
simpósio
Ár()LIIr IcAk
El kL



/ 7 -
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSÃO DE ENERGIA, MINAS E METALURGIA
COMISSÃO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

simpósio
"POLÍTICA MINERAL"

A CONSTITUINTE ESTADUAL E O PROCESSO DE FORMULAÇÃO
DA POLÍTICA MINERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE NO
VALE DO JEQUITINHONHA

POLÍTICA MINERAL
NO ESTADO DE MINAS GERAIS

BELO HORIZONTE
1990



Simpósio organizado pela
Comissão de Minas, Energia e Metalurgia
Presidente: DEPUTADO DELFIM RIBEIRO
e pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente
Presidente: DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS

/

1775
-

11

Editor:
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30
30.199— Belo Horizonte

Normalização— Biblioteca do Departamento de
Documentação e Informação

Revisão - Departamento de Registros
Taquigráficos, Redação,
Publicação e Anais

Simpósio "Política Mineral", Belo Horizonte, 1988.90

Simpósio "Política Mineral". Belo Horizonte, Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 1990.
250 p.

1. Minas Gerais— política mineral.
2. Mineralogia. 1. Título.

CDU 351,823.3
CDD 549



APRESENTAÇÃO

A Décima-Primeira Legislatura, que encerrou seus trabalhos em 31 de janeiro
deste ano, além de ter sido responsável pela elaboração da nova Constituição Minei-
ra, marco fundamental do reordenamento institucional do Estado, desenvolveu ativi-
dades outras que assinalaram, claramente, o surgimento de um novo Legislativo, que
reassume integralmente suas prerrogativas e atribuições.

Entre essas atividades, destacou-se o programa executado na Legislatura pas-
sada pela Comissão de Energia. Minas e Metalurgia, então presidida pelo Deputado
Delfim Ribeiro, com participação também importante e dinâmica da Comissão de De-
fesa do Meio Ambiente, por seu Presidente. Deputado Ronaldo Vasconceilos.

Este programa promoveu, durante três anos, a realização de painéis voltados
para o aprofundamento, das discussões sobre as atividades de geologia e mineração
no Estado. Tais eventos repercutiram de forma bastante positiva e contribuíram deci-
sivamente para â formulação de uma poft?ica mineral em nosso Estado, uma vez que
proporcionaram valioso intercâmbio técnico entre a Assembléia Legislativa e os espe-
cialistas da área, durante a etapa crucial, como fá frisamos, de reordenamento cons-
titucional do Brasil e de Minas Gerais.

O êxito inegável da iniciativa deve ser creditado primordialmente ao Deputado
Delfim Ribeiro que, na presidência da Comissão de Energia, Minas e Metalurgia, em-
penhou-se incansavelmente na promoção e coordenação dos painéis. Homem público
cioso da vocação rrineradora de nosso Estado, detectou a necessidade de a Assem-
bléia estar receptiva às contribuições dos segmentos sociais envolvidos nesta que é
uma atividade econômica essencial de Minas Gerais, razão de ser de seu próprio
nome.

O conteúdo resultante dos trabalhos possibilitará aos interessados contar com
material apropriado para a continuidade da reflexão em prol do desenvolvimento social
e tecnológico de Minas Gerais. Assim, com a publicação deste trabalho, a Mesa Di-
retora da Décima-Segunda Legislatura dá consequência efetiva ao meritório esforço
desenvolvido pelas citadas Comissões da Casa, oferecendo, com esta iniciativa,
subsídios importantes para a evolução da Política Mineral do Estado, no momento
mesmo em que se inicia um novo período governamental em Minas Gerais.

Palácio da Inconfidência, Março de 1991

Deputado Romeu Queiroz
Presidente da Assembléia Legslativa do Estado de Minas Gerais
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1.1 —ABERTURA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - As Comissões de
Energia, Minas e Metalurgia e de Defesa do Meio Ambiente, sob a Presidência
deste Deputado e do ilustre Deputado Narciso Michelli, respectivamente, resol-
veram, neste processo constituinte mineiro, abrir as portas do Poder Legislativo
ao setor mineral do nosso Estado, para que possamos aqui neste Plenário, de-
mocraticamente, realizar este primeiro Simpósio, tendo como tema do primeiro
painel 'A Constituição Estadual e o Processo de Formulação da Política Mineral
do Estado de Minas Gerais". E uma oportunidade que temos de discutir, de ava-
liar os mecanismos institucionais que poderemos usar na nova Carta a ser ela-
borada pelo Poder Legislativo.

Esta Casa do povo entende ser importante contar com as várias entidades
representativas de todo o setor mineral e ambiental do nosso Estado.

Portanto, estamos aqui diante do primeiro Simpósio. Esperamos fazê-lo
de maneira simples, mas objetiva, aberta, e, para tanto, para que nessa conjuga-
ção de esforços, de idéias e de propostas, possamos contar também com a posi-
ção e a palavra do Poder Executivo, achamos por bem convidar, para abrir os
trabalhos deste Simpósio, o ilustre Secretário de Estado de Indústria, Mineração
e Comércio, Dr. Luiz Goulart, a quem temos a honra de convidar também a pre-
sidir o início dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (DR. LUIZ GOULART) - Sr. Presidente da Comissão,
Srs. Deputados, minhas senhoras, meus senhores, constitui para minha Secre-
taria uma enorme alegria ver as portas da Assembléia abertas a uma discussão
tão importante.

No momento em que nós passamos por tão profundas modificações cons-
titucionais, especialmente no setor de mineração, tanto na área da política insti-
tucional como na área da tributação, a alegria é maior ainda, porque o Executi-
vo, ao longo dos últimos 20 anos, tomou a frente da execução da política de or-
dem económica, da condução de todos os processos, em todos os setores, e o
Legislativo ficou a reboque nesses processos. Para nós, que pretendemos ver
um país democrático, neste momento em que se inicia um Simpósio dentro da
Assembléia, com o objetivo precipuo de discutir tão importante assunto em Mi-
nas Gerais, Estado cujo solo ainda não foi pesquisado ou foi pouco pesquisado -
apenas cerca de 10% de seu solo é conhecido -, é uma alegria muito grande ver
os nossos Deputados se juntarem a nós, aos empresários e àqueles técnicos in-
teressados no setor, para que nós possamos descobrir novos caminhos para o
setor mineral do nosso Estado.

Sr. Deputado, no momento em que o Sr. Governador me convoca para as-
sumir novas funções, eu o faço, mas sinto não ter iniciado o processo democráti-
co da discussão e do estabelecimento de novas políticas para o setor mineral.
Depois de longas démarches, conseguimos acertar dentro da nossa Secretaria
que ela consolidasse a política de mineração. Partimos, há pouco dias, para a
formulação do já conhecido Conselho de Geologia e Mineração, no qual, talvez
pela primeira vez, nós procuramos também incluir a sua Comissão, porque os
nossos Deputados têm ficado à margem não só desse processo, mas de todos os
processos e todas as políticas de Estado - geralmente os Deputados são esque-
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cidos. Não estou fazendo isto por precisar fazer média. A verdade é que há um
Permanente esquecimento. De tal forma o Executivo abocanhou ao longo dos
últimos anos todas as políticas do nosso País que os Deputados não puderam -
não por não quererem - participar de coisas tão importantes como todas essas
discussões. A todo momento a Secretaria é convidada a debater com os empre-
sários assuntos de real magnitude para o setor mineral e metalúrgico, e nunca
podemos ter conosco a competência, a sabedoria e, mais do que isto, a partici-
pação dos Deputados.

Para nós, pelo menos para este Secretário, é uma alegria muito grande sa-
ber que nós poderemos, de agora em diante, contar com a efetiva participação
dos Deputados na elaboração das políticas em todos os setores de atividade do
Governo mineiro. Observamos, por exemplo, quantos seminários foram feitos
neste Estado, e nem sempre os Deputados têm uma participação devida, ade-
quada. Quero dizer que há poucos dias fizemos um seminário de energia, mas
não deixamos de chamar os Deputados. Tivemos, pelo menos em três painéis, a
participação - muito boa e elogiada - de Deputados Estaduais e Federais. Esta
nova moldura, este novo caminho que se abre, em que o Executivo, através dos
seus órgãos específicos, e a empresa privada, aqui tão bem representada, come-
çam a se unir para discutir os problemas comuns do nosso Estado, é o caminho
certo. Não há outra forma de nós conduzirmos harmonicamente a descoberta
dos melhores caminhos para o nosso Estado, descoberta de uma política sadia e
que realmente situe no âmbito do empresariado, do Executivo e do Legislativo a
condução de um processo permanente de discussão de problemas tão sérios
quanto a mineração.

Ontem o CON FAZ se reuniu para estabelecer novos critérios de impostos
e de fixação de tarifas sobre os produtos minerais e os produtos semi-elabora-
dos. Como disse muito bem Joelmir Betting, isso é uma grande caixa, onde
sempre cabe mais um produto. E o caso de uma calça que, por não ter bainha, é
considerada um produto semi-elaborado, e assim por diante. O aço é também
semi-elaborado. O vergalhão é um produto que tem uma finalidade específica e
algumas pessoas, alguns Secretários da Fazenda querem tributá-lo.

E nós, do Estado de Minas, ficaremos completamente inferiorizados no
mercado internacional na medida em que taxarmos profundamente os produtos
de exportação, porque perderemos a competitividade.

Então, Srs. Deputados aqui presentes, eu manifesto, em nome da minha
Secretaria, em nome dos órgãos que a compõem, em nome do Governo, uma
profundo alegria em saber que nós podemos começar, não só nesse setor como
no setor que na próxima semana possivelmente assumiremos, diálogo com o
Legislativo, tão fundamental, tão importante para que nós possamos juntos des-
cobrir os melhores caminhos para Minas Gerais.

Vem muito a propósito este Simpósio, porque pretendemos ainda, antes
de deixar a Secretaria, fazer uma reunião do Conselho de Mineração - CEGEM -
a fim de estabelecer alguns critérios definitivos para que uma política perma-
nente, democrática, possa ser elaborada junto com os Deputados, não com os
Deputados fora do processo.

Expresso aqui meus votos de felicidade, e que nós possamos, com a parti-
cipação de toda esta platéia, descobrir os melhores caminhos para a mineração
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em Minas Gerais. Muito obrigado a todos.
Passo a Presidência ao nobre Deputado Delfim Ribeiro, para que ele conti-

nue o Simpósio.
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Tivemos o prazer

de ouvir a palavra do nosso Secretário de Indústria, Mineração e Comércio, que
é a palavra do Poder Executivo sobre o assunto que iremos debater no dia de
hoje, ou seja, mineração e meio ambiente.

Dando início aos trabalhos, passaremos agora ao primeiro tema do dia: "A
Assembléia Nacional Constituinte, as Mudanças no Setor Mineral e a Compatibi-
lização com a Preservação do Meio Ambiente". Este tema terá como palestrista
o Dr. Wanderlino Teixeira de Carvalho, Presidente do CONAGE. Passaremos a
palavra ao Dr. Wanderlino, para que ele faça sua exposição. Ele disporá de 15
minutos, após os quais teremos os debates, com a participação do Dr. Ciro Cu-
nha Melo, da SAMITRI, e do Dr. Marcus Pereira de Mello, do CETEC.

Com a palavra, o Dr. Wanderlino Teixeira de Carvalho.

1.2 - CONFERÊNCIA

O DR. WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO - Sr. Presidente da Me-
sa, Sr. Secretário, demais componentes da Mesa, meus Senhores e minhas Se-
nhoras, a Coordenação Nacional dos Geólogos sente-se extremamente honrada
por participar deste Simpósio na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. A par-
ticipação da sociedade civil no processo constituinte revela-se um dos passos
mais democráticos e ricos de um pais. Um exemplo foi a própria Assembléia
Nacional Constituinte, que teve uma participação intensa da sociedade brasileira
no processo de formulação da Constituição Federal. Acho que a Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais está começando muito bem e espero que todo o pro-
cesso constituinte de Minas Gerais se revista deste caráter democrático de parti-
cipação da sociedade civil no processo de elaboração da Constituição de Minas
Gerais.

Sobre o tema "A Assembléia Nacional Constituinte, as Mudanças no Setor
Mineral e a Compatibilização com o Meio Ambiente", efetivamente, o setor mi-
neral brasileiro foi, de todos os setores da economia, o mais profundamente
modificado na Assembléia Nacional Constituinte. E isto deve ser do conheci-
mento de todos. Mudanças profundas aconteceram. A questão mineral, em
qualquer parte do mundo, é uma questão que suscita muitos debates, e isto é
muito bom, porque é rica a discussão sobre todas estas questões.

Vou tentar sintetizar as principais mudanças que aconteceram na Consti-
tuição Federal relativas ao setor mineral, algumas delas extremamente relevan-
tes, como, por exemplo, a questão da propriedade dos bens minerais. Houve
uma mudança significativa na medida em que, de 1984 até 1988, prevalecia o re-
gime res nuilius, ou seja, não havia uma definição explícita sobre a quem perten-
ciam os bens minerais. A Assembléia Nacional Constituinte entendeu que o bem
mineral não deveria constituir propriedade privada e que deveria ser proprieda-
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de social, de toda a Nação. E assim, foi instituído que o bem mineral pertence à
União. As jazidas, em lavra ou não, os demais recursos minerais e as ocorrências
minerais constituíam, dai em diante, uma propriedade social da Nação, repre-
sentada pelo seu ente jurídico, que é a União. A Constituição Estadual não vai
poder ter dispositivo sobre esse assunto, porque a matéria é especifica da Cons-
tituição Federal. Entretanto, há a questão das águas, que, de certa forma, per-
tencem também ao setor mineral. As águas, pela nova Constituição, pertencem
aos Estados. Quer dizer, deixaram também de ser propriedade privada e passa-
ram a ser propriedade do Estado. Então, acredito que a Constituição Estadual
vai tratar dessa questão.

Outra questão é conseqüência da primeira definição: se o mineral não
pertence ao minerador, não pertence ao fazendeiro e, sim, à União, para a sua
lavra, teria que haver uma indenização pelo direito de realizá-la. Isto é uma con-
seqüência lógica. Então, foi instituída uma participação do Estado, do município
e de órgãos da União no resultado da lavra. Já existe precedente no País sobre
esta questão com referência ao petróleo. E acreditamos que a medida é lusta, no
sentido de que o bem mineral, pelo seu caráter finito, deve representar um be-
nefício social maior para as populações e, com esses royalties, haverá possibili-
dade de os Estados e os municípios distribuírem os resultados do aproveita-
mento mineral entre a população.

Outra questão extremamente polêmica na Assembléia Nacional Consti-
tuinte foi a da soberania nacional sobre os recursos minerais do Pais. Vários se-
tores da sociedade entendiam que a Constituição antiga e a legislação minerária
do Pais não tinham os mecanismos legais para que este pudesse exercitar a sua
soberania nacional, caso assim desejasse. E a Assembléia Nacional Constituinte
também entendeu desta forma e estabeleceu dois dispositivos sobre a questão
da soberania nacional. O primeiro deles definiu que as autorizações e conces-
sões de exploração de recursos minerais serão dadas segundo o interesse nacio-
nal. Nós, geólogos brasileiros, entendemos que essa foi, realmente, uma das
principais conquistas que se teve nessa questão, na medida em que se perde o
automatismo que existia antes para a autorização e a concessão, que eram dados
automaticamente pelo poder público: agora, todas as autorizações e concessões
terão que ser analisadas à luz do interesse nacional. Achamos isso extrema-
mente importante, no sentido de se resguardar a soberania nacional e no senti-
do de se captarem mais benefícios sociais para a população, advindos do apro-
veitamento dos recursos minerais do País. Consideramos esse dispositivo ex-
tremamente importante do ponto de vista dos geólogos brasileiros. Essa foi a
maior conquista que tivemos em todo o processo.

Outra questão foi a questão nacional da mineração, extremamente polêmi-
ca - e não poderia deixar de sê-lo em qualquer parte do mundo em que fosse
discutida. De qualquer maneira, a Assembléia Nacional Constituinte tomou uma
medida bastante razoável quando preservou praticamente os direitos e interes-
ses de todo o capital estrangeiro existente no País, na medida em que, nas Dis-
posições Transitórias, deu um período de quatro anos para adaptação, e todos
aqueles mineradores que desejarem fazer a industrialização do processo mineral
no País estão resguardados dessa nacionalização.
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A questão da soberania nacional não é uma questão econômica. Tem que
ser entendida como a questão de que todo o povo tem o direito de exercer o
controle sobre o aproveitamento dos recursos nacionais, principalmente dos re-
cursos naturais não renováveis. Esta não é uma questão econômica. E essen-
cialmente um questão política e assim deve ser entendida.

Outra questão de mudança de fundo na questão mineral foi a da descen-
tralização, da fiscalização e da capacitação para legislar sobre a questão mineral.
O País, desde a sua primeira Constituição, em 1824, tinha uma tradição de des-
centralização da questão mineral. Todas as Constituições brasileiras previam que
os Estados podiam legislar supletiva e complementarmente em relação à legisla-
ção federal, à legislação principal, que sempre foi competência da União. A
Constituição de 67 concentrou toda essa questão nas mãos da União. De 1967
até 1988, os Estados não tinham o mínimo papel na questão mineral do País, do
ponto de vista legal, do ponto de vista de intervenção. E nós, geólogos, reivindi-
cávamos que os Estados pudessem legislar supletiva e complementarmente so-
bre a questão mineral. Infelizmente, não foi possível que se inserisse isso na
Constituição. Contudo, os Constituintes entenderam que os Estados poderiam
legislar sobre questões específicas. Então, parece-me que a Constituição Esta-
dual terá que tratar dessa questão, e essas questões específicas serão definidas
em lei complementar federal.

A outra questão é a da fiscalização dos direitos minerários. As Constitui-
ções passadas tinham a tradição de dar aos Estados que tivessem capacitação
técnica e administrativa, caso a caso, a fiscalização de seus direitos minerários. A
Constituição de 67 também centralizou isso na União. Nessa questão, nós, geó-
logos, reivindicávamos que os Estados tivessem uma capacitação supletiva e
complementar. No entanto, surgiu um movimento muito forte na Assembléia
Nacional Constituinte, nascido aliás, aqui, em Minas Gerais, por iniciativa da
Bancada Constituinte de Minas Gerais, no sentido de que os Estados e municí-
pios tivessem um papel de fiscalização igual ao da União. Essa tese foi vitoriosa
e então, efetivamente, é competência comum da União, dos Estados e dos mu-
nicípios o registro, o acompanhamento e a fiscalização dos direitos minerários
nos Estados. Acho então que Minas Gerais tem uma responsabilidade muito
grande, não só por ter nascido aqui essa iniciativa, mas também pelo fato de que
tudo o que acontece em Minas Gerais, na questão mineral, reflete-se no restante
do País. Acho que o Governo mineiro está com uma grande responsabilidade no
sentido de implementar no Estado de Minas Gerais um sistema de fiscalização e
de acompanhamento dos direitos minerários que sirva de exemplo para o resto
do País e que seja competente. De qualquer maneira, essa é uma situação que
exige extrema competência, do nosso ponto de vista, porque, se não houver
compatibilização da fiscalização nos três níveis, quer dizer, na União, nos Esta-
dos e nos municípios, a questão mineral vai ficar extremamente difícil de ser re-
solvida no País, porque, se o município fiscalizar de um jeito, o Estado de outro
e a União de outro, haverá uma balbúrdia difícil de ser administrada. De qual-
quer maneira, a Constituição previu que lei complementar vai estabelecer os ní-
veis de cooperação. Do ponto de vista do status constitucional, a competência é a
mesma: da União, dos Estados e dos municípios. Então, esta é uma questão
também extremamente importante. Acho que a Constituição Estadual terá que
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tratar também desse assunto, tendo em vista a maior competência que o Estado
tem.

Uma outra vitória que consideramos muito importante e para a qual luta-
mos muito foi na questão da instituição de um serviço oficial de geologia no
Pais. Foram criados bases para que o País tenha uma política duradoura de le-
vantamentos geológicos básicos, que foram o germe da criação de um serviço
geológico nacional no País. Consideramos isso muito importante, e está haven-
do uma polêmica em nível nacional sobre se os Estados poderiam atuar também
nesse campo, porque ficou na Constituição como uma competência da União, e
as Constituições Estaduais não poderão entrar naquelas questões que são de
competência da União. Então, me parece que é uma polêmica que tem que ser
resolvida se os Estados poderão ter seus serviços geológicos estaduais.

Outra questão muito importante foi a da tributação mineral. Nós, geólo-
gos, marchamos juntos com o empresariado nessa questão e fomos derrotados
juntos. De qualquer maneira, as mudanças substanciais foram no sentido de que
agora acabou o imposto único, que era um imposto federal e que passou a ser o
imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. De qualquer maneira, nós,
geólogos, estamos lutando e a nossa posição é no sentido de que as alíquotas
anteriores sejam mantidas agora pelo ICMS. E vejo que este período de transi-
ção poderá ser mais problemático na medida em que praticamente o Senado
Federal é que vai estabelecer toda a questão: as aliquotas mínimas, máximas e
de aplicação interna dos Estados serão definidas pelo Senado Federal. Isso quer
dizer que as Assembléias Legislativas não terão uma margem de manobra muito
grande no sentido de estabelecerem esses posicionamentos. Mas, enquanto o
novo Código Tributário não resolve a situação, realmente haverá um período de
turbulência no setor onde realmente terá que se ter muito cuidado no sentido de
ser administrado. O ICMS será único. Então, não há mudança em relação ao
IUM, e a única exceção vai ser o ouro, quando considerado um ativo perma-
nente e que vai continuar sendo tributado por um imposto federal, com alíquota
mínima de 1% e com a distribuição de 30% desta alíquota para os Estados e de
70% para os municípios. A Constituição Estadual, evidentemente, vai ter que se
posicionar em relação a este artigo.

Outra questão muito importante e relevante é a questão dos garimpos.
Nós, geólogos, entendíamos que isso não era uma questão constitucional, que
teria que ser tratada numa legislação ordinária, mas, no entanto, a Assembléia
Nacional Constituinte entendeu que era um assunto constitucional. A primeira
questão importante foi definir se a garimpagem poderia ser uma atividade indi-
vidual ou se deveria ser uma atividade associativa. Nós, geólogos, sempre de-
fendemos que deveria ser associativa. A garimpagem individual é uma ficção,
que praticamente nunca existiu no setor mineral brasileiro. Quer dizer, o sujeito
trabalhando sozinho, sem ajuda da família, é uma ficção que não existe no uni-
verso mineral brasileiro, e o garimpo sempre foi uma atividade empresarial no
Brasil. Desde suas origens, sempre houve um financiador do garimpo, alguém
que financiava o garimpo: a figura do empresário garimpeiro é uma realidade
mineral no País e foi agravada a partir de 1967, na medida em que o Código de
Mineração prestigiou, unicamente, a grande mineração e não deu um espaço,
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por menor que seja, a nosso entender, para o fornecimento da pequena minera-
ção no País.

De qualquer maneira, a solução das reivindicações dos garimpeiros no
Congresso Nacional, e, vale dizer, com lobby extremamente e tradicionalmente
forte no Congresso Nacional - o !obby dos garimpeiros— no meu ponto de vista,
acredito que foi dada, na realidade, não ao Iobby dos garimpeiros e sim ao lobby
dos empresários garimpeiros.

A salda que deram - acredito - não vai solucionar o problema pela ma-
neira como encaminharam os próprios interesses dos empresários garimpeiros,
na medida em que a figura das cooperativas de garimpeiros, no meu ponto de
vista, não atenderá aos interesses dos empresários garimpeiros. Então, fica difí-
cil solucionar o problema.

- Primeiro, terá que haver uma definição do que é garimpeiro. Hoje, os em-
presários garimpeiros, quando é do interesse deles, dizem-se garimpeiros e,
quando é no sentido de explorar os trabalhadores, não são garimpeiros; são
empresários.

Então, acredito que, na legislação em vigor, é urgente definir-se quem é
realmente garimpeiro.

As cooperativas de garimpeiros foi dada prioridade para pesquisa e lavra.
Acho que foi um equivoco enorme da Assembléia Nacional Constituinte.

Nós, geólogos, defendíamos a figura da prioridade, mas como um universo de-
mocrático, como um instrumento democrático para todos e não para um deter-
minado segmento social.

Então, aos minerais que foram definidos como garimpáveis, as cooperati-
vas de garimpeiros terão prioridade para pesquisa e lavra.

Ora, a pesquisa e a lavra, na Constituição, é uma só. Não existem duas -
pesquisa e lavra diferenciadas na Constituição. Assim, será inconstitucional defi-
nir-se uma pesquisa para as empresas de mineração e lavra e uma pesquisa de
lavra para as cooperativas de garimpeiros. Então, vai ter que ser uma só: pesqui-
sa e lavra.

Desta maneira, as cooperativas de garimpeiros terão que ter o mesmo
comportamento das empresas de mineração, igualzinho, se não, passa a ser in-
constitucional esse comportamento.

Isso não vai atender aos interesses dos empresários garimpeiros, porque,
se eles quisessem comportar-se como empresa de mineração, uma vez que já
existe, há 15, 20 anos esse problema no Brasil, já se teriam há muito tempo de-
cidido a agir da maneira das empresas de mineração. Então, isso não é do inte-
resse deles.

Assim, as cooperativas de garimpeiros também, na medida em que tive-
rem que agir da mesma maneira que as empresas de mineração, não vão resol-
ver o problema dos empresários garimpeiros.

Acho que esse problema ficou para ser resolvido ainda. Acredito que terá
que ser solucionado na legislação ordinária.

O segundo tema que pretendo tratar é a questão do meio ambiente.
A questão do meio ambiente foi profundamente modificada. A Constitui-

ção anterior nem tratava do assunto em nível institucional. O capítulo do meio
ambiente é considerado um dos mais modernos em todas as constituições mun-
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diais e acredito que se está, simplesmente, seguindo a tendência mundial nesse
setor. O País está chegando a essa questão. São inexoráveis todas as medidas
que terão que ser tomadas na questão mineral sobre o assunto.

Muitos dizem que o setor mineral foi o único setor da economia, e real-
mente foi, contemplado na questão do meio ambiente.

De certa forma, houve uma discriminação do setor mineral, na medida em
que outros setores que são mais poluentes, até mais degradantes do meio am-
biente que o setor mineral, não foram contemplados especificamente na Cons-
tituição.

Realmente, foi uma discriminação contra o setor mineral. Não resta dúvida
sobre isso.

De qualquer maneira, como essa questão da recuperação do meio am-
biente degradável nos países civilizados 1á é uma realidade, mais cedo ou mais
tarde teria que chegar ao Brasil.

Assim, acredito que, ao se colocar na Constituição essa obrigação do mi-
nerador, no final das contas, isso foi extremamente benéfico para o setor mine-
ral, na medida em que definiu: "aquele que explorar recursos minerais". Quer
dizer, essa obrigação não é somente das empresas de mineração constituídas; é
uma obrigação de todos que explorarem recursos minerais, vale dizer, o garim-
peiro ou qualquer pessoa que explorar recursos minerais vai ter que recuperar o
meio ambiente degradado.

Nesse aspecto, as grandes empresas de mineração não vão ter problema,
porque já têm, de certa forma, uma tradição em nível mundial e essa tradição
cada vez mais se avoluma, torna-se mais sólida, no sentido de recuperar o meio
ambiente degradado.

O problema terá que acontecer com a pequena mineração, com as peque-
nas empresas de mineração. Nesse caso, acredito que o papel dos Estados, in-
clusive, terá que ser maior, no sentido do fomento mineral, nesse aspecto e no
da questão do garimpo.

O garimpo, da maneira como está sendo praticado, na medida em que a
Constituição brasileira, tanto em relação ao meio ambiente quanto em relação
ao próprio garimpo, definiu uma terceira via de garimpo, não é nem o garimpo
definido pelo Código de Mineração nem é o garimpo que está em prática no
Brasil. E totalmente incompatível com o meio ambiente.

Acredito que a sociedade brasileira não pode transigir em relação a esse
assunto, porque o custo/benefício está sendo negativo para o País e como um
todo, nesse aspecto.

Então, o garimpo vai ter que se adaptar em relação ao meio ambiente. E a
outra questão, que foi outra decisão constitucional que elevou a decisão da le-
gislação ordinária, que nem era ordinária e sim uma resolução do Conama à
obrigatoriedade de ter o RIMA - Relatório de Impacto Ambiental. O garimpo
terá que adotar isso também, isto é, o RIMA.

No fim das contas, para o setor mineral, pelo menos naquele já institucio-
nalizado no País, essa exigência da Constituição contra a degradação do meio
ambiente, de observação, pelo menos vai ser, a médio e longo prazo, favorável.
Considero-a extremamente salutar para a sociedade brasileira. E aqui vem outro
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papel importante do Estado: na questão do meio ambiente, é competência co-
mum aos Estados e à União legislar concorrentemente sobre a questão do meio
ambiente.

Então, a Constituição Estadual terá que encarar, com muito carinho, com
muito cuidado, essa questão. Ora, se é legislação concorrente, a União vai legis-
lar somente nas questões gerais sobre o meio ambiente. Os Estados é que terão
que detalhar a questão do meio ambiente, inclusive para o setor mineral. A As-
sembléia Legislativa é que detalhará a questão da aplicação do meio ambiente
no setor mineral.

Essa legislação estadual vale enquanto supletiva à legislação federal. Se,
por um acaso, não houver uma legislação federal, a legislação estadual vale até
que haja a legislação federal nesse aspecto concorrente e só deixa de valer na-
queles pontos em que contrariar a legislação federal.

Parece-me que os legislativos estaduais, os governos estaduais terão um
papel extremamente importante nessa questão do meio ambiente, na questão
mineral, e dar vem a questão do garimpo, vêm as questões que são graves, gra-
víssimas, como a questão do meio ambiente, no setor mineral, que deverão ser
tratadas com cuidado.

Gostaria de chamar a atenção para um aspecto muito importante com re-
lação a essa questão do meio ambiente: é que o Ministério Público foi separado
da sua função de advogado geral dos Estados da União. Doravante, o Ministério
Público vai cuidar, exclusivamente, dos interesses da sociedade. O Ministério
Público não tem nada mais a ver com as questões do Estado, com as questões
governamentais e é uma de suas questões básicas e precípuas agir na questão
do meio ambiente, automaticamente. E o Ministério Público terá que mostrar
algum serviço à sociedade. Antigamente, ele cuidava mais dos assuntos do Es-
tado e deixava a sociedade em segundo plano. Agora não, e terá, em primeiro
plano, a sociedade. Parece-me que essa questão do meio ambiente será uma
das questões relevantes de que o Ministério Público tratará.

Acredito que o meu tempo já esteja esgotado. Acho que ficaremos por
aqui. No debate, poderemos aperfeiçoar nossa explanação.

Muito obrigado.

1.2.1 - Debate

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Depois das pala-
vras do Dr. Wanderlino Teixeira de Carvalho, Presidente da CONAGE, convida-
remos a fazer uso da palavra os debatedores oficiais.

Após os debatedores oficiais, a Mesa abrirá um espaço de três minutos a
cada uma das entidades representativas, para que possam se manifestar.

Com a palavra, o Dr. Ciro Cunha Melo, da SAMITRI.
O DR. CIRO CUNHA MELO - Gostaria de cumprimentar o Dr. Wanderlino

pela sua exposição, por meio da qual fez uma análise, percorrendo todos os
pontos com que a Assembléia Nacional Constituinte contemplou o setor da mi-
neração.
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Eu teria duas colocações a fazer. A primeira delas, quando V. Sa. se referiu,
no início de sua palestra, ao problema royalty, e quando falo de royalty englobo
toda a carga tributária que venha a ser eventualmente suportada pelo setor mi-
neral.

Acho que esse é um aspecto que deverá ser discutido, e o setor mineral
terá que ser ouvido, mas faria um pequeno reparo com relação à questão da
comparação.

Quando se compara ou quando se diz que o royalty é justo, eu não discuto,
mas, quando se compara o royalty na mineração com o royaIty existente no pe-
tróleo, acho que devíamos ter um pouco de atenção para um aspecto: o setor
mineral, via de regra, é um setor que sofre concorrência, que compete no mer-
cado internacional, que tem uma série de outras injunções mais do que o setor
de petróleo, que é monopólio estatal. A fixação de um royalty para o setor de
petróleo pode ser imediatamente absorvida por este setor, a partir do momento
em que o próprio Estado, o próprio governo, define preços para a mercadoria.

O preço da mercadoria com a qual tratamos não é fixado por lei ou por de-
creto, nós partimos para uma concorrência.

