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indústria brasileira de 
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Atingidos da Amazônia resistem à 
destruição e lutam por projeto popular 
de desenvolvimento - Pág. 4 e 5

Após sete anos de luta, atingidos 
por Belo Monte conquistam 
direito à indenização - Pág. 3
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O ano de 2022 foi de grandes 
desafios, batalhas e vitórias 
importantes. Nas eleições jun-

tamente às forças populares, demo-
cráticas e de esquerda, conseguimos 
derrotar Bolsonaro e o neofascismo, 
mesmo que ele ainda persista como 
força social enraizada em diversos 
setores da sociedade. Ainda assim, 
a vitória eleitoral de Lula, na qual o 
MAB teve participação ativa, princi-
palmente através da construção das 
Brigadas de Agitação e Propagan-
da, trouxe uma sensação de alívio e 
a possibilidade da reconstrução de 
um país com distribuição de riqueza 
e justiça social. 

Esta vitória com uma pequena 
margem de diferença, no entanto, 
nos deixa alguns desafios, primeiro: 
de que somente avançaremos com 
nossas pautas se tivermos um ele-
vado grau de organização; segundo: 
nossas conquistas serão resultado 
das nossas lutas e mobilizações; ter-
ceiro: é preciso que avancemos no 
diálogo e enraizamento no povo, no 
campo e nas cidades; quarto: não po-
demos abandonar a perspectiva da 
transformação social, no sentido de 
construirmos uma sociedade mais 
justa; quinto: será necessário recons-
truir um campo político mais à es-
querda, especialmente com caráter 
de frente para fazer com que o próxi-
mo governo seja o mais progressista 
possível. 

Precisamos nos lembrar de que o 
governo Lula será tensionado pelos 
setores empresariais que o apoiaram 
a seguir um conjunto de políticas 

Vencemos 22: agora é horaVencemos 22: agora é hora
de resistência e ousadia!de resistência e ousadia!
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alinhadas ao neoliberalismo. Ocor-
re que as condições de vida do povo 
brasileiro são dramáticas. O custo de 
vida, retratado na inflação, está muito 
elevado e as condições de emprego e 
salário estão cada vez mais precárias 
e, em muitos casos, inexistem. Resul-
tado disso é que o preço dos alimen-
tos, da conta de luz, da água, do gás 
de cozinha e dos combustíveis não 
cabe mais no orçamento de parcelas 
significativas da população. 

Devemos, portanto, manter 
nossa autonomia com 

responsabilidade, no sentido 
de tensionar o governo 

quando este adotar medidas 
antipopulares e apoiá-lo e 
defendê-lo quando tomar 

medidas que representem 
avanços na melhoria de 

condições da vida do povo.

As forças neofascistas, no entanto, 
seguirão fazendo agitação e enfren-
tamento na busca por legitimidade, 
tanto para consolidar uma tentati-
va de golpe, como para enfrentar 
as medidas populares e sabotar o 
governo, acumulando força para as 
próximas eleições. Vale reforçar que 
os representantes desse movimento 
não hesitaram em utilizar novamen-
te métodos rasteiros como a mentira, 
ameaças, chantagens e manipulação 
durante o último processo eleitoral e 
continuarão fazendo na gestão Lula. 

Encerramos este ciclo com o sen-
timento de missão cumprida. Por ou-
tro lado, os desafios que se apresen-
tam irão requerer um elevado grau 
de organização e uma capacidade de 
mobilização e luta muito superior à 
que temos hoje. Desde já, nos prepa-
remos. 2023 já começou. Que tenha-
mos todos e todas um ano de muitas 
conquistas!
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Após sete anos de luta, atingidos por Belo Após sete anos de luta, atingidos por Belo 
Monte conquistam direito à indenizaçãoMonte conquistam direito à indenização
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Depois de um longo processo 
de lutas, as famílias remanes-
centes da Lagoa do Indepen-

dente 1, em Altamira (PA), conquista-
ram o direito à indenização. São 370 
famílias atingidas pela Hidrelétrica 
de Belo Monte, que vivem em local 
alagadiço, sujeitas à inundação e à 
contaminação sanitária. Essa con-
quista marca o capítulo final de uma 
luta que se estendeu por mais de 
sete anos.

O local já chegou a ser habita-
do por quase 1000 famílias. A maior 
parte, que morava em casas de pa-
lafitas, foi realocada em 2018, de-
pois de muita pressão sobre a Con-
cessionária Norte Energia, e sobre o 
governo federal. Na época, o Ibama 
reconheceu que as famílias foram 
atingidas pela especulação imobi-
liária causada pela construção de 
Belo Monte – um fato inédito e que 
foi possível graças à luta e organiza-
ção do MAB.

No entanto, por um critério elabora-
do pelo Ibama e aplicado pela empre-
sa, várias famílias que viviam no “en-
torno” da lagoa, em casas de alvenaria, 
ficaram de fora. Com o início da gestão 
Bolsonaro, o governo federal interrom-
peu o diálogo e a garantia do direito 
passou a depender da assinatura de 
um acordo entre a prefeitura de Alta-
mira e a Norte Energia. As negociações 
em torno deste termo se arrastaram 
por anos a fio. Além da organização 
no MAB, os atingidos contaram com 
apoio da Defensoria Pública da União 
para seguir demandando seus direitos.

No termo, a Prefeitura se com-
promete a receber o sistema de sa-
neamento básico, que ainda está 
parcialmente sob responsabilidade 
da empresa, além de outros “ativos” 
na cidade e a Norte Energia se com-
promete a remover e indenizar as 
famílias. A demolição das casas e a 
revitalização da Lagoa ficou sob res-
ponsabilidade da Prefeitura.

Alagamentos na região da Lagoa do Independente 1, em Altamira/PA - 2019

O tratamento dessas famílias será 
diferente das outras atingidas por 
Belo Monte na cidade de Altamira, 
uma vez que não há mais a opção 
por uma casa em um dos reassenta-
mentos urbanos coletivos. As famílias 
proprietárias receberão indenização 
em dinheiro e as famílias agregadas 
receberão indenização equivalente 
ao preço de mercado de uma casa de 
reassentamento. Os inquilinos terão 
direito a um aluguel social.

