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CONSTRUINDO
UMA POLÍTICA

PARA A MINERAÇÃO

O Seminário Legislativo Minas de Minas representa um dos primeiros

passos para a instituição de um marco regulatório estadual da

mineração. Preocupação antiga do Parlamento, a complexa atividade

minerária foi mais bem conhecida no evento, cuja dinâmica democrática

assegurou a participação de todos os segmentos envolvidos na questão,

como empresários, trabalhadores, setor público, municípios

mineradores, estudiosos e ambientalistas. Buscando estabelecer

parâmetros que garantam o desenvolvimento sustentável do setor, os

diversos atores aprovaram propostas que, se não representam

consenso, refletem a conquista do entendimento possível em um cenário

de conflitos e inspiram novas ações do poder público e da sociedade.

Luciene Ferreira – Jornalista da ALMG
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Quase duas décadas depois de um

marco regulatório estadual da minera-
ção ter sido previsto pelo artigo 249

da Constituição do Estado de 1989,
foi dado o primeiro passo para a sua

implementação, com a realização do
Seminário Legislativo Minas de Minas.

Após amplo debate com representan-
tes de todos os segmentos envolvidos

com a atividade, foi produzido um do-
cumento com 50 propostas que visam

balizar o estabelecimento de políticas
públicas para o setor. Atualmente, a

mineração é normatizada apenas por
legislação federal.

O Seminário foi organizado pela
Assembléia Legislativa em parceria

com outras 20 instituições. Ao longo
de quase três meses, foram realizadas
discussões em 11 cidades das princi-

pais regiões mineradoras do Estado e,
durante três dias, na fase final do even-

to, em Belo Horizonte. A idéia era re-
petir o sucesso dos Seminários Águas

de Minas I e II, realizados em 1993 e
2002, respectivamente. O primeiro

lançou as bases para a criação da Po-
lítica Estadual de Recursos Hídricos,

detalhada na Lei 13.199, de 1999, e
também prevista no artigo 249 da

Constituição Estadual. As propostas
aprovadas também contribuíram para

subsidiar a estruturação da Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Sustentável e de outros
órgãos ambientais, além de terem sido

incorporadas à Lei Federal 9.433, de
1997, a Lei das Águas.

A mesma Constituição Federal que
estimula os Estados a implementar suas

políticas públicas restringe a atuação
desses entes, que praticamente po-

dem legislar somente sobre questões

ambientais e sobre o Imposto de Cir-
culação de Mercadorias e Prestação

de Serviços (ICMS) e, mesmo assim,
se não for sobre minerais exportados,

isentos do tributo pela Lei Kandir. Es-
tados e Municípios também comun-

gam competência com a União para
registrar, acompanhar e fiscalizar con-

cessões de direitos de pesquisa e de
exploração de minerais, emitidas ape-

nas pelo governo federal.
Em que pesem as limitações impos-

tas pela Carta Magna, o Minas de Mi-
nas ousou e apontou caminhos tam-

bém para políticas públicas federais,
como a elevação da alíquota e a mu-

dança na base de cálculo da Compen-
sação Financeira pela Exploração de
Recursos Minerais (CFEM). O Docu-

mento Final do Seminário, na opinião
dos participantes, expressou deman-

das emergentes de cada segmento
envolvido na atividade.

Questão de origem

A preocupação em estabelecer re-
gras locais para a atividade minerária

é tema recorrente no Parlamento mi-
neiro há muitas legislaturas. Desde

1987, foram apresentados na Casa
quase uma centena de requerimentos

de deputados versando sobre assun-
tos relacionados à mineração: solici-

tações de providências a empresas e
órgãos públicos; visitas a mineradoras

ou a locais envolvidos na atividade; rea-
lização de audiências públicas, ciclos de

debates e comissões parlamentares de
inquérito, entre outros.

Para alguns deputados que partici-
param da organização do Minas de

Minas, a atenção ao tema é explicada

pela própria origem do Estado, cujo
nome foi inspirado na mineração. “So-

mos chamados ‘mineiros’ por causa
dessa atividade”, lembrou o 1º-vice-pre-

sidente da Assembléia Legislativa, de-
putado Doutor Viana, que também pre-

side a Frente Parlamentar de Apoio à
Indústria Mineral em Minas Gerais.