Então, esse é um aspecto que eu gostaria de ressaltar e, exatamente, mos-
trar também a preocupação do empresariado do setor mineral com relação a es-
ses pontos de ligação entre a legislação constitucional e a legislação estadual,
que podem, como o senhor bem disse, inviabilizar o setor, se as decisões não
forem rápidas, se não forem realmente sintonizadas, porque podemos passar
por um período muito difícil a partir do momento em que compete também ao
Estado registrar, fiscalizar e legislar concorrentemente. E preciso que haja, real-
mente, uma sintonia muito grande entre as legislações estaduais e municipais
com a legislação federal.

Eram essas as minhas colocações. Não seria bem uma resposta, mas eu
gostaria de merecer do Dr. Wanderlino algum comentário a respeito disso.

O DR. WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO - A questão dos royalties
é, de certa forma, uma questão política também. Vários países do mundo, além
dos impostos, cobram os royalfics, por esse caráter específico que tem o bem
mineral.

O bem mineral não pode ser considerado uma mercadoria comum, pelo
seu caráter finito de não-renova bilidade, e muitos deles de caráter até estratégi-
co, dependendo de cada país.

Então, se ele não pode ser tratado como uma mercadoria comum, se é um
bem mineral finito não renovável, evidentemente, a sociedade tem que ter uma
participação maior em relação ao aproveitamento desse bem mineral, na medida
em que os impostos, principalmente, são repassados à população. Quem paga
os impostos, no fim, é a população. O minerador não paga o imposto. Quem
paga o imposto é a população, o consumidor final. O minerador é, tão-somente,
um depositário fiel do imposto que é pago pela população.

Nós, geólogos, defendemos essa proposta do royalty, porque achamos que
o setor mineral tem que ter uma contrapartida maior para a população brasilei-
ra, um aproveitamento dos recursos minerais do País.

Em muitos Estados do País que têm mineração forte, se fizéssemos um
estudo detalhado, os benefícios para a população são muito pequenos.
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O DR. WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO - O setor de mineração,
de maneira geral, gera poucos empregos. Nos EUA, nos países avançados, cada
emprego na mineração gera três outros empregos na economia. O que gera
emprego é a transformação do bem mineral, o que é diferente. Não é a minera-
ção que gera emprego. Então, a mineração, que é intensiva de capital, gera pou-
cos empregos, e ela tem que ter uma contrapartida, na medida em que não paga
os impostos. Quem paga os impostos é a população. Esta foi a principal motiva-
ção que levou os geólogos a defenderem a questão dos royalties. O companheiro
acha que não se pode comparar com a questão do petróleo, que é um recurso
natural. Existem muitos países que pagam royalties e não o consideram um pro-
duto de monopólio estatal. Eu acredito que esta situação também não será difícil
de ser absorvida pelo setor mineral. Várias empresas do Brasil já pagam roya!-
fies, já existem vários exemplos, e, mesmo assim, nunca deixaram de ter lucros
em suas operações. Muitas pagam até 5% do faturamento como royalties. Com
relação a esta questão, acho que, de qualquer maneira, a legislação ordinária
tem um papel importante assim como todo o setor mineral e toda a sociedade.
Os empresários ligados à área têm um papel importante na definição da lei ordi-
nária que vai regulamentar a questão. As Constituições Estaduais também defi-
nirão esta questão, principalmente sobre a destinação dos royalties. Como vocês
sabem, a Constituição Federal proibiu a vinculação de tributos, mas, tecnica-
mente, os royalties não constituem tributos. Então, a Constituicão Estadual terá
que dar uma destinação a esses royafties, dizer o que Minas Gerais vai fazer com
eles. Isto é importante.

Eu acho que ficaria por aqui. Esta foi uma questão muito polêmica, na As-
sembléia Nacional Constituinte, e as questões deste tipo geram muita discussão,
o que é extremamente saudável. Acho que o Brasil não está inovando nesta
questão, pois vários países já têm esse sistema de roya!fy

Agora, quero me referir a outra questão, cuja preocupação compartilha-
mos com os senhores, que é a compatibilização da legislação federal com a es-
tadual. Acho a questão da fiscalização realmente muito importante e creio que
deva haver uma ação conjunta de todas as entidades do setor mineral no sentido
de uma compatibilização. Nesse sentido, acredito não haver nenhuma questão
política envolvida, e por isso é muito fácil um entrosamento, uma ação comum
de todas as entidades do setor mineral. Precisamos chamar a atenção para o fato
de que os Estados terão, doravante, um papel importante nesta questão. Vale
lembrar que o empresariado mineral era muito isolado no País, talvez pela pró-
pria definição constitucional que concentrava tudo na União e isolava o empre-
sanado dos Estados e, fundamentalmente, dos municípios. O poder político do
empresariado mostrou-se, então, extremamente frágil, na medida em que eles
não tinham penetração junto aos Estados e municípios. Agora abre-se esta
oportunidade de o empresariado ter um relacionamento mais forte com os Es-
todos e municípios. Sobre esta questão do royalty, eu, pessoalmente, e a Coor-
denação Nacional dos Geólogos não temos ainda uma posição definida, estamos
coletando sugestões. Eu acho que deveria ser estabelecido um teto, um valor
máximo, por exemplo 3% a 4%, que deveria ser negociado entre o minerador, a
União, o Estado e o município, caso a caso. Esta seria uma forma de o minera-
dor, inclusive, se entrosar com as autoridades estaduais e municipais. Seria uma
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negociação democrática dos valores, tendo por base o estudo das viabilidades
econômicas do empreendimento. Então, estabelecida a aliquota máxima, se ne-
gociaria o valor do royalty caso a caso. Esta é a minha posição pessoal sobre o
assunto.

O SR. PRESIDENTE - (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Convidamos a
participar dos debates o Dr. Marcus Pereira de Mello, do CETEC.

A Presidência quer registrar a presença, em Plenário, dos ilustres colegas,
Deputados Raul Messias, Vice-Líder do PT, José Renato, do PMDB, e Vice- Pre-
sidente desta Comissão, e José Duarte, Vice-Líder do PFL.

O DR. MARCUS PEREIRA DE MELLO - Em primeiro lugar, gostaria de
parabenizar a Casa pela iniciativa pioneira, em todos os Estados, de passar o
limpo a questão mineral para chegarmos a uma Constituição Estadual que seja
bem expressiva sobre tudo o que acontece no Estado. Gostaria, inicialmente, de
fazer duas considerações. Tendo em vista que esta é uma reunião de estudos,
citaria três documentos que podem servir de base para a assessoria parlamentar
no estudo da questão mineral. Um deles é o jornal da SIGESP, que tem uma
matéria intitulada "Os Geólogos Brasileiros e a Constituinte - Vitórias e Derro-
tas", de autoria do Dr. Wanderlino, que faz um estudo exaustivo, ponto por
ponto, do que foi aprovado, na Constituinte, para o setor mineral. Os outros são
dois boletins informativos, de julho a agosto, da APIMIG, com avaliações sobre
o setor mineral e, inclusive, com dados referentes a outros trabalhados da MPM,
de janeiro, fevereiro e março de 1988.

Aproveito para fazer uma pequena retificação na grafia do meu nome, que
foi grafado com K. E Marcus com c e Mello com dois eles.

Também gostaria de parabenizar o Dr. Wanderlino, pela excelente expla-
nação e, ao invés de contrapor algumas argumentações, gostaria de traçar al-
gumas linhas de considerações a respeito de outros pontos que poderíamos
abordar em nosso Estado. Em primeiro lugar, acho que a questão ambiental, na
Constituinte, significa um avanço expressivo dentro da legislação brasileira e da
legislação mundial, no que tange à questão ambiental. Hoje em dia, considera-se
que toda área lavrada deve ser previamente estudada e corrigida após a lavra.
Temos, então, dois mecanismos de amarração: um inicial e Outro finalizador.
Isto é realmente um avanço. Uma outra questão importante é que a Constituição
coloca hoje para o Estado e a sociedade definirem o que seja degradação am-
biental. Quais são as entidades que poderão definir o estado de degradação ou o
estado de exploração de determinada área? Até que ponto a recomposição pode
e deve ser feita? Para isso foi colocada uma questão fundamental para nós: o
Estado tem que se equipar, se aparelhar, institucional e tecnologicamente, para
poder responder à pesquisa, à normatização e à fiscalização das áreas lesadas. O
que ocorre no Estado de Minas Gerais, e a gente pode perceber, é uma deses-
truturação do setor mineral e do setor ambiental. Seria conveniente que, em
conjunto com esse processo de discussão e elaboração da Constituinte Estadual,
viesse a clarear a consistência das entidades que regem o setor mineral e das
políticas econômicas das entidades do setor ambiental. Caberiam definições
mais precisas e organismos mais eficazes, métodos e incentivos à pesquisa e ao
desenvolvimento nestas duas áreas.
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Outra questão que nos cabe avaliar, é que o problema ambiental não se
restringe à uma circunscrição jurídica ou administrativa, isto é, não pode ficar
subordinada somente ao Estado ou ao município, em nível de legislação com-
plementar. E preciso que saibamos reconhecer, no espaço, os ecossistemas que
têm uma sistemática própria de reação aos impactos a que são submetidos. Por
exemplo, é preciso que o Governo do Estado e a Assembléia Legislativa saibam
reconhecer macrorregiões, no Estado, que têm consistência própria. São regiões
que eu chamo de "ecoconsistentes", por exemplo, as regiões metropolitanas, ci-
dades de portes médio e grande, áreas que têm um sistema geológico bem defi-
nido, sistemas hldricos ou fechados. É preciso estudar a possibilidade de se le-
gislar discricionariamente sobre esses espaços diferenciados, pois os impactos e
as respostas serão diferentes. Não podemos deixar, por exemplo, só a cargo do
município a fiscalização sobre poluição ou degradação, porque essa poluição
tem um efeito que repercute em cadeia. Cabe ao Estado, principalmente à As-
sembléia Legislativa, estar atento para determinar estes macrossistemas para
que a gente possa legislar sobre eles. Evidentemente, o Estado tem que estar
aparelhado para poder analisar os RIMAs, que devem ser feitos de maneira
exaustiva, de forma a garantir todo o processo de mineração. As condições de-
vem ser dadas pelo próprio Estado, e, se tal não acontecer, não teremos condi-
ções de aplicar a legislação.

Outra questão que gostaria de colocar, e sei que será uma questão polêmi-
ca, é sobre a dupla utilização do espaço físico pela empresa mineradora. A
Constituição estabelece claramente que o mineral é um bem comum, público,
que é de competência da legislação da União. Isso significa que a União concede
a um terceiro a utilização de um bem comum. Pressupõe-se que a utilização
desse bem comum será em benefício da comunidade, e não necessária e exclu-
sivamente em benefício de terceiros. A questão que colocamos é a seguinte:
uma área é minerada e, depois de lavrada e exaurida, esta área deve ou não re-
verter ao patrimônio público? Se não reverter ao património público, a popula-
ção passa a ser duplamente onerada: pela exaustão do bem e pela expropriação
do espaço que poderia ser utilizado de uma outra forma, por exemplo, corri vi-
veiros naturais para a manutenção de ecossistemas. O que acontece de maneira
sistemática, e a gente percebe, é que existe inclusive uma "sobreutilização" do
espaço físico, quer seja através de loteamentos ou outras destinações através
das quais a iniciativa privada exerce um outro controle e recebe uma 'mais-va-
lia" de lucro sobre aquele espaço. Caberia a nós pensar se é justo que a socieda-
de, uma vez alijada daquele bem que não é renovável, fosse também aluada do
seu espaço, que poderia ter uma utilização coletiva, como a criação de viveiros,
parques ou reservas. E uma questão a ser discutida e eu coloco à apreciação das
pessoas aqui presentes.

É preciso também pensar na possibilidade, na viabilidade, na compatibili-
zação da fiscalização. A legislação tem que ser "ecoconsistente", isto é, não pode
ser generalista, nem especifista o suficiente, de maneira a não permitir a carac-
terização, a distinção de cada bem ou cada situação que for tratada. Neste caso,
nós temos que nos referenciar sempre ao trato ambiental que tenha uma con-
sistência, pelo menos no nível do município, que é onde as contradições entre
a iniciativa privada, a população e o Estado se manifestam, e onde o Estado
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exerce o seu poder real de legislação e ordenamento do espaço.
Outra questão que a gente deve lembrar é que a legislação estadual deve

estar sempre preocupada com a viabilização da criação e desenvolvimento de
diagnósticos ambientais. A iniciativa disto deve ser do E4 ado, e não da iniciativa
privada. O Estado tem que ter o monitoramento, a pesquisa de novas técnicas e
novos métodos de recuperação e preservação ambiental. Seria necessário que a
gente pudesse sair desse processo constituinte com o Estado bem equipado e
preparado para dar as respostas no mesmo nível da fiscalização e do controle
que ele procura estabelecer sobre o setor mineral.

A questão da taxação deve ser discutida em outra ocasião. Vou deixar a
observação para mais tarde. Para finalizar, gostaria de separar alguns pontos
que acho de relativa importância para que pudéssemos trabalhar, de maneira
mais consistente, com a legislação. E comum, e no CETEC temos observado isto
de uma maneira constante, que, na maior parte das vezes, a legislação é sufi-
ciente para dar a resposta às questões que a sociedade coloca. O que nós perce-
bemos é que não existe uma fiscalização em condições de garantir que aquela
normalização venha se tornar uma questão prática. Tenho um caso concreto de
um trabalho feito para a Prefeitura de Belo Horizonte sobre a ocupação do solo
urbano, tendo em vista a legislação existente sobre a utilização do meio físico.
Chegamos à conclusão de que a legislação existente é satisfatória, em cerca de
85% a 90%, no sentido de balizar as condições existentes para podermos norma-
tizar.

Mas não existia condição de implementação, de fiscalização e de controle.
Acho que a legislação tem que estar sempre preocupada com a viabilização da
sua execução e é uma boa oportunidade para fazermos isto, à medida que temos
uma legislação ambiental avançada em termos mundiais, que a gente se apare-
lhe para dar resposta no mesmo nível em que está colocado o problema.

Estas são algumas considerações que eu gostaria de lhes dar para que a
gente possa discutir.

Quero mais uma vez, agradecer à Casa a honraria de ter-me convidado e
quero crer que o motivo de estar aqui por três vezes como debatedor, hoje, se
deve mais ao fato de ter sido assessor do Virgílio e do PT durante o processo de
elaboração da Constituição Federal e não pelo fato de ser geólogo do CETEC.

Muito obrigado.
O DR. WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO - Sr. Presidente, em re-

lação ao que o companheiro debatedor disse, só para esclarecer, uma questão
muito importante é que, aquele que explorar os recursos minerais, vai ter que
recuperar o meio ambiente degradado deacordo com uma solução técnica dada
pelo órgão competente. Parece-me que, quem vai dar a solução, não é o mine-
radar, quem vai dar a solução é o órgão público, e o minerador vai executá-la.
Parece-me que isto foi um equívoco da Assembléia Nacional Constituinte, mas,
de qualquer maneira, tem que se administrar esta situação. Que órgão compe-
tente será este? No meu ponto de vista, se fosse o DNPM, seria mais fácil a solu-
ção, se forem os órgãos ambientalistas, eles não estão ainda tecnicamente pre-
parados, terão que se preparar, porque, na medida em que terão que dar a solu-
ção técnica caso a caso, cada mina é uma situação diferente. Acho que houve um
problema de inversão. Quem tinha de dar solução era o minerador e o órgão
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público aprovar ou não aquela solução que o minerador estava dando.
Sobre a utilização do espaço físico, depois de exaurido o bem mineral,

parece-me que o problema não está na questão mineral. E uma questão da pró-
pria política do País no setor de lazer, na utilização racional do espaço físico para
a população. Se uma mina está numa região desabitada, não há interesse ne-
nhum em termos de lazer para a população. Então, desde que acabou o bem
mineral, passa a vigorar a legislação sobre o solo, que é uma propriedade priva-
da no País. Se o dono do solo for o minerador, ele vai dar a utilização como pro-
prietário privado daquele solo. Se for do fazendeiro, idem, porque há uma políti-
ca global do País sobre essa questão que não envolve a questão mineral. Se a
mina é junto a uma cidade de lazer para a população, também será de acordo
com a política que o País der. Acho que a preocupação dele não é em relação à
questão mineral, mas a outras questões gerais da sociedade que têm que ser
definidas.

Quanto à colocação de que a legislação é satisfatória, mas, na prática, não
é efetivada, este é um problema de todos os países do Terceiro Mundo. Verifi-
camos que, nos países capitalistas avançados, a política explícita, ou seja, a polí-
tica que está na Constituição, nas leis e nos planos governamentais, e a política
executada na prática são muito próximas umas das outras. Em todos os países
subdesenvolvidos, há uma diferença enorme entre a política explícita e a política
que efetivamente é executada. Fiz um estudo recente, para o Estado de Goiás,
sobre a política mineral explícita sobre o Governo de Goiás e a política efetiva-
mente executada, e verifiquei, num espaço de 1960 até 1986, isto é, em 26 anos
de atuação política, que o Governo de Golas só cumpriu 10% do que falou que ia
fazer. Esta é uma realidade do Terceiro Mundo. Todos os países subdesenvolvi-
dos têm que ser levados em conta. Então isto não é novidade. O próprio Código
de Mineração proibia o garimpo da maneira como está no Brasil, no entanto o
Governo Federal, o Ministério das Minas e Energia, no Governo Figueiredo, foi
o órgão que mais incentivou o garimpo no Brasil ao arrepio da lei. Isto é muito
próprio dos países subdesenvolvidos, é uma situação que temos que resolver e
uma questão política muito importante.

O DR. MARCUS PEREIRA DE MELLO - Só para complementar mais a ex-
posição, acho que existem algumas características básicas em Minas Gerais no
que diz respeito ao trato do setor mineral e à urbanização que o Estado sofre.
Acho que é uma questão mineral sim a utilização da área. Ela pode ser feita de
maneira discriminada. Por exemplo: a Região Metropolitana de Belo Horizonte é
uma área essencialmente minerária, estando justaposta ao Quadrilátero Ferrí-
fero, que é uma área de reconhecido valor econômico mundial. E preciso existir
legislação que trate dos sistemas que são economicamente integrados, porque,
para a questão ambiental, é notório que as divisões administrativas ou burocrá-
ticas que o Estado impõe são insatisfatórias para o gerenciamento do meio am-
biente. A poluição de um município passa para o outro. O meio ambiente afeta-
do numa região que tem uma consistência ecológica deve ser tratado neste caso
pela Assembléia Legislativa, já que os municípios são insuficientes para atender
toda a problemática ambiental instalada. Por isto, a questão de reverter a domí-
nio público coloca questões de outra natureza, não só como ressarcimento, o
que acho que, por si só justificaria, mas como a garantia de que criaremos áreas,
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no Estado em que poderão ser desenvolvidas pesquisas, viveiros, estudos mais
aprofundados e poderão servir como extensão às universidades e escolas para
as questões ambientais ligadas à mineração. Acho que há toda uma possibilida-
de de trato desta questão. Ela não se extingue como uma questão genérica da
sociedade. Acho que a pega começa pelo setor mineral, depende do trato, que
formas dar a ela e que dimensão a solução vai receber depois de implantada.

O DR, WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO - Não quero polemizar,
mas acho que as suas preocupações são válidas enquanto existir o bem mineral.
No momento em que exauriu, a mina deixou de ser uma questão mineral.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Vou passara pala-
vra ao ilustre Secretário da Indústria, Mineração e Comércio.

O DR. LUIZ GOULART - Vou pedir escusas por ter de me ausentar, pois
receberei uma missão Argentina. Queria dizer aos Deputados e a todos os pre-
sentes da alegria que sinto em ver acontecer este Simpósio. Vejam como é im-
portante antecipar-se ao fatos. Inicia-se na Assembléia de Minas um aconteci-
mento que não era comum nas Assembléias. Permanentemente, os Deputados
têm apagado incêndio; entram depois que as coisas acontecem. O momento é
muito oportuno para se recuperar a credibilidade do Legislativo, quando a classe
política está em profunda baixa. Acho que vocês estão descobrindo o caminho
para recuperar esse crédito. Vejam a presença maciça a um fato que se não di-
vulgou muito, mas estão aqui os empresários, os técnicos interessados em sub-
sidiar todos vocês sobre uma questão tão importante para Minas Gerais. Acho
que ai está o caminho: antecipar os fatos das áreas governamentais, em todos os
níveis. Que se multipliquem as Comissões aqui dentro e que se busquem as dis-
cussões da área do Governo Estadual, porque, o que ocorreu nos últimos 20
anos, foi o Governo 1á trazer a coisa pronta ao Legislativo. Então, é importante
se antecipar os fatos a discussão do processo administrativo, a economia do Es-
tado, a saúde, a educação, a energia, a mineração, todos os níveis e discutir com
todos os segmentos o encaminhamento, o papel do Estado, da União e dos mu-
nicípios. Como o município foi vilipendiado nos últimos 20 anos, como o Estado
também o foi, qual o papel de cada um. Então, para mim, é uma grande alegria
ver que começa a nascer um novo tempo nesta Assembléia, que pode recuperar
muito bem a grandeza desta Casa. Deixo aqui o meu amigo Dr. Hélder Dinelli,
Presidente da METAMIG, para me representar com todo entusiasmo neste
acontecimento e me congratulo com a Assembléia por esta iniciativa. Que ela se
multiplique, para que possamos discutir todos os problemas nacionais e espe-
cialmente os de Minas Gerais. Peço desculpas por ter de me ausentar. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Convidamos o Dr. Hélder Dinelli para fazer parte da
mesa como representante do nosso Secretário de Estado.

Dando seqüência aos nossos trabalhos queremos, em primeiro lugar,
agradecer a participação ativa e brilhante dos nossos debatedores oficiais e abrir
o espaço agora às entidades representativas. O nosso inimigo é o tempo. Então,
para racionalizar o trabalho, nós daríamos uma média de três minutos a cada
uma das entidades que quiserem se manifestar. O tema é o que foi abordado
pelo Dr. Wanderlino e que está em discussão. A palavra fico livre para o auditó-
rio para quem dela quiser fazer uso. Após a manifestação das entidades presen-
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tes, teremos um pequeno intervalo de dez minutos para entrar no segundo te-
ma, que terá como palestrista o Dr. Kanadani.

Então, a palavra se acha livre.
Nós gostaríamos que as pessoas se apresentassem, por favor.
O DR. ARNALDO GRAMANI - Meu nome é Arnaldo Gramani, represento

a Associação Brasileira de Profissionais de Mineração, APROMIN.
Em primeiro lugar, agradeço esta oportunidade e, sobre o tema apresen-

tado, quero ressaltar duas inovações da nova Constituição em relação à partici-
pação dos Estados no setor mineral. No art. 23, inciso II, a competência comum
no registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos minerais,
o que já foi aqui bastante enfatizado pelo Dr. Wanderlino Teixeira de Carvalho, e
no título 6 da Tributação, a extinção do IUM, incorporando o produto mineral no
roi-das mercadorias sujeitas ao tributo estadual ICMS.

A descentralização, assim como a desregularização e a desestatização, é
um principio o qual entidades que defendem idéias liberais, como a APROMIN,
não podem deixar de apoiar.

No caso do bem mineral, este princípio ainda se junta ao sentimento de
direito que temos, como cidadãos conscientes e com legítimos anseios regionais,
sobre os recursos naturais do trato da terra que habitamos.

O exercício da gestão do seu subsolo traz para Minas Gerais (além de afa-
gar nosso ego coletivo) grande dose de responsabilidade. E o nosso Estado pio-
neiro, tradicional e líder da produção mineral do Pais. O modelo que for adotado
aqui para o setor servirá, certamente, de exemplo e de ponto de partida para
muitas das demais unidades da Federação. No que diz respeito ao aproveita-
mento do subsolo, o contrário pode não ser verdadeiro. O arcabouço jurídico-
administrativo de Estados pouco afeitos à mineração deve ser visto com olhar
critico antes de ser copiado por nós.

A criação e a maturação de uma indústria mineral como a que temos aqui
é tarefa de décadas de muito esforço, investimento e trabalho.

A recíproca não é verdadeira. Em pouco tempo pode-se desestruturá-la e
proporcionar aos concorrentes de outros países ou Estados a oportunidade de
ocupar o espaço o qual levamos séculos para dominar.

Assim é que vemos a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
com a ta efa de grande significado e, ao mesmo tempo, de relativa complexida-
de. A dificuldade maior, em nosso entender, é que a Carta Magna reservou à
União a faculdade exclusiva de legislar sobre jazidas e minas, ao mesmo tempo
em que admite a co-gestão das mesmas pela União. Estados e municípios. Tem-
se de procurar saída viável para essa confusa maneira de descentralizar. Melhor
teria sido dar aos Estados autonomia plena, inclusive para legislar sobre a pro-
dução mineral em seus territórios. Não o tendo feito, entendemos que o mo-
mento de alcançar maior ingerência no setor será pela via da legislação federal
complementar ou ordinária, que deverá adaptar o atual Código de Mineração às
novas regras constitucionais.

Alguns pontos básicos são propostos pela APROMIN:
a) apenas a um dos três níveis de Governo deve ficar afeta uma determi-

nada área mineral. O concessionário deverá reportar-se a uma determinada au-
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tarquia, com relação aos direitos minerais, seja em nível federal, estadual ou
municipal;

b) definida a organização estatal encarregada da gestão de uma determi-
nada concessão, os demais níveis ou esferas de Governo devem reportar-se a
eia para interferir no processo e, sempre que consultadas por imposição do ri-
tual jurídico ou por iniciativa casual, devem fazê-lo aprazadamente, sob pena de
decurso de prazo;

c) a prática de "sentar em cima" para fins especulativos deve ser combati-
da pela autarquia responsável. Consideramos sadio o conceito de prioridade que
dá origem às filas nos protocolos do DNPM, mas o abuso no "rolar" os direitos
entre empresas do mesmo grupo ou pessoas da mesma família deve ser corrigi-
do.

Quanto à questão tributária, teremos, no Estado, plenos poderes para le-
gislar e fixar níveis adequados para a produção mineral.

São propostas da APROMIN:
1) manter o atual nível de tributação do setor em termos percentuais, evi-

tando onerar os Custos da produção;
2) oferecer incentivos (não subsídios) ao empreendimento mineral no seu

nascedouro e quando agregar etapas produtivas a montante do processo indus-
trial;

3) destinar aos organismos estaduais que estarão envolvidos na gestão do
subsolo e no fomento à produção, inclusive tecnologia, uma parcela significativa
dos impostos gerados pelo setor. Numa primeira etapa obter a cobertura geoló-
gica de que necessitamos.

Nossas idéias sobre os demais pontos do ternário do Simpósio serão
abordados após as exposições respectivas.

Agradeço a oportunidade novamente.
O SR. PRESIDENTE - Esta Presidência é que agradece a participação do

Dr. Arnaldo Gramani, da APROMIN, e Comunica ao Plenário que se encontra
aqui urna lista das pessoas que querem se manifestar a respeito da palestra do
Dr. Wanderlino.

Com a palavra, o Dr. Evaldo Garzon.
O DR. EVALDO GARZON - Eu quero, inicialmente, congratular-me com o

Dr. Wanderlino, pela exposição feita. Gostaria, inicialmente, de colocar um ponto
relacionado ao fluxo de produção mineral que é o gusa. O gusa, quando é fabri-
cado, consome carvão vegetal. Quer dizer, o carvão vegetal provém em quase
90% de nossas matas nativas. O reflorestamento, antes, era subvencionado às
empresas; desde 79 deixaram de existir tais subsídios. Isso resultou numa redu-
ção de 210.000ha para aproximadamente 30.000ha de florestas plantadas. Então,
eu quero colocar somente dificuldades em relação aos que consomem carvão e
que têm sido pressionados a restauramentos ambientais através de um reflo-
restamento racional e que encontram dificuldades em face desses subsídios que
lhes foram cortados.

Agora, com relação à reabilitação do solo mineralizado, eu quero, inclusi-
ve, enfatizar que a Resolução 001, do CONAMA, impõe ao minerador, impõe ao
autor do empreendimento um projeto para a reabilitação das áreas mineraliza-
das. Então, isso é competência do rninerador. Inclusive, os órgãos ambientais, o
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DNPM, não têm condições infra-estruturais para qualquer ação no sentido de
propor projetos desse tipo. Com relação aos nossos órgãos ambientais do Esta-
do, existe uma dificuldade muito grande de manter inclusive pessoal para a mis-
são especifica de fiscalização. Então, hoje já há uma luta para essa fiscalização.

Um outro ponto que gostaria de citar é a existência de um grande número
de exigências para a realização desse RIMA. O RIMA não tem rimado com as
pequenas e médias mineradoras. Há a necessidade de que ele seja compatibili-
zado com os empreendimentos. Há exigências que posso citar aqui, feitas a al-
guns mineradores, como, por exemplo, a instalação de uma estação climatológi-
ca e outras exigências desse tipo. Existe também "xenopressâo". Haja vista que
o Banco Mundial fez uma série de exigências, de condicionantes para a conces-
são de empréstimos de 800 mil dólares, que iriam provavelmente lastrear de 11
bilhões de dólares, e essas exigências, inclusive, diziam respeito à interferência
na definição ou indicação de cargos para a Secretaria Especial de Meio Ambien-
te, para a FUNAI e outros órgãos. O controle de imigração interna de nordesti-
nos foi também uma exigência do Banco Mundial e a itenização dos RIMAS que
o próprio Banco também tivesse uma participação quase decisiva nas exigências
do RIMA. Então, são esses os pontos que eu gostaria de colocar em relação ao
exposto. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, agora, o Dr. João Carlos Moreira
Gomes.

O DR. JOAO CARLOS MOREIRA GOMES - Inicialmente, eu gostaria de
parabenizar a iniciativa da Assembléia Legislativa, no sentido de tentar um or-
denamento no setor mineral de Minas Gerais. E agradecer a presença do colega
Wanderlino por ter atendido ao nosso chamado para participar deste Simpósio e
parabenizar também os debatedores.

O que eu gostaria de colocar aqui, resumidamente, é um agregado das
preocupações que eu senti na manifestação de todos que usaram da palavra.
Esta preocupação a APMIG já vem tentando resolver, através de um diálogo
com o Governo do Estado, já há 17 anos. Não só na minha gestão, mas também
em gestões anteriores, tentando, junto ao Governo do Estado, determinar e em-
basar uma política para o setor mineral. O Deputado Delfim Ribeiro bem sabe da
luta que nós empreendemos para a manutenção da Secretaria de Estado de Mi-
nas e Energia. E hoje eu vejo por que nós lutamos pela manutenção desta Se-
cretaria, porque seria ela o embasamento de todo esse direcionamento da fisca-
lização, da legislação complementar e todas as outras preocupações para forta-
lecimento do CETEC e de outros órgãos que possam atuar no meio ambiente.
Então, agora, cabe uma grande responsabilidade à Assembléia Estadual Cons-
tituinte, no sentido de que passe realmente a lutar e o definir bem claramente
quais órgãos, quais pessoas e quais decisões deverão ser tomadas, para nós
evitarmos a balbúrdia que o Dr. Wanderlino citou e as preocupações que o cole-
ga Marcus também Citou.

Em segundo lugar, eu gostaria de salientar que, logo na instalação da As-
sembléia Estadual Constituinte, nós estivemos com os Deputados, no sentido de
nos colocarmos à disposição para qualquer assessoria ou apoio, ou trazer aqui
qualquer assunto para contribuirmos neste sentido. Desejamos lembrar que, dos
três documentos citados pelo colega Marcus, trimestralmente todos os Deputa-
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dos recebem o informe da APMIG e de dois deles os Deputados já têm conhe-
cimento, e, portanto, podem utilizá-los como um primeiro estudo, para que a
Assembléia possa determinar com clareza e isenção de ânimo aquilo que é me-
lhor para Minas Gerais. Em verdade, nós todos de Minas já estamos cansados de
ouvir o discurso de que Minas Gerais traz em seu nome a vocação para o bem
mineral. Eu acho que é hora de transformar esse discurso em realidade. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, agora, o Dr. Amirez Oliveira Filho,
Presidente do Sindicato Nacional dos Garimpeiros.

O DR. AMIREZ OLIVEIRA FILHO - Eu represento o Sindicato Regional
dos Garimpeiros, sou Delegado Regional para a Região Sudoeste Minas, Rio e
Espírito Santo, também represento a USACAL, União dos Sindicatos e Associa-
ções da Amazonia Legal.