O MAB estima que cerca de 40 mil 
pessoas foram atingidas pela forma-
ção do reservatório da hidrelétrica de 
Belo Monte na cidade de Altamira.
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Esses quatro anos do governo 
Bolsonaro foram um verdadeiro 
inferno para a Amazônia e seus 

povos. Passamos por um processo 
de saque e destruição em um ritmo 
muito acelerado, que coloca em risco 
essa região cada vez mais estratégica 
para pensar um projeto de soberania 
no Brasil. 

O desmatamento explodiu e, em 
2021, atingiu o maior índice em dez 
anos, com a perda de mais de 13 mil 
km² de vegetação nativa, segundo 
o Prodes. Quando sair o balanço de 
2022, é provável que este triste recor-
de seja superado, uma vez que os aler-
tas em tempo real já detectaram 9.277 
km² desmatados de janeiro a outubro.

A volta do Brasil ao mapa da fome 
foi ainda mais terrível na Amazônia. 
A região norte tem o maior índice de 
insegurança alimentar, que atinge 
71,6% da população, segundo a Rede 
Brasileira de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e Nutricional 
(Rede PENSSAN). O grau mais grave, a 

Atingidos da Amazônia resistem à destruição e   lutam por projeto popular de desenvolvimentoAtingidos da Amazônia resistem à destruição e   lutam por projeto popular de desenvolvimento

fome propriamente dita, atinge uma 
em cada quatro pessoas na região.

Esse processo de destruição é ain-
da mais drástico para os povos indí-
genas, diante da postura deliberada 
de Bolsonaro em não demarcar “ne-
nhum centímetro” de seus territórios 
e enfraquecer as políticas públicas 
voltadas para os povos originários. 
Esses povos, que resistem há sécu-
los ao extermínio, vem sofrendo com 
a invasão de grileiros, madeireiros e 
garimpeiros, o que tem provocado 
inúmeros conflitos, destruição am-
biental, aumento de doenças e inse-
gurança alimentar.

No período Bolsonaro, 
o crime organizado se 

fortaleceu na Amazônia 
e aumentaram 

enormemente os riscos 
para os defensores de 

direitos humanos e 
meio ambiente.  

O assassinato do indigenista Bru-
no Pereira e do jornalista Dom Phil-
lips, no Vale do Javari, (AM) mostraram 
que ninguém está a salvo. Na lista de 
crimes incentivados por Bolsonaro, 
ainda está a destruição de cultivos 
de agricultores familiares, queima de 
escolas agrícolas e ameaças até mes-
mo contra crianças. De acordo com 
um estudo feito pelo Sinal de Fuma-
ça, em apenas três anos, o governo 
Bolsonaro somou o maior número de 
conflitos no campo de todo o período 
democrático, com 5.725, sendo 2.329 
deles na Amazônia Legal, uma média 
de dois por dia.

A violência não está só no campo, 
mas também nas cidades, uma vez 
que, das 30 cidades brasileiras com 
maiores mortes violentas por habi-
tante, 10 delas estão na Amazônia, 
segundo o Anuário Brasileiro de Se-
gurança Pública de 2022. Além dis-
so, um levantamento feito pelo The 
Intercept Brasil mostrou que houve 
uma explosão de clubes de tiro sob 
Bolsonaro, justamente nas regiões 
consideradas fronteiras do desmata-
mento. Na Amazônia, de 1974 a 2017, 
foram abertos 86 clubes de tiro. Ape-
nas nos dois primeiros anos do go-
verno Bolsonaro, houve a abertura de 
84 novos clubes. Esses lugares, que 
se beneficiam da legislação facilitada 
para o acesso às armas, têm servido 
para armar a base de extrema-direita 
ligada à destruição da floresta.

Os atingidos de toda a Amazônia, 
no entanto, resistem. Nos últimos 
anos, o MAB e entidades parceiras 
deram um salto de articulação e or-
ganização na região, cujo marco foi 
a realização de dois encontros regio-
nais de atingidos da Amazônia, um 
em 2019 e o outro em 2022. Nesses 
encontros, reunimos atingidos de 
todos os estados da Amazônia para 
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Atingidos e Atingidas do MAB na abertura do X FOSPA, Belém (PA)
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analisar a realidade, identificar os de-
safios e planejar nossas ações de luta. 
Além disso, seguimos na organização 
nos grupos de atingidos e investimos 
na formação política priorizando jo-
vens e mulheres.

A vitória eleitoral de Lula, em cuja 
campanha nos empenhamos, é uma 
vitória da Amazônia contra a destrui-
ção. O presidente assume seu novo 
mandato com o compromisso de 
zerar o desmatamento, fortalecer os 
povos tradicionais e valorizar a região. 
A retomada das articulações interna-
cionais, como a reativação do Fundo 
Amazônia, mostra que a região está 

no centro da estratégia de desenvol-
vimento e combate ao colapso climá-
tico do qual o mundo se aproxima.

Nesse novo contexto, os atingidos 
têm a preocupação de que a região 
possa voltar a ser palco de uma nova 
leva de megaprojetos, como foram as 
trágicas hidrelétricas construídas nas 
primeiras décadas do século XXI: Jirau, 
Santo Antônio e Belo Monte. Essas 
obras são verdadeiras cicatrizes aber-
tas nas regiões onde foram erguidas.

Além de hidrelétricas, há ainda pre-
vistos para a região projetos de minera-
ção predatória, como o da canadense 
Belo Sun, na Volta Grande do Xingu, a 

hidrovia do Araguaia-Tocantins e o cor-
redor logístico do Tapajós. Essas obras, 
que visam transformar a Amazônia 
num corredor de commodities, vão 
apenas aumentar as desigualdades, os 
conflitos e a destruição ambiental.