Considerando toda a cadeia produ-
tiva da mineração – da extração à in-

dústria de transformação –, o setor
responde por aproximadamente 30%

do Produto Interno Bruto do Estado,
configurando-se como o carro-chefe da

economia de Minas Gerais. “Das dez
maiores empresas mineiras, nove es-

tão relacionadas à mineração”, acen-
tuou o subsecretário de Desenvol-
vimento Minerometalúrgico e Políti-

ca Energética da Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Econômico,

Paulo Sérgio Machado Ribeiro, que in-
cluiu em seu cálculo os setores de fer-

ro-gusa, ferro-liga, fundição e siderur-
gia em geral.

Pela diversidade geológica e abun-
dância de minerais, o Estado detém

uma das províncias mais ricas do mun-
do e é o líder do setor no País, com

mais de 40% da produção mineral bra-
sileira. Das 88 substâncias produzidas

no Brasil, 48 são encontradas em
Minas Gerais, dentre as quais duas –

chumbo e grafito – são extraídas co-
mercialmente apenas no Estado.

Demanda geral

Além da importância econômica do
setor para Minas, o boom  vivido inter-

nacionalmente pela mineração foi ou-
tro motivo que serviu para ampliar o
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interesse dos parlamentares mineiros

pelo assunto. O aumento da demanda
em países emergentes, como China e

Índia, somado à elevação dos preços
das commodities, impulsiona o merca-

do e reflete diretamente no desempe-
nho das empresas mineiras. Segundo

Paulo Sérgio Ribeiro, dos R$170 bi-
lhões de investimentos privados anun-

ciados para Minas Gerais até 2010,
serão aplicados no setor minero-

metalúrgico 35%, o que representa em
torno de R$60 bilhões, valor superior

ao que foi aplicado nas duas últimas
décadas.

Esse crescimento é comemorado
por todos os que vêem na atividade uma

oportunidade de geração de emprego
e renda e que percebem também a

importância dos produtos gerados
pela mineração para a qualidade de

vida atual, pois eles estão presentes
em grande parte dos equipamentos e

utensílios da sociedade moderna.
Por outro lado, não se ignora o im-

pacto que a atividade causa ao meio
ambiente, pois os recursos minerais

não são renováveis e sua extração dei-
xa marcas irreparáveis na natureza.

“A mineração é muito visível e por isso
se torna alvo fácil de críticas”, expli-

cou o gerente de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Socioeconômico da Ge-

rência-Geral de Consultoria Temática
da ALMG, Pedro Garcia. Ele ressalvou,

no entanto, que, embora intensiva, a

mineração é uma atividade pontual,
pois ocupa área muito menor que aque-

la coberta pelos aglomerados urbanos.
O presidente do Sindicato da Indústria

Mineral de Minas Gerais (Sindiextra),
Fernando Coura, estimou que a mine-

ração abranja apenas 0,5% do territó-
rio do Estado.

O incômodo de presenciar áreas
irreversivelmente devastadas acirra os

ânimos daqueles que defendem a pre-
servação do planeta como condição

primordial para a qualidade de vida na
Terra. Os recentes acidentes com

barragens de mineradoras nos Mu-
nicípios de São Sebastião das Águas

Claras e Miraí contribuíram para au-
mentar essa preocupação. Conciliar a

manutenção da atividade econômica
com o respeito ao meio ambiente foi

um dos pontos mais debatidos no Mi-
nas de Minas, evidenciando a necessi-

dade de se estabelecerem parâmetros
que assegurem o desenvolvimento sus-

tentável da mineração.
Diante dos apelos dos parlamenta-

res e da sociedade, o presidente da
Assembléia, deputado Alberto Pinto

Coelho, empenhou-se pessoalmente
na realização do Seminário, com o in-

tuito de aglutinar, em um só evento,
os diferentes interesses percebidos.

“Cabe à Assembléia o papel de discutir
com a sociedade, de forma ampliada,

os temas relevantes para os mineiros.

Os debates antecedem o voto derra-
deiro no Plenário. É um erro histórico

a avaliação do Parlamento pela quanti-
dade de leis aprovadas, e não pela qua-

lidade das discussões”, justificou.
A escolha do formato de seminá-

rio, já consolidado na ALMG, foi a op-
ção mais favorável para atingir o obje-

tivo proposto pelo presidente. De acor-
do com o secretário-geral da Mesa,

José Geraldo de Oliveira Prado, os se-
minários legislativos trazem contribui-

ções importantes da sociedade para os
deputados e técnicos da Casa defini-

rem políticas públicas. “São dois os
desejos fundamentais em um evento

desse tipo: aprofundar o conhecimen-
to acerca de determinado tema e co-

nhecer os atores envolvidos na ques-
tão, assim como suas demandas”,

completou.