Nós estamos trabalhando conjuntamente com todo esse setor mineral e o
de garimpagem, e eu gostaria de colocar alguns pontos da ótica do garimpeiro.

Começaria aqui pelo art. 174, que deu prioridade às cooperativas de ga-
rimpeiros. Esse artigo é dividido em vários itens. No item 3, ele estabelece que
as cooperativas trariam a promoção econômico-social do garimpeiro. Mas não
obriga o garimpeiro a ser cooperativado. O quarto é o que dá prioridade às coo-
perativas. Então, desse Código de Mineração, nós deveríamos ter os dois: ga-
rimpeiros que se transformam em cooperativados e aqueles que não se trans-
formam. Então, nós temos de continuar tendo o garimpeiro manual.

Em recente viagem por Minas Gerais e pelos garimpos do Brasil, na qual
acompanhamos uma comissão de garimpeiros, de geólogos da África do Sul
que estiveram no Brasil por um mês, tivemos oportunidade de visitar todo o
território nacional e em especial Minas Gerais. Nós temos, aproximadamente, 90
mil garimpeiros.

Como prevê o Código de Mineração, hoje Minas Gerais é o Estado que
tem mais garimpeiros manuais. São aproximadamente 40 mil garimpeiros, com
mulheres e crianças inclusive ajudando na renda familiar. Em Minas Gerais,
existe o garimpeiro de bateia, que trabalha nos pequenos córregos e lagos. Esse
garimpeiro deve continuar sim. Agora, existem os pequenos mineradores e es-
ses devem merecer uma visão especial do Governo, porque eles cresceram. No
mundo tudo cresceu, evoluiu, e hoje proíbe-se o garimpeiro de ter a maquinaria.
Deram aos garimpeiros a disponibilidade da técnica, mas eles não têm direito de
usar essa técnica. Temos que ver o pequeno garimpeiro. Nesse contingente de
trabalhadores que o garimpo mantém, mesmo que, como alguns dizem, o dono,
o empresário do garimpo explora o garimpeiro, ele realmente o faz em parte,
porque qualquer garimpeiro que trabalha em regime de emprego, com um vín-
culo empregatício, com o dono do maquinário, ele ganha, pelo menos, o triplo
do salário nacional. Acho que isso não é exploração. Ele é visto como explorado
porque trabalha sujo, dentro do lago, maltrapilho e rasgado, porque a própria
condição dele exige isso, mas o salário mínimo dele é muito maior. Basta qual-
quer pessoa visitar algum garimpo, que verá a diferença.

Eu, como Delegado do Sindicato aqui em Minas Gerais, tenho plena cons-
ciência e plena visão desse trabalho. Não existe a exploração do garimpeiro. In-
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clusive, ele tem todo direito ao INPS. à aposentadoria fornecida pelo Governo.
Essa parte eu vejo. Outro fato que gostaria de ressaltar para dar mais veracidade
ao que estou dizendo é o seguinte: eu, pelo Sindicato, tenho enfrentado um
grande problema: eu trabalho com o empresário, ele é garimpeiro, tem matrí-
cula de garimpeiro e chega a mim para resolver seu problema como garimpeiro.
Muitas vezes, eu trabalho com o peão garimpeiro. Então, não sei se represento
um sindicato patronal ou de base. Esse é um problema sério, que tem de ser re-
solvido também. Mas, em síntese, o garimpeiro é um só, e a força de trabalho do
garimpo em Minas Gerais é muito grande, mesmo no Brasil, pois já chegamos a
quase 1 milhão de pessoas. E a produção também, pois mais de 80% de ouro no
Brasil é produzido por garimpeiro e quase a totalidade das pedras preciosas e
coradas.

Quanto ao art. 225, nós precisamos do apoio total dos órgãos do Governo.
As empresas de mineração têm seus geólogos, os seus departamentos para de-
fendê-las. O garimpeiro não. Tanto que tem sido alvo do 'Iobby" que foi feito,
para que não tivesse a prioridade que hoje tem na Constituinte. Quem fez
o "kbby" do garimpeiro? Foram as próprias pessoas, empresas ou grupos que
não queriam o garimpeiro, porque, dentro da Constituinte, trabalhamos eu e
mais quatro companheiros. Trabalhamos frente a frente, Deputado por Deputa-
do. A cada estardalhaço, a cada notícia bombástica que se publicava, a peso de
dinheiro, por grandes empresas, por grandes grupos, nós íamos pessoalmente,
Deputado por Deputado. Este foi o "lobby" do garimpeiro, e tivemos a aprova-
ção da nossa emenda por 440 a 4 votos.

Nós não queríamos cooperativismo imposto. Tanto é que mudamos a pa-
lavra "organizará" para "favorecerá". Nós não achamos que a cooperativa seja a
solução para o garimpeiro, principalmente na Amazônia, porque não é o caso de
Minas Gerais. Os garimpeiros que hoje são empresários não podem aceitar a
cooperativa, porque o que existe numa pista de garimpo da Amazônia é um
modelo de cooperativa, só que uma cooperativa com dono. Então, como é que
essa pessoa poderia abrir mão dessa forma de ganhar dinheiro? Não abriria
nunca. Temos que mudar isto na Amazônia. Cooperativa é uma coisa pública
e lá vai ser difícil. Agora, aqui nas Minas Gerais, a cooperativa vai ter sucesso e
vai ser muito bem conduzida, porque temos condições de fiscalizar, e os nossos
garimpeiros têm um nível cultural muito melhor.

Creio que, em Minas, as cooperativas vão ter muito sucesso, desde que
sejam cooperativas de trabalho, cooperativas para organizar os trabalhos dos
garimpeiros. Não podemos pensar em cooperativa de produção e cooperativa
de consumo. A cooperativa de consumo virá naturalmente e é interessante que
se tenha a cooperativa de produção.

O art. 225 obriga a recuperação do meio ambiente a quem explorar. Foi
dito aqui que o órgão público competente do Estado é que fará isto. Mas é preci-
so que se tome esta providência com a devida urgência, porque, nas cidades on-
de trabalho, é comum a fundação dos CONDEMAs. E quem administra esses
CONDE MAs ? São os motoristas de táxi, parentes de Prefeitos. E um cabide po-
lítico.

Então, o que tenho verificado, com muita freqüência, é que o despreparo
dos CONDEMAs faz com que a fiscalização seja baseada nos programas de TV
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de jornais. A garimpagem é a responsável por poluição com mercúrio. O mer-
cúrio é poluente, mas até que nível? Aonde poluiu? Quais os garimpos que usam
mercúrio? Ninguém sabe. E as outras poluições que a garimpagem pratica, a
agressão de outras formas? Ninguém sabe sobre esta poluição, dessa agressão
ao meio ambiente. Não tem absolutamente ninguém das Prefeituras que possa
saber isto, com rarissimas exceções. Pode até haver alguma cidade de maior
porte que tenha algum órgão bem aparelhado, mas, até então, a fiscalização de
meio ambiente em cima do garimpeiro é feita através de cultura televisível, de
cultura de jornal. E isto tem que acabar urgentemente. Diz que polui, que agride.
Mas o que é poluição, o que é agressão? Não tenho uma definição do que é, até
que nível polui e até que ponto essa poluição é suportável? Este é o ponto im-
portante do art. 225, principalmente para o garimpeiro. Como disse, as empresas
de mineração têm sua capacidade própria de se defender, e o garimpeiro fica aí
totalmente à mercê dos Iobbies . das vendas de jornais e audiências de TV. In-
clusive eleições políticas foram ganhas às custas de expulsão de garimpeiros.
Isto eu presenciei agora, maciça e indiferentemente. O que tenho a dizer quanto
ao meio ambiente é que a população, os órgãos públicos estão cobrando do ga-
rimpeiro uma educação ambiental que não foi fornecida, uma educação am-
biental que o garimpeiro não tem, como o povo brasileiro também não tem, e
não temos pessoas com cultura em educação ambiental para garimpo, porque
todo mundo que fala em garimpo fala atrás de uma mesa de escritório. Não te-
mos um geólogo garimpeiro, porque a geologia tem que se adaptar ao garimpo,
porque o garimpo é uma realidade e tem que existir. Não temos alguém com
especialidade em meio ambiente que esteja dentro de um garimpo. Existem, no
Brasil, 5 mil garimpos, 5 mil tipos diferentes de garimpagem. Então, quando
aparece algum técnico, ele vai a um garimpo, volta fazendo seu trabalho, sua te-
se baseada em um garimpo que ele viu, mas, cada rio que se muda, é o garimpo
que se muda. Cada cava que se cava, é outro garimpo totalmente diferente. In-
clusive, digo com certeza, que o mercúrio hoje é usado em 40% dos garimpos.
Então, por que se tacha o garimpeiro como o usuário total do mercúrio? E ape-
nas porque não se tem cultura sobre o garimpo; é preciso que as pessoas, pri-
meiramente, aprendam o que é o garimpo, para depois dizerem alguma coisa.

Quero agradecer esta oportunidade de um garimpeiro ser ouvido o garim-
peiro num órgão público, principalmente em Minas Gerais, porque somos uma
força de trabalho muito grande, com muito para aprender e muito para dar. E,
inclusive, com custo zero para o Governo. Não existe linha de financiamento,
não existe absolutamente nenhum incentivo ao garimpo. Podemos estar custan-
do alguma degradação ambiental que pode vir posteriormente a custar alguma
coisa ao Governo para recuperar, mas, para isto, precisamos, receber uma edu-
cação.

O garimpo tem que ser visto com outros olhos, tem que ser respeitado.
E isto foi dito pela Constituinte, e a maioria dos Constituintes aceitou a garimpa-
gem e a colocou como prioridade. Agora, nem que seja por força de lei, o ga-
rimpo tem que ser respeitado, tem que ser ajudado, tem que transferir tecnolo-
gia. Geólogos têm de ser tirados das salas de aula e mandados ao garimpo. Téc-
nicos ambientais têm de ser educados no garimpo e fornecer técnicas de garim-
po. As empresas de mineração têm que estar na sua posição.

34



Quando é que uma empresa de mineração, pode qualquer porte, vai ex-
plorar uma riqueza de garimpeiro com uma pequena máquina? A soma dessa
produção é que dá 80% da produção de ouro para os garimpeiros. Por que os
grandes projetos brasileiros em ouro, falam em milhões e milhões de dólares e
produzem só 20 milhões de toneladas de ouro por ano, e o garimpeiro, sem ser
técnico, produz 100 toneladas por ano? Isso está registrado. A nossa produção
de garimpo está em torno de 400 toneladas por ano. Onde vai parar esse ouro,
isso não importa para nós. Terminou o processo de produção, fim, entregamos
o ouro aos agentes autorizados do Governo. Nós não temos poder de policia
nem de fiscalização, somos produtores.' E quem fiscaliza as empresas de minera-
ção ? Para mim, garimpeiro com formação superior, com várias máquinas, qual-
quer soldado da Polícia Militar me coloca com as mãos na parede, como já colo-
cou, me revista, tira o ouro do meu bolso e me obriga a tirar a nota. Qual é a
pessoa, a maior autoridade do Estado que vai entrar no pátio de uma grande
empresa para fiscalizar? Nenhuma. Então, aceita-se que uma empresa declara e
acusa-se o garimpeiro do descaminho do ouro. A nossa produção é de 400 to-
neladas, e o Governo tem que ir atrás dessa produção e fazer jus a ela. A produ-
ção do Brasil poderia ser de 400 toneladas do garimpeiro e de 200 ou 300 tone-
ladas dos produtores. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRRO)— Agradecemos a
participação do Dr. H. Amirez. Com a palavra o Dr. Hélio Elcio Cambraia, da
METAMIG, e pedimos aos ilustres participantes que se atenham ao tempo de
três minutos, para que possamos dar seqüência aos trabalhos sem atropelo do
tempo.

O DR. HÉLIO ELCIO CAMBRAIA - Sr. Presidente, Deputado Delfim Ri-
beiro, gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar esta Assembléia por esta ini-
ciativa e observar a importância das reuniões desse Simpósio, sobretudo nas
antevésperas da promulgação do texto constitucional do Estado, onde a minera-
ção terá o destaque que ela merece em Minas Gerais.

Como profissional da área jurídica, não poderia deixar de fazer observação
com relação à expensão feita pelo Dr. Marcus Pereira de Mello, do CETEC, pela
qual, terminada a lavra de determinada área, o Governo deveria dar destinação
de lazer público a ela, logo que fosse restabelecida ambientalmente. Evidente-
mente, a minha exposição refere-se ao aspecto jurídico. O Dr. Marcus, ilustre
geólogo, talvez não tenha observado que isso seria muito oneroso para todas as
esferas do poder público e do Governo, uma vez que as Constituições brasileiras
desde 1934, a nossa Constituição vigente, a "Constituição da Primavera", tam-
bém mantiveram a dualidade da propriedade, separando o solo do subsolo. De
sorte que, se houver a concretização do propósito do Dr. Marcus, o Governo e os
organismos públicos, teriam, em primeiro lugar, de desapropriar a área superfi-
cial. E não sei se isso seria conveniente. E essa a consideração de ordem jurídica
que gostaria de fazer. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Dr. Cláudio Scliar, da UFMG. O
DR. CLÁUDIO SCLIAR - Eu, como geólogo, gostaria de falar que o delegado
dos garimpeiros aqui presente, sem dúvida alguma, tem toda a razão. Temos vi-
sitado dezenas de garimpos pelo Brasil afora, e acredito que muitos colegas
geólogos aqui também. Assim, gostaria de discordar quanto à questão de que
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muitos empresários do garimpo trazem um nível de exploração enorme aos tra-
balhadores que estão ali. Isso sem dúvida alguma existe, pelo menos nos que
conheço, e, praticamente, no Brasil é uma verdade. Exatamente por isso, a le-
gislação federal, tendo em vista a legislação complementar, em especial estuda a
questão de onde o garimpo é importante, e, especialmente em Minas, vai haver
uma preocupação muito grande em separar o que é empresário do garimpo,
aquele que está investindo no garimpo, e o que é um trabalhador no garimpo.
Temos que separar essas duas entidades, porque se não, vamos misturar as coi-
sas, e no final vamos estar apoiando muitas vezes empresas que têm tudo para
serem empresas, mas que não cumprem determinados direitos legais em nível
de legislação. Esta é uma questão extremamente séria em nível de legislação fe-
deral, como está disposto na lei complementar do Estado como Minas Gerais. E
a Assembléia vai ter que se debruçar de uma forma muito séria para separar
estas duas entidades que atuam no garimpo: o empresário e o trabalhador.

Mas a questão que me traz neste momento é a seguinte, e até gostaria de
me dirigir ao Dr. Wanderlino para responder a esta questão: a Constituinte, sem
dúvida nenhuma, me parece que em boa hora definiu a questão de que o mine-
ral é um bem da União, é uma propriedade da União.

O DA. CLÁUDIO SCLIAR - Quem tem a propriedade de alguma coisa e a
cede a outrem, cede-a por um determinado tempo. A concessão de lavra, se
houvesse um tempo determinado, como em muitos outros países - isso não é
uma coisa que se está imaginando aqui neste momento - poder-se-ia, talvez,
encaminhar muito melhor as questões ambientais, que são o tema dessa discus-
são. O órgão governamental poderia ter melhores condições de encaminhar as
questões da recuperação ambiental à medida que está sendo lavrado, porque
haveria um tempo determinado para a empresa extrair o minério. Eu gostaria de
perguntar ao Dr. Wanderlino como se procedeu a essa discussão na Constituin-
te: a questão do tempo para a concessão, porque me parece que esse foi um dos
aspectos que não se consignaram na Constituição, o qual seria de fundamental
importância para a questão que estamos discutindo agora.

O DR. WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO - Antes de responder ao
colega, eu gostaria de dar um breve repasse ao que os ilustres debatedores dis-
seram anteriormente. Eu participei das preocupações do companheiro Gravani,
mas, quanto à sua sugestão de um órgão centralizando tudo, embora seja uma
proposta razoável, me parece inconstitucional, na medida em que os Estados, os
Municípios e a União têm o mesmo nível hierárquico, quer dizer, se um dos Es-
tados decidir, a União tem que abrir mão do seu direito, ou vice-versa. Sobre es-
sa questão há essa dificuldade sobre a questão da tributação, não há maiores
problemas.

Quanto a questão do companheiro engenheiro de minas, realmente pela
decisão do CONAMA, é o minerador que tem de apresentar o projeto, mas a
Constituição reza que ele é exigido pelo órgão de fiscalização, um órgão público
competente. O órgão público é que vai dar a solução técnica, e o minerador vai
ter de cumprir. A Constituição é esta, e a decisão do CONAMA é anterior à
Constituição. Sendo assim, ela ficou inconstitucional. Essa é uma questão que
tem que ser resolvida. Sobre os problemas do RIMA, acho que a Constituição
avançou muito no sentido de dar divulgação a ele. O RIMA vai ter que ser discu-
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tido publicamente. Eu acho que isso foi um aspecto extremamente importante.
A CONAGE tem recebido denúncias desse tipo, mesmo de RIMAS, que não são
feitas para valer, que não vão subsistir na hora que esses RIMAS forem apre-
sentados a público. Exigências também descabidas ao minerador vão a público.

Quanto ao companheiro garimpeiro, eu gostaria de dizer que a CONAGE
tem uma tradição de luta, desde seu início, de defender o trabalhador garim-
peiro. Todos os fóruns que participam têm uma tradição, e achamos que o ga-
rimpo tem um papel importante no País; não o garimpo que aí está e da maneira
como está, o que é doloroso para o País. Lutamos, na Constituinte, para que
haja um garimpo adequado à realidade nacional. Agora, quanto à consideração
do companheiro de que o garimpeiro individual vai ter que prevalecer, é incons-
titucional. Lá atrás diz-se que a garimpagem é associativa. Toda garimpagem é
associativa. A Constituição definiu duas formas de garimpagem associativa: a
primeira, as cooperativas de uma forma claramente associativa; e o art. 195, § 89,
da Constituição, que estabelece o regime de economia familiar na garimpagem.
A economia familiar não é individual; seria individual se o sujeito trabalhasse so-
zinho. Sobre isso, nós consultamos vários juristas, e, na garimpagem, não há
possibilidade de haver o trabalho individual. Mas eu não quero criar polêmica.

Quanto à questão do órgão público, os garimpeiros têm de ficar conscien-
tes de que quem tem de recuperar o meio ambiente degradado são eles. Para o
meio ambiente, o órgão público vai exigir solução técnica, mas quem tem de
executar os investimentos são os garimpeiros em economia familiar. A Consti-
tuição reza "Aquele que explorar recursos minerais, seja quem for..."

Acho que é importante que a legislação ordinária recupere a energia cria-
dora dos garimpeiros e dos empresários garimpeiros. Eles têm demonstrado, na
prática, uma capacidade de produção muito grande. Acho que a legislação ordi-
nária tem de ter um papel, tem de resolver essa questão, e, no meu ponto de
vista pessoal, há que ser criada a figura da empresa de garimpagem, porque, as-
sim, se resolveria a questão no modelo do anteprojeto definido pelo grupo de
trabalho do Ministério de Minas e Energia de 85, que é uma forma de compati-
bilizar e criar um espaço para esse pequeno minerador.

Quanto ao colega Scliar, eu concordo em que há uma grande exploração
em cima dos trabalhadores garimpeiros e acho que quanto a isto não há dúvida.
Agora, ele diz que a Assembléia Legislativa vai ter que definir os atores do ga-
rimpo. A Assembléia Legislativa, no meu ponto de vista, não tem essa compe-
tência, ela não vai poder resolver isso porque é uma questão federal. A não ser
que o Congresso Nacional, através de lei complementar, dê às Assembléias Le-
gislativas competência sobre essa questão específica. Acho até que é uma boa
solução para o garimpo que, de certa forma, é muito regionalizada.

Agora, quanto à sua pergunta específica, a questão do tempo determina-
do, nós, geólogos, tínhamos uma proposta clara. A concessão de lavra tinha que
ser por tempo determinado. Essa é uma experiência mundial. A maior parte dos
países adota um tempo determinado para a lavra. Conseguimos isso até a fase
da sistematização. No entanto, houve resistência muito grande da parte dos em-
presários nacionais. Da parte das empresas multinacionais, como elas atuam em
nível mundial e na maior porte dos países é por tempo determinado, não houve,
pelo que eu saibo, problemas nesse campo. Mas os empresários nacionais cria-
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ram um caso muito grande. Acho que estão no seu direito, O Iobby deles foi
muito forte, e a nossa postura na Assembléia Nacional Constituinte foi sempre
de negociação. Nós, geógrafos, somos 7 mil pessoas num contexto de 140 mi-
lhões, e não tínhamos condições de impor solução na Assembléia Nacional
Constituinte. A nossa postura sempre foi a de negociar, e não a de radicalizar
posições, e, no bojo das negociações tivemos que ceder essa questão. Então, em
nível constitucional, omitiu-se essa questão, mas ela pode ser retomada, na le-
gislação, no Código de Mineração. E uma questão no nível do embate de forças
políticas e sociais da Nação, que definirão se isso é válido ou não. Nós lutamos
por isso e fomos derrotados. Claramente tivemos que recuar por não termos
força política para manter esse posicionamento.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Com a palavra, o
Vice- Lider do PT, Deputado Raul Messias.

O DEPUTADO RAUL MESSIAS - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em no-
me da Bancada do PT, eu gostaria de parabenizar a Comissão e o Deputado
Delfim Ribeiro pela iniciativa. Mas, Dr. Wanderfirio, serei "curto e grosso". Nós
sabemos que estamos tratando da coisa mais séria que existe no Estado de Mi-
nas Gerais. São bilhões e bilhões de dólares que estão aí na questão da minera-
ção. O senhor acha que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais e a Consti-
tuinte mineira vão ter algum poder contra esses monstros da mineração? Diante
da Vale do Rio Doce, vou citar somente essa, e de outras, será que a Assembléia
de Minas Gerais terá alguma força?

O DR. WANDERLINO TEIXEIRA DE CARVALHO - Eu tenho que dizer o
seguinte: no regime democrático em que estamos, vai depender de que os De-
putados resolvam defender os interesses do povo mineiro. Eu acho que a força
dos Iobbies é comum em qualquer sistema como o brasileiro. Acho que isso é
democrático. Os !obbies agiram intensamente na Assembléia Nacional Consti-
tuinte, com extrema força e poderio e, no entanto, em várias questões foram
amplamente derrotados. Então, na medida em que os Constituintes Federais
atenderam aos Iobbies em vários aspectos, em outros, alguns até muito impor-
tantes como a questão da propriedade e dos bens minerais, os Constituintes
preferiram ficar com as reivindicações da sociedade civil. Na questão da nacio-
nalização parcial da mineração, os Constituintes ficaram com as reivindicações
das entidades da sociedade civil, ou seja, não se vergaram à força dos Iobbies. Eu
acredito que os Deputados mineiros da mesma forma terão um comportamento
digno do mandato que o povo mineiro lhes outorgou e irão fazer a Constituição
de Minas Gerais de acordo com os interesses do povo de Minas. Evidentemente,
o papel das entidades da sociedade civil de Minas Gerais é importante. Se elas se
vergarem ao poderio dos lobbies, estes poderão ser vitoriosos, mas, se elas lu-
tarem decididamente e conseguirem levar competentemente uma proposta aos
Deputados mineiros, acredito que eles irão pensar e raciocinar sobre a questão.
Muita gente diz que os Deputados Constituintes Federais decidiram as coisas de-
si nformada mente. Isso não é verdade, nunca houve uma massa de informações
como a que receberam os Deputados, e eles estudaram a questão. Eu sou tes-
temunha disso. Mostraram competência nas discussões e nas negociações. Isso
é um processo de negociação. Eu acho que em Minas Gerais vai se repetir o que
ocorreu na Assembléia Nacional Constituinte. Há que haver uma negociação
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entre a sociedade organizada, os empresários, os geógrafos, os engenheiros de
Minas, os ambientalistas, os garimpeiros e todo o mundo. Eu acho que nessa
questão, quem tem de decidir não são os Deputados. Acho que eles saberão
honrar o mandato que o povo de Minas Gerais lhes outorgou.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - A Presidência dos
trabalhos agradece a participação de todos os debatedores e, especialmente, a
participação do nosso palestrista, Dr. Wanderlino Teixeira de Carvalho, que, com
o brilho da sua inteligência, com a gama dos seus conhecimentos sobre os pro-
blemas minerais, proferiu uma palestra bastante construtiva e informativa.
Quero dizer, também, que tudo está sendo gravado e será objeto de análise da
Comissão de Meio Ambiente, da Comissão de Energia, Minas e Metalurgia. Tu-
do isto será objeto de um estudo e de uma sugestão que teremos para analisar,
refletir e inserir na nova Carta Estadual. A classe política passa hoje por uma fase
de descrédito público e, para acabar com esse descrédito, para podermos efeti-
vamente participar da vida do nosso Estado com mais presença e mais eficiên-
cia, houvemos por bem promover este debate amplo, aberto e democrático,
para conhecer de perto as aspirações das entidades representativas do setor mi-
neral. O Poder Legislativo de Minas, de tão ricas tradições, está a exigir de cada
um dos seus membros - nós, que somos figuras temporâneas aqui dentro - que
se resguardem os seus superiores interesses e, sobretudo, os superiores interes-
ses do nosso Estado. Então, esse é o pensamento que norteia todos os Deputa-
dos desta Casa, dentro de um processo de conscientização da valorização do
Poder Legislativo.

Na área de Minas, Energia e Metalurgia, nos e o Presidente da Comissão
de Meio Ambiente, Deputado Narciso Michelli, estamos preocupados em colher
das senhoras e dos senhores subsídios para o nosso trabalho de Constituintes
Estaduais. Também outras áreas do Poder Legislativo: de educação, saúde pú-
blica e habitação, que são objeto de comissões permanentes da Casa, irão pro-
mover debates à semelhança deste.

Entendemos que só assim teremos condições de restabelecer a credibili-
dade e a confiabilidade da sociedade na classe política, e esta confiabilidade e
credibilidade hoje estão a exigir um trabalho mais sintonizado, mais harmonio-
so, associativo e solidário, para que possamos juntos superar as dificuldades por
que passa o País e nosso Estado. E com essa filosofia de ação política que nós
estamos empreendendo este primeiro Simpósio - Comissão de Meio Ambiente
e Comissão de Minas e Energia. Estamos encerrando agora o primeiro tema,
com a alegria de ouvir os palestristas e debatedores. Teremos, pelo adiantado da
hora, cinco minutos para o cafezinho e logo após teremos a alegria de ouvir o
Dr. Kanadani, que vai falar sobre um tema importante que iremos discutir de-
pois.

Senhoras e senhores, inicialmente esta Presidência quer registrar de públi-
co a participação neste Simpósio de 33 entidades e demais pessoas físicas, re-
presentativas de Outros setores. E um Simpósio que nós pretendemos fazer
construtivo no processo de institucionalização da nova Carta na área do minério
e do meio ambiente.

Dando seguimento aos nossos trabalhos, o segundo tema versa sobre as
perspectivas dos empresários de mineração em face da nova Constituição Fe-
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deral. Para esse tema temos como patestrista um empresário de todos nós co-
nhecido e amigo que é o Dr. Riuiti Kanadani, da SAMARCO.

Daremos a palavra, para que faça a sua exposição e logo após teremos os
debatedores oficiais, na figura do Dr. Marcus Pereira de Mello e do Dr. Hélder
Dineili. Com a palavra, o Dr. Riuiti Kanadani.

1.3— CONFERÊNCIA

O DR. RIU ITI KANADANI - Bom dia para aqueles que eu não pude cum-
primentar pessoalmente. Agradeço ao Deputado Delfim Ribeiro, Presidente da
Comissão de Energia, Minas e Metalurgia da Assembléia Legislativa; a presença
aqui conosco do Dr. Hélder Dinelli, Presidente da METAMIG, representando
hoje ao Sr. Secretário da Indústria e Comércio, o nosso amigo Luis Ricardo
Goulart, e ainda a do Dr. Marcus Pereira de Mello, geógrafo, assessor do Depu-
tado Virgílio Guimarães na elaboração da Constituição.

Desde que recebi o convite do Deputado - e há um pouco de amizade nis-
so também, realmente não pude fazer um trabalho da envergadura como eu
gostaria. E, na medida em que o setor mineral se mobiliza e as maiores empre-
sas de Minas Gerais estão representadas aqui, a dificuldade de uma contribuição
individual está exatamente no tipo de tema que vai se trazer e na colocação do
grau de detalhe ou de abrangência que a gente quer transmitir aos senhores.

Acho que a presença de 33 entidades é muito importante para mostrar o
sentimento do setor mineral àqueles que não são tão versados nas dificuldades
da nossa maneira de fazer negócios.

Preciso pedir desculpas aos meus colegas da mineração e de todas as
grandes empresas que vieram de longe, porque serei obrigado a repetir alguns
conceitos e idéias que nós já temos como meio de operação. Então, os que são
do setor me desculpem, mas eu vou tentar transmitir, com a colaboração de to-
dos, essas idéias à Assembléia.

Acho que foi uma idéia muito feliz do Deputado e espero que isso continue
porque a construção democrática se faz assim, discutindo os interesses de todos
nós. Eu dividi a minha apresentação e vou procurar ser breve porque os senho-
res já ouviram uma palestra de manhã. Farei um comentário rápido sobre os
interesses da sociedade de que nós participamos. No segundo tópico, vou fazer
uma certa apologia das empresas e da missão que elas têm no desenvolvimento
económico e social. Fechando a palestra, abordarei a questão tributária, não por
ter em mente a preocupação de pagar impostos ou não, mas sim levando em
consideração o seu papel como instrumento de política económica. Parece que
depois há debates, e estarei pronto a receber as perguntas que eu puder respon-
der e, às que eu não souber, responderei depois por escrito.

A Constituição promulgada em 5 de outubro contém 315 artigos, como
podem ter visto aqueles que tiveram a preocupação de consultá-la, e na minha
opinião reflete a média do anseio da sociedade brasileira. Já ouvi muitas criticas
sobre detalhes: - que faltou talvez limitar o poder do Estado com mais clareza
ou que alguns dispositivos iriam dificultar a vida das empresas. Eu não penso
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assim. Acho que ela é legitima e está aí para ser cumprida. Os problemas que
nós enfrentamos hoje no Pais não são de ordem constitucional. Na minha opi-
nião, o Brasil sofre de um problema de gerência, não só quanto às pessoas que
gerenciam as questões nacionais, mas também à mentalidade dessas pessoas.
Se o compararmos com uma empresa, observamos que, se esta vai mal, troca-
se o gerente. Não se escreve outro estatuto. Dificilmente é necessário mudar o
estatuto para resolver os problemas da empresa. Resolvemos os problemas me-
diante a competência dos gerentès. Há um enfoque um pouco distorcido na dis-
cussão desses problemas.

Outra constatação é que o anseid básico da nossa sociedade é ainda muito
quantitativo. A linguagem que os senhores vêem na televisão e nos jornais é
sempre em termos de quantidade: o número de ruas que se vão calçar, o nú-
mero de vagas na escola, o número de postos de saúde que nós vamos abrir ou
quantos quilômetros nós pavimentamos. Isso é um sinal preocupante. Aqueles
que são mais observadores devem perceber que uma grande parcela de nossa
população ainda está atrás de equipamento básico, de coisas fundamentais para
ter uma vida digna. Não estão preocupados com coisas superiores, que são a
preocupação dos que estão nesta sala. Eles estão tentando dizer: eu preciso de
transportes e de um lugar para morar. Essa percepção não é muito clara para as
pessoas que não têm dificuldades de calorias todos os dias; aliás, muitos de nós
já estamos fazendo regime.

Nesse quadro, nós, nesta sala, eu aqui com a minha modesta contribuição,
temos que passar a investir o nosso tempo em questões qualitativas da socieda-
de, ou seja: qual é a qualidade do ensino que nós estamos oferecendo à socieda-
de' qual é a qualidade dos serviços públicos? qual é a qualidade da administra-
ção pública, a eficiência?

Vocês podem notar que esses temas dificilmente chegam aos meios de
comunicação de massa porque não lhes agradam. Ao se discutir qualidade, dis-
cute-se também valor e espírito crítico, e aí a coisa muda de figura.

