
E CARTA DE EXIGÊNCIAS 
 

INTRODUÇÃO 
 

Nós, atingidos de BENTO RODRIGUES organizamos essa manifestação PACÍFICA para 

demonstrar nossa insatisfação com tratamento feito pelas empresas mantenedoras 

(Samarco, Vale S/A e BHP Billiton) e sua representante FUNDAÇÃO RENOVA. Estamos 

cansados de tanta enrolação. A Renova é muito burocrática, fazendo coisas simples, 

como por exemplo, um atingido se mudar de casa se arrastar por meses, aumentando 

a angústia e maltratando ainda mais os atingidos que já estão vivendo numa 

vulnerabilidade extrema. 

O processo de reassentamento, nosso principal desejo, está atrasado e não temos 

informações concretas dos processos, a Renova sempre se exime da culpa transferindo 

responsabilidades para terceiros, já aprovamos dois projetos e não houve andamento. 

Essa indefinição e demora está ceifando cada gota de esperança que temos de 

retomar nossos modos de vida. O acordo que constituiu a Renova foi muito cruel com 

os atingidos, deram ao AGRESSOR (as empresas) carta branca para reparar as VÍTIMAS 

(os atingidos), da forma e quando quiseram, todo o escopo da Renova é voltado para 

limpar a imagem das empresas, não se importam com o sofrimento das famílias. Se 

reúnem em salas com ar condicionados e cafezinho na mão, para delegar nosso futuro 

enquanto padecemos de tristeza. Estão comprando a omissão do poder público com 

migalhas para continuar cometendo suas atrocidades. As propagandas que a Renova 

mostra para sociedade com o compromisso de corrigir o desastre, se pousa de boa 

samaritana, não reconhece o erro, e sempre traz a sensação que estão melhorando, 

que os problemas causados pela lama são inferiores ao que estão corrigindo, usam 

obrigações, COMO TRANSPORTE ESCOLAR, colocando nossas crianças de alvos, 

fomentando a ira das pessoas e reforçando a hostilização, nos fazendo passar por 

usurpadores. 

Estamos cansados de sermos maltratados, é muito triste depois de tudo que passamos 

ter que protestar para conseguir nossos direitos. É lamentável ver o poder público se 

eximindo da sua responsabilidade, que é zelar pelo povo, e se curvar às vontades das 

empresas que destruíram toda história de seus filhos, assistindo esse algoz e 

continuando suas barbáries. 

Esse ato é o ressurgimento de uma comunidade que vivia tranquilamente e que foi 

expulsa repentinamente (compulsoriamente), sem chance de defesa. Não negociamos 

com a onda de rejeito, tivemos que correr para não morrer, e sem a ajuda divina e da 

nossa união, muitos de nós não estaríamos aqui hoje lutando. Somos exemplo de 

superação e pretendemos retomar nossa história e lutaremos com todas as forças para 

que tudo não fique no esquecimento. Durante esse tempo ficamos em estado de 

choque, nos amedrontamos com tanta hostilização e repudio da sociedade, 

ressaltando que parte dessa discriminação é advinda das propagandas que as 

empresas fazem, até um aluguel de campo por quatro horas é capaz de causar a 

revolta em algumas pessoas. Estamos vulneráveis, mas encontramos forças para lutar, 



no dia 5 de novembro de 2015, com a proteção divina e união conseguimos nos salvar, 

não podemos padecer de tristeza e esperar pelo pior, vamos unir nossas forças para 

garantir um futuro digno para as crianças e que os mais velhos voltem a ser felizes, 

vamos lutar para que nenhuma pessoa continue sofrendo. Diante tantos problemas e 

insatisfações listaremos abaixo nossas exigências: 

 

REINVINDICAÇÕES 

 

1. Informações PRECISAS e TRANSPARENTES do processo de REASSENTAMENTO, 

cada etapa concluída e quais devem acontecer para iniciar as obras, mesmo 

sabendo que depende de terceiros, queremos uma estimativa de prazos; 

 

2. Uma reunião com o PRESIDENTE da Renova dentro de 15 (quinze) dias, a partir 

dessa data, com local e horário definido pelos atingidos. Entendemos que para 

acabar com a burocracia e conter essa ENROLAÇÃO temos que discutir o formato 

que temos hoje, onde os acordos têm uma escala, queremos OTIMIZAR essa escala 

e dialogar para FIRMAR ACORDOS com funcionários que possam DECIDIR. Muitas 

das discussões se arrastam por falta de AUTONOMIA dos que estão em diálogo 

com os atingidos; 

 

3. Uma reunião com o Ministério Público Estadual de Minas Gerais, na pessoa do 

Procurador Geral de Justiça dentro de 15(quinze) dias, a partir dessa data, com 

local e horário definidos pelos atingidos. Queremos discutir o FORMATO das 

negociaões com as empresas. Entendemos que o modelo atual É DESFAVORÁVEL 

para os atingidos, onde o ambiente é HOSTIL e INIBIDOR. Defendemos que os 

acordos sejam firmados entre atingidos e empresas num local que propicie o 

DIÁLOGO ABERTO e que os atingidos sejam OUVIDOS e tenham suas SUGESTÕES 

CONSIDERADAS, com mediação do Ministério Público local (dr. Guilherme de Sá 

Meneghin) e posteriormente homologados pelo judiciário; 

 

4. Uma reunião com o PREFEITO de Mariana, dentro de 15(quinze) dias a partir dessa 

data, com local e horário definido pelos atingidos. Queremos explicações da 

OMISSÃO e complacência do poder público com toda essa situação, o poder 

público não pode renunciar seu povo, não somos alienigenas, somos filhos dessa 

cidade, mas estamos condenados a nossa própria sorte; 

 

5. Exigimos que as empresas divulguem em rede NACIONAL uma nota assumindo que 

são CULPADAS pelo mal causado aos atingidos durante esses quase dois anos e 



meio, reconhecendo as obrigações de suas ações e não melhorias para o meio 

ambiente e na vida das pessoas, além de realizar campanhas contra HOSTILIZAÇÃO 

que sofremos diariamente; 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

Pedimos desculpas e compreensão das pessoas que tiveram sua rotina alterada por 

causa desse ato, porém foi a única forma legítima que encontramos para chamar 

atenção das autoridades e das pessoas para as atrocidades que sofremos diariamente. 

Esperamos que a Renova, as empresas, o MPMG e o Prefeito atendam nossas 

solicitações para um diálogo transparente e aberto aqui em Mariana e que consigamos 

aparar as arestas e encontrar uma solução viável capaz de devolver esperança para os 

atingidos. 

 