Mosaico de interesses

Construir um ambiente democrá-
tico em que todos os participantes ti-

vessem voz e em que fossem respei-
tados os interesses distintos foi o prin-

cipal desafio dos organizadores do Mi-
nas de Minas. A complexidade do se-

tor foi um dos primeiros sinais de que
era necessário definir um norte para

o debate, sob o risco de que se perdes-
se em discussões intermináveis e não

se chegasse a conclusões plausíveis.

Deputado Sávio Souza CruzDeputado Alberto Pinto Coelho Deputado Doutor Viana

Alair VieiraGuilherme Bergamini Guilherme Bergamini
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Os preparativos tiveram início em
meados de 2007. Foram convidados

representantes de todos os segmentos
identificados com a atividade – empre-

sas, trabalhadores, organizações não-
governamentais, escolas, órgãos públi-

cos, Ministério Público, prefeituras –
para juntos elaborarem o Seminário,

desde a programação até a definição
de palestrantes e temas a serem abor-

dados. A iniciativa deixou à mostra ou-
tro desafio: estabelecer o diálogo entre

partes que mal se conheciam.
José Geraldo lembrou que, entre al-

guns segmentos, como empregados e
patrões, essa prática já é habitual, mas

cita uma situação inédita que surgiu na
composição do Seminário: a conversa

entre empresas e trabalhadores do
campo particularmente atingidos pelo

rompimento de barragem em Miraí,
onde os rejeitos de bauxita destruíram

muitas plantações. Segundo ele, os sin-
dicatos patronais são muito bem orga-

nizados, têm poder econômico e aces-

so fácil aos centros de decisão, o que
contrapõe com muitas outras organi-

zações da sociedade civil que não con-
tam com essas condições para facili-

tar a condução política da atividade.
O presidente da Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais da As-
sembléia, deputado Sávio Souza Cruz,

acrescentou que, mesmo entre as em-
presas, existem profundas diferenças:

organizações que trabalham sob pa-
drões internacionais de qualidade e la-

vras clandestinas que vivem à margem
da legislação e com alto grau de risco.

Essas discrepâncias, no entanto,
em vez de obstáculos, acabaram con-

figurando-se como oportunidade de
aprendizado. Os representantes dos

segmentos optaram por sentar à mesa
e organizar um evento que contemplas-

se os diferentes interesses.
Coube às Comissões Técnicas

Interinstitucionais (CTIs) do Seminário
a elaboração de um documento-base

para ser discutido nas reuniões regio-

nais. Cada CTI apresentou sugestões
sobre determinado tema: sustenta-

bilidade do setor; sistema federativo e
legislação; e gestão ambiental da mi-

neração.
Em cada um dos 11 encontros no

interior – Itabira, Poços de Caldas,
Divinópolis, Itaúna, Sete Lagoas,

Congonhas, Araxá, Paracatu,
Muriaé, Teófilo Otoni e Governador

Valadares –, foram acrescentadas
propostas específicas apresentadas

pelos participantes.

Disposição para o entendimento

O processo de elaboração das pro-

postas finais foi considerado o mais
democrático possível. Mas a unanimi-

dade terminou por aí. Todas as 50 pro-
postas aprovadas – das 364 colhidas

na interiorização – passaram por vo-
tação dos delegados escolhidos nos

encontros regionais, mas não foram
uma demonstração de consenso en-

tre os participantes. “Elas represen-

Helena Leão
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tam um entendimento entre as par-

tes. Foi construído um pacto no qual
todos são cúmplices e responsáveis

pela implementação”, analisou o depu-
tado Padre João, um dos parlamenta-

res que solicitou realização do Semi-
nário e acompanhou os trabalhos des-

de o início.
Se a unanimidade não foi possível

na priorização das propostas, os parti-
cipantes compartilham da opinião de

que todos tiveram a chance de serem
ouvidos. “Cada segmento pôde fazer sua

defesa”, afirmou o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Indústria

Extrativa de Paracatu e Vazante, José
Osvaldo Rosa de Souza.

“A polêmica é natural quando es-
tão envolvidos diferentes interesses,

mas todos tiveram direito à manifes-
tação. O ambiente democrático pautou

todo o Seminário, e a decisão foi toma-
da pela vontade da maioria”, comple-

tou o deputado Domingos Sávio, outro
parlamentar que solicitou a realização

do Seminário e participou efetivamen-
te de sua elaboração.