Os empresários, de quem eu me considero simplesmente um represen-
tante, e há empresários muito mais representativos do que eu nesta sala, princi-
palmente os da mineração organizada e moderna, pautamos a nossa ação por
uma visão holistica, uma visão conjunta da sociedade. Nós olhamos o mundo de
uma maneira global, até pela própria natureza de nossas operações, e acredita-
mos que, fazendo bem o trabalho que nós sabemos fazer, estamos contribuindo
para a sociedade. Estamos dando retorno ao capital do acionista, o retorno fi-
nanceiro ao capital de terceiros e o retorno ao capital humano, que normalmente
nas empresas organizadas é bem remunerado, é protegido, treinado. Existe dig-
nidade no emprego de empresas organizadas.

Então, quando começa a se discutir se se cumpre ou não a lei, nós, profis-
sionais, temos a obrigação de cumpri-Ia. Somos pagos para isso. Nenhum acio-
nista nos contrata para descumprir leis. Quem descumpre são os que não têm as
condicionantes que nós temos.

Na minha opinião, cumprir a Constituição é dever cívico.
Voltando a minha trilogia simplificada, queria falar agora do papel das

empresas produtivas no desenvolvimento econômico e social. Nas minhas an-
danças por este País imenso, tenho-me assustado com o número de pessoas
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que não sabem o que é uma empresa, assim como com o número de pessoas
que não sabem o que é o governo e o culpam por tudo, como se nós não tivés-
semos nada que ver com o Governo. Existem na sociedade segmentos que im-
putam todas as mazelas à empresa como se ela fosse um ente etéreo que flutua
fora da sociedade.

Depois de muita elaboração, cheguei a uma definição minha de que em-
presa é um instrumenro criado pelo homem para alcançar objetivos predetermi-
nados e específicos. São objetivos permanentes a produção de bens, a prestação
de serviços e a reprodução do capital empregado na forma de lucro. A empresa
é um processo dinâmico e em constante evolução, portanto, não deve ser enten-
dida como uma estrutura estática e acabada.

O motivo por que muita gente não entende que a empresa é dinâmica é
que nós temos uma grande dificuldade, pela própria engenharia de que somos
construídos, em raciocinar como forças dinâmicas. Gostamos muito de tirar fo-
tografia da realidade e julgar. Mas a realidade tem de ser julgada num contexto,
num movimento, e não no momento estático.

O lucro - essa figura tão discutida e pouco compreendida - é fundamental
para a perpetuação das empresas, independentemente de quem detenha o ca-
pital correspondente a esse lucro. Em determinados países, o capital das empre-
sas é detido pelo Estado; em outros, o capital é detido pelo indivíduo - mas o lu-
cro é fundamental. Se os senhores pegarem uma lista de 180 países mais ou
menos organizados que existem no mundo, não vão encontrar em nenhum de-
les um país que tenha por princípio possuir empresas que percam dinheiro.

Como os conceitos de liberdade de iniciativa e de empresa são muito liga-
dos, quero fazer uma citação. Há um amigo meu que diz o seguinte: "Como eu
não sou muito inteligente, faço o máximo de citação que eu posso".

Esta citação é do Sr. Philips, que escreveu um livro que se chama: "The
nature of the progress". Eu estou traduzindo, e não é por esnobação que "a na-
tureza do progresso", em português, pode dar duplo sentido. Ele raciocinou so-
bre o progresso humano e diz o seguinte: "Ao longo da história, oradores e
poetas têm exaltados a liberdade, mas ninguém ainda ensinou por que a liber-
dade é tão importante". Nós todos falamos em liberdade, mas não paramos
para pensar por que esta tal de liberdade seria importante. E continua ele: "A vi-
são da civilização como organização estática ou como algo em evolução deveria
determinar nossa atitude diante destas questões. Numa sociedade em evolução,
qualquer restrição à liberdade limita o número de experiências possíveis, redu-
zindo desta forma o ritmo do progresso."

Então, na sociedade livre a liberdade de ação não é assegurada a um indi-
víduo porque isto lhe dá satisfação. Quer dizer, liberdade não é para dar prazer,
mas porque se lhe for permitido escolher o seu próprio caminho poderá, de mo-
do geral, servir melhor do que somente se obedecesse as ordens impostas pelo
Poder. Como há na humanidade escassez de talentos, a liberdade permite que
nós permitamos que o maior número possível de talentos contribua para levar
essa carroça pesadíssima que se chama humanidade. Por isso é que é impor-
tante. Como meu papel é de executivo de empresas, tomei emprestadas algu-
mas anotações do Vanderlei Fagundes, da MBR, para caracterizar para os se-
nhores quais as restrições que uma empresa de mineração sofre. Ela sofre res-
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triçôes do seguinte tipo: os investimentos demoram muito a retornar. Nur a so-
ciedade em que o sujeito deposita um dinheiro hoje, às 11 horas e amanhã liga
para o banco para ver quanto que deu, nós temos que ficar às vezes dez anos
para ver se vai dar. Os custos de exploração são crescentes pela própria natureza
da atividade. Quer dizer, seria uma burrice um empresário de mineração come-
çar a explorar suas lazidas pelo lado mais difícil. E natural que ele comece por
aquilo que é mais favorável porque, no início tem empréstimo, ele tem uma sé-
rie de compromissos. Mas, na medida em que ele avança, ele amortiza um pou-
co os empréstimos, pacifica os acionistas e aí já pode, aos poucos, ir avançando
onde é mais difícil. Isto não é só na mineração. Na agricultura também, a terra
boa dá onde está. Não adianta levantarmos uma bandeira de que queremos
terras férteis no nosso Estado, porque se elas não estiverem aqui não há meio
de -trazê-las. E o minério também. O lado positivo disso é que a atividade mine-
ral leva uma infra-estrutura para o local da jazida. Na SAMARCO, por exemplo,
são 800 crianças que trato com muito carinho e que se educam nas nossas esco-
las. Claro que para o tamanho do Brasil é um exemplo micro. Mesmo assim,
gostaria que os senhores soubessem que tenho uma empresa séria tentando
educar seriamente 800 crianças. Ora, se cada um de nós pegasse 800 crianças já
daria uma massa crítica. Outra coisa é a necessidade permanente de pesquisa. A
modernização da sociedade está exigindo qualidade em todos os níveis. Temos
que 'azei pesquisa não só geológica para estender a vida de um bem, que é da
sociedade, e também a tecnologia para que este bem não se torne obsoleto
diante das mudanças tecnológicas. O minério de ferro é uma coisa convencional,
até meio monótona. Ele mudou completamente as características de exigência
nos últimos dez anos. Há dez anos, se você exigisse um minério que nós forne-
cemos hoje, qualquer sujeito iria rir. Hoje em dia, há especificações extrema-
mente rígidas para poder atender às exigências do cliente. Não vou cansá-los
com essas especificações, mas isso dá uma idéia de que mineração ê uma coisa
diferente da atividade comercial e industrial. Alguns dizem: "mas você atrapalha,
destrói". O pior acontecimento na face da terra foi o surgimento do ser humano.
Enquanto não tinha gente, os bichos viviam felizes, ninguém matava bicho, nin-
guém poluía as águas. Na medida em que começamos a andar de duas patas,
embora muitos não mereçam, e começamos a proliferar e nosso engenho hu-
mano criou medicamentos e prolongou a nossa vida, destruímos tudo, tudo o
que existe na face da terra. E uma fatalidade histórica. Se fizéssemos uma con-
venção dos bichos, a maior reclamação que eles teriam seria de nós. A minha
opinião sobre este assunto é a seguinte: vamos supor que nós fôssemos fazer
uma empresa de informática avançada para criar um computador de alta potên-
cia, mas, para elevar o grau tecnológico de Minas Gerais, vamos fazer um mega
computador na Praça Sete. Só que teríamos que construir um prédio de 150 an-
dares, que iria empregar 10 mil pessoas. Pergunto aos senhores: já imaginaram
a complicação ecológica que iria se criar na Praça Sete por causa de uma indús-
tria que iria se estabelecer com lfl mil pessoas? O esgoto, a água, o sistema te-
lefônico ? Acredito que as pessoas como os nossos representantes aqui na As-
sembléia de Minas Gerais deveriam ter uma visão mais sistêmica da sociedade.
Não podemos pensar aspectos particulares da sociedade e querer resolver os
problemas da sociedade atrav As de ur pedaço dela. Essa é a minha opiniãc. que
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venho elaborando há muito tempo. Por isso, fiquei muito feliz em ter sido con-
vidado. Confio em que os assessores, os técnicos, os Deputados, que dignificam
esta Casa, saberão realmente entender essas questões, criar mecanismos de
motivação para a atividade mineral, porque, se não for assim, depois de alguns
anos, nem podemos dizer que somos mineiros, mesmo porque mineração não
vai existir aqui. Compreendo perfeitamente a ansiedade da sociedade em se in-
dustrializar. Como exemplo, temos o desejo de Minas de ter uma fábrica de
Boing em Lagoa Santa. Chegamos a assinar convênios no exterior mas não pro-
grediram por uma série de condições. A industrialização caminha na medida em
que ela se sente bem-vinda. Mesmo na indústria de informática em que Minas
está tentando viabilizar alguns pólos importantes, precisamos de minerais. Não
sei se os senhores sabem que os megacomputadores do futuro terão grande
parte dos seus circuitos em ouro. A tecnologia avançada não avança sem uma
base mineral atrás de si. Outro aspecto: falando de uma maneira sistêmica, Mi-
nas sempre foi, por tradição, um centro por excelência na formação de cabeças.
Não quero desprestigiar nenhuma universidade, mas, simplesmente porque co-
nheço mais de perto a Universidade Federal de Ouro Preto e de Viçosa, que ge-
ram técnicos altamente competentes e onde temos investimentos sociais pesa-
díssimos. Se nós, empresários, não tivermos a visão e o governo não nos der
condições de crescer e continuar investindo e criando empregos, pergunto: esses
técnicos vão contribuir onde? Vão desempenhar suas atividades onde ? Este é o
sentido que interpreto de desenvolvimento econômico e social. E o empresaria-
do que sabe trabalhar, que sabe gerar lucro, que sabe investir, sabe criar o po-
tencial de aplicação de talentos para quem se forma nas suas escolas. A aborda-
gem sistêmica requer também a compreensão mais profunda da natureza dos
negócios de cada setor. Não é pegando, às vezes, um setor ou um pedaço de um
setor, que vamos fazer progredir o Estado e o País. Finalizando, vou abordar,
rapidamente, a questão tributária e novamente tomarei emprestado o pensa-
mento de George Santaiana que é um homem que influenciou bastante as pré-
condições do pacto espanhol. Disse-nos no seu texto de análise sociológica que:
"aqueles que não podem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo".
Acho que todo cidadão esclarecido e principalmente os políticos, que têm uma
sensibilidade muito maior que a nossa, sabem que temos uma consciência de
que nossos problemas constituem uma herança histórica, quer dizer, uma he-
rança que vem de conquistas nossas e de problemas e erros que cometemos no
passado. O momento atual coloca diante de nós uma crise financeira do setor
público, além da questão de gerência que já mencionei. Mas também estou
mostrando o limite do qual a coisa se torna insuportável. Se usarmos a máquina
fotográfica e tentarmos resolver os problemas da sociedade como se ela fosse
estática, bastaria aumentar os tributos num percentual suficiente para pagar a
dívida e estaria resolvido todo o nosso problema e seríamos felizes para sempre.
Acontece, que a sociedade é viva, ela não permite que se faça isto. Ela exige ca-
pitalização e investimento. Não estou aqui para discutir quem deve fazer o in-
vestimento. Se é o Estado ou a iniciativa privada. Pelo menos, a nossa Constitui-
ção diz que será a iniciativa privada preferencialmente. Acho que a dosagem tri-
butária tem que levar em conta uma certa visão de futuro, uma certa permissão
de capitalização porque o desestímulo à iniciativa e á liberdade, não irá criar cli-
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ma favorável para o investimento. A realidade concreta nos mostra que, de um
lado, temos um ônus das coisas erradas, acumuladas para corrigir, e à nossa
frente uma responsabilidade de criar condições para viabilizar vida decente para
as gerações futuras. Eu me alinho entre aqueles homens que acreditam que o
problema do País não é grande, o que é pequeno é o tamanho dos homens que
são chamados a resolvê-los. Isso não é um problema nacional brasileiro. O
mundo está carente. Acho que é uma fase astrológica de liderança. Tão carente
de liderança que o maior homem atualmente que lidera o mundo ocidental é
Margareth Thatcher. Acho que realmente vamos passar disso. Vamos vencer
esta etapa, mas estamos precisando realmente torcer para que surjam novas li-
deranças e gente de grande envergadura.

Especificamente na questão tributária, quanto ao ICMS, existe uma pre-
tensão latente de aumentar a alíquota sobre os minerais. Mas, estamos discutin-
do com os técnicos e com as autoridades. Temos esperança de que alguma coisa
negociada e razoável será estabelecida. Mas, este não é o meu ponto. Penso no
equilíbrio da tributação e capitalização.

Nenhum empresário pode ignorar os problemas que herdamos no Pais.
Mas, se o empresário ficar muito com este argumento, e começar a levar a em-
presa para a insolvência, será criticado, por outro lado. Este é o equilíbrio a que
me refiro e que me assusta, às vezes.

O professor Campolina escreveu um livro sobre a industrialização de Mi-
nas, onde conta uma passagem interessante: por volta de 1919, o Brasil tinha
dúvidas se devia ou não exportar minério ,n natura, ou obrigar que fosse indus-
trializado, e aumentou o imposto sobre os minerais para 3 mil réis por tonelada.
Na época, era muito dinheiro. Mas, ao mesmo tempo em que elevou para este
valor o imposto, se tosse industrializado pelo menos 5% aqui em Minas, seria
dado um desconto de 90% sobre o imposto. Aí, seriam pagos 300 réis. Durante
quase 10 anos o assunto ficou em discussão, e o setor siderúrgico ficou atrasado
todo esse tempo. O que a sociedade ganhou com isto ? Se fosse uma medida que
estimulasse, haveria logo iniciativa para se conseguirem terrenos, etc.

Quando Minas deslanchou? Quando o binómio energia e transporte per-
mitiu disponibilidade de energia e meios de transporte, os agentes económicos
por si (evidentemente que havia crédito, havia dinheiro no BNDES, foi criado o
BDMG etc) posicionaram-se e deram uma arrancada em Minas, tornando-a o
segundo parque industrial do Pais.

Talvez seja eu um pouco otimista, ou um pouco ingênuo, mas acredito que
as coisas boas são conseguidas através de estímulos e, não, com restrições.

Qual o cenário que temos diante de nós ? Os empresários estão enfrentan-
do um aumento de encargos na área trabalhista; foi criado o imposto de renda
estadual e, no setor mineral especificamente - e aqui reporto-me, novamente,
ao trabalho do Sr. Wanderlei -, há participação dos Estados, dos municípios e
órgãos da administração direta da União no resultado da exploração mineral, há
participação do proprietário (que já existia antes e foi confirmada em lei de pro-
teção ao meio ambiente). A proteção ao meio ambiente é de grande importân-
cia, recebe, agora, uma promoção, uma estrelinha a mais, transformando-se em
matéria constitucional. Mas, a Constituição mineira de 1970, através da emenda
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constitucional n v 1 (a nossa Constituição Estadual é de 1967) já previa determi-
nadas proteções à nossa ecologia e aplicação do ICMS sobre bens minerais, que
tem de ser muito bem dosada.

Finalizando, Sr. Presidente, acredito que a Constituição Estadual, no limite
do possível, deve ser conceitual, objetiva e deve ater-se a princípios, procurando
não ser conjuntural, porque ela pode ser atropelada pela sociedade, que está em
constante evolução. Esta é a minha opinião.

Acredito que os debates, com a presença de tantas entidades de classe,
serão muito ricos, e trarão muitas idéias, inclusive relativas a matérias não cons-
titucionais, mas que serão excelentes matérias-primas para os Deputados ela-
borarem, tranformando talvez em leis tais anseios, possibilitando avanços que
criem em Minas um clima favorável às atividades económicas.

Como agora a moda no Brasil está sendo de "dar pancadas" em empresá-
rios e em atividade econômica, o Estado que primeiramente criar estilos, terá
uma alavanca para colher investimentos.

O setor mineral anda bastante desestimulado, aliás, o astral brasileiro não
anda muito bom, mas temos plenas condições de viabilizar investimentos e de
responder positivamente ao chamado, desde que nos sejam oferecidas condi-
ções mínimas de operação.

O setor mineral - e aqui falo em nome de meus colegas - confia na visão
dos Srs. Deputados e espera, inclusive, contar com o apoio e a solidariedade no
caso de ser cometido algum excesso por outros poderes, colocando em risco a
saúde de nossas empresas.

Agradeço profundamente o convite e a oportunidade de ter falado e colo-
co-me à disposição dos Srs. Deputados para colaborar e vir aqui prestar as in-
formações com seriedade, no empenho de que Minas consiga ter um estatuto
que seja um estímulo de suas forças produtivas. Muito obrigado.

1.3.1 - Debate

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Dentro do quadro
em que vivemos, onde há uma crise de respeito à res publica e o questionamento
do seu gerenciamento no Brasil, tivemos aqui uma visão de um empresário de
mineração, quanto às perspectivas do empresariado no campo mineral e na no-
va constituição a ser elaborada no nosso Estado.

Após a palavra do Dr. Kanadani, nós procederemos a debates. O Dr. Hél-
der Dinelti pá se encontra entre nós e convidamos o Dr. Marcus Pereira de Mello
para tomar assento à Mesa. São eles os debatedores oficiais.

Após os debates do Dr. Hélder e do Dr. Marcus, à semelhança do que fi-
zemos no tema anterior, daremos ao Plenário e às demais autoridades o tempo
de três minutos, para o qual pedimos rigor, a fim de que possamos obter bons
resultados, dando oportunidade a cada um e a todos.

A secretária da Comissã, aassará agora uma lista onde as pessoas e enti-
dades presentes que quiserem se manifestar devem apor as suas assinaturas.

Com a palavra o Dr. Hélder Dinelli. da METAMIG, para o debate.
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O DR. HÉLDER DINELLI - Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o
Deputado Delfim Ribeiro, que colocou em debate o setor mineral, através deste
seminário.

As colocações do Dr. Kanadani são de grande importância dentro deste
contexto. Não devemos analisar dentro do contexto micro mas do contexto ma-
cro, como foi dito.

O setor mineral é importante como uma alavancagem do setor industrial,
que necessita das matérias-primas que o primeiro oferece. Todo país que possui
como fundamentação básica de sua economia a livre iniciativa deve também
oferecer as condições necessárias ao sëu funcionamento.

Em todo o mundo a livre iniciativa na mineração tem papel fundamental
na consecução e desenvolvimento econômico e social.

Parece até ilógico que eu, presidente de uma empresa estatal de minera-
ção, defenda a iniciativa privada. Mas eu a defendo porque, como disse, é ela a
alavanca do setor industrial. E importante, no setor mineral, a empresa estatal,
dentro das colocações do Dr. Kanadani, e dos aspectos da longa maturação e in-
vestimentos altos que o setor exige para as pesquisas e prospecções minerais.
Cabe, sim, ao Estado, oferecer condições para que haja esta alavancagem do
setor mineral.

Considero importantes aspectos de atenção do Governo a este setor: su-
prir a livre iniciativa de mapas geológicos básicos através de um serviço eficiente
de geociência normativa e fiscalizadora; oferecer à livre iniciativa alvos e áreas
selecionadas para novas jazidas, para que sejam economicamente aproveitadas,
através da ação de uma empresa de mineração.

No caso do Estado, uma empresa estadual de mineração constituída como
sociedade anônima.

E por que uma empresa de mineração?
Os senhores, que atuam no setor de mineração, sabem muito bem que

poderia ser uma superintendência ou uma autarquia, mas, para a alavancagem
do setor mineral, para requerer áreas e depois repassá-las ao setor privado,
quando as pesquisas já avançaram de modo suficiente, para minimizar os riscos,
tem de ser uma empresa de mineração.

Em terceiro lugar, destinar à livre iniciativa os recursos básicos e tecnoló-
gicos minerais, através de serviços de desenvolvimento e tecnologia de lavra e
beneficiamento.

Por fim, abrir para a livre iniciativa linhas de financiamentos para a pesqui-
sa mineral adequadas aos riscos dessa fase e linhas de financiamentos para la-
vra, através da atuação de órgãos financiadores e bancos de desenvolvimento.
Não é só através de pagamento de impostos que virá a sobrevivência do Estado.
A iniciativa privada, ou seja, as empresas, é que gerarão, dentro do marco eco-
nômico, condições para gerar empregos e criar condições sociais melhores para
o Estado e para o Pais. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Dr. Marcus Pereira de Mello.
O DR. MARCUS PEREIRA DE MELLO - Mais uma vez cumprimento a Me-

sa, os presentes e o paletrista, pela clareza da sua exposição.
Pela exposição feita, podemos perceber uma mudança na escala do trato

da questão, ficando situada mais em nível conceitual. Seguindo esta linha de ra-
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ciocínio, também tentarei trabalhar a questão por este prisma, balizando os mar-
cos conceituais que temos disponíveis para tratar da questão da empresa, do
Estado e da população, já que é isso o que sintetiza a Constituição de um Estado.

Penso que, realmente, os empresários que persistiram e que são bem su-
cedidos têm uma visão não só global, como uma atuação em nível medial.

É importante ressaltar um estudo feito por ( ... ) e Mulier em 1974, na pu-
blicação Poder Global, que, entre outras citações, traz a do vice-presidente da
IBM: "As fronteiras nacionais não são mais do que divisões convenientes do ter-
ritório. E assim, o ponto de vista econômico e de apropriação de recursos são
tratados."

Entendo ser esta a concepção do empresário, vigente no mundo capitalista
de hoje.

Conseguimos perceber que existe, realmente, um processo civilizatório em
curso, no qual a tecnologia desempenha um papel fundamental, quer seja de
atualização da história dos países subdesenvolvidos, quer seja de êmulo à orga-
nização popular, em oposição ao que se tem hoje em dia, como tentativa da
produção do espaço.

Podemos citar outras pessoas que também trabalham com estas questões
conceituais. O filósofo francês Henri Lefèvre trabalha com um conceito inovador
sob o ponto de vista da produção do espaço (expressão cunhada por ele). Afirma
ele que hoje estaríamos ingressando em um novo estágio do processo civiliza-
tório, que não se caracteriza mais pela livre negociação das forças de mercado,
mas sim, pela produção do espaço pelo Estado. Estaríamos numa situação em
que o Estado serviria de base para a instalação de novos processos produtivos
ou da utilização dos já existentes.

Esse é o marco conceitual em que os pensadores geógrafos tratam hoje a
questão da divisão territorial do mundo.

Uma outra percepção nos é trazida por um grande pensador geógrafo,
Ives Lacoste, responsável pela decodificação das estratégias norte-americanas
durante a guerra do Vietnã. Afirma ele que uma coisa que temos de perceber é
que os Estados nacionais mudam de caráter continuamente. Atualmente, pode-
remos estar passando por uma mudança de caráter significativa, caso a Consti-
tuição votada venha a ser implementada como esperado.

Significa o quê? Significa que as fronteiras nacionais e a consistência inter-
na de cada nação não é imutável ao longo do tempo, e sim, flexível. Significa
que as empresas adaptam-se a essas questões, como também ocorre com a po-
pulação.

Para finalizar as citações, temos de levar em conta a avaliação de Darci Ri-
beiro em seu livro No Processo Ci vifizató rio, em que fala explicitamente no pro-
cesso de atualização tecnológica. Significa uma atualização da história por que
passam as sociedades e significa que não podemos dizer "não" à tecnologia, não
podemos dizer "não" ao capitalismo presente entre nós. Temos de conviver, de
uma forma ou de outra, com tudo isso. É preciso que a sociedade saiba qual a
medida de controle que irá criar as condições para que a nacionalidade possa se
expressar enquanto existência e não enquanto um mero atributo das empresas.

Nesses marcos conceituais é que devemos trabalhar com as questões das
empresas, da população e do Estado, tentando sermos, neste caso, um media-
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dor entre estas duas forças.
Uma outra questão em discordáncia conceitual é a de que não concorda-

mos em que o lucro seja, por si próprio, gerado num processo produtivo. Se-
gundo a nossa concepção, lucro é, necessariamente, gerado pela organização ou
pela expropriação da mais-valia. Não é possível, nenhuma empresa, por si só,
gerar lucro.

Por isso o Estado deve intervir na taxação, no incentivo e no estimulo por-
que o fruto do trabalho coletivo é apropriado no capitalismo, notadamente de
maneira restritiva à população que o gerou. Cabe ao Estado criar as normas que
possam reger democraticamente essa sociedade. Nesse sentido, a questão par-
lamentar está para nós como uma questão sul goneris porque o parlamentar hoje
está prensado entre os interesses e a remodelagem do território da economia e
da representatividade popular do povo que o elegeu e que a todo momento quer
avanço social. Ele funciona como um êmulo que ora está numa posição, ora
noutra. Nós vamos ver isso no processo Constituinte.

Quanto à questão da exploração mineral, quando ele cita as 800 crianças e
o trabalho de educação, acho que mais uma vez fica claro que a questão do ro-
yalfy é devida porque não apenas a educação resolve o problema da exaustão
mineral de uma área e da mudança econômica da atividade principal da área. E
preciso que haja investimentos públicos e privados para que seja garantida a
continuidade da vitalidade econômica de determinada área. A população não
pode ficar à mercê dos fluxos de mercado, haja vista a situação trágica, como
por exemplo, de ltabira, já ser vizinha. Nós precisamos pensar claramente na
questão do roaylty e na reversão já que a exploração mineral é necessariamente
em benefício da população, ela deve garantir após a sua extinção a continuidade
de uma vida organizada e econômica, legítimo para a população.

Uma outra questão é sobre o aspecto da exploração mineral e do meio
ambiente. Não podemos entender a sociedade de hoje sem a tecnologia. O meio
ambiente é tecnologizado quer queiramos ou não. Por esse motivo, cumpre ao
Estado criar mecanismos eficazes de geração de tecnologia, principalmente na-
quelas áreas que não estão ligadas à reprodução de lucro no setor mineral, co-
mo grandes empresas normalmente fariam. Temos que repassar tecnologia,
tecnologia na maior parte das vezes sim plificadora para pequenas e médias em-
presas. O Estado deve ser o centro de convergência da modernização da socie-
dade via tecnologia. E preciso que nesse processo a "tecnologização" da socie-
dade e a atualização do Estado se façam. Não basta que ele apenas estabeleça
normas, taxação e gerenciamento das empresas. E preciso que ele se aparelhe
para essa hora em que estamos entrando.

Agora são questões mais particulares que eu gostaria de levantar citando
um estudo que está disponível no DNPM. Eu, infelizmente, só tenho aqui um re-
sumo que saiu no boletim da 1...) feito pelo geólogo Manoel da Redenção. Al-
gumas coisas são interessantes. E sobre a situação minerária que se situa hoje
em dia o Estado, empresa privada e a empresa estrangeira. Entre os grandes
grupos económicos citados, que são cerca de 30, nós temos que os seis maiores
possuem 345 empresas entre as 670 que totalizam todo o grupamento das 30
maiores. Dessas 670 as 345 são dos seis primeiros. Empresas nacionais, nós te-
mos 140, tanto estatais, quanto privadas nacionais. O restante é das grandes
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empresas nacionais. Quanto à posse das áreas concedidas, nós podemos obser-
var que o capital estrangeiro tem 28,5% e o capital nacional privado tem 51,2% e
o estatal tem 20,3%. Ora, é óbvio que salta aos olhos um descompasso entre a
concessão, a quantidade de empresas e, pelo que nós sabemos, a produção mi-
neral. É um dado que serve para elaborarmos questões para vermos em que no-
vas bases poderíamos estabelecer esta relação entre o Estado, a iniciativa priva-
da e o capital estrangeiro. Depois que foi estabelecido pela nova Constituição um
estamento legal para a situação, nós temos que pensar seriamente na questão
do modelo tripartite e de que forma viabilizá-lo no País. De maneira nenhuma
podemos rejeitar o capital estrangeiro, e de maneira nenhuma, priorizar o capital
privado nacional ou estatal. Não podemos também criar elefantes brancos esta-
tais, nem favorecer com incentivos injustificáveis, o capital nacional. Tem que
haver um modelo democrático de gestão.

Desse modo, voltamos à primeira afirmativa do palestrista quando diz que
o problema do Brasil é gerencial e não constitucional. Eu concordo em até 20%
com a afirmativa quando diz que não é constitucional. E não é gerencial somente
porque trocar os gerantes, nós já estamos querendo há muito tempo, e não con-
seguimos. O problema é democrático. Se a Constituinte mineira não conseguir
dar resposta à democratização da intervenção do Estado, tornando os mecanis-
mos transparentes e tornando por si só a recorrência popular, nós jamais tere-
mos resolvido esse problema. E preciso que a sociedade se torne de fato demo-
crática, de tal forma que possam existir mecanismos de eed-back para nós des-
montarmos algum equívoco que tenha sido praticado. A democratização, no
meu entender, estaria no cerne do problema gerencial. O dia que tivermos me-
canismos suficientes para podermos intervir segundo a nossa força, quaisquer
que sejam os grupamentos a que pertençamos, aí sim, teremos condições de di-
zer que estamos num Estado democrático. Vamos estabelecer as normas e dire-
trizes que vão balizar dai para a frente a nossa participação.

Para finalizar, restam mais duas questões. Concordo quando o debatedor
anterior, Or. Helder, fala da questão de incentivos. É uma questão delicada
quando se propõe um incentivo da lavra ou da pesquisa. Nós devemos atentar
que é fundamentalmente diferente o incentivo na fase da pesquisa e da lavra.
Uma coisa é um incentivo à produção e outra coisa é um incentivo à pesquisa. O
incentivo à pesquisa no setor mineral é pequeno, não onera o Estado e se justifi-
ca como gerador de perspectivas de lavra e de produção. Acho que é conve-
niente passar a incentivar a pesquisa de maneira decisiva e o Estado deve se
comprometer a fazer isto porque é a garantia de continuidade dos trabalhos no
setor. E tendo em vista que a Constituição nos próximos cinco anos passará por
uma revisão, se nós, nesse período, não demonstrarmos a viabilidade da explo-
ração mineral da pesquisa mineral, segundo preceitos estabelecidos nesta Cons-
tituição, seguramente os grandes íobbies virão e poderão modificar a Constitui-
ção, voltando o Brasil a algumas décadas atrás, tornando-se um estatuto de co-
lónia. Essa é uma possibilidade, não é o que necessariamente virá. Para garantir
que tenhamos um Estado moderno, uma sociedade atualizada, precisamos ga-
rantir que a execução da pesquisa, que os mecanismos de agilização do Estado
no gerenciamento de sua relação com a empresa estatal e a empresa privada,
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sejam efetivos, amplos e democráticos. Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Eu pediria mais

uma vez aos participantes que se atenham ao tempo de três minutos para que
possamos chegar ao fim, uma vez que ainda restam nove pessoas inscritas, O
Dr. Leonídio precisou se retirar.

Vamos passar a palavra ao Dr. Luís de Castro.
O DR. LUIS DE CASTRO - Sr. Deputado, queira receber nossos parabéns

pela iniciativa e principalmente pela escolha dos conferencistas. Tanto pelo pri-
meiro, quanto agora pelo nosso querido empresário que na verdade é mais do
que empresário, é filósofo—, deveríamós fazer outras reuniões como essa.

E muito bom que no início de um trabalho como esse, de elaboração da
nova Constituição do Estado, nós tenhamos o auxílio de uma pessoa que enten-
de-o assunto como é o caso do Dr. Riuiti Kanadani. Uma das preocupações que
têm sido externadas aqui é com relação ao empresário nacional no setor mine-
ral. Eu tenho essa preocupação pela PROMIG e todos nós a temos, porque o
ideal sena que tivéssemos uma participação do capital estrangeiro, do capital
nacional e do capital privado nacional. Vamos dizer que pelo menos em torno de
um terço.lnfelizmente, o nosso setor privado nacional não tem conseguido
acompanhar o ritmo e tem ficado atrás na sua participação, digamos em princí-
pio, ideal, de 113. E nem creio eu que daqui para frente consigamos reaver esse
terreno devido às características especiais da mineração que são, como já foi
mencionado aqui, de intenso capital, de prazo de maturação grande, cujo retor-
no do capital vem ao longo de sete, dez ou quinze anos e além disso, um empre-
endimento que passa por uma fase preliminar que se chama pesquisa e que é de
resultado incerto. Então pergunto eu: que interesse tem o empresário nacional,
que, como lembrou alguém, aplica hoje, para ver amanhã exatamente quanto
deu seu rendimento, de aplicar em setor com essas características?

