
SÍNTESE
A Comissão de Política Hídrica, Energética e Mineraria realizou, nos
últimos dois meses, dez audiências públicas para debater os problemas do
setor mineral no Estado, traçando um diagnóstico do segmento e
identificando os obstáculos que hoje comprometem seu desenvolvimento

BALANÇOMINERAL
ão se deve afirmar que as
atuais iniciativas do Poder
Legislativo estadual, em re-
lação aos setores de geologia
e mineração, decorrem, tão-
somente, do fato de haver
crise interna na estrutura
organizacional do sistema
operacional de recursos mi-
nerais do governo do Estado,
especialmente na Companhia
Mineradora de Minas Gerais
(Comig).

Primeiro, porque aAssem-
bléia Legislativa de Minas
Gerais, através de sua co-
missão técnica específica
para o setor mineral, sempre
esteve atenta às questões do
setor, desde o início do pro-
cesso constituinte de 1988.
Lembremo-nos da realização,
pela referida Comissão de
Energia, Minas e Metalurgia
(naquela época, chamava-se

assim), de três importantes painéis: um antes do início dos
trabalhos da constituinte estadual; outro durante a elabora-
ção da Constituição Estadual; e mais um após a promulgação
da Constituição vigente. O conteúdo de todos esses painéis,
muito produtivos e marcados por uma intensa e profícua
presença de legítimos representantes da sociedade civil
organizada, encontra-se publicado pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, sob o título "Simpósio de
Política Mineral".
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Segundo, porque a crise do sis-
tema estadual de geologia e mine-
ração tem sido permanente, des-
de que esse sistema foi criado e
implantado, assentando-se em
bases jurídicas não consolidadas,
não cimentadas por definições e
determinações políticas suficien-
temente fortes para sustentar sua
atuação ao longo do tem-
po, de modo eficiente,
de conformidade com os
interesses da grande
maioria da população.

Quem dera que tudo
se resumisse a uma sim-
pies crise interna de
gerenciamento da
Comig, caracterizada
por repressão aos sindi-
calistas (representantes
dos que trabalham na
empresa) e demissões
em massa, surgidas a
partir de um confronto
localizado. Isso seria
fácil de ser resolvido,
pelas partes envolvidas,
na Justiça do Trabalho
e outros foros adequa-
dos. Infelizmente, a
questão Comig está den-
tro de um contexto
maior, de mais difícil
percepção, que envolve a necessi-
dade de intervenção do Poder Le-
gislativo estadual.

A audiência pública de caráter
extraordinário, requerida pelos
deputados da Comissão de Políti-
ca Energética, Hídrica e
Minerária, que foi dividida em
várias sessões temáticas, traçan-
do um completo perfil da estrutu-
ra e da natureza do setor mineral,
decorre, isto sim, da necessidade
que a sociedade tem de dar um
balanço periódico da atividade
setorial.

Estão sendo expostos, na cita-
da audiência, importantes fatos,
parâmetros e opiniões sobre o co-
nhecimento e o aproveitamento
econômico dos recursos minerais
ocorrentes em Minas Gerais, atre-
lando-se os temas de caráter pu-
ramente técnico, de cunho geoló-
gico e tecnológico, às discussões

do campo da política e da admi-
nistração, com ênfase para a de-
finição do papel do Estado no se-
tor mineral, seja como agente
normativo e fiscalizador, seja
como indutor do desenvolvi-
mento.

Há um determinado momento
em que trabalhadores, empresá-
rios e governo não podem mais
conviver com instabilidades
socioeconômicas e políticas de
caráter estrutural, restando-lhes
acionar mecanismos que possibi-
litem o entendimento e a constru-

ção de novas relações.
Não há espaço mais legítimo

do que o oferecido pelo Poder Le-
gislativo, e mecanismos mais
confiáveis do que os de natureza
legal, gerados na Assembléia
Legislativa, para abrigar e aten-
der às entidades e aos cidadãos
que desejam dialogar, construin-

do ou reformulando po-
líticas públicas.

Os cidadãos do setor
mineral sabem disso,
porque aprenderam a se
utilizar do espaço
legislativo, tão logo lhes
foi possível, após a que-
da da duradoura dita-
dura militar, iniciada
com o golpe de 1964. E,
ao apoiarem as iniciati-
vas de discussão, os de-
putados estaduais de
Minas Gerais vêm dan-
do uma importante de-
monstração de elevado
espírito público para
todas as casas legis-
lativas do País, incenti-
vando a construção de
um regime que se quer
muito mais democráti-
co ainda do que já se
mostra.

