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RG/Per 

Prezados/as parceiros e parceiras, 

É com muita dor que acompanharemos as atividades em torno do primeiro aniversário do 
rompimento da barragem  I  da Vale S.A. em Córrego do Feijão. MISEREOR partilha a sua visão de 
que se trata de uma verdadeira catástrofe, fruto da ganância humana, e não de um acidente. Não 
poderíamos imaginar um evento mais angustiante para dar início ao novo ano de  2020. 

0  nosso profundo pesar e solidariedade se dirigem em primeiro lugar aos familiares e amigos 
das vítimas mortais e dos ainda desaparecidos. Os nossos sentimentos e pensamentos estão 
também com todas as pessoas, que de alguma forma foram afetadas pela tragédia: as famílias 
que perderam as suas casas, membros de povos tradicionais e indígenas cujas terras foram 
contaminadas, agricultores e agricultoras que perderam a sua base de subsistência, as 
comunidades que continuam com acesso limitado  ä  água potável. 

Também nos queremos mostrar solidários com todas as comunidades que vivem no entorno de 
barragens com nível de segurança crítico e também com aquelas comunidades que estão sendo 
terrorizadas pelo acionamento de sirenes de emergência pelas empresas mineradoras. 

MISEREOR  está acompanhando atentamente o debate  politico  respeitante  ä  mineração e às 

intenções de expansão destas atividades em Minas Gerais e em todo o Brasil. Nossa especial 

atenção recai sobre os desenvolvimentos jurídicos em relação  ä  responsabilização da Vale  S.A.  e 
da  TÜV Süd  tanto na Alemanha como no Brasil. A recente denúncia encaminhada pelo Ministério 
Público de Minas Gerais  ä  justiça contra as duas empresas assim como contra  16  funcionários e 
que quase coincidiu com o aniversário da catástrofe é para nós um sinal de esperança. Estamos 
cientes de que se trata apenas de uma pequena primeira vitória num processo que não poderá 

nunca aliviar a dor dos familiares das vítimas. Esperamos, contudo que ela confira coragem  ä 
sua eterna luta pela verdade! 

Saibam que a nossa sede por justiça também se traduz num trabalho de incidência política firme 
e incisivo junto ao governo alemão, assim como aos vários organismos da União Europeia. 
Principal destaque e agradecimento merecem, porém todos e todas vocês que diariamente 
abraçam esta causa com uma garra e convicção inesgotáveis, tendo sempre como horizonte uma 
convivência humana e uma interação com a nossa Terra Mãe mais justa e pacífica. 

Vorstand: 

Msgr. Pirmin Spiegel (Vorsitzender),  Dr. Martin  Bröckelmann-Simon,  Thomas  Antkowiak 
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Dr. Martin Bröckelmann-Simon Dr. Neer Richa-rz 

Diretor  de  Cooperação Internacional Chefe  do Dept.  América  Latina 
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Confiantes de que nossa ação conjunta fortalecerá ainda mais nossos laços de amizade e 

confiança, nos despedimos com 

Um  abraço solidário, 

Também em nome  de  todos  do Dept.  América  Latina 
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