Há poucos dias conversava comigo um representante de um banco brasi-
leiro. Este resolvera criar um setor de pesquisa mineral. Era impressionante a
dificuldade que esse grupo tinha porque como encontrar uma oportunidade mi-
neral que desse a taxa interna de retorno de 30% ou mais que era a taxa de re-
torno que tinha o grupo normalmente em suas atividades. Só mesmo no Brasil e
num setor como esse de bancos é que se pode ter uma taxa interna de retorno
deste tamanho. No setor mineral isso não é geral, isso é exceção. Quem faz pes-
quisa deve gozar dos benefícios, mas é raro isto acontecer. Tambem é uma pena
que o setor privado internacional tenha sido de certa forma alijado de nos ajudar
porque se perguntarmos ao setor privado brasileiro se ele está disposto a inves-
tir com taxas internas de retorno modestas, da ordem de 10 a 15 e de 15820%, a
resposta em geral é "não".

O DR. LUIS DE CASTRO - Em nível internacional, como por exemplo, na
Europa, nos grandes centros financeiros da Ásia e da América do Norte, taxas de
retorno como estas são aceitáveis. Eles são mais modestos no ganho que pre-
tendem ter com relação ao capital nacional.

E necessário encontrar mecanismos que possam ajudar o pequeno e mé-
dio empresário nacional a participar no setor mineral, até porque não seriam ne-
cessários os três óbices colocados aqui. Simplesmente um relatório de impacto
ambiental seria suficiente para tirar os pequenos e médios empresários brasi-
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leiros do setor. É preciso examinar se não iremos acabar com a pequena e média
empresa do setor mineral. Isso é um problema da área federal, mas também, em
parte, da área estadual, que deve ser contemplada na Constituinte Estadual,
conjuntamente com o Executivo Federal.

Como já foi observado, esta Constituição não é eterna. Não é crime de te-
se-pátria começar a fazer desde agora uma relação dos itens que devem ser
mudados. Um deles, por exemplo, é estarmos abertos ao mundo, aceitando a
participação dentro das regras do jogo estabelecidas para o capital estrangeiro,
não apenas na modalidade em que foi colocada. E preciso que se encontre par-
ceiro nacional para o qual seja minoritário. A meu ver isso pode ocorrer na me-
dida em que o capital internacional chegue ao Brasil e se adapte aqui, encon-
trando aqui parceiros para essa tarefa. Mas, obrigá-lo a fazer isso é a mesma
coisa que pedir para sair do nosso território.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - A Presidência
agradece a participação do Dr. Luís de Castro, da PROMIG.

Com a palavra o Dr. Leontdio Pontes Fonseca, representante da Associa-
ção Comercial de Minas Gerais e da Federação das Indústrias de Minas Gerais.

O DR. LEONÍDIO PONTES FONSECA - Inicialmente, congratulo-me com
o nosso conferencista.

Gostaria de manifestar a nossa preocupação porque a classe dos geólogos
é apologista da limitação da lavra. E uma situação bastante esdrúxula. Se hou-
vesse limitação, a Mina de Morro Velho não teria hoje 100 anos de idade. A SA-
MITRE tem lavra em Mariana por 800 anos. Essas limitações seriam de acordo
com as pesquisas? A SAMITRE teria direito de minerar 800 anos? A Morro Ve-
lho, que não tem condições de fazer pesquisas, qual prazo teria?

É temerária a limitação de prazo para a exploração mineral. Com  relação
aos novos dispositivos que teremos pela frente - modificação da tributação de
1CM para ICMS - é necessário que a Assembléia mineira tenha bastante cons-
ciência, porque na área mineral, principalmente sendo nosso Estado vocaciona-
do para atividade minerária, as empresas mineradoras podem ser incentivadas
ou também fechadas. Ninguém vai trabalhar com prejuízo, sob nenhum pretex-
to.

Houve uma referência à Vale do Rio Doce. Aqueles que a conhecem, como
eu, sabemos que ela não retira somente de Minas Gerais. Ela também retribui.
Somos testemunhas disso.

Se o Prefeito de Itabira, que foi citado, tivesse economizado um pouco, e
aplicado os 20% que teve durante vários e vários anos no progresso da cidade,
ela seria independente, com muitas indústrias.

Este é um alerta à Assembléia a aos geólogos.
O SR. PRESIDENTE - Agradecemos a participação do Dr. Leonídio. Con-

cedo a palavra ao Deputado Raul Messias, Vice-Líder do PT.
O DEPUTADO RAUL MESSIAS - Novamente, vou ser breve.
O Sr. falou da questão dos estímulos. Quero saber de onde serão tirados

estes estímulos.
Sabemos que todo progresso industrial brasileiro foi tirado da cafeicultura.

O programa de recuperação econômica foi baseado nas taxas que o povo pagou.
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Daremos imposto ao cafeicultor e estímulo ao minerador? Esta questão não fi-
cou clara.

O DA. RIU ITI KANADANI - O assunto é muito importante e eu gostaria,
Sr. Deputado, que, com sua capacidade de representação, nos ajudasse.

Em um Pais que enfrenta a mesma situação que o nosso, pessoas que não
seguem um padrão desejável existem em todo o setor.

Tenho vários trabalhos publicados e sou totalmente contra o subsídio. Não
tem sentido uma nação arrecadar imposto de todos e distribuí-los para alguns,
principalmente da maneira como é feita a distribuição no Brasil. Desde minha
época de acadêmico, luto contra isso. O imposto é coletado de todos e distribui-
do para alguns, amigos do rei. Eu pago imposto de renda na fonte e vejo esse
dinheiro sendo dado a outros. Como cidadão e empresário sou contra o subsi-
dia-.

Na parte tributária, modestamente entendo do assunto, tenho a dizer que
a política tributária em qualquer lugar é feita de maneira a ordenar a sociedade e
dar proteção àqueles que não têm condições de por si sobreviverem, equalizar a
educação para aqueles que não têm chance. Eu, por exemplo, nasci na fazenda
de Abreu Sodré e sou um bóia-fria que deu certo. Estudei em escola estadual,
ganhei livros, bolsa de estudo, e por isso me sinto devedor da sociedade. Acho
que as pessoas que estudaram na Politécnica, em São Paulo, têm obrigação para
com a sociedade. Acontece que em democracia não há metro quadrado cons-
truído pelos privilégios que o sujeito recebe na vida. Estamos tentando redistri-
buir, democraticamente, essas vantagens. Caso contrário, será muito injusto.

O estímulo fiscal pode ser dado de várias maneiras. Há a não-incidência.
Há a isenção fiscal, o diferimento fiscal, renúncia fiscal. Entretanto, arrecadar tri-
buto, lPl ou 1CM em cima de arroz e feijão e, posteriormente, dar dinheiro para
alguns magnatas fazerem novos investimentos, é totalmente injusto. Isso preju-
dica o empresariado.

No Brasil, há uma política proposital de não explicitar essas coisas. Como
cidadãos, devemos lutar contra isso.

Por outro lado, se há uma política de investimento da CEMIG que dará op-
ção de colocar rede de alta tensão no setor mineral que beneficiará três, quatro
ou cinco empresas de mineração, fica caracterizado o estímulo.

O acesso a pequenas comunidades é importante, mas é necessário fazer
outros tipos de estradas. Porém, a estrada é feita mas a tarifa do transporte não
é reduzida, a passagem continua sendo cobrada. A acumulação de mais-valia é
uma tese que há trinta anos não se discute mais.

Nosso Pais possui uma desvantagem continental tremenda. Se fazemos
uma ponte em Rondônia, passam 1.000 caminhões por ano, se se constrói uma
ponte em Osaka, passam 1 milhão de caminhões por ano. O retorno social do
investimento em outros países é muito rápido. Um hospital que é feito em Am-
sterdã beneficia tanto a trabalhadores, como a Ministros. Aqui, se fazemos um
hospital em Venda Nova, muito trabalhador não terá condições de acesso até
ele. O problema social neste País é muito grave.

Eu não acho que alguém, simplesmente por estar no Partido dos Traba-
lhadores, trabalha mais do que eu. Respeito, acho que tem propostas válidas
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para ajudar o País, mas eu trabalho há 35 anos, também tenho direito. Se eu
trago alguns empresários estrangeiros para investir neste País, como fiz no caso
dessa jazida que o Dr. Luís de Castro encontrou, e eles não são aceitos, não há
solução para o problema. A competição do capital é mundial. Se pensarmos que
o Brasil é um indivíduo em uma maratona, veremos que está todo mundo que-
rendo chegar em primeiro lugar. Se não tivermos união entre nós e uma clara
visão do nosso desejo nacional, não vamos conseguir redimir o nosso povo.

O País me deu muito, por isso a minha forma de retribuir é tentar conser-
tar essas coisas. Porém, não é destruindo as empresas sadias, o capitalismo mo-
derno, que levaremos o País à frente. Se fosse assim, a Rússia e a China não es-
tariam pedindo ajuda. A China está importando café. Meu irmão exporta Jeans
para a China, porque fabricamos Jeans melhor do que os Chineses.

Não é possível que um sujeito que comprou uma máquina e tomou di-
nheiro emprestado no BNDES comece a fazer calça Jeans, ficando com 90% do
lucro, enquanto o seu empregado vai trabalhar de alpargatas. Ele deve possuir
dignidade naquilo que faz. Esse não é o empresário da geração de 80 e 90 que
vocês enfrentarão. E necessário que as classes representativas da política enten-
dam isso. Eu posso pegar um trabalhador que faz sabotagem e dizer que esse é
o trabalhador brasileiro. Porém, isso é injusto. Da mesma forma, não se pode
pegar um empresário que não está de acordo conosco e dizer que é exemplo de
empresário brasileiro. Não podemos ter julgamentos de fotografias e sim, de di-
nâmica.

Sou um sujeito positivo em relação a esse País, pelos recursos, criatividade
do povo e nossa capacidade de trabalho. A disputa é universal. Não estamos lu-
tando entre nós. Estamos lutando contra coreanos, indonésios e taioaneses. To-
do mundo quer progredir na vida. Aqueles que não entenderem isso não estarão
contribuindo para o progresso do País.

Se o dinheiro está custando 30% ao mês, nós vamos tomar dinheiro em-
prestado, vamos fazer um investimento. O que vai acontecer? Você pode explo-
rar essa jazida por cinco anos. Daqui a cinco anos você vem aqui, dependendo
da minha cara, eu renovo ou não. Ai, não dá! Quer dizer, existe um engano
muito grande em achar que as pessoas estão fazendo aquilo que elas fazem
simplesmente para prejudicar a sociedade. Isto é uma aberração mental. Eu, Ka-
nadani, aqui, bóia-fria tentando dar certo, responsável por cerca de oito mil pes-
soas, direta e indiretamente. Eles todos são brasileiros, estão querendo ir para
frente, progredir, comprar sua casinha, educar seus filhos. Isso é Brasil! Então,
eu não aceito essa dicotomia entre o povo e as empresas e o sujeito que anda
engravatado. Não é verdade isso! Não existe na história do mundo, não existe
nenhum país que progrediu sem uma elite muito bem preparada, muito bem
educada, com uma certa visão humana, uma visão de futuro, gente que é capaz
de dar de si, sacrificar a família, filho, por um empreendimento e levar o povo
para o frente, porque, do contrário, a gente parte para a idéia de que o novo po-
vo é burro. Ele tem coisa muito melhor para fazer na vida, pode atingir um pa-
drão de vida muito melhor, mas ele é tão idiota que fica trabalhando nas empre.
sasl Não é assim! O povo é inteligentíssimo! Ele fica trabalhando nas empresas
enquanto for conveniente para ele. Assim que ele puder arrumar um restauran-
te, um posto de gasolina, uma sociedade com um amigo dele, ele se manda da
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empresa, pede para liberar o fundo de garantia e vai ser empresário! Evidente-
mente que existem, principalmente em algumas regiões do Brasil, algumas coi-
sas que ainda são feitas pela força. Nós temos que lutar para corrigir isso! Eu me
entusiasmei, vocês me desculpem.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) Com a palavra, o Dr.
Amirez Oliveira Filho, do Sindicato Nacional dos Garimpeiros.

O DR. AMIREZ OLIVEIRA FILHO - Gostaria de me dirigir, agora, ao Dr.
Hélder, da METAMIG e também ao Dr. Kanadani.

Bom, A METAMIG pesquisa áreas, e essas áreas são para serem entre-
gues, para serem exploradas pelas empresas e pelos grupos. No estatuto da
METAMIG também consta que ela deveria fornecer essas áreas a garimpeiros.
Eu concordo plenamente que o garimpeiro no estágio em que está, como ele
está, não tem nenhuma condição de desenvolver essas áreas. Em recente visita
do Dr. Capebi, a Paracatu nós comentamos alguma coisa sobre isso e parece-me
que o problema foi resolvido até o final sobre algumas áreas que estavam ocu-
padas por 200 garimpeiros, áreas pertencentes à METAMIG e que economica-
mente não eram viáveis para exploração por empresas, mas que estavam ocu-
padas por garimpeiros que produziam até três quilos de ouro por semana. Na
época da visita do Dr. Capebi, a jazida já estava quase no final e a produção já
não era tanta, mas parece que foi dada uma solução. A figura que vem agora da
Cooperativa dos Garimpeiros, após a normalização, pergunta: "ela poderia rece-
ber essas concessões da METAMIG para exploração, principalmente das áreas
que são exploradas e que não são economicamente viáveis para a empresa?"
Essa é uma pergunta que eu faria a ele.

Ao Dr. Kanadani, eu pergunto, pelo modo de ver empresarial, citando o
exemplo da Morro Velho, que, através da Mineração Pitangui, detém o registro
de quase três municípios inteiros e fez as pesquisas localizando as jazidas em
três bocas de mina: ela ocupa 30 ou 40ha. O ouro de aluvião ela não explora, não
tem tradição de explorar e não virá a explorar, porque economicamente não é
viável. Por que não transferir essa parte aos garimpeiros, na figura de uma coo-
perativa de garimpeiros, um sindicato ou uma associação, à luz da nova Consti-
tuição, não é isto? Temos o rio São João, temos as aluviões, o próprio cascalho
depositado pelos bandeirantes, que foram garimpeiros também: se eles forem
levados por pequenas máquinas, individualmente, vão ter uma soma de produ-
ção e é essa soma que faz com que o grande produtor de ouro do Brasil seja o
garimpeiro, com 80%, e não nenhuma outra empresa. Eu sempre bato, sempre
falo, sempre grito, que o garimpeiro produz muito e que ele só vai ser reconhe-
cido e respeitado a partir do momento em que se comprovar a sua produção. O
grande produtor de ouro do Brasil é o garimpeiro. Simplesmente não está re-
gistrado, mas é. Então ficam as duas perguntas. Pergunto ao Dr. Hélder: juridi-
camente, a METAMIG, como é que ela pode transferir isso para os garimpeiros.
Com uma cooperativa seria mais fácil? Isso já conversamos com o Dr. Capebi.
Pergunto ao Dr. Kanadani: do ponto de vista empresarial, essa associação das
empresas com empresas menores, donos de garimpos, aquilo que o Código de
Minas vai definir ainda e que está ainda muito duvidoso: isso seria interessante?

O DR. HÉLDER DINELLI - Em primeiro lugar, gostaria de dizer que nos
estatutos da METAMIG não existe a figura do garimpeiro. A METAMIG tem in-

55



teresse em fomento no setor industrial, mas a figura do garimpeiro, consolidada
inclusive, se deu praticamente na nova Constituição. Então, não existe esta
questão. Sobre o aspecto de Paracatu, é importante dizer que eu já estava na
presidência da METAMIG e pedi ao Dr. Capebi, que era nosso diretor técnico,
que fosse a Paracatu tentar, justamente antes da Constituição, arregimentar os
garimpeiros e formar uma cooperativa com o objetivo de explorar o ouro, que,
economicamente, para nós não seria interessante e traria um beneficio social aos
garimpeiros. Foi uma luta tremenda que não foi bem sucedida. Isto porque exis-
tiam interesses outros que vieram prejudicar os entendimentos. Sobre essa
questão do garimpo, temos inclusive um exemplo muito interessante, que é a
nossa unidade industrial de Governador Valadares. Lá, nós damos assistência
técnica e incentivos aos garimpos para a obtenção do feldspato. Na verdade, os
garimpeiros estão procurando gemas e o feldspato é o rejeito dos garimpeiros.
Fornecemos também equipamentos que nos são pagos em forma de aluguel,
através de moeda mineral. Acho importante esta colocação nesse sentido de
ajudar à formação de cooperativas. Deixo bem claro que eu considero, hoje, o
garimpo, em alguns aspectos, pequenas empresas. Estamos ai para ajudar a
formação dessas cooperativas, desde que não haja exploração indevida e que
sejam observados os problemas ambientais e outros porventura que devam ser
observados.

Eu gostaria de aproveitar o aparte para lembrar uma colocação do Dr.
Marcus, muito importante, e que eu acho que deve ser registrada, que é o pro-
blema do incentivo à pesquisa. Nesta Casa democrática, acho que devemos
aproveitar a oportunidade para dizer alguma coisa. Apesar de o IUM ser vincu-
lado ao setor mineral, a empresa de mineração de Minas nunca recebeu o repas-
se desse imposto. Sempre foi através de lutas junto ao poder público com obje-
tivo de enfrentar problemas de saúde, problemas de educação, etc. que se con-
seguiram obter alguns recursos do poder público para a pesquisa mineral. Hoje,
a empresa recebe do Estado apenas 12% do seu orçamento. O resto são recur-
sos próprios. Eu acho que a empresa deve ser auto-suficiente. Não sou contra.
Tem de haver toda a gerência no sentido de que a empresa seja auto-suficiente.
Existem alguns recursos de altíssimo risco. Caberia ao Estado incentivar esses
recursos para futuramente gerar novos empreendimentos minerais. Eu alerto os
Senhores Deputados, neste momento, uma vez que já existe o royalty, que está
na Constituição. Não vamos discutir se somos contra ou a favor, mas poderiam
alguns desses recursos, pelo menos o do royalty serem levados ao retorno do
setor mineral, através da empresa estadual de mineração. Muito obrigado.

O DR. RIUITI KANADANI - Vou ser bem rápido, uma vez que a hora já
está avançada. Dr. Amirez, o senhor é presidente do Sindicato Nacional dos Ga-
rimpeiros e digo-lhe que entendo muito pouco de garimpeiros. Não é meu se-
tor. A única coisa de que eu entendo é história, um pouco. O meu hobby é estu-
dar história. Eu não entendo de mineração, mas entendo de história de minera-
çáo e por isso me aceitam. Acho que a garimpagem é um estado evolutivo. Eu
não gosto da maneira como o trabalhador verdadeiro, aquele que não é "gato",
é usado pelos outros. Já vi muitas negociações de banco, de Serra Pelada, em
Brasília, em restaurantes cinco estrelas. Eu acho que isso não está certo. Quanto
ao cooperativismo, eu só acredito em cooperativismo em países em desenvol-
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vimento. É a única forma das pessoas mais fracas, economicamente, social-
mente, terem algum poder de barganha. A cooperativa estruturada pode nego-
ciar. Quanto à questão da Morro Velho, eu não tenho o princípio de opinar em
propriedade alheia, isso em toda empresa. Acho que é muito difícil. Está muito
na moda, no Brasil, dizer aos outros o que devem fazer com o que eles têm. Eu
mal consigo administrar o pouco que tenho. Mas a minha opinião empresarial é
de que se eu fosse seu assessor, iria constituir uma cooperativa, apresentar um
projeto, discutir adultamente, seriamente, com qualquer empresa. A empresa,
por ser muito burocratizada, precisa de um processo para começar e decidir,
precisa de um papel. Se eu for a uma empresa e não deixar um papel, estou fri-
to. Acho que a cooperativa organizada não só pode proteger melhor seus asso-
ciados como evitar essa exploração que tanto preocupa o Dr. Marcus. Existe ga-
rimpagem onde há realmente uma escravidão branca. E o senhor não conhece
muitas empresas que pratiquem a escravidão. Gostaria apenas de terminar meu
pensamento. Acho que, de uma maneira estruturada, com a verdadeira proteção
de quem executa o trabalho, qualquer empresa, seriamente, dentro das normas
legais, e de ordem vigente, elas discutem. Esta é a minha opinião. O sr. queria a
minha opinião, ela aí está.

O DR. AMIREZ OLIVEIRA FILHO - Gostaria de colocar o seguinte: a per-
gunta que eu fiz foi se as empresas podem conviver com as cooperativas e na-
quelas áreas onde elas não podem economicamente explorar, se seria conve-
niente para uma empresa - não se trata especificamente do caso da Morro Velho
- ceder para que outra faça a exploração. Citei o caso da Morro Velho pelo se-
guinte: já que ela delimitou as áreas das jazidas, a Constituição, os códigos de
mineração deviam liberar aquilo que não é economicamente viável para ser ex-
plorado para que não se fique ali 100 anos em cima de uma área que não vai ser
explorada.

Quanto à escravidão branca em garimpo, eu sou um delegado de sindicato
e vivo o garimpo. Podem existir algumas áreas de garimpo que tenham escravi-
dão branca ou de trabalho, mas isto não é uma regra geral do garimpo. O que
acontece dentro da Amazônia? Aqui em Minas Gerais, taxativamente, isto não
existe, e conheço todos os garimpos. Mas por que acontece na Amazónia? O ga-
rimpeiro, quando vai trabalhar, vai ganhando, no mínimo, três pisos salariais.
Tem assistência médica do dono de máquina, do dono de barranco e tudo mais.
Quando ele vai para a corrutela, para passar uma noite com uma mulher, ele pa-
ga lOg de ouro e ele costuma fazer isto até duas vezes por semana. Uma garrafa
de cerveja custa 5 mil cruzados e ele bebe de dez a doze. Então, se ele não aplica
seu dinheiro bem aplicado, isto não é problema do dono do barranco. Não estou
defendendo dono de barranco e inclusive disse isto aqui, anteriormente, quando
o senhor não se encontrava presente, que eu, como delegado do sindicato, te-
nho um problema, pois ora eu defendo o patrão, ora o empregado, o que é
muito difícil para mim. Mas, neste ponto, sou contra o garimpeiro. Ainda ontem
foi fechado o garimpo de Rio Preto. Por quê? Porque entraram no bar, na boate,
no restaurante e quebraram tudo. Por quê? Por ganância do dono do clube, que
o franqueou e cobrou o ingresso dobrado. O garimpeiro bebeu lá 20, 30, 40 cer-
vejas e quebrou tudo. Resultado: o Prefeito parou o garimpo dentro da cidade.
As balsas estavam dentro da cidade e agora só podem trabalhar à distância de
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20km. Agora, na hora de ir embora, esse garimpeiro que trabalhava com o dono
de balsa não tem dinheiro e começa a pedir dinheiro emprestado para tomar
o ón bus e ir embora. Ele esqueceu-se de que tomou 10 cervejas. Esqueceu-se
de que fez bonito, que bebeu uísque. Isto ai não é escravidão branca. E má apli-
cação do dinheiro e, portanto, uma questão social. Aí os sociólogos tinham que
sair das cidades e ir para lá ensinar ao garimpeiro. Trata-se de falta de educação.
Pode existir escravidão em garimpo, mas esta não é uma regra geral. Esta é uma
declaração de um delegado de sindicato há três anos e garimpeiro há nove. Eu
juntei dinheiro, porque não dei o dinheiro dentro das bregas para as mulheres.
Dez gramas de ouro hoje são 100 mil cruzados. Aqui em Belo Horizonte se faz
um programa melhor com muito menos.

O DR. RIUITI KANADANI - Agradeço os seus esclarecimentos. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Com a palavra, o
Dr. João Carlos Moreira Gomes, Presidente da APIMIG.

O DR. JOÃO CARLOS MOREIRA GOMES Dr. Kanadani, muito obrigado
pela palestra. Agradeço o clima informal em que ela foi feita.

Gostaria de voltar ao inicio da sua palestra, quando o senhor falou nas
benfeitorias, no básico de que o povo precisa. No setor mineral, o básico foi le-
vantado aqui pelos Drs. Helder e Marcus e denomina-se levantamento geológico
naturalmente básico. Quanto a esse levantamento geológico, temos a seguinte
visão: ele não é somente restrito a novas descobertas de jazidas. Ele pode ser le-
vado para um ordenamento urbano, ou seja, ocupação do solo; ele pode ser uti-
lizado com maior enfoque no aproveitamento de recursos hídricos e, finalmente,
ele pode ser também utilizado para as questões de meio ambiente. Bem, o que
acontece, realmente, não só com o Estado de Minas Gerais e com o Brasil? O
que acontece é que esses levantamentos foram deixados de lado. Então, a gente
fica pasmo, quando, de repente, ao lado do Quadrilátero Ferrífero, uma das re-
giões geologicamente mais bem mapeadas, começam a descobrir jazidas de ale-
xandrita, de esmeraldas, que por tanto tempo Fernão Dias procurou. Mas esse é
um outro ponto.

Quanto ao trinómio levantamento geográfico básico, prospecção e pesqui-
sa, falando agora como profissional de geologia, é o trinômio que consideramos
o grande gerador de empregos para geólogos. Nós nunca fomos contra esse tri-
nômio, pelo contrário, batalhamos para que ele exista, não só no setor estadual,
como também nas grandes empresas, que aplicam muito em pesquisa, e isto
é fundamental e importante tanto para o próprio desenvolvimento da empresa
como para descobertas futuras.

Quanto à citação do modelo tripartite que o senhor fez várias vezes, e
também o Marcus, eu não vou deixar de também fazer uma citação do colega
geólogo Wanderlino, que deu como exemplo de êxito do modelo tripartite o
setor petroquímico, que deve ter suas características típicas, como acontece
também com o setor mineral. Então, acho que a gente tem que tentar experi-
mentar.

Quanto à intervenção do colega Luís de Castro, eu fico preocupado com o
seguinte: se a empresa não tem condições de preencher um RIMA, qual condi-
ção terá ela de explorar um bem mineral? Isto me preocupa. Quinto ponto, com
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referência ao que o Dr. Leonildo disse, voltando à palestra anterior. Os geólogos
nunca foram e não são pelo tempo de lavra restrito. O que foi proposto na As-
sembléia Nacional Constituinte foi um tempo de concessão renovável, o que não
foi aprovado. Isto não passou, portanto, não há mais que se preocupar quanto a
isto.

Quanto à afirmação de que a Morro Velho não dispõe de recursos para
aplicar na pesquisa - acredito que o Dr. Juvenil tenha até informações melhores
do que as que eu possa dar aqui - isto é um equívoco, pois existe uma subsidiá-
ria dela, chamada Unigel, com 97% de capital da Morro Velho, que é uma em-
presa nacional e que trabalha exclusivamente visando à pesquisa mineral.

Para finalizar, aplicação do LIEM no Estado. Isto sempre foi uma luta da
APIMIG e de todos os colegas geólogos, no sentido de que pelo menos um per-
centual fosse revertido no sentido de propiciar que a empresa, que no caso é
atualmente a METAMIG, que pode mudar de nome e até de conotação, pudesse
aplicá-Jo no levantamento geológico básico, na prospecção, na pesquisa e de-
pois na associação com as empresas do setor privado.

Quero lembrar aqui, e outro dia me manifestei quanto a esse problema,
um fato que ocorreu no dia 25 de outubro, quando foi dito que a CAMIG iria
vender suas reservas minerais, suas jazidas. Manifestei-me totalmente contra,
porque uma reserva mineral de nióbio, que tem 500 anos para ser lavrada, um
bem mineral raro no mundo, a maior jazida do mundo, não deveria ser vendida.
Primeiro, porque não há como calcular o preço dessa jazida, que é incalculável,
e, segundo, que só a CBMM, a empresa que atua nessa jazida de nióbio, gera
para o Estado, em termos de royalty que é o que está sendo muito falado aqui,
20 a 25% do lucro liquido e tenho informações de que tem gerado sempre 25%
de lucro líquido anualmente, porque tem produzido no nível qúe estabelece esse
índice. E numa passada rápida, isto reverteu ao Estado no mês de outubro, se
não me engano, 800 milhões de cruzados. Onde foi aplicado esse dinheiro? No
setor mineral? Com certeza, não. Foi na CAMIG, que está falida? Também não.
Então, o questionamento não é só quanto a se ter o dinheiro para ficar no setor
mineral. E realmente aplicar no setor mineral, objetivando gerar empregos e
gerar os aportes necessários aos quais você se referiu. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - A Presidência
agradece a interferência do Dr. João Carlos e passa a palavra ao Dr. Elcio Cam-
braia, chefe da Assessoria Jurídica da METAMIG.

O DR. ÉLCIO CAMBRAIA - Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar
o Dr. Riuit Kanadani e fazer minhas as palavras do Luís de Castro, também com
relação a ser um filósofo da empresa privada e do empresariado em geral.

A minha primeira colocação é apenas operacional, inclusive para efeito de
interesse das empresas que aqui estão e demais entidades. Em primeiro lugar,
gostaria de saber se essa gravação poderá ser fornecida posteriormente aos in-
teressados.

Em segundo plano, vi ontem no Minas Gerais um noticiário a respeito do
Regimento Interno que está sendo elaborado para a formação da Carta Estadual.
Tive a minha atenção presa no momento em que verifiquei que foi criada, espe-
cificamente, uma Comissão de segmentos da sociedade, com inúmeros partici-
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pontes, a começar pela Associação Comercial de Minas e várias outras entidades,
até mesmo o Diretório Central dos Estudantes. Eu gostaria de saber do Sr. Pre-
sidente, Deputado Delfim Ribeiro, se há inserção de um representante de um
setor mineral, uma entidade pelo menos ou da própria empresa estatal nesse
segmento, considerando a importância do setor mineral já tão decantado aqui, e
tão conscientizado por todos. Indagaria se não haveria ainda tempo de se inserir
um representante do setor mineral nessa Comissão de segmentos da sociedade,
uma vez que já está patente a importância da mineração como segmento produ-
tivo e indutivo dos demais setores industriais.

A terceira colocação é que eu quero fazer minhas também as palavras do
Dr. Hélder, com relação à importância da empresa estadual de mineração, so-
bretudo nesta contingência da nova Constituição Federal, em cujos dispositivos
pertinentes ela outorgou aos Estados-membros por futura lei complementar a
própria legislação sobre o setor mineral. Então, eu gostaria de dizer da impor-
tância disso, tão bem salientada pelo Dr. Hélder, embora o tema seja mais apro-
priado para a próxima palestra à tarde. Mas desde já parece-me oportuno sa-
lientar essa importância e manifestar a preocupação do Estado, inclusive eu re-
puto que isto seja preocupante; e que, dentro dessa sistemática, pelo menos
conjuntural, que estamos assistindo de desmonte de segmentos oficiais federais
e de entidades federais, eu tenho a impressão de que um Estado como Minas
Gerais deveria cuidar seriamente de preservar a sua entidade que vai cuidar do
setor mineral, isto em face de prováveis novos desmontes do Governo Federal
que possam atingir até o próprio DNPM regional. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Esta Presidência
tem um registro a fazer em resposta à indagação do Dr. Elcio. E que nós esta-
mos votando hoje nesta Casa o Regimento Interno da Constituinte Mineira. Este
instrumento é bastante flexível, democrático e será promulgado certamente lá
pelo dia 15 do mês em curso. Uma vez promulgado, há nele dispositivos que
preservam, que permitem a participação popular na formulação de qualquer
proposta à Constituinte. Então, isto poderá ser feito com o espaço de tempo de
50 dias. Logo a partir da sua promulgação, que talvez aconteça no dia 15, com a
publicação no órgão Oficial, qualquer cidadão mineiro, pessoa física ou jurídica,
terá condições de participar do processo conntituinte do Estado, apresentando,
formalizando uma proposta e apresentando-a no prazo de 50 dias. Portanto, o
nosso Regimento ficou bastante aberto, bastante democrático, justamente para
dar margem à participação de todos os mineiros na elaboração da nossa Cons-
tituinte.

E esta Comissão Constitucional é uma comissão pro tempore. Talvez não
seja mais possível, agora, inserir alguém, uma vez que o critério de sua compo-
sição foi o critério normativo da Mesa Diretora da Assembléia, através do seu
Presidente. Mas como é uma comissão pro tempore, institucionalizada para o
funcionamento da Constituinte, este regimento, que é aberto, certamente possi-
bilitará que todos os segmentos, sobretudo o setor mineral, tenham oportunida-
de de formalizar as suas propostas, diretamente, ou através da Comissão de
Energia, Minas e Metalurgia. Todos terão oportunidade de participar. Com  a
palavra, o Dr. Romero Santos Silva, Vereador de Patos de Minas.
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DR. ROMERO SANTOS SILVA - Srs. Deputados. Sr. Conferencista, se-
nhores empresários, representantes de entidades. Inicialmente, cumprimento a
Assembléia Legislativa por esta iniciativa tão importante e necessária. Como
membro participante de um município minerador, não poderia deixar de trazer a
nossa opinião sobre a necessidade de se debater esta questão.