Nós, que fomos e somos atingidos 
por esses projetos, estamos organiza-
dos nos territórios para resistir, exigir 
política de direitos e reparação justa, 
tanto nas áreas camponesas, quanto 
urbanas. Queremos também desen-
volver nossas próprias experiências 
de transição energética aliadas à 
convivência com a floresta.

Estamos numa encruzilhada em 
que projetos antagônicos de desen-
volvimento se colocam a postos para 
a região. De um lado temos o capital 
transnacional, que vê na Amazônia 
uma fonte de recursos estratégicos 
para recompor suas taxas de lucro e 
maquia de verde um modelo que nos 
levará irremediavelmente para o fim 
do mundo, como já alertou o Papa 
Francisco. De outro lado, temos as 
experiências de resistência do povo 
amazônida, que sabe conviver com a 
floresta e coloca a vida no centro das 
prioridades. Esse povo quer ser prota-
gonista da construção de um projeto 
de real desenvolvimento para a Ama-
zônia, além de se somar na constru-
ção da soberania popular no Brasil.

. 

Encontro dos Atingidos e Atingidas da Amazônia
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Veredas Sol e Lares: geração distribuída Veredas Sol e Lares: geração distribuída 
de energia com gestão popularde energia com gestão popular

A partir de fevereiro de 2023, o funcionamento da Usina Veredas Sol e 
Lares (MG) beneficiará até 1.250 famílias de baixa renda com descontos 
na conta de luz, através de créditos de energia. Instalada em Grão Mogol 
(MG), a usina fotovoltaica será gerida pelos próprios beneficiários através 
da Associação Veredas Sol e Lares, fundada nos preparativos para o Semi-
nário Macrorregional do projeto em Araçuaí (MG). Fruto de anos de luta 
dos atingidos por barragens, o projeto é um marco mundial do direito à 
energia e exemplo de poder popular.
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Quando Lula assumiu em 2003, 
o setor elétrico convivia com 
dois grandes problemas e de-

safios: evitar novos apagões de ele-
tricidade e democratizar o acesso à 
energia elétrica. O alto custo da ele-
tricidade ainda não havia alcançado 
um patamar de problema a ponto 
de interferir na economia nacional. A 
questão exigia construir novas usinas, 
novas Linhas de Transmissão (LT), ins-
talar luz elétrica a milhões de famí-
lias, etc. E o Governo possuía ainda o 
Sistema Eletrobrás sob o controle do 
Estado, um sistema de financiamen-
to via BNDES eficiente e um cenário 
internacional favorável. Para o ano 
de 2023, a realidade do setor elétrico 
é muito diferente. Um novo governo 
terá desafios mais complexos a se-
rem enfrentados:

O primeiro desafio é que a reali-
dade atual é de alto custo da energia 
elétrica, com trajetória (já definida) 
de grandes aumentos pós-eleições. 
Preparou-se uma armadilha e tal si-
tuação poderá servir de instrumento 
de desestabilização de um governo 
popular. Não é demais lembrar que 
crises energéticas possuem histo-
ricamente grande repercussão no 
campo político. O alto custo da ener-
gia elétrica atinge diretamente duas 
áreas importantes da economia: de 
um lado a classe trabalhadora, que 
por meio das contas de luz de 77,5 
milhões de consumidores residen-
ciais. As famílias brasileiras gastam 
por ano cerca de R$150 bilhões com a 
conta de luz. O segundo grupo são os 
6,5 milhões de unidades consumido-
ras da pequena e média indústria/co-
mércio, onde o custo com o insumo 
se torna um mecanismo de estagna-
ção. Também existem ainda 4,5 mi-
lhões de pequenos agricultores que 
não possuem mais tarifa subsidiada.

O governo Bolsonaro deixou pre-
parado um enorme tarifaço para os 
próximos anos, são mais de R$500 
bilhões a serem pagos pelos consu-
midores de energia elétrica nos pró-
ximos anos, o valor foi revelado pelo 
grupo técnico (GT) de Minas e Energia 
do governo de transição. Contradito-
riamente, o Brasil possui uma matriz 
elétrica (hidráulica) de baixo custo de 
produção, mas o povo paga uma das 
tarifas mais altas do mundo. E este é 
um fator da desindustrialização. Essa 
é a nova e dura realidade das tarifas 
da energia elétrica em nosso país. 
E em plena crise da economia, para 
não virar fator de agravamento, essa 
questão necessitará ser enfrentada. 
Por fim, vale destacar que os grupos 
que mandam de fato no setor elétri-
co, estiveram na vanguarda dos que 
golpearam os governos do PT.

O segundo desafio é a questão da 
soberania no setor elétrico, que está 
completamente destruída e as es-
truturas estratégicas de Estado, para 
fazer política energética, capturadas 
pelo capital financeiro parasitário e 
setores neofacistas. Com a privatiza-
ção da Eletrobras, um novo governo 
terá poucos mecanismos estatais 
para fazer e desenvolver a política 
energética nacional, sem que haja 
reações e até boicotes. Quem contro-
lar a Eletrobras, também controlará 
a estratégia de operação das usinas 
hidráulicas e determinará o novo pa-
tamar de tarifa nacional.

A ANEEL virou um banco de mer-
cadores, totalmente capturada pe-
los interesses do capital. O Operador 
Nacional do Sistema (ONS) está ope-
rando as usinas para esvaziar reser-
vatórios, criar falsas crises e inflar as 
tarifas. A Câmara de Comercialização 
de Energia Elétrica (CCEE) virou uma 

ONG sigilosa das corporações. A EPE 
virou instrumento de estudos para 
privilegiamento de um seleto grupo 
de corporações.

O fato é que o setor elétrico brasilei-
ro caiu no controle de uma oligarquia 
financeira que prioriza o rentismo e 
não um Projeto de Desenvolvimento 
Nacional. Assim como está organiza-
do, a Política Energética Nacional vi-
rou instrumento de financeirização, 
com consequências graves para a de-
sindustrialização, desnacionalização 
e estagnação da economia brasileira.