Assim, as salas da Assem-
bléia Legislativa de Minas Ge-
rais, mais uma vez, abrigam sin-
dicalistas, representantes dos tra-
balhadores, empresários, pesqui-
sadores, cientistas, presidentes e
diretores de empresas privadas e
estatais, funcionários públicos, di-
rigentes da administração direta
e indireta, prefeitos municipais,
secretários de Estado, todos im-
buídos no propósito de dar um
balanço da situação do setor mi-
neral, procurando traçar perspec-
tivas de crescimento harmônico
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desse setor no âmbito do cresci-
mento do conjunto da economia,
respeitados os princípios e dire-
trizes da preservação do meio
ambiente.

Em nenhum momento, a
grande maioria dos participantes
das sessões da audiência pública,
coordenada pelos deputados, dei-
xou-se levar pelas superadas e
apaixonantes provocações do
corporativismo exacerbado, de-
monstrando alto grau de poli-
tização, não cedendo aos cantos
de sereia da vaidade pessoal.
Quase todos estão cientes de que
participam de reuniões de traba-
lho sustentadas pelo erário públi-
co e, portanto, viabilizadas pelo
esforço de milhões de cidadãos
anônimos, muitos deles carentes
de reconhecimento, sobrevivendo
à margem da sociedade de consu-
mo ou até mesmo dela excluídos
pela perversa distribuição da ren-
da. No fundo, quase a totalidade
dessas pessoas sabe que, em volta
de si, existe um universo formado
pelos segmentos que representam,
não sendo ética a postura de defe-
sa de interesses pessoais ou de
grupos isolados.
Produção mineral - Minas Ge-
rais ainda é o maior produtor de
minérios do País. Quando se ex-
cluem petróleo e gás natural, que
por razões geológicas o Estado
não produz, verifica-se que a par-
ticipação de Minas Gerais no va-
lor da produção mineral brasilei-
ra situa-se em torno de 30%.

Cerca de 85% do valor da pro-
dução mineral do Estado, avalia-
da em torno de 2,4 bilhões de
dólares por ano, refere-se a miné-
rio de ferro (metade do valor),
calcário, ouro, zinco, água mine-
ral, fosfato e bauxita (minério de
alumínio).

Os produtos minerais,
notadamente minério de ferro,
ferro-gusa, ligas metálicas (nióbio,
silício, manganês), quartzo,
grafita, mica, caulim e pedras
preciosas, compõem aproximada-
mente 60% do valor total das ex-
portações de Minas Gerais. (Qua-
resma, L.F., 1994).

Dentre os 756 municípios do
Estado, 195 apresentam ativida-
des de mineração regular, ou seja,
mineração realizada em áreas
regularmente concedidas pela
União a aproximadamente 400
empresas de mineração, que em-
pregam diretamente cerca de 35
mil trabalhadores. Cada um des-
ses empregos gera cerca de 5 ou-
tros empregos diretos nas ativi-
dades de transformação mineral,
exercendo um imenso efeito
multiplicador nos segmentos da
agricultura, da indústria e do co-
mércio.

Não está se levando em conta
aqui a produção mineral advinda
dos garimpos e nem o número de
garimpeiros (donos de garimpos e
trabalhadores de garimpos) exis-
tentes em Minas Gerais, cujas
estatísticas são excessivamente
precárias.
Estatísticas precárias - Não
há pessoa física ou entidade atu-
almente capaz de demonstrar,
com exatidão, através de núme-
ros corretos, a realidade do setor
mineral do Estado e sua influên-
cia sobre o conjunto da economia
estadual. Por isso, não há como se
fazer uma clara relação de custos/
benefícios para se concluir, per-
feitamente, sobre o quanto a mi-
neração é importante.

Existem especulações e intui-
ções baseadas na potencialidade
geológica, no comércio exterior,
na vocação de Minas Gerais para

as atividades minero-metalúr-
gicas e outros parâmetros isola-
dos e mal definidos, que não po-
dem servir de base sólida para
formulações de uma política
minerária que seja benéfica para
a grande maioria da população.

Restam algumas estimativas
confiáveis, feitas por abnegados
técnicos do setor que, com muita
dificuldade, tentam juntar dados
esparsos, às vezes inconsistentes
e não fidedignos, sem contar com
nenhum apoio governamental
para seus projetos de levantamen-
to estatístico, fundamentais para
atividades de administração pú-
blica dos recursos minerais, re-
cursos esses finitos, não-
renováveis, que, em qualquer lu-
gar do mundo, são considerados
estratégicos.