Estamos vivendo, hoje, um momento fundamental para este setor em Mi-
nas Gerais, momento em que a Assembléia começa a se abrir no sentido de
aparelhar o setor mineral de Minas Gerais, tomando as medidas necessárias
para que o Estado assuma, realmente, o controle de sua política mineral, da sua
prospecção, de sua pesquisa e da sua exploração econômica. Porque o que te-
mos visto é uma série de crises, uma série de dificuldades em todo o Estado,
neste setor. Trata-se de uni Estado muito grande, com explorações diversifica-
das. Vi, hoje, aqui, diversos setores saídos do Quadrilátero Ferrífero. Nós temos
uma outra realidade no Alto Paranaíba, que é a minha região, a região de Patos
de Minas. Temos lá a questão do fosfato. Como foi dito, em Minas Gerais, um
setor que poderia estar dando certo é o da petroquímica. No entanto, no Alto
Paranaiba, temos uma estatal que é a Fertilizantes Fosfatados - FOSFERTIL,
que, no meu ponto de vista, não está dando certo. Temos aqui o nobre Deputa-
do José Duarte, representante de Araxá, que bem conhece esta empresa. Temos
na região, em Araxá e Patos de Minas, uma jazida enorme de fosfato, uma das
maiores reservas da América Latina. O Brasil é um país deficitário em fertilizan-
tes. Até bem pouco tempo o importávamos em grande quantidade. Hoje somos
praticamente auto-suficentes. O Estado assumiu o controle dessas reservas a
partir de 1977, após a sua descoberta, em 1975, pelo DNPM. Através da FOS-
FERTIL, foram implantadas unidades beneficiadoras ainda em nível primário.
Depois, a iniciativa privada adquire o produto e o beneficia. Este fertilizante é re-
passado. Pois bem, o que acontece hoje é o seguinte: a FOSFERTIL, que tem um
parque industrial produtor já implantado, está agora desativando a sua unidade
industrial sem qualquer consulta à comunidade local. Centenas de empregos são
gerados naquela indústria. Centenas de funcionários estão sendo transferidos
para Araxá. As unidades do setor comercial de compra também estão sendo de-
sativadas. Eu pergunto: como é que vamos ficar? Vamos ter ali um verdadeiro
"elefante branco".

Aliás, esta é a pergunta que eu desejo fazer ao nobre conferencista: como
vê V. Exa. esta questão da iniciativa governamental na exploração mineral? A
meu ver, o Governo deve iniciar o processo, como o fez em relação a Araxá e
Patos de Minas. Mas, se depois ele deixa a exploração, como fica a situação
quanto ao potencial mineral, quanto à necessidade de produção, quanto à gera-
ção de rendas e de empregos e quanto ao desenvolvimento econômico do País?
Por que não repassar a exploração à iniciativa privada ? Por que não dinamizar o
processo de produção? Este é um pequeno exemplo. Acho que a Assembléia
tem que definir bem a política mineral para o Estado, a fim de que ele possa as-
sumir o controle da exploração, definir programas de Governo, definir as áreas
de atuação do Estado e da iniciativa privada, do capital estrangeiro e do capital
nacional. Como o nobre conferencista vê hoje a participação do Governo no se-
tor mineral? Porque o que estamos vendo é uma situação crítica neste setor.
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O DR. RIUITI KANADANI - Deve ser crítica mesmo, porque V. Exa. está
muito preocupado. A minha opinião sobre a participação do Governo é a de que
ela deve ser supletiva. O Governo deveria procurar fazer bem aquilo que é fun-
damental: saúde, educação, infra-estrutura básica. Agora, temos que ser realis-
tas. Segundo o Ministro Ronaldo Costa Couto, com quem estive no sábado, o
Governo responde por 50% do P18. Ora, não adianta. Uma coisa é o anseio do
indivíduo; outra coisa é aquilo que lhe é possível. No caso específico de sua re-
gião, no caso da FOSFERTIL, não sei o que está acontecendo lá. Mas se estão
desativando a indústria, é porque pragmaticamente ela tem que ser desativada.
Não vejo como uma comunidade possa fazer viver aquilo que não tem condição
de viver. Agora, a barganha política, através da sua representação, o investi-
mento substitutivo pode ser estudado. Acho que, com a sua liderança, com a re-
presentação de seus eleitores, V. Exa. pode viabilizar um projeto. A gente, na so-
ciedade brasileira, fica criticando muito os outros, aquilo que está errado, aquilo
que não devia ter sido feito. A maioria dos políticos sabe quais são os proble-
mas. O que eles não sabem - e não têm tempo para isto - é como resolvê-los.
Isto a comunidade é que tem de fazer! Estudar, elaborar um projeto, organizar
uma caravana, levá-lo para a Presidência da Petrobrás e dizer: "Nós queremos
que seja feito isto". Como já disse anteriormente ao meu colega da Morro Velho,
quem sou eu para dizer como a PETROBRAS deve se comportar. No futuro, a
sociedade brasileira deve tentar colocar o Governo simplesmente como um ór-
gão supletivo. O Governo deve entrar, talvez, com o estímulo inicial, com ações
presidenciais, apenas para levantar o negócio e deixar a comunidade tocar. Na
região de Detroit, milhões de trabalhadores perderam os seus empregos na in-
dústria automobilística, quando o setor perdeu competitividade e foram fecha-
das fábricas e mais fábricas de automóveis. A indústria automobilística america-
na desempregou milhões de trabalhadores nos últimos dez anos, reciclando-os,
aposentando-os, mudando-os para outras atividades. Nós temos que parar de
esperar que o Governo resolva os nossos problemas. Acabou. Esta era já se foi.
Nós temos que apresentar nossos projetos. Vocês, que têm projetos de mi-
croempresas, de indústria têxtil, têm um bom negócio. Tem muita gente que-
rendo vir para Minas. O talento, a mão-de-obra mineira é muito boa neste ramo.
Saiam em campo procurando novos investimentos. Isto é que chamo de estí-
mulo para o setor local. Não se trata de subsídio, mas de uma renúncia fiscal por
dez anos, para o sujeito criar empregos, fazer investimento na indústria têxtil ou
de calçados. Porque a renúncia fiscal de cinco a dez anos cria tributação para
o futuro. E a semeadura. Todo mundo fala em isenção, isenção. Mas o que o
agricultor faz? Ele gasta o dinheiro na frente, compra semente e abubo, planta e
fica rezando para chover. A sociedade também precisa plantar. Nós paramos de
plantar em 1980. Estamos, há oito anos, criticando uns aos outros. Esta é a mi-
nha visão deste assunto.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - A Presidência faz
mais um apelo. Há mais duas pessoas inscritas. Desta forma. vamos ficar atentos
ao tempo para que não atropelemos todo o serviço da tarde. Com  a palavra, o
Dr. Leonardo Henrique Noronha.

O SR. LEONARDO HENRIQUE NORONHA - Inicialmente gostaria de elo-
giar a participação dos Drs. Kanadani e Marcus, independente de qualquer as-
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pecto ideológico e de diversidade das duas palestras. Eu acho que é fantástico
perceber-se que existe gente inteligente, com o pensamento articulado, que sa-
be se exprimir, não de maneira panfletária, tanto de um lado como de outro, ca-
pazes de defender uma posição mais à esquerda, com coerência, com bom sen-
so, com raciocínio primoroso, ao mesmo tempo que se destaca uma pessoa, re-
presentativa de um empresariado mais moderno. E aí está uma colocaçãao que
eu gostaria de fazer, com bastante brevidade. Infelizmente, acho que os dados
obtidos na nossa realidade não confirmam o que o Dr. Kanadani diz a respeito
do empresariado na década 80/90. Estão aí os casos Mário Garnero, da Lutfalla,
de Vitor Fontana da TRANSBRASIL, 'empresários até há pouco responsáveis,
que estão atestando que infelizmente a mentalidade que ainda está vigorando,
com honrosas exceções, é a de que deve ser privatizado o lucro e socializado o
prejuízo. A verdade é que, quando se mexe no bolso, o liberalismo político aca-
ba, muitas vezes, sendo arredado. Por este motivo, eu gostaria de fazer uma
pergunta ao ilustre Presidente da METAMIG que, em sua abordagem, falou so-
bre a necessidade de o Estado funcionar como um êmulo da iniciativa privada,
no sentido de até mesmo conceder incentivos, favores fiscais, porque eu reputo
que deve agir dessa forma, não somente quanto à pesquisa, mas também
quanto à prospecção. E voz corrente hoje na economia que uma das causas pri-
mordiais do déficit público neste País é, exatamente, a presença do Estado apa-
drinhador, aquele Estado que não se limita a ser árbitro e que acaba por intervir
em favor de determinados grupos e interesses empresariais. Eu gostaria de sa-
ber se esse tipo de política não significa o agravamento da inflação, o agrava-
meto do déficit público e se não está na hora de se repensar essa questão da
participação do Estado, a partir do que se depreende da colocação do Dr. Kana-
dani.

O DR. HÉLOER DINELLI - Eu acho que eu fui mal interpretado. Sou um
indivíduo completamente contra o subsídio. O subsídio todos nós o pagamos. O
grande problema do setor mineral são os altos riscos e a longa maturação na
parte de pesquisa e prospecção. O que eu disse é que é necessária uma alavan-
cagem do setor, com uma empresa estatal, para trazer ao empresariado, não re-
cursos financeiros - sou contra isso, por achar que cada um deve andar com
suas próprias pernas -, mas, sim, os meios de minimizarem os riscos, já que
hoje, dentro da nossa economia, você dificilmente encontrará empresários que
se interessem por este setor, porque eles desejam um retorno mais rápido dos
seus recursos.

Perdoem-me se não me fiz entender. Quanto a subsídios, sou completa-
mente contra e concordo plenamente com você. Eu me referi, sim, a essa ala-
vancagem do setor, na parte de pesquisa e prospecção.

O DR. RlUlTl KANADANI - Eu queria fazer uma intervenção rápida. Leo-
nardo, o que mais me entristece, numa ocasião como esta, é que jovens como
você, que ainda não quebraram a cara como nós, estão pessimistas.

Há duzentos anos, quando um empresário não gostava do outro, ele o
matava. Quando queria tomar a propriedade do outro, ele a invadia. Hoje, nós
discutimos, com microfones, ar condicionado e café. Acho isso uma evolução
humana fantástica. No Museu Natural de Washington, há uma régua no chão,
onde a descoberta do fogo e a evolução ocupam os últimos dez centímetros da



existência do homem. Este é o primeiro ponto.
O segundo ponto é que a grande beleza dos homens negativos é que eles

morrem. E certas maldades não são hereditárias. Como a inteligência também
não é hereditária, a gente tem uma certa compensação, mas a sociedade vai se
sucedendo e gerando uma sociedade melhor ou pior. Eu acho que você é um jo-
vem inteligente demais para ser tão pessimista.

Outra coisa: eu não tenho o poder. Sou simplesmente um executivo que
trabalha. Vendo idéias em todos os foros, defendendo todo mundo que eu acho
que deve ser defendido. Acredito que a capacidade humana é um ônus para nós.
Nós somos capazes de dirigir os outros e de ganhar um pouquinho melhor, para
ajudar aqueles que não são capazes de fazer isso. Se um empresário tem voca-
ção para fazer cimento, como o que você citou, e progride fazendo cimento, ele
pode até ter sido um mau empresário, mas, filosoficamente, quem mora num
barraco ou num prédio feito com o cimento dele não tem essa percepção. Acho
queesse mau empresário do cimento foi mais importante do que você para a
sociedade. Você ainda tem de dizer o que vai fazer. Agora, se, na conseqüência
do trabalho desse empresário, ele sacrifica alguns semelhantes, isso é etica-
mente e moralmente errado. Mas as pessoas devem fazer as coisas. Acho que o
pior sujeito é o que não faz nada. Se possível, deve fazer certo. Depois, se possí -
vel, deve fazer com certa moralidade. Existe uma graduação nessas coisas.

Acho que uma pessoa de grande talento, por exemplo, inventou a bomba
atômica. Eu não vou ficar xingando o sujeito que dominou a tecnologia nuclear.
Se nós fazemos besteiras com o que ele inventou, azar! Mas ele é inocente.

Eu admiro muito as pessoas empreendedoras, mesmo quando não con-
cordo com o princípio delas. A humanidade, para alimentar 8 bilhões de pessoas
daqui a alguns anos, precisa de todo o talento disponível, e precisa de um con-
trole social em cima, para disciplinar essas pessoas que nascem sem um com-
portamento moral, ético ou de auto-regulação. O único limite para o verdadeiro
poder é o limite ético. Não existe outro. E assim que a gente vai conviver.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Com a palavra, o
Dr. Juvenil Félix.

O DR. JUVENIL FÉLIX - Eu vou ser breve. Mais uma vez estamos sendo
vidraça. Felizmente somos vidraça no meio de que gostamos, isto é, o da mine-
ração. De outras vezes, tem sido pior. Temos sido vidraça para algumas pessoas
com um comportamento distorcido, que querem distorcer a sociedade com a
qual convivemos.

A posição da Morro Velho na pesquisa a que o senhor se referiu é normal.
Ela investiu, lá, cerca de 5 milhões de dólares, e nós temos de falar em dólares,
para não fazer confusão com o cruzado. Nós conseguimos dimensionar algumas
áreas, já com resultados, e dentro dessas áreas também está essa do rio São
João, que o senhor citou. No momento estamos concluindo o estudo de viabili-
dade. Se a área de aluvião não for viável, certamente nós a descartaremos, e fa-
remos acordos como fizemos agora com uma área. Nós pesquisamos uma área,
onde fizemos um projeto, e em outra área fizemos um contrato com um empre-
sário. Esse empresário pode ser pessoa física ou jurídica. O comportamento é
esse, é normal.
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Eu até gosto de que isso tenha sido citado, porque a Morro Velho é im-
portante no setor, e, sempre que é citada, realça a importância do setor mineral,
não só pelo brilho do ouro, mas também pela atividade dela.

Eu milito no setor mineral há mais de 25 anos, e ele tem recebido muito
pouco da compreensão do Governo de Minas Gerais. Nós trabalhamos também
em outros Estados, como por exemplo a Bahia. E muito mais fácil fazer um
projeto na Bahia do que em Minas Gerais, apesar de o nosso Estado ser pionei-
ro. Em Goiás, por exemplo, a gente consegue mais apoio, mais compreensão,
mais sucesso. Isso decorre do comportamento da sociedade mineira, que quer
combater o setor mineral com armas totalmente erradas. O empresário em Mi-
nas Gerais sofre toda forma de bloqueio. Além de não ter estímulo, ele é impe-
dido de trabalhar. Esse é um problema que temos de reconhecer. Basta ir a ou-
tros Estados e ver o que estão fazendo lá: as pessoas nos dão atenção e condu-
zem os problemas. Aqui, para se fazer um projeto, é preciso falar com 7 órgãos.
Eu não gostaria que o Estado fosse centralizador, mas existe um problema de
organização.

Com a tomada de posição por parte desta Comissão, penso que estamos
iniciando uma nova era. Esperamos que a Assembléia tome o pulso da situação,
que conheço já há mais de 20 anos.

O SR. PRESIDENTE - Muito obrigado pela participação do Dr. Félix. O Dr.
Marcus Pereira de Mello vai fazer uma ligeira intervenção, para que possamos
levantar trabalhos.

O DR. MARCUS PEREIRA DE MELLO - Quero apenas dar dois realces e
fazer uma retificação a respeito do palestrista. Quando se fala em formas de
pensar, é preciso reconhecer que formas de pensar não envelhecem. Enquanto
pesquisadores, somos forçosamente kantianos ou cartesianos. O que envelhece
são as concepções da realidade. Enquanto agentes sociais, quando falamos a
mais de duas pessoas, nós ideologizamos a realidade. Nós transmudamos o fato
cognoscitivamente, de modo a direcionar a sociedade naquele sentido. Assim,
não é lícito falar de obsolescência de pensamento.

Para dar um exemplo concreto, onde se separa o pensamento científico
cartesiano do pensamento político e dialético, gostaria de ressaltar dois pontos
importantes a que me referi quando falei da tecnologização da sociedade. Para
quem se arvora em representante de trabalhadores e de uma parcela expressiva
da população, a tecnologia passa a ser uma variável com dois extremos que se
opõem. Refiro-me à tecnologia como produtividade. Só se entende a tecnologia
dessa forma. Ela pode ser utilizada para aumento da extração da mais-valia ou
como uma forma de liberação do trabalho. Essa questão é colocada na Consti-
tuição. Trata-se de saber se o processo de tecnologização nos vai levar ou não
ao que aconteceu em Detroit e em outros Estados; se vai existir uma reciclagem
dos trabalhadores; se vai existir uma atualização tecnológica da sociedade como
um todo.

Outro aspecto importante é a questão dos rnapeamentos. Eu fiz até uma
tese de mestrado sobre os mapeamentos feitos em Minas Gerais. A gente nota
claramente que, a partir do golpe de 1964. o Estado assumiu o mapeamento
como uma forma descentralizadora e sempre em grandes escalas. O processo de
mapeamento da proibição do conhecimento cartográfico do Estado mudou radi-
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caimento em 1964. Hoje, para atualizar a sociedade, seria possível criar uma en-
tidade que fosse um banco de dados, que pudesse fornecer os mapeamentos
disponíveis, ao custo de uma cópia heliográfica. Seria fazer uma espécie de ma-
poteca e passar para todos os empresários do Estado, pequenos e médios em-
precários; sistematizar os conhecimentos universitários e tudo aquilo que temos
cartografado, tornando isso disponível para a sociedade.

A democratização da produção do conhecimento é um fato que se impõe.
Acho que nossa Assembléia Constituinte pode pensar nessas formas atualiza-
doras dos mecanismos de ação do Estado.

O SR. PRESIDENTE - Antes de encerrar os trabalhos, queria lembrar às
entidades representativas que, a partir de quarta-feira da próxima semana, te-
remos condições materiais de fornecer toda a gravação dos trabalhos de hoje.

Informo também que, a partir das 14 horas de hoje, estaremos com a 2
etapa dos nossos trabalhos, com temas importantes, onde o Dr. Telêmaco vai
falar sobre a definição do CON FAZ, ontem.

Agradecemos a presença do nosso palestrista, Dr. Kanadani, que, com o
brilho de sua inteligência, nos deu muitas luzes, e a presença do Dr. Wanderlino,
dos debatedores e de todos os senhores. Então, até as 14 horas de hoje, se Deus
quiser.

1.4— CONFERÊNCIA DR. NÉLSON SALLES GUERRA GUZZO

Gostaria de colocar que, hoje de manhã, o companheiro que veio fazer a
exposição aqui deve ter-se aprofundado na questão da repercussão quanto à
questão mineral. Realmente, o setor mineral, na Constituição brasileira, teve um
tratamento muito diferente do que teve nestes últimos 50 anos, se podemos as-
sim dizer. Nós acompanhamos, praticamente nos últimos 15 anos, como diri-
gente classista e como pessoa que milita no setor mineral, as batalhas que têm
sido travadas no Congresso Nacional a respeito da mineração brasileira e temos
sentido que essas batalhas se travavam em cima de grandes temas, de grandes
questões, mas nunca se conseguiu consubstanciar uma legislação ou medidas
concretas que visem ao avanço da mineração. Neste sentido, notamos que a
atual Constituição provocou um impacto muito grande porque mexeu em muita
coisa. Não foi uma avaliação feita só pelo setor mineral, foi feita por parlamen-
tares que, pela primeira vez, se debruçaram sobre a realidade da mineração bra-
sileira. E, analisando essa questão, chegaram à conclusão de que, realmente, o
modelo mineral brasileiro, em vigor desde 1967, estava se esvaziando em gran-
de parte. Se, por um lado, ele permitiu que a mineração nesses últimos 20 anos
avançasse muitos pontos, principalmente e quase fundamentalmente, a grande
mineração brasileira, ou seja, a mineração de grande porte, os grandes projetos
de ferro, os grandes projetos para ouro, permitiu que realmente se avançasse
nessa área, consolidando uma parte da mineração brasileira, por outro lado fi-
cou um vazio que não foi suprido, o que demonstra muito bem a exaustão deste
modelo e para onde esse modelo estava voltado. Esse vazio se consubstancia
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numa não-cobertura, principalmente no que diz respeito à pequena e média mi-
neração. Isto não só está nas leis, como nas políticas explícitas e implícitas, seja
nos Estados, seja no Governo Federal. Isto se consubstancia numa visão total-
mente deformada e atrasada dos garimpos brasileiros, a ponto de estar o pro-
blema social no nível que está hoje a questão do garimpo no Pais. Não se con-
seguiu, principalmente o Governo Federal, a quem cabia a responsabilidade
maior, administrar esse problema gravíssimo, deixando, pura e simplesmente,
que uma legislação totalmente ultrapassada resultasse numa questão social ex-
tremamente grave em todo o Pais e, inclusive, o que é pior, conduzindo os pró-
prios órgãos de fiscalização, como é d caso do Departamento Nacional da Pro-
dução Mineral, a uma situação extremamente difícil, na medida em que tinha
que administrar com leis totalmente ultrapassadas. Isso arrebenta com qualquer
órgão de fiscalização, porque esses órgãos não conseguem aplicar a própria le-
gislação, que está ultrapassada. Eu gostaria de fazer essas pequenas observa-
ções, porque acredito que esse modelo mineral brasileiro privilegiava a concen-
tração de grandes áreas consideradas como reservas estratégicas do País -
grandes empresas, principalmente internacionais, detinham grandes áreas no
País como reservas estratégicas. A questão que eu citei refere-se ao garimpo
totalmente ultrapassado há mais de dez ou quinze anos, a ponto de hoje termos
quase um milhão de garimpeiros envolvidos em invasão de áreas de mineração,
brigas e mortes de profissionais e áreas consideradas o Vietnã da mineração
brasileira, levando os empresários a uma situação delicada em alguns de seus
empreendimentos. Esta questão, colada à questão da total desarticulação dos
órgãos federais no setor, também reflete a exaustão do modelo. Só estou colo-
cando essas questões, porque, num debate anterior de que participei no Rio de
Janeiro, com a presença de vários setores representativos, um reresentante de
uma patronal levantou que foi um Iobby muito bem feito que fez com que algu-
mas modificações se dessem na Constituição brasileira. Acho que isso é passar
um atestado de ignorância política aos parlamentares deste País e achar que as
coisas se dão através de !obbies, e não pela tomada de consciência da população
ou das pessoas às quais ela delega poderes para fazer as leis ou discutir os pro-
blemas do Pais. Gostaria de deixar muito claro que foi a primeira vez que se co-
meçou a discutir o assunto, pelo menos de uma forma mais séria e por um gru-
po bastante grande de parlamentares, que antigamente se contava nos dedos.
Hoje já se tem um número bastante grande de parlamentares que estão abertos
para a discussão e dispostos a discutir e a se debruçar sobre a questão, fazendo
leis, promovendo avanços neste segmento.

O tema que me foi dado reflete isto. O queaconteceu? Até hoje, o Governo
Federal, que também faz parte deste modelo, tinha o poder absoluto de dar e
tirar concessões,e isso continua sendo um direito federal. Os Estados tinham um
papel de mero espectador em relação ao que se passava com suas riquezas, com
os grandes projetos, com o garimpo que ocorria em seu território. Os municí-
pios eram espectadores mais constrangidos ainda. Afora algumas situações que
ficavam ao sabor de algumas empresas com o Estado ou com o município, o
bom andamento do negócio dependia da forma como se tratavam essas rela-
ções. Na verdade, os Estados e municípios não exerciam nenhuma influência
sobre essa questão, a ponto de, quando pagavam os investimentos, o retorno
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desta atividade ser jogado em outras áreas que não propriamente a mineral. Isso
faz parte do quadro relativo a esta questão. Os Estados assistiam passivamente
ao que acontecia em seus territórios. Isto, em determinado momento, desastra-
damente acontecia em seus territórios. Com a nova Constituição, um dos as-
suntos colocados e discutidos no Congresso Nacional foi a questão da descen-
tralização, quer dizer, o resgate do papel da Federação. Isso foi um grande avan-
ço que a Constituição brasileira deu não só na área da mineração como em todas
as outras. Na verdade a proposta da ABEMIN e de outras entidades era que a
matéria fosse objeto da legislação complementar. Passou na Constituição brasi-
leira, aliás foi uma manobra promovida pelo Centrão, principalmente pelo Sena-
dor Roberto Campos, de, pura e simplesmente , retirar da mão do Governo Fe-
deral qualquer atribuição sobre o setor mineral, repassando-a, inclusive, para os
municípios. Não sei se foi uma manobra para implodir toda a proposta que exis-
tia nem qual era a intenção que estava subjacente a esta questão. O que é im-
portante e que o que está na Constituição brasileira é que vai caber aos Estados,
daqui para a frente, o registro, o acompanhamento e a fiscalização do setor mi-
neral. As atribuições continuam sendo do Departamento Nacional da Produção
Mineral. Cabe ao Governo Federal continuar legislando, dando as concessões.
Mas o Estado - está aqui explícito na Constituição Federal e eu gostaria de que
todas as Constituições Estaduais retratassem isto de uma forma bastante enfáti-
ca - tem um papel de fiscalização e acompanhamento disto. Acho que isto é uma
questão fundamental e que devemos amadurecer juntamente com os empresá-
rios, setores do Governo Estadual e Municipal a forma como isso vai se dar para
que não se pegue uma boa idéia, uma boa sugestão e uma boa prática e se bu-
rocratize a coisa, se criem mecanismos que, em vez de propiciar um avanço da
fiscalização, do acompanhamento na administração mineral do Estado, possam
vir em sentido contrário. Essa questão da desconcentração teve um papel ex-
tremamente importante e acredito que isso vai constituir a base da política mi-
nerária, aliada a uma série de itens que a Constituição brasileira fez aprovar, co-
mo a questão da nacionalização parcial, a questão do royally para mineração,
para os Estados e municípios e uma série de outras questões que vocês já de-
vem ter ouvido na parte da manhã. Realmente abre-se espaço para que se co-
meçe a consolidar uma nova mineração no País, uma nova etapa da mineração
brasileira que preencha um grande vazio que ficou aí. Acho que isso não vai ser
feito em detrimento das grandes empresas, que já estão consolidadas com seus
investimentos, mas existe um grande vazio que se dá justamente no que diz res-
peito à pequena e média mineração nacional. Esse grande vazio é expresso, in-
clusive, na necessidade muito clara de se tornar o garimpo uma micromineração
no Pais. Acho que deve haver um entendimento que faça a administração a ga-
rimpeira de hoje, totalmente desordenada, evoluir para uma atividade legal,
formal, em que a pessoa, em vez de ter uma carteirinha de garimpeiro, tenha
uma concessão, e que isso comece a mudar a cultura, o que acho que vai levar
alguns anos para fazer, porque o atraso em relação a essa questão é muito
grande.

Acredito que, através dos garimpos, é que vai começar a surgir a micro e a
pequena mine ração, como ocorreu em outros lugares do mundo. Não estou fa-
lando nada de novo, nada de diferente dos principais países mineradores do
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mundo. A África do Sul, o Canadá. os Estados Unidos e os grandes distritos mi-
neradores do mundo foram descobertos a partir das pequenas jazidas. Não foi
procurando as grandes jazidas, foi através das pequenas jazidas que os empre-
sários começaram a capitalizar, a reinvestir seus lucros na própria mineração e
assim foi consolidada a mineração em grandes países do mundo. Não estou ad-
vogando que se tem que fazer as coisas pequenas, porque é desta forma que a
coisa vai, mas existe um vazio enorme na mineração brasileira no que diz res-
peito a esta área. Este vazio vai ter que ser suprido. E é lógico que vai ter espaço
para todo mundo. Acho que isso começa a demarcar uma visão diferente no que
diz respeito a uma nova política mineral no Pais.

Como é que se encaixariam os Estados nesta questão? Primeiro, acho que
os Estados, hoje, têm um sistema de mineração mais ou menos estruturado em
todo o Brasil. Na grande maioria dos Estados, isso é extremamente débil, essas
empresas estaduais de mineração, ou autarquias, ou até secretarias, não têm
uma visão muito clara sobre como se posicionar em relação a algumas questões.
Até porque o seu papel em relação à mineração que se dava nos seus Estados
era um papel de espectador, porque não cabia ao Estado dar concessões, orga-
nizar, fiscalizar ou dizer como e quando poderia ser feita a mineração dentro do
seu território. Convenhamos que você já pega uma administração direta ou pega
uma empresa com esse tipo de concepção se torna bastante difícil fazer um en-
raizamento nos Estados. Não é o caso de Minas Gerais e de mais quatro ou cin-
co Estados onde lá se tem uma empresa de mineração estadual, ou autarquia,
ou uma secretaria mais ou menos consolidada, ou em fase do consolidação que
já tem uma cultura ou uma história em relação a isso. Eu gostaria de colocar isso
porque vai caber fundamentalmente aos Governos Estaduais, e principalmente a
estas estruturas de Estado, um papel fundamental na condição do processo da
nova mineração brasileira. E, fundamentalmente, o trabalho do fomento, no de-
senvolvimento de técnicas, na difusão de tecnologia, na pesquisa, na exploração
para dar cobertura às necessidades regionais, às necessidades do pequeno e
médio empresário nacional. Fundamentalmente é isso. Falo isso porque parto
do principio de que os grandes grupos internacionais que atuam na mineração
têm recursos para fazê-lo ou técnicas importadas suficientes, apesar de que, em
detreminadas situações, até podemos prestar serviços a esses grupos. Só quero
chamar a atenção para essa área do pequeno e médio minerador, que não tem
cultura na área da mineração, às vezes detém uma jazida na mão, depreda, jo-
gando fora uma riqueza que não é dele, mas que é uma riqueza daquele Estado.
Ele não faz investimento ou contrata profissionais, porque não tem cultura para
fazê-lo. Além disso, muitas vezes, os rendimentos nessa área não incentivam
o investimento. Isso cria um círculo vicioso de aniquilamento da pequena e mé-
dia mineração no Brasil. Essa é a história de 20 anos do modelo mineral brasi-
leiro.

Há Estados corno Minas Gerais e outros que ainda têm uma florescente
mineração de porte menor, principalmente no que diz respeito a materiais de
construção e algumas pequenas empresas que conseguiram sobreviver à crise:
poucas empresas conseguiram consolidar-se como empresas de mineração.
Quem se consolidou foram os grandes monopólios internacionais ou mesmo os
estatais, como a Vale do Rio Doce.
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O vazio existente na mineração brasileira, que foi tão bem abordado na
Constituição do Pais, terá que ser suprido pelos sistemas estaduais de minera-
ção. Nesse sentido, os grandes centros de tecnologia são fundamentais no
aporte e na democratização da informação. Na verdade, os pequenos minera-
dores não têm onde se socorrer. Não têm condições de comprar serviços de
uma empresa, como, por exemplo, solicitar o desenho de uma planta para ex-
plorar ouro. Não têm citura para isso. O Centro de Tecnologia Mineral que fun-
ciona em uma empresa é o mais bem aparelhado do Pais e muitos mineradores
que lhe solicitam assessoria não têm cultura nem formação técnica para fazê-lo.

É necessário o trabalho de educação nesse sentido. Democratizar a tecno-
logia através de empresas privadas não é possível, porque as empresas desen-
volvem suas próprias técnicas, criando suas patentes. O desenvolvimento de
pesquisa, prospecção e tecnologia mineral é tarefa fundamental dos governos
do Estado. O Governo Federal também precisa se reordenar nesse sentido.

Gostaria de ressaltar também o papel do sistema estadual de mineração.
Mais do que nunca, é necessária a consolidação dessas estruturas. Fomos uma
das empresas de mineração que enfrentaram sérias crises, mas conseguimos
sobreviver.

Há três pontos que estão intimamente ligados à questão estadual. O royalty
será discutido, embutido na legislação complementar. Existe um bom senso
muito grande por parte dos Estados no trato dessa questão. Achar que os Esta-
dos e municípios não têm condições de gerir seus próprios negócios é um dis-
curso de 24 anos atrás, o que motivou toda concentração existente no País. Os
setores empresariais, as Assembléias Legislativas, os setores de tributação da
área da Fazenda deverão discutir a questão dos royalties. E necessária a dife-
renciação entre os impostos de uma grande empresa e uma empresa pequena
que está no limite de sua produção.