A defesa das propostas acalorou as
discussões. Tanto nos encontros re-

gionais quanto na fase final, em Belo
Horizonte, a programação contou com

palestras de consultores e especialis-
tas do setor, seguidas de debates en-

tre os participantes dos grupos de tra-
balho, divididos pelos mesmos temas

das CTIs. No interior, as discussões

duravam quase todo o dia e, na Capital,
varavam a noite. “A reunião do nos-

so grupo começou às 14 horas e ter-
minou depois de uma da madrugada.

Houve muito conflito, mas nenhuma
agressividade”, relatou José Nelson de

Almeida Machado, diretor da Socieda-
de Mineira de Engenheiros e coorde-

nador do Grupo III, que analisou as pro-
postas sobre gestão ambiental da mi-

neração.
José Nelson também destacou a

discussão sobre o percentual de uso
da água para a atividade de mineração,

que consome muito esse recurso. Mi-
nas Gerais limita em 30% a retirada

do líquido de forma natural, obrigando
as empresas a reaproveitarem a água

usada no processo. A maioria dos de-
mais Estados é mais condescendente,

estimulando alguns segmentos a rei-
vindicar o aumento do índice em Mi-

nas. Mas o grupo favorável em man-
ter o rigor da legislação de Minas ven-

ceu os debates ao argumentar que o
ideal é convencer os outros Estados a

seguirem o exemplo mineiro, garantin-
do a sustentabilidade dos mananciais

hídricos. “Os derrotados reclamaram
que Minas acaba guardando água para

os vizinhos, mas o resultado foi res-
peitado”, narrou o coordenador.

A princípio, nenhuma proposta foi
rejeitada. A priorização foi feita no en-

contro final, primeiro por cada grupo

de trabalho e depois na sessão plená-
ria, quando cada proposta foi votada.

Foram rejeitadas, com grande margem
de votos, aquelas que tratavam de as-

suntos alheios ao objetivo do Seminá-
rio, como a reestatização da minera-

dora Vale, mas outras passaram por
margens apertadas.

José Osvaldo de Souza citou a pro-
posta de número 11, que determina a

comprovação de acompanhamento de
representantes sindicais para validar

os levantamentos do ambiente de tra-
balho realizados pelas empresas a fim

de identificar agentes nocivos à saúde
humana. “Foi difícil conseguir os votos

necessários, mas fomos vitoriosos”,
comemorou.

Os Municípios mineradores foram
contemplados com sugestões como a

elevação da CFEM, mas também foram
responsabilizados com outras, como a

determinação de maior controle soci-
al sobre a aplicação desse recurso. Já

os empresários foram atendidos por
propostas que buscam facilitar e

agilizar o licenciamento ambiental e a
emissão de decretos de lavras.

O diretor de Meio Ambiente do
Sindicato da Indústria Mineral de Mi-

nas Gerais (Sindiextra) e presidente do
Conselho de Empresários para o Meio

Ambiente da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais (Fiemg),

José Nelson MachadoJosé Osvaldo de SouzaDeputado Padre João

Alair Vieira Ricardo Barbosa Helena Leão



REVISTA DO LEGISLATIVO12

Vítor Feitosa, considerou o Documen-

to Final “um extrato do entendimento
atual”. Ele ressalvou, no entanto, que

muitas propostas precisam ser melho-
radas, com o aprofundamento do de-

bate, a ampliação do conhecimento e
a percepção pública da importância do

setor.
Algumas sugestões não figuram no

documento, mas podem ser imple-
mentadas. O diretor de Planejamento

e Arrecadação do Departamento Na-
cional de Produção Mineral (DNPM),

Marco Antônio Valadares Moreira,
sugeriu que a Assembléia intermedeie

um acordo de cooperação técnica en-
tre o Executivo estadual e o órgão para

estudar a possibilidade de unificar a
base de arrecadação da CFEM com a

utilizada pela Secretaria de Estado de
Fazenda. Esse trabalho já está sendo

desenvolvido no Estado de Goiás. Ele
explicou que a unificação facilitaria para

o DNPM, pois 88% da compensação
é distribuída para os Estados (65%) e

Municípios (23%).