É necessário recuperar a 
soberania, a começar pela 

reversão da entrega da 
Eletrobrás e por uma reforma 

profunda nas estruturas 
estratégicas de Estado para 

fazer política energética 
nacional a serviço de uma 

estratégia de desenvolvimento 
nacional, sustentável, com 

inclusão social e estabilidade 
de preços.

Em terceiro, deve-se considerar 
que existe uma bolha elétrica instala-
da com trajetória de crescimento até 
o ano de 2026, que inflaciona cada 
vez mais os preços da energia elétri-
ca. Criou-se um descompasso entre o 
crescimento da demanda e da oferta. 
A capacidade de geração, de trans-
formação e de linhas de transmissão 
aumentou muito, além da carga de 
energia, o que eleva o custo das tari-
fas cada vez mais. E a pauta dos agen-
tes empresariais do setor é criar um 
mecanismo perverso, que vai agravar 
ainda mais a crise, capaz de remune-
rar as usinas e linhas de transmissão 
ociosas como estratégia de reprodu-
ção dos negócios, via a chamada se-
paração do “lastro de energia”.
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A quarta questão, e não menos 
importante, é a privatização do siste-
ma Eletrobras, que vai impor grandes 
aumentos nas contas de luz. E o pró-
ximo ataque é sobre Itaipu. O sistema 
Eletrobras possui um parque de uni-
dades de produção e transmissão de 
eletricidade extraordinário, formado 
pelas melhores hidrelétricas e linhas 
de transmissão estratégicas, é com-
posta por empresas de enorme con-
tribuição histórica regional. A mais 
antiga delas é a Chesf, fundada em 
1945. Algo que levou 75 anos de tra-
balho, está literalmente sendo trans-
ferido criminosamente.

A primeira armadilha na privatiza-
ção da Eletrobras é que vai romper 
com os contratos de comercialização 
de energia amortizada que iriam até 
2042. A chamada “descotização” signi-
ficará quebra de contratos e o fim do 
atual preço de R$65,00/MWh para os 
7.850 MW médios de suas hidrelétri-
cas. A medida também inclui a ener-
gia produzida pela usina de Tucuruí, 
uma das maiores do país, e que frente 
a amortização total pode representar 
uma redução estrutural importante 
nas tarifas finais. Na prática, será o fim 
da energia amortizada.

A privatização também obrigará a 
contratação de 8.000 MW de usinas 
térmicas que terá como referência 
uma tarifa atual de R$ 400,00/MWh 
(base é o leilão A6/2019), mais 2.000 
MW de PCHs; três Programas Re-
gionais e mais a renovação das usi-
nas antigas do PROINFA (totalmen-
te amortizadas) a preços perversos. 
Sem contar, aqui, os custos desne-
cessários do Bônus de Outorga, que 
também cairão nas tarifas.

Criou-se um problema estrutural 
até 2052. Não se trata de algo pas-
sageiro. E consolidada a privatização 
da Eletrobras, a hidrelétrica de Itaipu 
será o centro do próximo ataque das 
corporações privadas. O Tratado vai 
até final de 2023 e o futuro da energia 
amortizada dessa importante usina 
está na pauta do dia.

Até mesmo organismos interna-
cionais, como o FMI e a OCDE, têm 
reconhecido a importância do uso de 
empresas estatais para garantir segu-
rança energética, custos adequados 
e para se alcançar as metas estabele-
cidas pelo compromisso global de re-
dução de emissões de gases do efei-
to estufa. É nessa linha, por exemplo, 
que atualmente a França avança em 
um processo de nacionalização de 
sua maior empresa de energia elétri-
ca, a EDF. Outros países têm atuado 
na mesma direção – segundo levanta-
mento do Instituto Transnacional (TNI 
2021), a Alemanha é o país líder em 
processos de reestatização no setor 
elétrico, enquanto a França lidera o 
número de reestatização do setor de 
saneamento. E a China, tem nas esta-
tais o instrumento estratégico para o 
desenvolvimento da economia.

Como quinto desafio está a ques-
tão do fim da energia amortizada 
com preço de energia hidráulica. 
O Brasil possui 219 hidrelétricas de 
grande porte. De acordo com os con-
tratos, 65.000 MW de potência hi-
dráulica estão totalmente amortiza-
das ou se aproximam para tornar-se 
amortizadas, como Itaipu e Tucuruí, 
por exemplo. Ao todo são 72 Hidrelé-
tricas. É necessário recolocar o de-
bate das usinas amortizadas no seu 
devido lugar. Há enorme potenciali-
dade para uma estratégia de recupe-
ração da economia e para servir a um 
Projeto estratégico de país.

Os reservatórios hidráulicos, junta-
mente com o sistema de transmissão 
interligado, linhas e transformadores, 
são ativos estratégicos para o processo 
de transição energética. A incorpora-
ção eficaz das novas fontes renováveis 
intermitentes na matriz (solar, eólica, 
etc) prescinde de uma base estável de 
geração, confiável, proporcionada jus-
tamente pelos reservatórios hidráuli-
cos e maior coordenação na operação 
dessas usinas pelo Estado.

A sexta questão é a política na-
cional de direitos dos atingidos e 
segurança em barragens. Existem 
três questões candentes urgentes: 
aprovação da Política Nacional de 
Direitos das Populações Atingidas 
por Barragens (PNAB); a Política Na-
cional de Segurança das Populações 
Atingidas em Barragens (PNSAB); e 
a reforma da política de Compen-

sação Financeira pelo Uso dos 
Recursos Hídricos (CFURH). No 
país das hidrelétricas não há 
direitos aos atingidos pelas usi-
nas e barragens.