Com relação ao 1CM, gostaria de dizer que a DEMIG, como todas as em-
presas estaduais de mineração, foi contra a extinção do imposto único sobre mi-
nerais.

Gostaria de chamar a atenção para o fato de que a questão da fiscalização
e acompanhamento no setor mineral fará parte da legislação complementar que
definirá essas bases.

Acho que há uma intenção de implodir a proposta de federalização do País
ao se dizer que o Estado irá duplicar a burocracia. Esta é uma questão que está
em desenvolvimento dentro do sistema estadual de mineração. Ainda não sa-
bemos como será feito esse acompanhamento e essa fiscalização. O Estado terá
poder de multar as empresas que não estejam cumprindo determinadas fraudes.
Qual o papel que caberá ao Município? Os Estados passarão a ter um papel im-
portante na fiscalização e acompanhamento das atividades minerais em cada
território.

Nós nos posicionamos pela não instituição do imposto único sobre mine-
rais. Os Estados que não têm repasse de IUM ou possuem setores minerais em
situação difícil por não terem recursos, passarão a tê-los a partir de agora.

Em meu Estado havia uma lei estadual que repassava IUM para minha
empresa. Todo final de mês passava toda quarta parte do Estado para minha
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empresa. No próximo ano terei que discutir orçamento na Assembléia Legislati-
va, para provar que meu setor é importante para a economia do Estado. É um
setor da economia fundamental ao desenvolvimento de qualquer Estado. Sim-
pósios como estes são importantes para que todos os segmentos da sociedade
possam discutir abertamente as questões, a fim de garantir para esse setor re-
cursos para assumir o papel que lhe cabe.

Os investimentos no setor da mineração são mínimos no que diz respeito
ao restante das economias nos Estados. Em Minas Gerais, por exemplo, entre 70
e 78, não havia imposto sobre minerais. A METAGO, que é uma grande empre-
sa ao nível nacional, se sustentou graças ao royalty que possuía em relação à Mi-
nas Gemianto da Eternit Brasilit. Graças a esse royalfy a METAGO sobreviveu
em período difícil em que o Estado não tinha recursos nem existia o imposto
único suficiente para sua arrecadação.

Os mecanismos que deverão ser montados ao nível estadual vão variar de
Estado para Estado. O bom senso dos setores minerais é que deve prevalecer. O
Estado de Minas Gerais, que é líder na área de mineração, tem muito a ensinar.
A grande mineração existente em Minas, adaptando-se a essas questões, abrirá
espaço para florescimento de pequenas e médias mineradoras, que, nessa área,
não lhe farão concorrência.

O Estado não faz concorrência a ninguém nessa área. As estratégias do
setor estadual de mineração devem estar voltadas para o fomento e desenvol-
vimento de tecnologia, pesquisa e até mesmo para lavrar se necessário for. Ca-
berá aos Estados ter um instrumento em mãos até para intervir quando for ne-
cessário ou até mesmo lavrar, juntamente com empresários privados nacionais.

É um problema preocupante o da mineração brasileira, principalmente no
que diz respeito aos recursos para essa área. Essa é uma questão da maior im-
portância e que agora está colocada nas mãos dos Estados. Acredito que os De-
putados e Vereadores às Câmaras Municipais têm clareza e discernimento para
entender esse tipo de problema, o que já demonstraram quando tiveram nas
mãos os dados para discutir a mineração no Brasil. Quando não tinham esses
dados, a mineração brasileira ficou apenas nas páginas das revistas, dos pro-
gramas de televisão, que falavam sobre garimpeiros, sobre Serra Pelada e sobre
as grandes potencialidades das reservas brasileiras. Foi isso que vimos durante
15 anos. Não se procurava resolver o problema do garimpo, da mineração bra-
sileira. Havia apenas uma visão ufanista de que nossas reservas eram as maiores
do mundo e precisavam ser rapidamente exploradas a qualquer preço. Isso está
embutido na filosofia do modelo que está se exaurindo depois de 20 anos.

Está claro que a péssima situação do meio ambiente nessas regiões de ga-
rimpo e a questão da depredação das jazidas nacionais foram causadas por falta
de tecnologia e também por omissão do setor público. Se analisarmos o suca-
teamento total da pequena e média empresa da mineração brasileira, veremos
que aquelas que fizeram empréstimos "dançaram" e algumas poucas que tra-
balharam com recursos próprios se salvaram.

Em nível de Governo Estadual estamos com uma grande responsabilida-
de. Acredito que Minas Gerais vai ajudar a capitanear isso, reforçando sua em-
presa estadual de mineração e recompondo, inclusive, todo o instrumental que
possuía juntamente com o CETEC, com o embrião da Secretaria de Minas. Não
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entendi bem como ficou isso. Sei que Goiás, que é o 5- ou o 6 9 Estado minera-
dor brasileiro, possui uma Secretaria de Minas e Energia mais ou menos conso-
lidada.

Então fica aquela pergunta: e Minas Gerais, que é o Estado líder da mine-
ração? Como é que fica esta questão, como esta questão está sendo conduzida?
Como eu não tenho um aprofundamento, não me arrisco a tecer considerações
sobre isso. Não tenho dados sobre esta questão, mas parece-me extremamente
importante a consolidação desse trinómio: a Secretaria de Minas, a METAM IG, o
CETEC bem como todo o instrumental que o Estado já possui para isso e que
não pode ser sucateado. Veja bem: não se monta uma estrutura desta em 10 ou
15 anos e não é um problema só de recursos, não é um problema só de dinheiro;
é um problema do sucateamento de todo um acervo, acervo tecnológico do Es-
tado de Minas Gerais, acervo que o Estado já possui. Se as equipes começarem
a se desmanchar e se os dados começarem a sair pelo ralo, o que o Estado já in-
vestiu terá que investir duas ou três vezes mais, para um espaço ainda grande,
tentar recuperar o tempo perdido. Acho que Minas Gerais não vai ficar para trás.
Muito obrigado.

1.4.1.— DEBATE

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NARCISO MICHELLI) - A Presidência
registra a presença do colega Rubens Garcia e também do Deputado José
Duarte. A Presidência não só gosta, mas cumpre o dever de convidar, para fazer
parte da Mesa, o Dr. Hélder Dinelli, que representa, neste Simpósio, o Secretário
Luís Goulart.

Temos inscritos, como debatedores, o Dr. Geraldo Queiroz Cançado So-
brinho, da CAMIG, o Dr. Amauri Lage, do BDMG, bem como o Deputado Fede-
ral Gil César, que ainda não se encontra presente.

Temos o prazer de conceder a palavra ao Dr. Geraldo Queiroz Cançado
Sobrinho, representante da CAMIG.

O DA. GERALDO QUEIROZ CANÇADO SOBRINHO - Boa tarde. Em pri-
meiro lugar, quero me apresentar. Meu nome é Geraldo Queiroz Cançado So-
brinho, sou formado em engenharia, na área de Tecnologia Mineral, trabalhei no
CETEC durante 15 anos e agora fui deslocado para a CAMIG. Quero cumpri-
mentar o conferencista, quando no término de sua exposição fez referência a es-
sa área técnica e em particular ao CETEC, de cuja equipe fiz parte, equipe de en-
genharia que durante 15 anos trabalhou na área de tratamento de minério, na
área de tecnologia mineral.

Quero registrar alguns itens para debate. Alguns deles me trazem preocu-
pação. O primeiro é a respeito da nacionalização dos bens minerais, ou seja, na-
cionalização das empresas de mineração. Acho que podemos aguardar algum
tempo. Creio que a Assembléia mineira também deverá, de maneira inteligente,
se resguardar contra o posicionamento desse item, para que, no decorrer dos
anos, isso possa ficar um pouco mais claro, quais as vantagens, quais os ônus
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que isso vai trazer para a sociedade mineira e brasileira. Outro item que já foi
exaustivamente mencionado e sei que o Dr. Amauri vai também fazer menção a
ele e que não podemos nos frustrar de falar a respeito, é a substituição do IUM
pelo ICMS. Espero que esse item seja ajustável a cada situação de minério e mi-
neração. Fica também esta posição para debate, porque eu acho que a questão
deve ser vista com bastante clareza na hora de se taxar o referido imposto.

Permito-me ainda mencionar, em particular, a convivência e isenção dos
tributos sobre os minerais de imediata utilização na atividade agropecuária.
Quero mencionar especificamente o caso dos fosfatos, porque na CAMIG pude
verificar que este ano estamos com éstoques de umas mil toneladas, volume
bem significativo de fosfato, de adubos que não foram vendidos nesta safra. E
uma expectativa, porque sempre vejo nos jornais, sempre vejo os comentários
de.que vamos ter uma supersafra e, no entanto, a CAMIG está abarrotada de
adubo 4:14:8, de fosfato em Araxá. Há alguns anos atrás, para se comprar fos-
fato em Araxá tinha-se de usar influências junto à CAMIG. Hoje já estamos esto-
cando fosfato e adubo que não foram vendidos nesta safra. Então, acho de fun-
damental importância que a Assembléia discuta a tributação desse insumo.

Finalmente, como homem ligado à área de pesquisa, tenho a expectativa
de que, assim que forem definidas essas aliquotas, alguma coisa volte, não só
para a pesquisa mineral como também para toda a área de mineração, de um
modo geral. O último item que eu queria mencionar, e do qual já temos bons
exemplos em Minas Gerais, é a preservação do meio ambiente.

Recordo-me de já há alguns 15 anos atrás, quando eu fui à MBR para fazer
um laudo técnico a respeito da poluição causada pela mineração. Dois ou três
anos após aqueles debates, infelizmente, ninguém ouve mais falar deste assunto
em Belo Horizonte. A MBR realmente construiu barragens, fez tratamento dos
seus resíduos, do seu rejeito. A MBR já deságua no final uma água potável. Pude
ver, em Araxá, recentemente, na CBMM, firma tão polêmica por ser multinacio-
nal, uma reconstituição que eu diria quase perfeita, das áreas já mineradas e de
suas lagoas de rejeito. Essas áreas estão gramadas, arborizadas, ajardinadas. Já
no Barreiro de Araxá encontramos uma situação bem constrangedora, sendo
que, inclusive, a mina pertence à CAMIG. Então, esta parte da preservação do
meio ambiente, da observação, deixo registrado para que seja um item de nos-
sos debates.

Muito obrigado. Parabéns para o Sr. expositor.
SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NARCISO MICHELLI) - A Presidência tem

o prazer de conceder a palavra ao Dr. Amauri Lage, do BDMG.
O DR. AMAURI LAGE - Sr. Presidente, Srs. membros da Mesa, Srs. parti-

cipantes do Simpósio, também vou me identificar. Sou Amauri Lage, Diretor de
Operação do BDMG, área, a que estão afetos operacionalmente os recursos para
o setor de mineração. O BDMG tem, especialmente, um fundo de mineração que
se chama FDMM - Fundo de Desenvolvimento Mínero -Metal úrgico. Gostaría-
mos de chamar a atenção porque esse FDMM é fundamental para esta ação que
está sendo desenvolvida em Minas. Esse fundo é parte do IUM que chega aos
cofres do Governo Estadual. A parte destinada ao fundo representa 113 do valor
recebido pela Secretaria da Fazenda. Ocorre, entretanto, um fato impressionan-
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te: esse fundo foi criado em 211180 e de lá até agora só recebemos duas parcelas.
A primeira parcela foi de 6 mil cruzados e a segunda parcela, de 18 mil cruzados.
São as duas importâncias financeiras que foram até hoje aportadas ao BDMG.
Deste total, existe hoje um saldo de 759 milhões de cruzados e que é destinado
praticamente à pequena e à média empresa de mineração. Então, eu me permi-
tiria pedir um pouco mais de cinco minutos, porque gostaria de relatar alguns
fatos que são de fundamental importância neste momento em que a Comissão
discute formas tributárias. E esse ICMS virá trazer novos recursos, sendo que
esse fundo não pode ser esquecido pela Comissão. Fundamentalmente, ele é a
vida das pequenas e médias empresas que dependem de recursos de terceiros
para operar. Voltando ao nosso FDMM, ele é destinado, basicamente, a três
pontos: o ponto fundamental é a pesquisa em que o recurso é emprestado a ter-
ceiros, a 50% de correção monetária e juros de 3%. Há o capital de giro. Em-
prestamos a correção monetária e juros a 6% com prazo de até 8 anos, com 2 ou
três anos de carência, se é microempresa. E ativos fixos, que são 80% da corre-
ção monetária, Oito anos para pagar e três anos de carência. Infelizmente, o pe-
dido é muito maior do que minha caixa suporta. Este recurso é muito bem ad-
ministrado pelo Banco. Quero dizer aos senhores que não sou funcionário do
Banco, sou um diretor indicado e tenho a maior sensibilidade pela cultura e pela
capacidade técnica do Banco no direcionamento desses problemas. O FDMM é
um dos fundos muito bem administrados lá dentro. Há alguns empresários aqui
presentes que, infelizmente, quiseram participar e não puderam, porque nós não
tínhamos mais recursos para passar. Minas, pela sua vocação, pela sua estrutura,
não tem dado condições a pesquisas geológicas, proporcionalmente à necessi-
dade do campo a ser pesquisado. Temos terras raras no Norte de Minas que não
estão sendo pesquisadas e estas terras, se fossem pesquisadas, há muito tempo
já poderiam ter dado retorno, um retorno fantástico ao Estado. Em um ano e
oito meses, e isto já foi posto muitas vezes em debates, foi colocado para o pró-
prio Secretário da Fazenda, porque se considerarmos o IUM pago e o retorno
que nos seria dado, teríamos hoje, 23 bilhões e 149 milhões de cruzados. Estou
dando um número corrigido. Esses recursos não foram repassados. São recur-
sos que foram aportados à Secretaria da Fazenda desde 1980, sendo que 113
desse valor deveria ter sido dado ao Fundo. Então, o BDMG pede aos Deputa-
dos, no momento em que forem discutir a nossa Constituição, que mantenham
o FDMM e que dêem uma força ao FDMM, porque ele é fundamental dentro da
pequena, da média e da grande empresa, pois não fazemos discriminação den-
tro da área. Por que a grande empresa? Porque ela é também uma grande con-
tribuidora do Fundo. Procura-se dar à microempresa prioridades totais. Nós
damos a prioridade em taxas, damos tratamento igualitário para efeito de cré-
dito a todas es empresas.

Essa participação do Banco no IUM é fundamental para as empresas que
hoje, comprovada mente, principalmente as que atuam na área de cal, na área de
minério de ferro, na área de ouro que eram pequenas e médias empresas, que
receberam os recursos desse fundo e que hoje, por causa do Fundo, são grandes
empresas, traduzindo ótimas arrecadações para o Estado e para a própria União.
O nosso sentido é social; essas empresas geram mais de 70 mil empregos dire-
tos e mais de 350 mil indiretos. A participação do BDMG neste Simpósio é para
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lembrar aos Deputados que esse Fundo dará a Minas Gerais, em curto prazo,
toda uma reciclagem de operacionalidade, de pesquisa e de recursos que virão
de outras fontes que estão sendo traduzidas para Minas. Estou vindo de São
Paulo, onde duas empresas mirieradoras receberam um pequeno financiamento
e estão vindo para Minas, para produzir uma matéria-prima básica para a Mag-
nesita e para outras empresas produtoras de refratário. E vão se localizar no
pontal de Minas Gerais. Foram recursos que conseguimos no valor de 3 mil
OTNs, para uma pesquisa de barro em Iturama e lá foi localizada uma excelente
jazida.

Por isso, Srs. Deputados, membros da Comissão, em boa hora neste Sim-
pósio, o BDMG pede que a participação do IUM, e agora a do ICMS, seja tradu-
zida nos mesmos percentuais, porque a própria mineração de Minas assim o pe-
de. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NARCISO MICHELLI) - Terminado o
prazo dos debatedores oficiais deste Simpósio, a Mesa passa a conferir a palavra
aos debatedores inscritos em Plenário.

Mas antes, porém, é com muita alegria que a Presidência registra a pre-
sença do Deputado Ronaldo Vasconcelios, Vice-Presidente da Comissão de Meio
Ambiente e ardoroso defensor da ecologia, cujo trabalho brilhante e profícuo
tem extrapolado até as fronteiras do nosso Estado.

Com a palavra, por três minutos, o Dr. Jacques Sidney Porto.
O DR. JACQUES SIDNEY PORTO - Sou do Sindicato Nacional da Indús-

tria da Extração do Ferro e Metais Básicos.
Dr. Nélson Guzzo, ouvi, com muita atenção, sua exposição, da qual desta-

quei três pontos:
1—a sua preocupação com a realidade da pequena mineração, a qual o se-

nhor chama de garimpo;
2—a participação do Estado, em face dos novos dispositivos constituconais;
3—a substituição do IUM pelo ICMS.
Não me é dado tempo e nem eu pretendo fazer uma conferência paralela

para lhe questionar sobre todos os assuntos. O que me traz aqui é apenas a in-
tenção de colaborar com os Deputados, a quem caberá alaborar normas de
adaptação da Constituição do Estado às novas disposições da Constituição Fe-
deral. Minha vinda prende-se a um assunto trazido a este Plenário nas três con-
ferências: o chamado garimpo. Data venia, eu discordo da colocação que foi
posta, tanto antes quanto agora, pelo senhor mesmo. Eu não creio que seja mais
fácil mudar o dicionário brasileiro da língua portuguesa e arranjar uma nova de-
finição para garimpeiro do que pegar esse minerador clandestino, travestido de
garimpeiro, que não tem nenhuma responsabilidade com o social, não tem ne-
nhuma responsabilidade com a classe empresarial, e transformá-lo em pequeno
empresário, porque a lei não obriga, até aqui - pelo menos que eu tenha conhe-
cimento - que se seja um grande empresário para se poder ser minerador.

Todo minerador tem um profundo respeito pelo garimpeiro, pelo homem
que, com os próprios meios, usando de instrumentos rudimentares, sofrendo
mais do que "botina de cego em noite sem lua", traz as grandes descobertas. Foi
assim que nasceu a XENITA no Rio Grande do Norte. Foi através de um garim-
peiro que nasceu o manganês do Amapá - apenas para dar dois exemplos. O
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que não é possivel é se institucionalizar a desordem, o desrespeito à lei, se ins-
titucionalizar a exploração do homem pelo homem.

Está presente o Deputado Ronaldo Vasconceilos, que preside a Comissão
de Meio Ambiente e que terá uma tarefa müito árdua, porque só através da mi-
noração realmente constituída e institucionalizada pode-se fisca'izar o cumpri-
mento das obrigações sociais da empresa.

Perdoem-me a ênfase, mas eu acho muito mais fácil transformar esse
pseudogarimpeiro em pequeno empresário do que mudar o dicionário.

O SR. NÉLSON GUZZO— Estou com a impressão de que você não enten-
deu absolutamente nada do que eu falei. Eu falei justamente o contrário. Eu falei
que, graças a uma visão conservadora, até certo ponto reacionária, de se obrigar
o cumprimento de uma lei que não existia, porque a realidade que aí está não
é realidade expressa na lei. O que você tem é, realmente, lavra clandestina, na
maioria dos casos. É a superexploração, é investimento, às vezes, de 10 milhões
de dólares sobre "garimpeiros", como por exemplo, na reserva de Esmeraldas,
onde existem grandes empreiteiras que têm um testa-de-ferro com uma cartel-
rinha de garimpeiro. Ele não paga seus trabalhadores, superexplora a mão-de-
obra, não recolhe impostos, nem nada! É exatamente sobre isto que eu estava
falando.

Agora, a visão conservadora e reacionária de muitos segmentos empresa-
riais não permitiu que se fizessem avanços no momento em que era previsto
avançar, há uns oito ou dez anos atrás, quando era preciso fazer com que se
aflorasse toda essa mineração clandestina que existe no Pais. Ao invés de se ter
uma carteira de garimpeiro, ele tinha que ter uma concessão, já que o trabalho é
menor. Ao invés de se fazer isto, pura e simplesmente ficou-se batendo, durante
dez anos, o estrito cumprimento da lei. Isto levou de embrulho, inclusive, o De-
partamento Nacional da Produção Mineral; levou de embrulho, inclusive, a Polí-
cia Federal e todo mundo. O que você tem hoje no País é 1 milhão de homens
envolvidos numa lavra clandestina, que trabalha a economia submersa neste
País por mais de 2 bilhões de dólares, os quais o País não sabe para onde vão. E
a Constituição brasileira tentou apesar dos lobies dos próprios garimpeiros avan-
çar, procurando retratar. E lógico que eu, particularmente, posso colocar isto,
porque eu fui voto vencido no que está expresso na Constituição brasileira.
Tentou-se avançar para procurar tirar da clandestinidade esta questão, para que
isto fosse uma atividade econômica como outra qualquer, com carteira, pagando
impostos, etc... Isto não interessa ao povo brasileiro.

O título, inclusive, é até muito interessante. Eu participei agora do Con-
gresso Internacional dos Garimpeiros, na Amazônia. Eles estão querendo até
que terminem com esse nome, que lá está fazendo mal mesmo para certos se-
tores da garimpagem.

Acho que a questão está expressa com todas as letras. Tentou-se avançar.
Eu estou indo agora para Goiânia, onde vou ter uma reunião com o pessoal dos
garimpos, e eles estarão colocando, justamente, que vai caber ao Sistema Esta-
dual de Mineração um papel importante, inclusive, de fazer essa transição, por-
que ele não se faz de uma hora para outra, e não se fará sem um certo aporte de
tecnologia, sem um certo apoio. E um problema cultural, e vocês sabem disso
mais do que eu. Eu também sou geólogo, sou profissional da área. As pessoas
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têm uma visão de rápida extração daquelas reservas; não têm uma visão de um
trabalho mais detalhado, de um trabalho mais constante, com desenvolvimento
de tecnologia, etc.

O que está envolvido por trás disto, hoje, são cerca de 2 a 3 bilhões de dó-
lares da economia submersa do País, que estão sob o título "garimpo", e nin-
guém sabe onde estão.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NARCISO MICHELLI) - Prosseguindo,
a palavra fica com Marcus Pereira de Mello, do CETEC.

O SR. MARCUS PEREIRA DE MELLO - Vou-me ater aos três minutos
agora numa situação diferente. Já queo CETEC foi citado e para atualizar o Nél-
son e passar para o Plenário algumas discussões que nós temos tido no CETEC
a respeito dos destinos que a instituição está sofrendo.

Não sei se o Plenário sabe que o CETEC está no terceiro ano consecutivo,
numa greve de dezembro, que é greve do dissídio, em que nós tentamos recu-
perar as URPs e os gatilhos, que nunca recebemos. O CETEC está em greve
desde o dia 1, parado, sem condições de trabalho, exatamente pela situação a
que foi relegafo.

Para cue os senhores tenham uma idéia, o CETEC, de 1.200 funcionários
em janeiro do ano passado, está hoje com 550. Quer dizer: esta perda do patri-
mónio é inevitável. Já aconteceu. Agora, o que nos preocupa é a possibilidade
de criarmos mecanismos democráticos que possam transcender as hecatombes
que nos acometem de quatro em quatro anos.

Em dez anos de trabalho no CETEC, eu participei de três comissões de re-
estruturação, e cada nova Presidência que se instalava julgava-se mais ilumina-
da que a anterior, e procurava mudar os destinos do CETEC. Ao se pensar na
preservação das instituições criadas no Estado, é preciso que se criem mecanis-
mos que sejam suficientes para garantir a continuidade da instituição no tempo;
conselhos curadores que funcionem e que sejam eficientes.

No caso do CETEC, ele está correndo um Outro risco, com a criação do
FEEMA - que vem muito a calhar, já que é uma aspiração de todo o setor de
meio ambiente no Estado - porque o CETEC vai perder cerca de 20% do seu
pessoal, que trabalhava com recursos naturais, que gerava mapeamentos, pes-
soal de desenvolvimento tecnológico, geológicos de solo, vai perder para essa
Fundação, sem ser reposta.

A área de tecnologia mineral do CETEC nunca conseguiu ter um efetivo
entrosamento com a área de geologia e de meio ambiente. Esta seria uma fun-
ção precípua do CETEC: conseguir trabalhar nisto.

Uma sugestão que nós deixamos é que é preciso pensar em nível de le-
gislação, a garantia de continuidade dessas instituições, para que elas não se
submetam a ciclos de quatro em quatro anos ou, às vezes, até menores.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NARCISO MICHELLI) - Com a palavra,
o Dr. Amirez Oliveira Filho, do SNG—Sindicato Nacional dos Garimpeiros.

O DR. AMIREZ OLIVEIRA FILHO—Volto aqui, para parabenizaro Dr. Nél-
son, que participou conosco do 1 Seminário Internacional do Garimpo, em Be-
lém, no princípio do mês.

Quero dar aqui o meu testemunho do que acontece com o garimpo em
Goiás.
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O Sr. Cedro, que é meu colega, o diretor do Sindicato e o Secretário do
Sindicato em Goiás, e o entrosamento existente entre a Metagro, a Semagro e a
Secretaria de Minas de Goiás, fizeram do garimpo de Goiás o mais sereno do
Pais. Não se ouve falar em poluição, em agressão ao meio ambiente. Tudo é re-
solvido dentro de Goiás. Os episódios de agressão que houve foram muito bem
resolvidos. Inclusive, eu posso dizer, pois eu também trabalho periodicamente
com o meu maquinário em Goiás. E quando chega a época das águas em Goiás,
eu venho para Minas, sabendo que, quando voltar, encontrarei as jazidas no
mesmo lugar, e poderei dar continuidade ao meu trabalho. Eu não preciso "co-
mer quente", com medo de ser proibido de trabalhar e ser considerado ilegal.
Isto faz com que a exploração seja racional. Por que o garimpeiro faz malbara-
tamento? Por que ele agride uma reserva? Porque ele tem que pegar depressa,
tem que pegar o maior, senão, de repente, vem alguém do meio ambiente di-
zendo que não pode; tem alguém dizendo que é ilegal; tem um policial querendo
dinheiro, e tudo o mais. Isto nós não temos em Goiás.

A educação do garimpeiro em Goiás está acontecendo. Eu conheço um ca-
so em que foi construída uma barragem de contenção em um garimpo, o ga-
rimpeiro não gostou e arrebentou a barragem. E o que o Governo fez? O Go-
verno fechou o garimpo até que se reconstruísse a barragem, com recursos do
próprio garimpeiro. Eles ficaram parados, até que concordassem que tinham
que reconstruir a barragem para decantação. Isto é educação.

Em Goiás é comum você ver um carro circulando pelos garimpos, onde vai
unto um delegado do Sindicato, um homem da Semagro, do meio ambiente, da
Secretaria de Minas. Eles estão fazendo levantamento, mapeamento e sabendo
quem é quem. Em Goiás sabe-se exatamente o número de garimpeiros. Se é
dito que existem 22 mil e 331 garimpeiros, é porque eles realmente existem. Na
realidade, são mais de 60 mil garimpeiros em Goiás. E o garimpeiro se tornou
pequeno empresário; não porque quis, mas porque a tecnologia lhe foi ofereci-
da.

Quando eu fiz meu primeiro mergulho no rio Madeira, em 1979, usei uma
balsa com motor Montgomery, de 11 cavalos, a gasolina, usávamos máscara de
gás com injeção de ar. Hoje, temos equipamentos sofisticados. Existem dragas
no rio Madeira operadas por computador, guinchos eletrônicos, hidráulicos, com
14 e 16 polegadas. A evolução técnica veio, e a lei não permitiu que o garimpeiro
evoluísse.

Todos falam de Serra Pelada como se fosse o modelo do garimpo no Bra-
sil, porque é o único que existe, conforme a lei, no País. Mas não é. E por que o
homem se mata carregando um saco nas costas, sobe 100, 200, às vezes até 300
degraus, carregando um saco através de 2 ou 3km? Porque lá se cumpre a lei.
Porque, se puser um trator para puxar esse maquinário ou um guincho mecâni-
co, deixa de ser garimpo. Então, Serra Pelada é o garimpo da lei no Brasil. Mas o
garimpo de fato, o garimpo que existe, é o garimpo que cresceu, onde a tecno-
logia aumentou. Inclusive, qualquer empresa de mineração das que estão repre-
sentadas aqui não usa, hoje, o mesmo maquinário que usava há 20 anos atrás. E
se usa, é porque é uma empresa sem condições de crescimento.

Na Morro Velho, por exemplo, os equipamentos originais que funciona-
vam desde quando foram instalados no Brasil, há 100 anos, não são os mesmos.
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Tudo evoluiu, tudo desenvolveu. A lei evoluiu para as empresas. Em 1967, ten-
tou-se cortar o garimpo, que foi paralisado e as empresas cresceram. Então, é
por isso que, hoje, as empresas acham que o garimpeiro está agredindo. E por
quê? Porque eles têm direito ao acesso à tecnologia. Pode-se procurar qualquer
empresa de mineração, que ela está usando equipamento novo, porque o equi-
pamento foi criado recentemente.

Nós, garimpeiros, queremos um repasse de tecnologia, porque não existe
uma escola de garimpagem. Existem geólogos disponíveis para o garimpo, mas
nós não temos acesso a eles, por falta de organização. E existem as pequenas
empresas de mineração que realmente se escondem sob o título de garimpeiros,
no regime de matrícula de garimpeiro, para sonegar impostos. Mas isto é ques-
tão de ordem pública ou de fiscalização.

Volto a repetir que, como delegado do Sindicato, deparo com esse pro-
blema. Quando o camarada tem vantagem sendo empresa, ele é empresa.
Quando ele precisa da proteção do Sindicato, ele vem me procurar. E muitas ve-
zes eu 'trato com empresas.

Nesse seminário de Belém, fiquei muito assustado quando um rapaz se
apresentou a mim dizendo que era geólogo de um garimpo. Achei que era um
grande avanço, mas, ao mesmo tempo, era uma utopia, porque garimpeiro usa
bateia, e quem usa bateia não precisa de geólogo. A capacidade de achar está na
cabeça de cada um.

São dúvidas que nós queremos sanar. Agora, um detalhe que eu quero
deixar bem claro, em nome dos 17 Estados que o Sindicato Nacional dos Ga-
rimpeiros representa, e eu também, como disse no princípio, represento tam-
bém a USAGAL - União dos Sindicatos e Associações de Garimpeiros da Ama-
zônia Legal: as empresas de mineração não precisam se assustar com as coo-
perativas de garimpeiros e com os garimpeiros. Nós queremos os minerais ga-
rimpáveis, economicamente viáveis para garimpeiros. Não queremos nada que
pertença à empresa de mineração. Queremos, sim, conviver. A empresa de mi-
neração registra um município, localiza uma jazida que vai ser explorada. E o
resto? Economicamente, não é viável para ela. Isto é do garimpeiro, da pequena
empresa, do microempresário. E isso que nós queremos. Nós não vamos tomar
a área de ninguém. E uma prova grande disso são as invasões das quais eu já
participei muitas vezes, na Amazônia. Discordanios que uma empresa registre
100 ou 200 mil hectares no nome de várias empresas. O garimpeiro vai numa
grota e acha o ouro. Os geólogos e os empregados das companhias fogem. As
vezes, por causa de um pedaço de 30 ou 40ha, ela tem que se afastar da área,
com medo do garimpeiro. Realmente, lá o garimpeiro é violento, e a lei é a do
mais forte. Então, a empresa se afasta, junta uma porção de gente e vira um
problema social. Bastaria que a empresa procurasse esse garimpeiro e divisse
esse pedaço. "Bom, vocês querem essa grota de 30 ou 40ha? Pois trabalhem
aqui. Nós vamos continuar a nossa prospecção. Nosso quinhão, nosso ouro,
nosso mineral, está ali, naquela serra. Aquele é nosso. O restante é de vocês." E
a divisão que nós queremos. Nada mais do que isso.

Todos nós queremos que as empresas de mineração, os pequenos garim-
peiros que se tornaram mineradores, se transformem em pequenos minerado-
res e que pertençam a outra associação, à ABRAMO, a todas as associações. E
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que o garimpeiro continue garimpeiro. Peço à Comissão da Constituição de Mi-
nas que dê ao garimpeiro o que é do garimpeiro, os minerais garimpáveis, eco-
nomicamente viáveis de serem explorados por garimpeiros. Só isso.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NARCISO MICHELLI) - Prosseguindo,
com a palavra, Evaldo Garzon, da METAMIG.