Os últimos dados mais deta-
lhados sobre a mineração em Mi-
nas Gerais foram publicados há
dez anos (Anuário Mineral do
Estado de Minas Gerais, 1986),
discriminando a produção por
município e por substância mine-
ral produzida, fruto de um convê-
nio entre o Estado e a União, o
qual não funciona mais por pro-
blemas advindos da falta de von-
tade das instituições e da conse-
qüente falta de recursos e de pes-
soal nele lotado.

Não é difícil e nem requer altos
investimentos públicos a monta-
gem de um sistema informatizado
que permita, dentre outras coi-
sas, por exemplo, obter-se, no dia-
a-dia, dados sobre a receita tribu-
tária da mineração no Estado,
investimentos, evolução da pro-
dução e da demanda, ocupação de
áreas, concessão de direitos
minerários, geração de empregos,
condições de saúde e segurança
nas minas, principais impactos
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ambientais, dentre outros vol-
tados para o planejamento do
setor.

Bastaria a reativação do con-
vênio entre o Estado e a União
envolvendo organismos como o III
Distrito/MG do DNPM e a Secre-
taria de Estado de Recursos Mi-
nerais, Hídricos e Energéticos,
com interveniência da Comig,
para o governo alcançar
bons resultados em cur-
to prazo. Esta atividade
pública permanente po-
derá realizar-se com
serviços de meia dúzia
de técnicos do setor mi-
neral, executada, por
exemplo, pela Comig,
sob a coordenação da Se-
cretaria e do III Distri-
to/MG do DNPM, sem
custos adicionais para o
Estado e para a União.
Assim, imediatamente,
poderiam ser retomados
levantamentos estatís-
ticos imprescindíveis às
atividades públicas e
privadas, com ganhos
para empresários, tra-
balhadores e governo,
que ora buscam atuar
numa Câmara Estadu-
al da Indústria de Mineração para
formular a política minerária.

Certamente, tais serviços cus-
tariam ao Estado menos do que a
Comig paga mensalmente para
manter seu setor jurídico.
Bloqueio de áreas -Para fazer
mineração, as pessoas físicas e
jurídicas requerem áreas para
executar trabalhos de pesquisa
mineral e lavra. Na fase de pes-
quisa mineral, essas pessoas pro-
curam minério, quantificam-no e
qualificam-no, estudando sua
economicidade e demonstrando ao

governo a viabilidade do seu apro-
veitamento econômico, dentro das
normas de preservação ambiental.
Na fase de lavra, que só pode ser
feita por empresa de mineração
ou cooperativa de garimpeiros, é
que se dá a extração, o benefi-
ciamento, o transporte e o comér-
cio de minério.

Como em todos os setores da
economia, na mineração também

há os especuladores, que reque-
rem ao governo áreas para a pes-
quisa mineral com o intuito de
negociar a titulação dessas áreas
com mineradores, ou seja, com
pessoas interessadas de fato em
fazer mineração.

O modo de aplicação da legis-
lação minerária, a falta de recur-
sos e de pessoal técnico no gover-
no, o gerenciamento precário dos
órgãos normativos e fiscaliza-do-
res, dentre outros fatores socioeco-

omicamente perversos, influem

para que haja, cada vez mais, a
atuação danosa dos especuladores
de áreas em detrimento do inte-
resse de investidores.

Os especuladores bloqueiam
áreas nas quais poderiam estar
sendo realizados trabalhos de
pesquisa mineral e lavra, investi-
mentos produtivos capazes de
possibilitar a detecção e viabi-
lização de novas jazidas e a im-

plantação de novas mi-
nas, indispensáveis no
processo de industriali-
zação e de geração de
empregos nas regiões
carentes.

Dados obtidos junto
ao DNPM nos permitem
afirmar que aproxima-
damente 47% do terri-
tório de Minas Gerais
está bloqueado com al-
gum tipo de título
minerário. Contudo, so-
mente 1,1% do territó-
rio estadual está efeti-
vamente onerado com
atividades de pesquisa
mineral e lavra.

Números atualiza-
dos até 1990 compro-
vam a existência, em
Minas Gerais, de 37.608
processos de requeri-

mento de pesquisa mineral,
13.577 alvarás de pesquisa mine-
ral e 922 concessões de lavra. Ca-
beria ao governo fiscalizar devi-
damente, observando, junto aos
detentores desses títulos, quem
está cumprindo as obrigações
exigidas pelo Código de Minera-
ção, para não pairar dúvidas so-
bre quem está especulando e quem
está minerando.