E por último, necessitará 
organizar uma adequada es-
tratégia para a perspectiva de 
demanda internacional de ele-
tricidade renovável. É forte o de-
bate internacional da transição 
energética para as energias re-
nováveis. Também, a transição 
de automóveis a combustão 
(energia fóssil) para automóveis 

elétricos já é uma realidade em ace-
lerado processo mundial. Qual o pa-
pel do Brasil no mundo e qual a nos-
sa estratégia de geração e de política 
de industrialização nacional, esse é 
um dos desafios colocados para o 
futuro. No entanto, a transição ener-
gética não deve ser rebaixada apenas 
à escolha da matriz tecnológica e da 
melhor estratégia de industrializa-
ção. No centro da transição deve ser 
colocado as bases organizativas de 
uma nova política energética que ga-
ranta soberania, a justa distribuição 
da riqueza e o controle popular.
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Brigadas de Agitação e Propaganda Lula   Presidente se mobilizaram nas eleiçõesBrigadas de Agitação e Propaganda Lula   Presidente se mobilizaram nas eleições

Frente ao atual contexto e aos desafios 
colocados para o conjunto das organi-
zações populares no último período, 

apontamos linhas gerais para a construção 
de um plano de ação para eleger Lula pre-
sidente e contribuir para o avanço das de-
mais candidaturas populares nos estados 
brasileiros. Nosso plano foi dar prioridade 
à organização das Brigadas de Agitação e 

Propaganda em todo o Brasil no período 
eleitoral. Ao todo, foram constituídas 48 bri-
gadas, que envolveram aproximadamente 
3.000 militantes atuando em 13 estados, 
em diferentes regiões e municípios, além 
da colaboração com brigadas construídas 
por outros movimentos e a realização de 
campanhas em estados que não tinham 
brigadas formalizadas.

PARÁ
ESPÍRITO
SANTO

BAHIA BRASÍLIA

CEARÁ SANTA 
CATARINA
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SÃO
PAULO

RIO DE 
JANEIRO

RONDÔNIA

PIAUÍ

PARANÁ

RIO 
GRANDE 
DO SUL

MARANHÃO

MINAS 
GERAIS
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Depois de sete anos do rompi-
mento da barragem da Samar-
co (Vale/BHP Billiton), em Ma-

riana, e quatro anos do rompimento 
da barragem da Vale, em Brumadi-
nho (MG), as mineradoras seguem 
renovando a violação dos direitos dos 
atingidos. Até hoje, a Fundação Reno-
va e suas controladoras não promo-
veram as reparações determinadas 
pela Justiça para reverter as conse-
quências de seus crimes. 

Em Mariana, são sete anos de es-
pera pela reconstrução das casas 
destruídas pela lama. E mesmo as ca-
sas já construídas têm problemas em 
suas estruturas e não preservam as 
mesmas características das moradias 
anteriores dos atingidos (as). Os lotes 
são menores e não há acesso à água 
para a criação de animais. Além disso, 

As reivindicações permanentes e as As reivindicações permanentes e as 
conquistas da luta dos atingidos de conquistas da luta dos atingidos de 

Brumadinho e MarianaBrumadinho e Mariana

em toda a Bacia do Rio Doce, os mo-
radores não conseguem voltar à ati-
vidade econômica exercida anterior-
mente ao rompimento, porque não 
há possibilidade de uso do rio para a 
pesca, o garimpo, o turismo ou lazer.

Apesar das negações de direitos, 
a luta promoveu avanços considerá-
veis, como a mudança do juiz fede-
ral responsável pelo caso, a volta do 
Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) 
para indígenas e diversas categorias, 
a conquista de assessoria técnica, 
conforme processo organizado pelo 
Fundo Brasil de Direitos Humanos 
(FBDH) e o reconhecimento de tre-
chos do litoral norte do Espírito Santo 
como territórios atingidos.

Em Brumadinho (MG), atingidos 
(as) vão se reunir no próximo dia 25 de 
janeiro, quando se completam quatro 

Até hoje, atingidos e atingidas lutam por uma reparação integral e ambiental justa nas 
Bacias do Paraopeba e Rio Doce, mas celebram avanços e vitórias nos processos judiciais
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anos do crime no Córrego do Feijão, 
para celebrar conquistas da luta per-
manente por justiça e denunciar as 
violações de direitos, que seguem im-
pactando a vida da população do Vale 
do Paraopeba. Entre as reivindicações 
que serão reafirmadas, estão a puni-
ção da empresa responsável, a inde-
nização individual justa, a reparação 
ambiental do território e a solução de 
questões emergenciais relacionadas à 
geração de renda e à saúde coletiva.

Sobre esse último ponto, um dos 
principais dramas vividos pela po-
pulação do território é o contato dos 
moradores com o rejeito da minera-
ção, pois vários estudos realizados na 
região comprovam que os metais tó-
xicos lançados nos rios permanecem 
nas águas da Bacia do Paraopeba. A 
situação piorou diante de um contex-
to de mudanças climáticas no mun-
do, que provocou enchentes de gran-
des proporções no Brasil entre o final 
de 2021 e o início de 2022. Com isso, 
nas comunidades ribeirinhas do Pa-
raopeba e seus afluentes, as enchen-
tes atingiram as casas dos moradores 
com a lama tóxica que permanece na 
água, agravando os danos socioam-
bientais já causados pelo crime da 
Vale e comprometendo novamente 
a saúde da população, a produção 
agrícola e a segurança hídrica na Ba-
cia. Vale destacar que essas questões 
aumentaram as desigualdades so-
ciais entre os atingidos, que já se en-
contravam em vulnerabilidade social.

“Chegando ao fim do ano, atingi-
dos estão com medo e preocupados 
com novas enchentes e a Vale con-
tinua negligenciando a reparação 
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dos danos causados. Não existe reparação de 
danos sem que os atingidos tenham acesso 
pleno à água potável”, afi rma Taty Rodrigues, 
atingida de São Joaquim de Bicas.  

