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5 anos do Desastre da Barragem do Rio Doce 

Entrevista com Monica dos Santos, atingida de Bento Rodrigues, 
Mariana, pelo rompimento da barragem de rejeitos do Fundão 

Por Cáritas- Minas Gerais – Brasil, Conectas Direitos Humanos e 

Centro de Informação sobre Empresas e Direitos Humanos 

13 de outubro de 2020 

1. Como se chama? De onde você é? Como foi atingida pelo rompimento da Barragem de 
Rejeitos do Fundão? 

Me chamo Mônica dos Santos, sou moradora e atingida de Bento Rodrigues. Eu fui afetada 
perdendo tudo que tinha. Casa, história, sonho, projeto de futuro, bens materiais e imateriais, 
amigos...Ou seja, toda a minha vida.  

2. Depois de 5 anos, qual é tua situação e a situação em geral das comunidades atingidas? 

O crime não foi só no dia cinco, ele vem se renovando a cada dia, quando vivemos na incerteza 
do que vai acontecer, enquanto temos os nossos direitos sendo violados.  Estamos adoecendo 
e morrendo sem ser indenizados e sem ver as nossas moradias.  Em cinco anos, na minha vida, 
nada mudou, a não ser a perda do meu irmão, sem ao menos ter nos ajudado com o projeto 
de nossa casa, e sem ser indenizado.  Costumo falar que essa vida não é a minha. Essa vida, 
que estou nela hoje, foi imposta pelas empresas assassinas, onde vivo o medo, a incerteza... 
Sem contar as inúmeras reuniões e audiências. Essas, exaustivas, e, muitas vezes, a grande 
maioria, sem obter êxito. As comunidades não evoluíram muito. O prazo para a entrega dos 
reassentamentos é para 27 de fevereiro de 2021. As empresas até vão colocar a culpa na 
pandemia, o que não é verdade. Sendo que em dois anos ela conseguiu fazer duas casas no 
reassentamento de Bento, imagine quando ela vai terminar as outras duzentas e poucas casas. 
Isso, no reassentamento de Bento, fora os outros reassentamentos. A verdade é que as 
empresas que cometeram o assassinato é que estão colocando os preços que elas devem 
pagar. O que eu não acho justo. É o mesmo que eu matar alguém e eu mesmo estipular a pena 
que devo pagar. Claro, eu não vou estipular pena alta, ou quase nenhuma, se possível, né? É o 
que as empresas vêm fazendo a todo momento. O fato é que nesses cinco anos já perdemos 
muitos moradores, entre jovens e idosos. Às vezes acho que as empresas estão esperando que 
morramos todos para que elas se isentem de fazer a reparação. Os atingidos que foram 
indenizados só aceitaram pelo cansaço e por medo de morrer sem ver a cor do dinheiro. Sendo 
que esses valores foram impostos pelas empresas. Eles até tiveram a opção de entrar na 
justiça, o que a grande maioria não quis pelo fato da justiça ser muito lenta, da justiça ser 
demorada. E como a gente tem visto a cada dia um amigo, um morador, um atingido morrer, 
então, esse medo, ele permanece em toda a comunidade, em todos os atingidos. De morrer 
sem ser indenizado, de morrer sem ver a sua moradia, de morrer sem ver a sua comunidade 
junta de novo.  É o que mais tem acontecido.  
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3. Você sente que você foi reparada pelos danos sofridos? 

Eu não me sinto reparada. Primeiro, porque nem conseguimos fazer o desenho da nossa casa, 
pois a Renova não nos quer dar o nosso direito. Sendo que eu não acho que sou eu que tenho 
que provar o que eu tinha. Quem tem que provar é elas, as empresas assassinas. Segundo, que 
ainda não fomos chamados para negociação, sendo que o valor que as empresas vir a oferecer, 
no meu ponto de vista, elas sempre vão estar me devendo. Pois eu tinha coisas que ninguém 
vai me devolver, e não tem como restituir. E não há dinheiro no mundo que pague o que eu 
tinha, a vida que eu tinha, o futuro que eu tinha planejado pra mim. 


