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MOÇÃO DE REPÚDIO AO CRIME AMBIENTAL DE BRUMADINHO/MG 

“Somos afligidos por todos os lados, mas não 

vencidos pela angústia; postos em apuros, mas não 

sem perder a esperança; derrubados, mas não 

aniquilados” (2Cor 4,8.9b). 

Divino, 27 de janeiro de 2019. 

 
Nós, povo de Deus, reunidos no Curso de Férias para Educadores Populares 2019, em Divino, nos 

solidarizamos com as Atingidas e os Atingidos pelo rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão 

em Brumadinho/MG, no dia 25 de janeiro de 2019. Essa barragem foi responsável pela produção de 7% 

(sete por cento) do volume total de minério de ferro explorado pela Vale no Brasil em 2018.  

Segundo o MAM - Movimento pela Soberania Popular na Mineração, em dezembro de 2018, a Vale 

obteve as licenças ambientais para ampliação da Mina do Córrego do Feijão de forma acelerada, 

desrespeitando os trâmites normais. O processo de obtenção das licenças foi realizado de maneira 

irresponsável, burlando os ritos tradicionais, negligenciando os impactos no abastecimento de água na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e contrariando a vontade popular que reivindicava a 

negação da ampliação do empreendimento.   

Esse crime ambiental causado pela Mineradora Vale até o presente momento matou 34 pessoas, e 

cerca de 350 ainda estão desaparecidas, além pessoas feridas e desabrigadas. Os rejeitos chegaram ao 

rio Paraopeba destruindo tudo em seu caminho, sejam casas, plantações, matas, animais e segue o leito 

correndo o risco de desembocar no Rio São Francisco, comprometendo o abastecimento de água em 

várias cidades entorno da RMBH. 

Outra barragem se rompe fazendo novas vítimas pela mesma empresa que não tem cuidado com a 

vida do povo, que visa somente explorar aquilo que deveria ser usado para o bem comum da população. 

Tudo o que a natureza nos oferece é bem de Deus.  Desde o ano de 2015 inúmeras denúncias vêm sendo 

feitas pelo MAB - Movimento de Atingidos por Barragens, sobre o risco de rompimento de barragens no 

estado de Minas Gerais, Comissão de Meio Ambiente da Província de Mariana e o Fórum Permanente da 

Bacia do Rio Doce. Demandamos justiça para todos os que foram atingidos há mais de 3 anos pelo 

rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG na bacia do Rio Doce e para  os de Brumadinho/MG 

na bacia do Rio Paraopeba.  

Reafirmamos nossa solidariedade à população de Brumadinho/MG e exigimos justiça. Estamos 

com os trabalhadores e trabalhadoras e famílias atingidas nesse momento difícil. Seguiremos firmes 

juntos, ninguém solta a mão de ninguém pelos direitos das atingidas e dos Atingidos. 

“Sejamos guardiões da criação, do designo de Deus escrito na natureza, não deixemos que sinais 

de morte e destruição acompanhem o nosso caminho” Papa Francisco. 

Pastorais Sociais da Diocese de Caratinga/MG, 4º Curso de Férias para Educação Populares, 

MAM, MAB, Comissão do Meio Ambiente – Província Eclesiástica de Mariana. 