Outra importante reivindicação da popula-
ção é a garantia do direito à reparação relacio-
nada aos danos individuais, que estão sendo 
diagnosticados e sistematizados pelas asses-
sorias técnicas independentes ao longo destes 
últimos quatro anos. A Vale já foi condenada a 
pagar por esses danos, mas o juiz responsável 
pelo caso precisa decidir os valores e a lista dos 
atingidos a serem indenizados.

A experiência do Paraopeba mostra que é 
somente por meio das lutas e da organização 
popular que os atingidos podem conquistar 
seus direitos, já que as empresas criminosas 
tentam recorrentemente estabelecer acordos 
com o poder público para se eximir de sua res-
ponsabilidade. Um dos exemplos das conquis-
tas dos atingidos do caso Brumadinho é o aces-
so ao Programa Transferência de Renda, que 
está atendendo aproximadamente 120 mil mo-
radores de baixa renda da Bacia do Paraopeba.

Outro resultado da luta é o Plano de Recu-
peração e Desenvolvimento da Bacia do Rio 
Paraopeba e Lago de Três Marias, que prevê o 
direito de participação no acordo fi rmado en-
tre o governo de Minas, instituições de Justi-
ça e a Vale. Um dos anexos do acordo prevê a 
destinação de R$ 3 bilhões para a criação de li-
nhas de crédito e a realização de projetos cole-
tivos que serão executados nas comunidades 
atingidas pelo rompimento da barragem em 
Córrego do Feijão.

O MAB permanece na luta com os atingi-
dos para alcançar uma reparação integral e 
ambiental justa!.
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Conheça o acervo virtual Conheça o acervo virtual 
das arpillerasdas arpilleras

Desde 2021 nosso acervo virtual de arpilleras, está dispo-
nível no site, com uma seleção de peças têxteis sobre 
a luta das mulheres atingidas em defesa da vida. Com-

posto por quase 300 arpilleras, o acervo é resultado de um 
longo trabalho e produção criativa das mulheres atingidas 
por barragens através da técnica têxtil popular chilena, que 
incorpora elementos tridimensionais e retalhos de tecido 
aplicados em juta.

As peças são elaboradas pelo Coletivo de Mulheres do 
MAB de todo o Brasil durante encontros em que as atingi-
das discutem sobre os impactos causados pelas barragens 
em seus territórios e suas vidas pessoais. O acervo físico do 
MAB que está sendo sistematizado e digitalizado inclui pe-
ças de autoria de atingidas que vivem desde a fl oresta ama-
zônica até os pampas gaúchos, incluindo todas as regiões 
brasileiras.

Conheça em: mab.org.br/mulheres

ACESSE LENDO O CÓDIGO QR

Arpillera: “Defender a Amazônia é defender a vida”
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“A Ciranda é um espaço para as 
crianças ficarem enquanto os pais 

estão estudando, trabalhando. É um 
lugar educativo em que as crianças 
estudam e fazem muitas coisas le-

gais. Também é local de se reencon-
trar depois de muito tempo sem se 

verem, como aconteceu na pandemia, 
porque todo mundo agora está vaci-
nado. Hoje eu espero um Brasil me-
lhor para as crianças, que Lula possa 
melhorar os preços dos alimentos e a 

vida das pessoas pobres”.
Maria Haydée, 5 anos. Pará.

Neste ano, as crianças atingidas 
por barragens participaram 
ativamente das atividades or-

ganizadas pelo Movimento. Foram 
dezenas de cirandas infantis em todo 
o Brasil, durante a realização de ati-
vidades regionais, estaduais e nacio-
nais do MAB, além de ações de luta.

No primeiro semestre do ano, o des-
taque ficou para a criançada lutando 
pela aprovação da Política Nacional 
dos Atingidos por Barragens (PNAB), 
na Comissão do Meio Ambiente da 
Câmara dos Deputados. As crianças 
atingidas enviaram desenhos, vídeos 
e plaquinhas com as frases “APROVA 
a PNAB” para sensibilizar e estimular 
os parlamentares a aprovar a lei vol-
tada para a garantia dos direitos das 
populações atingidas. 

No segundo semestre, as crian-
ças se envolveram ativamente no 
processo eleitoral para eleger Lula 
Presidente. Em diversas atividades, 
elas se manifestaram e reivindica-
ram o Brasil que queremos para o 

O protagonismo das crianças atingidas por O protagonismo das crianças atingidas por 
barragens: contribuindo com energia barragens: contribuindo com energia 

e amor para mudar esse paíse amor para mudar esse país

CAÇA PALAVRAS

próximo período, um Brasil que, so-
bretudo, proteja e defenda os direi-
tos das crianças e dos adolescentes. 
Além disso, lutamos por um país 
que entenda o protagonismo das 
crianças como sujeitos políticos e 
de direitos, que devem ser ouvidas 
na tomada de decisão acerca dos 
projetos e políticas do país. 

 Vejamos alguns depoimentos das 
crianças atingidas:

“Amo brincar na ciranda e amo o 
presidente Lula. Lula será um bom 

presidente para o Brasil e cuidará das 
crianças e da família”.

Miguel, 4 anos. Piauí

“Esse ano eu gostei de entrar no 
MAB, ir nos atos com minha mãe, ir 
nas lutas, ir pra rua participar da 
Brigada de Agitação e Propaganda, 

participar da ciranda.  Realizei meu 
sonho de tirar foto com Haddad e 

com o Lula.  E outro sonho é que ele 
ganhou a eleição - o Papai Lula”. 

Kauany, 9 anos. São Paulo
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Mais de 1 milhão de pessoas podem ser Mais de 1 milhão de pessoas podem ser 
atingidas por Barragens nos próximos anos: atingidas por Barragens nos próximos anos: 

situação reforça necessidade de uma situação reforça necessidade de uma 
política de reparação e segurançapolítica de reparação e segurança

Levantamento inédito feito pela 
Deutsche Welle feita a partir 
de dados do Sistema Nacional 

de Informações sobre Segurança de 
Barragens (SNISB) mostrou que qua-
se 1 milhão de pessoas vivem perto de 
barragens potencialmente perigosas 
no Brasil. Os dados das barragens fo-
ram extraídos em fevereiro de 2022 e 
cruzados com uma grade do Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), com base em levantamen-
tos do censo de 2010. O número se 
refere às pessoas que vivem a menos 
de um quilômetro de uma das 1.220 
barragens do país classificadas como 
de alto risco e alto potencial de dano.

