura reparação dos danos
ocorridos, Betânia afirma que é importante também, nesse
contexto, falar sobre os produtos que ainda estão limpos e
saudáveis e exaltar a produção dos agricultores da região,
desmistificando a ideia de que está tudo acabado. Ou seja,
Maria Betânia, mesmo com tanta luta, quer nascer de
novo após o crime, e deseja que a mesma saúde que ela
têm, obtida com base em uma alimentação viva e natural,
outros também possam ter. “Tenho certeza que nasci
pra preservar e celebrar a vida e que a Vale nasceu para
matar. Ela mata a natureza para criar bens financeiros. O
que importa para a Vale são coisas, não são as pessoas”,
finalizou. Por isso, ela também diz que não se pode esperar,
que é preciso agir. Descobrir um meio de reverter tudo isso.
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De: ativista
Para: futuros ativistas
Brumadinho, 08 de outubro de 2019.

Caros Leitores do Rede SOA SIRENE, venho à vocês com as seguintes
perguntas: Você já se perguntou como é ser um ativista? E como é ser um
ativista e defensor dos direitos humanos diante do crime da empresa Vale
S.A. em Brumadinho? Pois, hoje, estou aqui para te contar. Um ativista tem
que acompanhar todas as mazelas que surgem desse trágico momento que
toda população vive. Com isso, ele (ela) se torna uma mistura de psicólogo,
analista, amigo, advogado, jornalista, estrategista e soldado. Isso mesmo, um
soldado diante da guerra da ambição, da negligência e da omissão, não só de
uma empresa, mas de um sistema.
Ah, sim, não é fácil, pois a vida passa a ser um mundo de notícias,
mensagens, pedidos de socorro e intervenção, reuniões, mobilizações,
articulações e também de represálias, que essa guerra crava contra os que
enfrentam a desordem. Essas retaliações, de “não se sabe onde”, atingem sua
segurança e intimidade, invadem sua casa, agridem seu animal de estimação
(acredita que lhe quebram as costelas?), furtam seu lar, como se enviassem
um recado: “viemos aqui e fazemos o que queremos”. Bagunçam-lhe os
pertences, levam aparelhos de dados (pen drive, tablet, documentos) e você
perde seu emprego “por ter atividades externas”. Enfim, roubam-lhe além da
dignidade, a liberdade e o direito de expressão.
Não, não é fácil ser ativista, não mesmo. Criam boatos que circulam
desmobilizando e tentando por em “cheque” os motivos que te levam a carregar
a bandeira do coletivo para a tão sonhada justiça. Sim, te transformam desde
“cabo eleitoral” a alguém que tem interesses ocultos de glória. Tiram-lhe a
tranquilidade de atuação, te intimidam em reuniões públicas, trazem ou
tentam te trazer o medo. Não é fácil querido leitor, é duro, pesado, e a briga
faz com que te acrescentem o codinome de “louco(a)”. Mas, como se diz, “de
louco, todo mundo tem um pouco”. Então, podem invadir sua casa, atacar seus
animais, furtar seus instrumentos de trabalho, mas jamais conseguirão calar
o grito que vem da sua alma. Este grito contra o sistema, contra a ganância,
a negligência e a injustiça. E assim, você “segue o jogo”, como fala um grande
amigo: “cada dia com a sua agonia”.
E o que eu te digo é que não se escolhe ser ativista, porque isso não é uma
simples escolha. Você entra na luta quando te dói o calo, quando destroem
sua ideologia de vida para os seus filhos, quando fazem a mulher, mãe, dona
de casa, trabalhadora perder sua renda, sua perspectiva de vida, seus sonhos.
Por isso, não se acorda às 6 da manhã e se diz: “bom dia, a partir de hoje serei
ativista!”, não mesmo. É quando te colocam num pesadelo e você começa a
reagir por você, pelo seu amigo, seu vizinho, sua comunidade. É aí que de
repente você se dá conta, “me tornei um ativista!”.
O crime da Vale S.A. não somente transformou sonhos em pesadelos, ele
transformou, também, ou seria despertou, ativistas. E isso de se transformar
em um ativista é o que eu chamo de atender o grito interno da justiça e suas
consequências.
Assinado: Fernanda Perdigão (ativista defensora dos Direitos Humanos)
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