Há, portanto, a premente ne-
cessidade de montagem de uma
equipe técnica capacitada para
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realizar vistorias "in loco", forne-
cendo laudos para embasar fir-
mes decisões jurídico-administra-
tivas do DNPM. Caso o III Distri-
to/MG do DNPM não tenha condi-
ções de efetivar tal fiscalização
sem apoio do governo estadual, a
Secretaria de Estado de Recursos
Minerais, Hídricos e Energéticos
deveria auxiliá-lo nessa tarefa.
No mínimo, isto se justificaria
pelo fato de o Estado se interessar
pelo recolhimento da Compensa-
ção Financeira paga pelas empre-
sas de mineração, da qual 23%
destinam-se ao Tesouro esta-
dual.

Não há como avançar na indus-
trialização do Estado, gerando no-
vos empregos e resolvendo proble-
mas sociais de educação, saúde,
moradia, etc., caso não sejam resol-
vidos os problemas jurídico-
institucionais que impedem novos
investimentos na mineração. O blo-
queio de áreas pelos especuladores
é um dos principais entraves a ser
resolvido. Dois outros entraves si-
tuam-se no mesmo patamar de so-
luções imediatamente necessá-
rias: geologia básica e tecnologia
mineral básica.
Geologia básica - No Brasil,
para os leigos, a geologia básica
se resume a um monte de mapas
que deve ser oferecido pelo gover-
no para que as pessoas e empre-
sas invistam na procura de miné-
rio, com base nas informações
cartográficas neles contidas. Esse
é um raciocínio incompleto e ul-
trapassado.

No mundo inteiro, a geologia
básica é realmente feita pelo go-
verno, mas nunca o foi tão-so-
mente exclusiva para os investi-
dores da indústria extrativa mi-
neral. Nos países industrializa-
dos, a geologia básica é tradicio-

nalmente uma ferramenta de pla-
nejamento e execução, servindo
indiscriminadamente a todos os
segmentos do conjunto econômico
nacional, principalmente no que
tange à gestão do território, seja
ele urbano ou rural. Obvia-
mente é uma excelente ferramen-
ta para quem deseja investir na
mineração.

As ciências geológicas avan-
çam, surgindo, a cada dia, novas
interpretações sobre os processos
e a natureza dos fenômenos que
se relacionam à crosta terrestre e
ao planeta como um todo. Para
isto existem os geocientistas que
atuam nas universidades, órgãos
públicos e empresas, que, com o
passar do tempo, aprimoraram e
continuam aprimorando a utili-
zação de sofisticados equipamen-
tos de laboratório, informática,
geoprocessamento,sensoreamento
remoto, etc., os quais, sem dúvi-
da, não dispensam observações
somente obtidas no campo, onde
ocorrem rochas e solos. O martelo
e a bússola do geólogo do início do
século ainda são indispensáveis,
assim como é indispensável o
inter-relacionamento das equipes
de geólogos para trocar experiên-
cias e informações básicas em en-
contros técnico-científicos.

Não se mede o conhecimento
geológico da crosta terrestre,
numa determinada região, somen-
te pela quantidade de quilôme-
tros quadrados mapeados, ou so-
mente pela quantidade de quilô-
metros quadrados sobrevoados
num programa de aerogeofísica
ou cobertos por alguma imagem
de satélite artificial. Muito me-
nos se mede o conhecimento geo-
lógico somente pela quantidade
de mapas produzidos nessa ou
naquela escala de mapeamento.

O conhecimento geológico de
uma determinada porção da cros-
ta terrestre, numa determinada
região, pode sim ser medido pelo
grau de confiabilidade da inter-
pretação dos fenômenos geológi-
cos que ocorreram naquela por-
ção da crosta. Quanto mais preci-
sas e em maior quantidade forem
as informações categorizadas de
mapeamento e laboratório sobre
estruturas da crosta, rochas, es-
tratos, etc., maior o grau de
confiabilidade da interpretação
geológica e maior o conhecimento
geológico. Por isso, a geologia bá-
sica é dinâmica, não é algo estan-
que, avança com o avanço das
ciências, principalmente das
geociências.