A maior parte das barragens en-
contram-se na região Nordeste e 
Sudeste do Brasil. Em setembro de 
2022, o Brasil teve 47 barragens em-
bargadas por falta de segurança. Os 
dados da Agência Nacional de Mine-
ração – ANM mostram que esse nú-
mero representa um crescimento em 
relação ao início do ano, quando 42 
estruturas foram interditadas por fal-
ta de declaração de estabilidade. En-
tre essas barragens, quatro estão no 
nível máximo de emergência, o que 
consiste em “rompimento iminente”.

O estado de alerta dos atingidos 
por barragens é justificável, já que as 
condições de segurança dessas es-
truturas deveriam ser periodicamen-
te revisadas e fiscalizadas levando-se 
em consideração eventuais altera-
ções pelo envelhecimento e deterio-
ração das obras, ou de outros fatores. 
De acordo com o último Relatório de 

Segurança das Barragens do Brasil, 
divulgado em 2020, entretanto, há 
poucas informações fornecidas pelos 
empreendedores responsáveis sobre 
a segurança das 21.953 barragens ca-
dastradas no país.

A intensificação das chuvas cau-
sadas pelas mudanças climáticas, 
principalmente nos verões, o risco de 
rompimento dessas barragens, a fal-
ta de informações e ações de controle 
e fiscalização podem fazer com que 

nos próximos anos se multi-
plique o número de pessoas 
atingidas.

Esse quadro reforça a pau-
ta histórica do movimento, a 
proposição de uma “política de 
reparação dos direitos dos atin-
gidos” e a criação de políticas 
e garantia de recursos para a 
“proteção e segurança das po-
pulações e comunidades atin-

gidas” no governo Lula e foi apresen-
tada e discutida em diferentes grupos 
de trabalho de transição de governo.

É a vez dos atingidos e 
atingidas! Garantirem seus 

direitos, segurança e reparação.
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No último mês de outubro, o pre-
sidente Ibama (Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) con-
cedeu licença prévia para a constru-
ção da Hidrovia Tocantins-Araguaia, 
em trecho dentro do estado do Pará.

O órgão já autorizou a explosão 
do Pedral do Lourenço, no Rio To-
cantins, e para dragagem de bancos 
de areia no curso do rio numa faixa 
de 177 quilômetros no curso d’água, 
para viabilizar a navegação de gran-
des barcaças. As obras vão impactar 
diretamente comunidades de pesca-
dores que vivem na região.

O próprio estudo e relatório de 
impacto ambiental do empreendi-
mento (EIA/Rima), elaborados pelo 
Departamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes - DNIT, apon-
tam a existência de cerca de 12 mil 
pescadores no território.

Segundo o Ministério 
Público, o DNIT precisaria 
“identificar a produção, o 

rendimento mensal e anual 
e o número de pessoas 

relacionadas à atividade 
pesqueira para todas as 

áreas diretamente afetadas 
pelo empreendimento 

antes de qualquer 
intervenção”. 

Por isso, o Movimento dos Atingi-
dos por Barragens (MAB), juntamente 
a outras organizações populares e as-
sociações de pescadores e ribeirinhos, 

Atingidos do Rio Tocantins lutam contra Atingidos do Rio Tocantins lutam contra 
projeto da hidrovia Araguaia-Tocantinsprojeto da hidrovia Araguaia-Tocantins

têm denunciado as violações de direi-
tos praticadas em nome do empreen-
dimento. De acordo com os morado-
res da região do Pedral do Lourenço, 
em Itupiranga (PA), eles não foram 
consultados sobre a liberação da obra.

Iury Paulino, coordenador do MAB, 
ressalta que a pesca é essencial para 
a segurança alimentar das famílias 
atingidas e, também, para a econo-
mia regional. Segundo ele, é inaceitá-
vel que as obras de dragagem e derro-
camento tenham início sem consulta 
prévia às comunidades afetadas pelo 
empreendimento. De acordo com es-
pecialistas, o Pedral do Lourenço é de 
extrema importância para a reprodu-
ção dos peixes da Bacia.

Durante o mês de janeiro de 2021, 
o MAB coordenou uma Caravana 
em defesa do Rio Tocantins, junto a 
outros movimentos populares, per-
correndo parte do trecho previsto 
para a construção da Hidrovia Ara-
guaia-Tocantins.  A expedição partiu 

Comunidades tradicionais não foram consultadas antes da emissão de licença prévia por parte do IBAMA

de Barcarena e passou por 11 muni-
cípios da região sudeste do estado, 
terminando em Itupiranga. Duran-
te a caravana, foram organizados 
debates com sobre os prejuízos so-
cioambientais irreversíveis do em-
preendimento para o modo de vida 
das cidades e comunidades locais. 

O projeto da hidrovia é encampa-
do pelo Programa de Parcerias de 
Investimentos - PPI, do governo Bol-
sonaro. A proposta é ampliar o trans-
porte de grãos e minérios pelo rio 
Tocantins até portos para escoamen-
to internacional. Pelo projeto, será 
possível a navegação de comboios 
formados por nove barcaças, cola-
das umas às outras. Além do prejuízo 
para a pesca, o projeto irá promover 
uma série de violações de direitos hu-
manos e impactos ambientais que 
são comuns na construção de gran-
des obras na Amazônia, incluindo 
a grilagem de terras, a poluição e o 
desmatamento da floresta.

Hidrovia Tocantins
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O Movimento dos Atingidos por 
Barragens (MAB) trabalha na 
construção de uma nova So-

ciedade, alternativa ao capitalismo. 
Essa sociedade deve considerar, res-
peitar e valorizar todas as pessoas 
e suas expressões de diversidades, 
crenças e liberdades. A luta contra to-
das as formas de exploração (econô-
mica, ideológica e social) e opressões 
(de gênero, de raça e étnicas/regio-
nais) são necessárias para a transfor-
mação da sociedade.