Debates colocam setor na vitrine

Além de deixar claras as divergên-
cias entre os participantes dos diferen-

tes setores, o Minas de Minas tam-
bém serviu para evidenciar problemas

pouco conhecidos da sociedade.
O deputado Domingos Sávio lem-

brou que a maioria dos brasileiros não

sabe que o subsolo do País pertence

à União e, conseqüentemente, ao pró-
prio povo. Em função disso, o parla-

mentar defendeu que toda concessão
de exploração deve considerar se o

empreendimento vai beneficiar a co-
munidade em que está inserido. “Ne-

nhuma mineradora que explora o
subsolo é dona do patrimônio que está

ali”, argumentou.
No período de debates, foi ampla-

mente denunciada a falta de infra-es-
trutura do DNPM, órgão responsável

pela concessão e fiscalização de la-
vras. Durante o Seminário, o próprio

diretor do órgão em Minas Gerais,
Sérgio Dâmaso, afirmou que existem

apenas 30 técnicos para todo o Esta-
do. Segundo ele, por causa da defici-

ência de pessoal, existem 366 proces-
sos de concessão de lavras parados

e 7.087 requerimentos de pesquisas
também sem andamento. A necessi-

dade de revitalizar o DNPM foi defen-
dida em proposta aprovada no Docu-

mento Final.
Para Thomaz Matta Machado,

professor da Universidade Federal de
Minas Gerais e presidente do Comitê

da Bacia Hidrográfica do Rio São Fran-
cisco, ficou nítido também que muitas

mineradoras ainda utilizam processos
produtivos muito atrasados, que pro-

vocam sérios danos ambientais. Por
outro lado, ele exaltou a divulgação do

Zoneamento Ecológico Econômico

(ZEE), realizado pelo Estado em par-
ceria com universidades e outras en-

tidades, que será utilizado para orien-
tar a concessão das l icenças

ambientais. O ZEE identifica as áreas
passíveis de investimento, indicando

o nível de risco para a natureza.
O deputado Padre João enumerou

alguns problemas que dominaram os
debates: falta de legislação minerária

estadual; ausência do Estado e dos
Municípios na fiscalização; deficiência

do aparato fiscalizador; conflitos em
áreas de mineração; e lacunas da le-

gislação que podem representar risco
para a sociedade. “Alguns problemas

são comuns em todas as áreas e mos-
tram a urgência de se estabelecerem

parâmetros. De qualquer forma, já é
um grande ganho evidenciar essas

questões”, considerou.
Outros participantes apontaram

uma preocupação que se evidenciou no
Seminário: o futuro dos Municípios

mineradores. O problema é que a ativi-
dade tem prazo determinado, porque os

recursos minerais são findáveis e ge-
ralmente os Municípios acabam se de-

senvolvendo em função das empresas
de mineração, delas dependendo. O

Documento Final do Seminário aponta
essa preocupação e traz propostas para

minimizar os riscos de que as cidades
caiam no ostracismo econômico com

Deputado Domingos SávioThomaz Matta MachadoVítor Feitosa

Ricardo Barbosa Ricardo Barbosa Alair Vieira
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o fim das atividades. “Minério só dá uma
vez, e é preciso investir no Município

para gerar outras fontes de riqueza”,
defendeu o deputado Doutor Viana.

Vítor Feitosa reconheceu que o se-
tor empresarial precisa se reinventar

a cada instante, buscando entender os
desafios sociais, ambientais, culturais

e tecnológicos que existem pela fren-
te. “As propostas refletem bem o que

se espera do setor”, considerou o exe-
cutivo. O secretário-geral da Mesa,

José Geraldo, lembrou que, da parte
dos empresários, também ficou eviden-

te a expectativa de se investir mais na
indústria de transformação, para se

agregar mais valor aos produtos obti-
dos dos minerais. “Com o incentivo da

Lei Kandir, as empresas extraem o
minério e exportam, deixando de ge-

rar mais riqueza e emprego no País”,
acentuou.

O deputado Sávio Souza Cruz e ou-
tros parlamentares destacaram a ne-

cessidade de se criar uma comissão

parlamentar voltada para a mineração,
idéia que ganhou adeptos durante o Se-

minário. Ele afirmou que, durante déca-
das, a Assembléia já contou com uma

comissão semelhante, que realizou gran-
des trabalhos, como lutar pela criação

de uma siderúrgica mineira, o que se con-
cretizou com a fundação da Açominas.

