
Solidariedade Internacional a Dom Vicente
Bispo auxiliar na Arquidiocese de Belo Horizonte

Somos organizações internacionais e movimentos sociais que lutam pelos direitos
humanos, pela justiça social e trabalham pela transformação da sociedade, para
eliminar a pobreza, as desigualdades sociais e a destruição da natureza. Estamos nos
unindo para denunciar as ameaças à vida de Dom Vicente Ferreira, bispo auxiliar da
Arquidiocese de Belo Horizonte (Brasil).

A ruptura da barragem em Brumadinho em 2019, operada pela empresa multinacional
Vale, matou 272 pessoas e mudou para sempre a vida de milhares de pessoas em
Brumadinho e na bacia do Paraopeba. Desde então, assistimos ao trabalho realizado
pela equipe da Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário, da Arquidiocese de Belo
Horizonte, sob a coordenação do Bispo Dom Vicente de Paula Ferreira. Dom Vicente
trabalhou incansavelmente para apoiar as famílias das vítimas em sua luta contínua
pela reparação integral e justiça. Soubemos que em 12 de novembro, devido a suas
posições em defesa dos direitos humanos e da natureza, homens armados
desconhecidos intimidaram recentemente Dom Vicente após a celebração de uma
missa.

Neste mesmo contexto, estamos testemunhando o desmantelamento das políticas
públicas, a flexibilização da legislação de proteção ao meio ambiente e aos defensores
dos direitos humanos em nível estadual e federal.

Os casos de perseguição e ameaças contra os defensores dos direitos humanos no
Brasil aumentaram significativamente nos últimos anos. Não devemos normalizar esta
prática criminosa que procura silenciar a voz daqueles que lutam pela defesa da vida.
Dom Vicente é um dos muitos Bispos e representantes da Igreja que enfrentam um
número crescente de ameaças por seu engajamento socioambiental. O incidente de
intimidação de Dom Vicente mostra a importância da proteção dos defensores dos
Direitos Humanos e da solidariedade internacional.

Expressamos nossa solidariedade e afirmamos nosso total apoio às atividades de
defesa de direitos humanos realizadas pela Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário.
Permaneceremos unidos na luta pela justiça e pela reparação integral. Exigimos do
Estado brasileiro que proteja efetivamente os defensores de direitos humanos e do
meio ambiente e pedimos às autoridades competentes que investiguem os autores da
tentativa de ataque a Dom Vicente, e que levem à justiça os que estão por trás o mais
rápido possível. Somos solidários com Dom Vicente e com todos aqueles que colocam
suas vidas em risco para proteger os direitos humanos e o planeta.