O Brasil é o país que 
mais mata pessoas LGBT 

no mundo, conforme o 
Grupo Gay da Bahia (GGB), 
com dados de 2021, ocorre 

uma morte a cada 29 horas, 
porém o número real deve 

ser ainda maior.  
Acreditamos que a luta pelos di-

reitos da população LGBT, assim 
como a extinção dos preconceitos e 
as discriminações, deve estar ligada 
à luta da classe trabalhadora contra 

Somos atingidos, somos diversidade, Somos atingidos, somos diversidade, 
na luta por direitos e uma nova sociedade!na luta por direitos e uma nova sociedade!

a exploração capitalista, que possui 
como parte estrutural, o patriarcado, 
o racismo, o machismo e a hetero-
normatividade. 

Em momentos de crise do capita-
lismo como o que estamos vivendo 
atualmente, é imprescindível lembrar 
que a LGBTfobia, bem como outras 
formas de descriminação, são partes 
estruturais desse sistema, e que, por-
tanto, agem mais fortemente agora, 
rebaixando o nível do debate, propa-
gandeando o ódio e sendo mais vio-
lento contra esses sujeitos. 

Esse movimento ficou muito visí-
vel durante as eleições presidenciais 
de 2018  e 2022 do Brasil, período em 
que as fakes news pautavam ques-
tões morais tocando no assunto da 
“família tradicional”, “banheiro unis-
sex”, “cura gay”, entre outras questões, 
que foram propositalmente coloca-
das de uma forma que induzia ao ódio 
e ao preconceito, regredindo o que já 
se tem de conquista do movimento 
LGBT e a compreensão deste assunto. 

Neste sentido, faz-se necessário 
reafirmar, que a luta contra a LGBTfo-
bia e demais formas de descrimina-
ção, é a luta contra o capitalismo que 
nos oprime. Não haverá revolução 
sem a libertação das diversas formas 
de descriminação, não somente pela 
beleza da diversidade, mas também, 
porque derrotar a estrutura patriarcal 
e heteronormativa é derrotar o capi-
talismo!.
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Ilustração: Gabrielle Sodré

Charge: João da Silva



Estamos num momento em 
que um novo capítulo pode 
ser escrito, mas isso exigirá 

estarmos organizadas e nas ruas 
exigindo mudanças. A fome, o de-
semprego, a carestia e a violência 
pesam sobre a vida das mulheres 
em todo o país. É na porta das tra-
balhadoras que a crise bateu pri-
meiro e, como resistimos, fomos à 
luta! Constatamos, a partir do tra-
balho que vínhamos fazendo com 
as populações atingidas, que há um 
maior engajamento e um protago-
nismo das mulheres na resistência.

Com o acirramento político no 
ano de 2022, tivemos que ir às ruas 
e convencer o povo de que precisá-
vamos de um projeto de país capaz 
de trazer esperança e dignidade 
para a vida do povo brasileiro. Nessa 
luta pela reconstrução do Brasil, as 
mulheres trabalhadoras foram e se-
guirão sendo uma das peças-chaves 
para a transformação do momento 
histórico pelo qual passamos. 

Só a luta trará conquistas às mulheres!Só a luta trará conquistas às mulheres!

Nós, mulheres atingidas por bar-
ragens, nos envolvemos em diversos 
momentos de construção e articula-
ção das lutas da classe trabalhadora 
e no fortalecimento da organização 
dos atingidos e atingidas. Nos últi-
mos meses, conduzimos os grupos 
e as instâncias do movimento na 
atuação eleitoral das Brigadas de 
Agitação e Propaganda Lula Presi-
dente. Ao todo, as mulheres signifi -
caram mais de 90% dos participan-
tes das Brigadas. 

Vivemos, porém, um capítulo 
triste na nossa história nesse ano, 
que foi a perda de uma companhei-
ra atingida por barragem, Débora 
Moraes, vítima de feminicídio. Infe-
lizmente, essa realidade ainda é es-
trutural no nosso país e foi intensi-
fi cada no governo Bolsonaro.  Uma 
mostra disso é o fato de que o go-
verno destinou, em 2022, o menor 
recurso dos últimos quatro anos 
para as políticas de combate à vio-

lência contra a mulher. O Atlas da Violên-
cia 2021, do Ipea, apontou que mais de 
66% das vítimas de feminicídio em todo 
país são mulheres negras. De 2016 para 
cá, o feminicídio aumentou quase 50%, 
segundo dados do CNJ.

Temos desafi os 
imensos, de curto, 
médio e longo 
prazo. É nossa tarefa 
seguirmos ocupando 
os espaços públicos 
com nossa luta, 
nossas cores e 
nossa coragem 
revolucionária 
e atuar para 
massifi car e 
fortalecer a 
nossa organização, com mulheres 
assumindo cada vez mais os 
espaços de decisão do Movimento. 
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imensos, de curto, 

prazo. É nossa tarefa 
seguirmos ocupando 
os espaços públicos 

Além disso, precisamos construir in-
cidência política junto às mulheres que 
ocupam os cargos de poder na política 
e com as mulheres que integram orga-
nizações aliadas. Também precisamos 
contribuir para que o feminismo seja dia-
riamente incorporado por toda a organi-
zação a partir do nosso método organiza-
tivo e, assim, se tornar intrínseco, ou seja, 
habitual em nossas relações.

O momento é de continuarmos quali-
fi cando a nossa ação e a nossa luta. Acre-
ditamos que o novo governo avançará nas 
políticas públicas em favor das mulheres. 
Para que isso que se torne realidade, po-
rém, precisaremos estar organizadas, 
unidas e no meio do povo, para fortalecer 
as reinvindicações da nossa classe.

Sem feminismo não há socialismo!
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