“Extinguir esse grupo de trabalho foi um
equívoco que precisa ser corrigido”, dis-

se. A sugestão é uma das propostas
aprovadas e já é tema de requerimento

do deputado Domingos Sávio.
Mas nem só com problemas convi-

ve a mineração. Além de ser respon-
sável por maior parte da riqueza do

Estado, o setor é também, paradoxal-
mente, responsável pela preservação

de importantes áreas verdes, como
explicou José Nelson. Segundo ele, para

extrair os recursos minerais, muitas
mineradoras investiram em vastas

áreas que hoje estão preservadas. Ele
citou o Parque das Mangabeiras, a

Mata do Jambreiro, o Parque Estadu-

al do Rola Moça e boa parte da Área
de Proteção Ambiental Sul (APA Sul).

Papel cumprido, mas com desafios

Gerar informações e democratizar
o conhecimento foram os dois gran-

des méritos do Seminário Legislativo
Minas de Minas na opinião da maioria

dos participantes. “O Seminário con-
seguiu assegurar representatividade a

todos os interessados na mineração e
garantiu a pluralidade do diálogo”, elo-

giou José Nelson.
“Finalizamos com o mérito de socia-

lizar as informações”, completou o de-
putado Padre João, ressaltando que de

fato foram mostrados todos os lados da
mineração, como sugeria o slogan do

Seminário. “Pudemos fazer o confron-
to, conhecer e discutir todas as deman-

das, o que proporcionou melhor enten-
dimento do setor e ampliação do conhe-

cimento”, confirmou José Osvaldo.
Para os entrevistados, o Seminá-

rio propiciou ainda a conscientização

Willian Dias
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de que há muito a ser feito para se al-

cançar a harmonia da mineração com
os interesses da sociedade e a preser-

vação do meio ambiente. “O Seminá-
rio fez um trabalho de fôlego na ques-

tão minerária, que é tão importante na
história, na economia e no desenvolvi-

mento do nosso Estado”, disse o pre-
sidente Alberto Pinto Coelho.

Segundo ele, as 50 propostas de-
batidas e aprovadas vão propiciar rele-

vantes aprimoramentos na gestão da
atividade minerária e no arcabouço le-

gal sobre o setor. “É fundamental
compatibilizar a atividade minerária

com o conceito de sustentabilidade
econômica, que pressupõe preserva-

ção ambiental, condições de trabalho
e qualidade de vida. No campo da mi-

neração ainda faltam ajustes para que
alcancemos o equilíbrio entre esses

fatores”, advertiu.
O deputado Doutor Viana afirmou

que a Assembléia é uma caixa de res-

sonância da sociedade e que a Casa

cumpriu seu papel ao possibilitar que
fossem amplamente discutidos todos

os lados da atividade e por todos os
que estão, de alguma forma, ligados a

ela. “Ficou claro que é possível se de-
senvolver minerando de forma susten-

tável”, ressaltou.
Para o deputado Sávio Souza Cruz, o

grande ensinamento tirado do Seminá-
rio foi que Minas precisa valorizar o se-

tor e construir uma política minerária.
“Só assim poderemos alavancar um

novo ciclo de desenvolvimento no Esta-
do”, acredita. Na opinião do deputado

Domingos Sávio, a mineração faz parte
da natureza e da vocação de Minas Ge-

rais e, por isso, é fundamental encon-
trar um ponto de equilíbrio que permita

o avanço da atividade. “É preciso cons-
truir uma convergência que defenda o

meio ambiente, o lucro e o trabalho, com
respeito ao patrimônio público e aos di-

reitos sociais”.

O subsecretário Paulo Sérgio Ribei-

ro admitiu que o Estado precisa cuidar
melhor do setor, incentivando os in-

vestimentos e criando condições para
reduzir os riscos da exploração mine-

ral. “Mas a sociedade civil é que deve
definir o que ela quer”, ponderou. Na

opinião de Vítor Feitosa, quanto melho-
res forem a interação e a negociação

entre os segmentos da sociedade,
maior será a possibilidade de as pro-

postas aprovadas no Seminário refle-
tirem uma convergência a partir do en-

tendimento dos conflitos. “Nesse sen-
tido, foi um primeiro e importante exer-

cício”, acentuou.
José Geraldo de Oliveira Prado de-

fendeu que, com base nas propostas
aprovadas, Minas Gerais lidere um mo-

vimento nacional para implementar uma
política pública exclusiva para a minera-

ção: “Somos os maiores produtores do
País; é natural que nos empenhemos

para mudar a realidade do setor”.

Marcelo Metzker