Regiões quejá foram mapeadas
e interpretadas em determinada
escala, numa determinada época,
podem esconder muitos segredos
geológicos a serem desvendados
numa época mais recente, de
tecnologia mais avançada. Exem-
plo: muitos novos alvos para
prospecção de ouro foram encon-
trados, recentemente, no Quadri-
látero Ferrívero, região exausti-
vamente mapeada há mais de três
décadas, porque a iniciativa pri-
vada e o governo se associaram
para lá executar um levantamen-
to aerogeofisico eletromagnético,
magnetométrico e cintilométrico,
que custou cerca de três milhões
de dólares.

A situação dos levantamentos
geológicos básicos de Minas Ge-
rais é considerada catastrófica não
porque não se tenha mapeado. O
Estado é quase totalmente
mapeado, por exemplo, na escala
de 1 para 250 mil. Existem tam-
bém áreas mapeadas na escala 1
para 100 mil, l para 50 mil, ipara
25 mil e escalas até maiores. E
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catastrófica porque não existe
uma política de levantamentos
geológicos básicos que assegure
ao empresariado, aos trabalhado-
res e ao governo um planejamen-
to consciente de suas ações no
tocante ao aproveitamento dos
recursos naturais, dentre eles os
recursos minerais.

O Estado necessita
dessa política, a qual pos-
sa privilegiar o conheci-
mento geológico sistemá-
tico e constante da cros-
ta terrestre no âmbito do
seu território, para que
possa planejar seu de-
senvolvimento. Quanto
ao número de folhas a
serem mapeadas, em que
escalas, usando que ti-
pos de equipamentos, se-
jam eles rústicos ou de
alta tecnologia, tudo isso
é objeto de detalhamento
em programas e projetos
dentro dessa política pú-
blica, que deve admitir a
parceria das iniciativas
pública e privada, sob a
coordenação do Estado.
Não caberá ao governo
ser paternalista, ofere-
cendo às empresas, gra-
tuitamente, informações
geológicas com grau de detalhe
muito grande, praticamente deli-
mitando corpos de minérios na
crosta terrestre. Cabe sim ao go-
verno fomentar a definição de am-
bientes geológicos promisso-
res, propícios à ocorrência de
mineralizações e alvos para
prospecção de minérios, sendo de
responsabilidade da iniciativa pri-
vada a descoberta e a cubagem da
jazida.

Para executar essa política
pública, que é obrigatória em face

das disposições constitucionais, é
necessária a existência de um or-
ganismo a ela apropriado, capaz
de manter um balcão de informa-
ções geológicas para o qual, com
certeza, acorrerão investidores in-
teressados na mineração e em
outras atividades, cujo planeja-
mento depende de geociências.

Minas Gerais já conta insti-
tucionalmente com este organis-
mo, bastando aparelhá-lo de for-
ma adequada com recursos e pes-
soal (geólogos) para iniciar tais
serviços. Trata-se do Instituto de
Geociências Aplicadas (IGA), que
deveria estar ligado ao sistema
operacional de recursos minerais,
mas ainda não está.

As atividades de levantamen-
to geológico básico não são
dispendiosas .. seu retorno, em
qualquer regido do mundo que

nelas investiu com seriedade, pode
ser avaliado como imenso. Exem-
plos: o crescimento da mineração
no Estado da Bahia, calcado na
atuação dos serviços de geologia
básica daquele Estado; o cresci-
mento da mineração no Brasil
após investimentos em geologia
básica, ocorridos no primeiro

qüinqüênio da década de
70; o elevado grau de
industrialização a que
chegaram os países de
economia de mercado e
os países de economia
planificada após inves-
timentos em geologia
básica entre 1940 e
1970.
Tecnologia mineral -
Os minérios de Minas
Gerais têm suas carac-
terísticas físicas, quími-
cas e mineralógicas, que
podem, ou não, se asse-
melhar às dos minérios
ocorrentes no restante
do Brasil e do mundo.
Essas características,
decorrentes das condi-
ções geológicas de gêne-
se dos minérios na cros-
ta terrestre, requerem
a adoção de métodos de
lavra e beneficiamento

que sejam adequados ao retorno
dos investimentos realizados na
pesquisa mineral e na implanta-
ção da mina. Por isso elas devem
ser pormenorizadamente estuda-
das em laboratórios e plantas-
piloto para que sejam definidos
tais métodos e processos econô-
micos de extração e benefi-
ciamento.

A economicidade da lavra de
umajazida mineral evidentemen-
te está ligada ao modo como se
dará a extração (seja ela subter-
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rânea ou a céu aberto) assim como
à maneira pela qual serão reali-
zadas as operações (sejam elas
físicas, químicas, físico-químicas,
biotecnológicas, etc.) capazes de
enriquecer o minério bruto extra-
ído através de tratamentos in-
dustriais, na usina de benefi-
ciamento.

Cada empresa de mineração,
cadajazida, cada mina possui suas
especificidades de lavra (extra-
ção e beneficiamento), que devem
ser consideradas pelo investidor
em suas pretensões de taxa inter-
na de retorno. Como no caso da
geologia básica, o governo não de-
verá ser paternalista, oferecendo
tecnologia mineral específica para
resolver esta ou aquela operação
particular.

Portanto, o que cabe ao gover-
no é fomentar o desenvolvimento
de novos métodos de extração e
novos processos de beneficia-
mento que diminuam o uso de
energia, de recursos hídricos, de
reagentes, enfim, que otimizem e
racionalizem o aproveitamento
econômico dos recursos mine-
rais, em função das necessidades
dos demais segmentos da eco-
nomia.

O governo deverá investir na
realização de estudos científicos e
de desenvolvimento de tecnologia
mineral básica, preparando o se-
tor mineral para o século XXI,
diante da tendência das substi-
tuições de materiais na indús-
tria, da utilização de compósitos e
do atendimento cada vez mais
cobrado de exigentes requisi-
tos de preservação do meio am-
biente.

No passado recente, o Cetec
contava com equipe e recursos
para desenvolvimento de tecno-
logia mineral básica, mas hoje

encontra-se carente de fortaleci-
mento para atender à demanda
dos investidores.

Não constitui nenhuma difi-
culdade para o governo estadual
promover uma integração maior
entre o Cetec e as Escolas de En-
genharia de Minas da UFMG e da
UFOP, gerando assim um com-
pacto núcleo de excelência de pes-
quisadores e cientistas.

Por outro lado, as ligações que
poderão existir entre laboratóri-
os da Companhia Vale do Rio Doce,
do CDTN (antiga Nuclebrás) e da
iniciativa privada com tal núcleo
de excelência tecnológica, medi-
ante projetos financiados pela
Fapemig, possibilitarão uma sau-
dável retomada de atividades que
surgiram com o idealismo de Pau-
lo Abib, um dos pais da moderna
engenharia mineral brasileira.
Mineração e PMDI - O atual
governo de Minas Gerais destaca,
no Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado, a necessidade
de uma política minerária para o
Estado, advogando que o setor
mineral tem tratamento especial
dentro das diretrizes de política
industrial, definindo-o como uma
das prioridades para os investi-
mentos.

Na visão do Executivo esta-
dual, a política minerária deve
ser formulada com base no esta-
belecimento e manutenção de um
processo aberto, dinâmico e efi-
caz de decisão, construído atra-
vés de uma Câmara Estadual da
Indústria de Mineração, na qual
terão assento trabalhadores e em-
presários.

E de interesse governamental
atender às reivindicações do
empresariado do setor quanto à
instalação de clima favorável de
investimentos; financimento com-

petitivo; tributação adequada;
coordenação do Estado com a
União; coordenação dos serviços
estaduais para evitar duplicações
e superposições de tarefas, exi-
gências e serviços; estabelecimen-
to de regras claras e permanen-
tes, especialmente no que diz res-
peito à sustentabilidade am-
biental.

Os trabalhadores do setor mi-
neral, inseridos no conjunto das
lutas dos trabalhadores em geral
por dignas condições de vida, rei-
vindicam do governo maior aten-
ção com relação a saúde e segu-
rança nas minas; jornada de tra-
balho; manutenção de postos de
trabalho; geração de novos em-
pregos; maiores salários; serviços
sociais (educação, moradia, saú-
de, transporte coletivo, lazer, etc.);
liberdade de organização sindi-
cal; participação na formulação e
execução das políticas públicas
para o setor.

Enquanto se discute tudo isso,
a Comig assina com o governo um
contrato de gestão, passando para
o Tesouro do Estado as receitas
de royalties que recebe de arren-
damentos de jazidas e unidades
de beneficiamento de minérios,
depois de extinguir sua Diretoria
de Desenvolvimento Mineral, de-
mitindo quase a totalidade dos
geólogos e técnicos de geologia e
mineração nela lotados e divul-
gando a pretensão de licitar cerca
de 1.700 títulos minerários.

Trata-se de um dolorido parto
ou de mais um desmonte, com
sucateamento de equipes técni-
cas no bojo da crise?

Caso a hipótese do parto seja
correta, não haverá como o gover-
no não considerar os fatos e as
questões aqui levantados, para
que a criança não nasça morta.
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