O SR. EVALDO GARZON - Quero congratular-me com o Dr. Guzzo pelo
que expôs, particularmente quando ele aventa que provavelmente Minas Gerais
volte a ter uma tutela do seu sistema operacional de minas, haja vista um inter-
regno que está havendo em virtude da extinção, de fato, da Secretaria de Estado
de Minas e Energia e a transferência legal desta tutela, mas que ainda não foi
operacionalizada, para a Secretaria de Estado de Indústria, Mineração e Comér-
cio.

Pertenci à Secretaria de Indústria, Mineração e Comércio, fui Diretor de
Engenharia Mineral na Superintendência do geólogo João César de Freitas Pi-
nheiro, e lá nós tivemos a oportunidade de realizar alguns trabalhos. Foram ela-
borados projetos, planos de ação e programas. Efetivamente participamos de
alguns e aqui inclusive há pessoas que também se integraram na nossa ação
dentro da Secretaria, particularmente o Dr. Geraldo Cançado Sobrinho, e tam-
bém o DNPM, através do Dr. Geraldo Ratton Mascarenhas, em problemas liga-
dos - vou citar inicialmente - ao garimpo. Visitamos inclusive os garimpos em
Manhuaçu, Muriaé, Paracatu, e fizemos um levantamento, que é realmente im-
portante, pelo qual não vimos a questão do garimpo com o mesmo otimismo do
Presidente, delegado do Sindicato. O garimpo apresenta um quadro realmente
aterrador, não só com relação à contaminação - e estou me referindo ao garim-
po de ouro - mas também com relação aos nossos cursos de água, que em Mi-
nas Gerais são quase todos auríferos e contêm outras substâncias minerais, cuja
exploração é às vezes inviabilizada pela exploração predatória do ouro. Nós fi-
zemos esse levantamento e constatamos, através de um trabalho realizado pelo
DNPM que, nas áreas de garimpo onde a ocorrência do ouro é da ordem de 0,03
ppm, onde existe a queima do amálgama - que é uma prática usual do garim-
peiro de ouro - há uma concentração de mercúrio 3.500 vezes maior que a per-
mitida. Nós não vamos aqui falar novamente sobre os efeitos deletérios do mer-
cúrio, essa catástrofe hidrargírica que anda assolando os nossos cursos de água
e contaminando não só as pessoas que o estão usando, como também outras
através da emanação de vapores e da contaminação do meti[-mercúrio nos cur-
sos de água.

A figura daquele garimpeiro de ouro que usa bateia já é uma figura retóri-
ca. Essa figura está associada ao passado. Hoje o minerador de ouro usa uma
retaguarda sofisticada, com dragas, moinhos e retroescavadeiras. Então dificil-
mente nós vamos exumar essa imagem, que hoje é até poética, do garimpeiro,
aquele nómade indomável, que ia em busca do ouro. Não vamos questionar
aqui a produção do ouro, a ação dos garimpeiros.

A Constituição deve, provavelmente, fortalecer a nossa Secretaria de In-
dústria, Mineração e Comércio, ou qualquer outra secretaria ou órgão que seja
inclusive interlocutor, porque nós não temos uma interlocução institucional sem
uma secretaria. Em relação às inspeções em área de mineração, nós constata-
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mos que os minerais de classe 2, por exemplo, sob o aspecto legal, estão relega-
dos a segundo plano. Setenta por cento das empresas que tratam de sua explo-
ração se encontram praticamente sem licença e são, de certo modo, clandesti-
nas. Aventamos um projeto, estabelecendo critérios construtivos para o apro-
veitamento de finos em barragens e manual de barragens, e estabelecendo tam-
bém as demais atribuições de uma Secretaria de Minas, não apenas atribuin-
do-lhe fiscalização supletiva em relação ao DNPM, como também ação de estí -
mulo e incentivo à implantação de empreendimentos minerais. Eu, particular-
mente, pertenço à Associação dos Engenheiros de Minas do Estado de Minas
Gerais, pertenço à diretoria. Sou um dos Diretores Administrativos e nós perce-
bemos, com melancolia, um quadro que hoje se nos apresenta desolador, para
nós, engenheiros de minas, para os jovens engenheiros de minas. Nós estamos
formando hoje um contingente menor do que formávamos há 25 anos. E hoje se
fala em Minas Gerais, neste Pais, com essa potencialidade fabulosa e com esses
recursos naturais inigualáveis. Há necessidade também que a política mineral
seja conduzida para que não de desestimule os jovens a ingressar no setor, a de-
senvolver sua atividade profissional no campo da mineração. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NARCISO MICHELLI) - A Mesa agra-
dece a participação do nosso conferencista, Dr. Nélson Saltes Guerra Guzzo,
bem como dos debatedores que se manifestaram neste Plenário e passa agora a
mais um tema, a mais um painel dos nossos debates. O tema refere-se ao Reor-
denomento dos Serviços de Geologia Básica do País— Atuação dos Estados.

O conferencista é o Dr. Antônio Carlos Pedrosa Soares, do Núcleo de Mi-
nas Gerais da Sociedade Brasileira de Geologia.

Queremos convidar então o Dr. Antônio Carlos Pedrosa Soares para tomar
assento à mesa.

1.5 - CONFERÊNCIA

O DR. ANTÔNIO CARLOS PEDROSA SOARES - Boa tarde. Agradeço à
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pela oportunidade para que a
Sociedade de Geologia possa aqui expressar suas idéias e suas propostas, e ve-
nho representar nosso Presidente Nacional, Dr. Elmer Prata Salomão.

Agradeço particularmente aos Deputados Delfim Ribeiro, Presidente da
Comissão de Energia, Minas e Metalurgia, e Narciso Michelli, Presidente da Co-
missão de Defesa do Meio Ambiente.

Como sou professor universitário, tenho alguns vícios que são, por exem-
plo, usar retroprojetor e outros meios audiovisuais. Gostaria de que fosse mon-
tado o projetor.

Há vários anos a Sociedade Brasileira de Geologia, que hoje tem como
seus associados praticamente metade dos geólogos em atividade no País, gran-
de parte dos estudantes de geologia, um considerável contingente de enge-
nheiros de minas, geógrafos e demais profissionais de geociências, vem estu-
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dando a questão dos levantamentos geológicos básicos, da necessidade da
geologia básica no País.

Com a nova Constituição, esta abertura, para que possamos finalmente vir
a ter no País mecanismos, organismos e recursos para que se faça geologia bá-
sica no País, chegou.

Resumidamente, a nova Constituição traz algumas disposições que fun-
damentam a necessidade de um desenvolvimento definitivo da geologia básica
no Brasil. Em primeiro lugar, ela diz que são bens da União os recursos mine-
rais, energéticos de natureza mineral, como o petróleo, o carvão mineral radioa-
tivo, que lá estão registrados como minerais nucleares, e os recursos hídricos.
São também bens da União os potenciais de energia hidráulica, as cavidades
naturais subterrâneas, sítios arqueológicos. Ela diz também que compete à
União organizar e manter os serviços oficiais de geologia e cartografia de âmbito
nacional; planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas;
instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos; explorar e
exercer o monopólio estatal dos recursos energéticos de natureza mineral; esta-
belecer áreas e condições para exercício de atividades de garimpagem; legislar
sobre jazidas minerais e outros recursos minerais e legislar sobre o sistema car-
tográfico da geologia nacional. Esses dois últimos itens são da competência pri-
vativa da União.

Ela diz ainda que é competência comum da União, Estados e Municípios
proteger as paisagens notáveis, nativas, os sítios arqueológicos, o meio am-
biente; registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e
explorações de recursos hídricos e minerais. Eu me dei o direito de resumir es-
sas disposições ao que nos interessa, para que possamos, então, ver no que a
geologia básica se encaixa, uma vez que estou colocando isso como disposições
que fundamentam a necessidade de desenvolvimento definitivo da geologia bá-
sica no País.

O que é geologia básica para um geólogo, um engenheiro de minas, para
um cartógrafo e para aquelas pessoas que autodidaticamente se dedicam a esses
conhecimentos? Geologia básica compreende toda atividade necessária ao pleno
conhecimento, em primeiro lugar, da natureza, das características e das proprie-
dades do solo e do subsolo; ao pleno conhecimento das potencialidades em re-
cursos minerais, energéticos de natureza mineral e recursos hídricos, notada-
mente os subterrâneos; ao pleno conhecimento das características geotécnicas
do solo e subsolo, em face à implantação de obras de engenharia e ocupação
humana, bem como ao pleno conhecimento da utilização e conservação dos
ambientes naturais.

Obviamente, que essa atividade tem que conter, no seu bojo, também, a
metodologia e as técnicas necessárias à produção desse conhecimento que aí
está colocado.

Geologia básica, então, é um conceito que, na prática, se torna uni produ-
to, quando a atividade humana, o trabalho humano o produz, e esse produto
vem através dos levantamentos geológicos básicos.

O que são esses levantamentos geológicos básicos? Eles constituem a base
do conjunto de informações e conhecimentos providos pelo Estado à sociedade,
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ou seja, o Estado tem que estar disposto a arcar com uma grande parcela de in-
vestimento a fundo perdido.

Esses levantamentos geológicos básicos visam atender, em qualidade e
em quantidade, às necessidades do aproveitamento racional e harmônico do
solo e do subsolo do País.

Como é que eles se consubstanciam? Fundamentalmente em bancos de
dados, publicações técnicas normativas e orientativas; em mapas geológicos,
mapas geofísicos, mapas geoquímicos, mapas de solo ou pedológicos, mapas
geomorfológicos, geotécnicos, de previsão de recursos minerais hídricos e ma-
pas de planejamento, manejo ambiental, etc.

Dadas essas conceituações, acho que fica relativamente óbvio que o que a
Constituição diz é que a geologia básica tem o seu escopo, basta que as pessoas
que constituem a força de trabalho deste País, que governam este Pais, atentem
para que a geologia básica saia do papel e entre na realidade do nosso desen-
volvimento.

Rapidamente, vamos ver como foi o desenvolvimento da geologia básica
no País, principalmente na década de 70, início da de 80.

Vou colocar aqui vários dados retirados de fontes diversas que são um do-
cumento da Sociedade Brasileira de Geologia, publicado em 1985 e intitulado
"Bases para uma Política Brasileira de Pesquisa Geológica Básica"; "O Serviço
Geológico Nacional", que é um artigo do Dr. Helmer Prata Salomão; "O Mapa
da Mina", que é um artigo do Dr. Oscar Braun; "O Balanço da Produção Carto-
gráfica, Geológica em Minas", que é um artigo do colega Marcus Pereira de
Mello, que está aqui presente, e um artigo do colega Bernardino Figueiredo, que
também se encontra conosco, e que se intitula "Geólogos do Ano 2.000".

O Brasil, hoje, é um país que, cartograficamente, está muito longe de estar
coberto em escala que podemos considerar adequada para se fazer geologia bá-
sica com os objetivos de se garantirem descobertas de recursos minerais, ma-
nejo do meio ambiente, etc.

Então, essa primeira figura mostra-nos a evolução dos levantamentos
correspondentes a um milionésimo do País (escla de 1:1.000.000) completa-
mente coberto.

Em 1974, saíram 10 folhas; em 75, 3 folhas; em 77, 3 folhas e as últimas
4 folhas saíram em 1979.

Assim, 100% da cobertura geológica do País, ao milionésimo, está coloca-
da. Essa cobertura em um milionésimo é para se ter um loock rápido sobre a
grande situação, porque ela não comporta detalhes.

As áreas cartografadas geologicamente no Pais atingem hoje - esses da-
dos são de 84/85, mas, com a continuidade dos mapeamentos, pode-se dizer
que, na escala de 1:250.000 - cerca de 35% da extensão territorial do País. A es-
cala 1:250.000 ainda é uma escala de reconhecimento e há necessidade desta es-
cala, embora ela não traga grandes detalhes.

O Estado de Minas, particularmente, tem mais de 85% de sua área carto-
grafada em escala de 1:250.000, através dos levantamentos do CPRM.

O cerne da questão começa por aqui. Os levantamentos geológicos de se-
midetalhes estão colocados na figura debaixo do retroprojetor. Esses dados são
de 84. Como falei, com a continuidade dos estudos do CPRM e de vários outras
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empresas estaduais, vê-se que o levantamento geológico não cresceu muito
mais do que 3%. Mas, está em torno dos 10%. Nós temos mapas que cobrem o
Brasil em sua superfície. Mapas de escala de 1:100.000 e 1:50.000, que já são ma-
pas dos quais podemos tirar informações suficientes para se buscarem reservas
minerais, recursos hídricos subterrâneos e servem ao controle ambiental de
áreas mais focalizadas, já servem para estudos dos efeitos geotécnicos, etc.

Alguns comentários sobre a utilidade desses mapas são muito importan-
tes. Por exemplo: Minas Gerais tinha, até pouco tempo, 13 barragens hidrelétri.-
cas a serem construídas. Acho que a cargo da CEMIG. Conheço inúmeros cole-
gas geólogos que, em pares, estão tendo que, forçosamente, fazer levantamen-
tos na escala de 1:100.000 de áreas enormes, áreas de 10.000km 2. E, é claro, que
eles não vão fazer nenhum levantamento na escala de 1:100.000; vão fazer ape-
nas uma tintura na escala 1:500.000 daquelas áreas todas e olhe lá, porque, com
a dificuldade de dinheiro e o número de empregados na atividade, dificilmente
vão chegar lá.

Então, o Estado, hoje, está pagando a empresas consultoras e projetistas
para fazer o que ele já deveria ter feito e está pagando muito caro para constru-
ção de barragens que eu não sei quando vão sair também. Eu tenho um exem-
plo bom disso: a barragem Santa Rita, no Vale do Jequitinhonha, onde já deve-
ria ter um bom mapa. No entanto, ainda não tem.

Em termos de levantamentos aerogeofísicos, temos a cobertura do País,
feita principalmente através de convênio entre Brasil/Canadá e Brasil/Alemanha,
e temos alguns levantamentos geoquímicos em áreas mais localizadas.

Então, o que é que acontece quando jogamos tudo isso em gráfico, ou
quando a sociedade brasileira jogou isso em gráfico? Nós temos aqui, nesse
primeiro gráfico, em que o primeiro ano é 1967 e o último 1984, a evolução
anual dos investimentos em geologia. Para cartografia, a linha verde marca a
cartografia para 50.000; a linha azul, para 100.000, e a linha marrom, para
250.000. E fácil notar que o pico dessa cartografia toda está colocado entre os
anos de 1973 a 1980.

E fácil notar também, onde temos a linha vermelha, que ela foi subindo,
subindo e depois despencou, representando justamente o número de jazidas
minerais descobertas no período, ou seja, de 1966 a 1984 representadas por re-
latórios de pesquisas aprovadas no DNPM - que os senhores podem contestar,
porque não representam necessariamente as minas em exploração - mas repre-
sentam ocorrências minerais em sua maioria importantes. Esse número de jazi-
das cresceu, podemos dizer, vertiginosamente, de 50 para 450, aproximada-
mente, no período de dez anos, e depois despencou para o número de 100, num
período de apenas um ano.

Isso significa que parece haver uma correlação direta entre produzir carto-
grafia geológica e tentar descobrir recursos minerais.

Embaixo no retroprojetor nós temos os investimentos públicos em geolo-
gia, e esses investimentos são em cruzados, pois eu não tive tempo de transfor-
má-los em moeda de hoje, ou seja, em dólar.

Mas essa soma em cruzados mostra bem como as curvas se correlacio-
nam. O investimento representou o mapa e o mapa representou descoberta mi-
neral.
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O DR. ANTÔNIO CARLOS PEDROSA SOARES - Temos aqui uma outra
figura que mostra o incremento da densidade de informação geológica entre
1968 a 1979. Não vou explicar esse mapa, porque ele é muito chato, mas dá para
ver que este mapa daqui de cima é um mapa mais limpo. Ou seja, as linhas estão
mais espaçadas. Quanto mais espaçadas as linhas, menos denso o conhecimento
geológico. E, aqui embaixo, o mapa está mais denso. Ou seja, dez anos depois, a
situação já era bastante diferente. Nesse mesmo período, a gente tem esse gráfi-
co pequeno que mostra o incremento das reservas minerais brasileiras entre
1969 e 1979. A linha marrom, de cima, mostra os não metálicos. A linha verme-
lha, os metais não ferrosos. A linha verde, os metais ferrosos e a linha preta, car-
vão mais urânio. Dá para sentir que de novo há uma correlação entre se conhe-
cer e se ter. E importante colocar o seguinte: este gráfico mostra que o investi-
me,nto público realizado através do Departamento Nacional de Produção Mine-
ral decaiu flagrantemente do ano de 1977 para 1980. Decaiu a menos da metade
do que se tinha. E esses dados aqui, calculados pelo colega Elmer Salomão, di-
zem o seguinte: considerando a brusca queda do investimento no ano de 1980,
vamos gastar, com um bom contingente de geólogos, 270 anos para completar a
cobertura de 1:250.000. Duzentos e cinqüenta anos para completar a cobertura
1:100.000. Mil e trezentos anos para completar a cobertura 1:50.000. E, talvez,
depois que o buraco de ozônio da atmosfera estiver grande o suficiente, a gente
tenha completado a cobertura 1:25.000. Mas aí já não vamos precisar mais dela.
Um outro dado interessante é o seguinte: no ano 2.000, teremos aproximada-
mente dois geólogos para cada mil quilômetros quadrados no território, o que
vai representar um total de 16 mil geólogos no País, que é a projeção da forma-
ção nas universidades. E importante aqui ressaltar o que o colega Garzon falou:
Não só a Engenharia de Minas se ressente da perda de pessoal, como a Geolo-
gia também. A busca por estas profissões, com tanto desincentivo, vem dimi-
nuindo, e, com o passar dos anos, isso significa menos gente para colocar a mão
na massa.

Essa figura aqui embaixo aparece num trabalho do colega Oscar Braun, do
CPRM. Mostra as tendências atuais no quadro de recursos minerais no Brasil.
A linha marrom é a linha da intensidade de pesquisa geológica, começando no
ano de 1969 e vindo a té 1988. A linha azul é a linha da demanda nacional por
matérias-primas. A linha verde é a linha dos recursos tecnológicos para produ-
ção e a linha vermelha é a linha das reservas minerais do Pais. Dá para ver que a
demanda foi considerada constante, a intensidade da pesquisa geológica básica
caiu fragorosamente e, por outro lado, os recursos tecnológicos para produção
disponíveis no País e no mundo crescem vertiginosamente, ao passo que nossas
reservas têm um comportamento proporcionalmente inverso, com a queda da
intensidade da pesquisa geológica, ou seja, elas decrescem na medida em que a
pesquisa geológica também decresce, de tal forma que o quadro hoje, se não é
esse, é aproximadamente por aí. Ou seja, reservas que cresceram em função dos
conhecimentos adquiridos na década de 70 e que começaram a decair em função
da paralisação ou quase paralisação dos levantamentos geológicos básicos.

Não quero incomodar os senhores muito com esses gráficos porque fica
uma palestra muito acadêmica. Os senhores me desculpem, mas sou acadêmico.
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Vou colocar aqui os dados do colega Marcus Pereira de Mello, da carto-
grafia geológica em Minas gerais entre os anos de 1934 e 1984. A linha verde
mostra a cartografia na escala de 1:500 a 1:25.000, ou 1:5.000 ou 1:25.000, escalas
grandes. A linha marrom, escalas 1:40.000 1:150.000 e a escala menor que é
1:150.000 na linha preta. Também no Estado de Minas Gerais, fundamental-
mente, a cartografia de grande e pequena escala caiu. Aqueles números corres-
pondentes a 1979 e 1984, se não me engano, o colega que me corrija, se eu esti-
ver errado, analisando os números da tabela dele, vejo que correspondem a al.-
gum incremento que o Instituto de Geociências Aplicadas teve e que a UFMG e
a UFOP tiveram cartografando este Estado entre 1979 e 1984. Ou seja, como o
Instituto de Geociências Aplicadas paralisou esta cartografia, esta linha marrom
também despenca depois de 1984. Está um pouquinho seguro pelo nosso tra-
balho da Universidade, mas não dá para segurar completamente. No gráfico
embaixo, só é a mesma coisa em porcentagem. Os picos estão defasados e, tal-
vez, durante o debate, o colega queira explicar melhor algo sobre o que isso re-
presenta.

Esses dados levaram a Sociedade Brasileira de Geologia a constatar uma
realidade drástica. E olhem que aqui só estou colocando recursos minerais e em
toda aquela listagem estão incluídos recursos hídricos, cartas geotécnicas, le-
vantamentos de solos para agricultura, planejamentos, ocupação urbana etc.

A proposta da Sociedade Brasileira de Geologia é simples no papel. Talvez
não tão simples na prática. A Sociedade Brasileira de Geologia propõe, e, na
reunião, o seu Conselho Diretor em novembro deste ano decidiu levar em nível
de lei ao Congresso Nacional, não exatamente da forma como está aí, mas nessa
linha, a reordenação do setor mineral brasileiro pela aglutinação da sua capaci-
dade técnico-administrativa, convergindo para o estabelecimento de um serviço
geológico nacional, ou que nome tenha, com os seguintes objetivos: planejar,
coordenar e executar os levantamentos geológicos básicos em escalas conve-
nientes para a sua utilização multidisciplinar. Geologia não foi feita só para des-
cobrir jazidas. Planejar, coordenar e executar as pesquisas geocientíficas espe-
ciais com vistas ao conhecimento geológico básico, ou seja, aquelas pesquisas
que avançam e criam metodologia para geração do conhecimento básico. Pro-
mover o desenvolvimento de novas tecnologias com vistas ao aprimoramento
metodológico da pesquisa. Desenvolver, manter, revisar e difundir o sistema
informático e de publicações do conhecimento geológico nacional, ou seja, tem
que haver uma estreita relação entre o que é armazenado, a memória, e o que é
difundido para o usuário. Promover o intercâmbio de conhecimentos, manter
um continuo aperfeiçoamento profissional e científico dos seus recursos huma-
nos, promover a integração e a compatibilização das pesquisas geológicas com
os demais setores e organismos nacionais. E o que mais a Sociedade Brasileira
de Geologia propõe? Ela propõe que as diretrizes desta pesquisa geológica bási-
ca devam ser estabelecidas por um Conselho Superior de Geologia, que deverá
acompanhar e avaliar o desenvolvimento dos programas de serviço geológico
nacional, e será constituído por representantes da comunidade técnico-científica
do setor produtivo do Estado. Essa é a nossa proposição. É claro que isso envol-
ve os interesses mais variados das empresas e dos organismos que já estão no
setor. Esses nomes não são tão feios assim. Conselho Superior de Geologia.
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Ora, no Estado de Minas Gerais, ao que me consta, acabou de ser ressuscitado, e
parabenizo ao Dr. Elmer e a todos aqueles que fizeram por isso, o Conselho Es-
tadual de Geologia e Mineração, que é o quê? E um Conselho Superior de Geo-
logia para o Estado.

Quanto aos outros países, não vou explicar isso aqui, mas fiz questão de
trazer alguns dados: os Estados Unidos da América, grande produtor de miné-
rios, comprador e estocador também, tem o seu serviço de geologia nacional,
vinculado ao Ministério do Interior, com seu organograma administrativo. A
França tem o seu serviço geológico que se chama BRGM, constituído por um
conselho de administração com vários ministérios envolvidos, vários represen-
tantes. A gente está falando de países que fazem Geologia. A Finlândia tem o
seu serviço de geologia nacional, e a África do Sul, um dos maiores produtores
de, minérios do mundo, tem também o seu serviço de geologia nacional. Além
do mais, a Austrália, o Canadá e inúmeros outros países têm o seu serviço de
geologia nacional. Então, montar um serviço de geologia nacional não tem
muitomistério e a gente tem experiência internacional para fazer isto. Então, a
primeira parte da minha palestra está colocada.

A segunda parte é o que vem a ser a possível atuação dos Estados, e gos-
taria de focar o Estado de Minas Gerais, pois não conheço bem a realidade dos
outros.

Em primeiro lugar, quero deixar claro que o que está aqui colocado não
está colocado em termos de documentação para a Sociedade Brasileira de Geo-
logia. E a visão de uma parte considerável dos associados do núcleo Minas Ge-
rais e, em parte, também é minha visão pessoal. Acreditamos que o Estado pode
e deve realizar levantamentos geológicos básicos sem que haja superposição e
em colaboração ou complementação àqueles planejados e ou em execução pelos
órgãos federais. Ou seja, O Estado tem que cumprir aquelas partes que mais lhe
interessam e que não estejam sendo realizadas pelos órgãos federais ou então
ser contratado pelos órgãos federais para executar aqueles levantamentos geo-
lógicos básicos em seus territórios. Há uma gama de alternativas. O importante
é que o levantamento geológico básico seja feito. Por outro lado, o Estado deve
realizar prospecção e pesquisa de recursos minerais, recursos hídricos, que é
uma vertente diferente. Ai é a vertente produtiva mais imediata. Essas realiza-
çôes devem se dor em organismos independentes. Primeiro, acreditamos que
deve haver um órgão autárquico com estrutura e recursos garantidos pelo poder
público para planejar, coordenar e executar os levantamentos geológicos básicos
no Estado de Minas Gerais. Esse organismo, a meu ver, hoje, pode tranqüila-
mente voltar. Ele já existe fluidamente, mas pode aglutinar o que já tem de es-
trutura no Estado, como o Instituto de Geociências Aplicadas, talvez parte dos
quadros excedentes da METAMIG, se ele tiver quadro excedente, partes dos
quadros do CETEC, sem dispensar, é claro, a contratação de pessoal qualificado,
resgatando toda aquela infra-estrutura que existe nesses órgãos para se ter uma
autarquia de serviços geológicos básicos no Estado. Essa autarquia deve ser, do
meu ponto de vista, independente da Empresa Estadual de Mineração. A Em-
presa Estadual de Mineração, a nosso ver, deve existir, sim, mas como uma em-
presa concorrente com as outras similares no setor estatal e privado. Não se de-
ve confundir aquilo que é dever do Estado com aquilo que é atividade para con-
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seguir recursos para o próprio Estado a mais curto prazo, para se evitarem con-
flitos das mais variadas ordens. As atividades também têm planejamentos bas-
tante diferentes. Um fato fundamental é que o Estado de Minas Gerais pouco ou
nada tem se preocupado, principalmente a partir dos dois últimos anos em pro-
mover a qualificação dos seus quadros. Era muito comum, na década de 70, a
gente ouvir o pessoal do CETEC falar assim: "Olha, estou indo fazer pós-gra-
duação", e voltavam qualificados. Hoje, daqueles mil e tantos que o CETEC ti-
nha, os bem qualificados estão nas empresas privadas, que, por sinal, estão re-
cebendo dinheiro do Estado para trabalhar para ele. Então, há uma distorção
flagrante. Se hoje não há qualificação adequada, no passado houve qualificação
e os recursos humanos foram jogados fora.

É importantíssimo garantir o constante aperfeiçoamento destes quadros.
Neste aspecto, quero relembrar que, em Minas Gerais, existe uma fundação que
foi instituída com essa finalidade. Ela se chama Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais. Acredito que os órgãos estaduais estejam situados
em comum acordo com a FAPEMIG, que, infelizmente, não tem sido ativa, co-
mo deveria ser. A propósito, tive recentemente a grande felicidade de ver que
ela não morreu completamente. A FAPEMIG poderia oferecer facilidade para
estudo de especializações e pós-graduações em institutos de ensino superior na-
cionais e internacionais. Deixo registrado que acho essencial que a FAPEMIG, ou
que nome ela tenha, como fundação de pesquisa do Estado, seja também um
órgão, um sistema, uma estrutura qualquer para fazer levantamento geológico
básico, garantido pela Constituição deste Estado.

Em quarto lugar, a autarquia, para levantamento geológico básico, deve
ser, fatalmente para Minas Gerais ou qualquer outro Estado, o centro armaze-
nador e difusor do conhecimento geológico sobre o nosso Estado, ou seja, deve
ser a memória de Minas sobre a geologia. O que isso significa' Temos hoje uma
memória geológica bastante dispersa. O órgão estadual tinha de acreditar nisso.

Em penúltimo lugar, tanto uma autarquia estadual a este nível, para reali-
zação de levantamento geológico básico, como uma empresa estadual de mi-
neração, devem ser submetidos à mesma Secretaria de Estado. Acho que esta
Secretaria já existe. Ela se chama Secretaria de Minas. Ela não saiu na lei, ela
ainda está no papel. Ela pode não existir com móveis por exemplo, mas existe,
que eu saiba, em direito.

Em sexto lugar, um problema que me aflige e que acho fundamental é
que a Constituição Estadual garanta a ressurreição, o reordenamento e o desen-
volvimento definitivo dos órgãos públicos em Minas Gerais. Isto é simples. Não
há como produzir riqueza de espécie alguma com o trabalho de um ocupante de
um cemitério, a não ser roubando o ouro dos dentes dos mortos. Muito obriga-
do.

1.5.1 - DEBATE

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Após a palestra do
Dr. Antônio Carlos Pedrosa , também da Sociedade Brasileira de Geologia, pas-
saremos aos debates. Com a palavra, como debatedor, o Dr. Helder Dinelli.
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O DR. HELDER DINELLI - Gostaria de parabenizar o Dr. Antônio Carlos
Pedrosa, que, em sua palestra, demonstrou realmente aquilo que já é do conhe-
cimento do setor mineral, que é o desconhecimento do subsolo mineiro. Real-
mente, não só no Brasil, mas particularmente em Minas Gerais, em escalas
compatíveis para uma análise mais profunda, e pela descoberta de jazidas ou
mesmo para referência de outros setores, há um desconhecimento. E por quê?
Pela falta de recursos a que sempre foi relegado o setor mineral. O setor mineral
sempre se debateu com a falta de recursos. Talvez, politicamente, não seja muito
vantajoso alocar recursos para o setor mineral, porque poderá não trazer votos.
Esquecem-se, no entanto, que, muitas vezes, os efeitos multiplicadores do setor
mineral são imensos.

Sou daqueles que consideram que se deva dar o anzol para se pegar o pei-
xe, e não dar o peixe. O social tem de ser feito ligado ao econômico. Portanto,
acho que esse é um dos problemas sérios em que se debate o setor mineral.

Com a nova Constituição, abre-se a perspectiva de se dar à mineração não
só a cólaboração governamental mas a obrigação de apoiar, estimular, organizar
e estruturar o sistema de geologia. Realmente, é imprescindível que haja racio-
nalização de ações. Não se pode começar a criar órgão afoitamente. Deve-se ra-
cionalizar o sistema.

Concordo com o Dr. Pedrosa, quando diz que não cabe à empresa de mi-
neração fazer levantamento geológico básico. Acho que deveria haver um setor
institucional. Poderá, sim, a empresa prestar seus serviços, mas sempre tem de
haver uma ordenação do sistema, que permita que uma autarquia, uma supe-
rintendência, ou que nome for dado, tenha a memória do subsolo do Estado.

A prospecção e a pesquisa também são indispensáveis. Vemos, nos dados
apresentados, a necessidade de se conhecer realmente o sub-solo. Sobre o as-
pecto de qualificação dos quadros, trata-se de um problema muito sério, e te-
mos procurado, inclusive, na empresa estatal, dar alguma ênfase a isto. Ainda
não está ao meu gosto. Temos alguns elementos na França estudando; mas, in-
felizmente, os recursos são parcos e não podemos investir mais. Mas é necessá-
ria a reciclagem. As tecnologias desenvolvem-se a passos largos, e temos de ter
os profissionais sempre reciclados dentro da nova realidade mundial.

Como já foi dito aqui, é imprescidível fortalecer o sistema institucional, o
sistema das empresas estatais de mineração, não com o intuito de concorrerem
com a iniciativa privada. O sistema de empresa estatal de mineração tem o seu
papel, que é importante, que é justamente, como já disse pela manhã, o de ala-
vancagem do setor, levando ao setor privado a minimização de seus investi-
mentos, para que possamos, no amanhã, não ter o problema de ver as nossas
indústrias recorrendo à importação, para obtenção da matéria-prima. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Prof. Cláudio Scliar, da UFMG.
O PROF. CLÁUDIO SCLIAR - Gostaria também de parabenizar o colega

Antônio Carlos Pedrosa pela sua apresentação, e dizer que é difícil debater essa
questão. Eu, também como geólogo, concordo integralmente com a proposta da
SBG, quanto à necessidade de um serviço geológico nacional.

Talvez para aqueles que não militem na área não seja tão evidente a im-
portância do que se chama geologia básica. Parece que o colega Antônio Carlos
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conseguiu passar, sem dúvida, aspectos da importância de que se reveste a
geologia básica para o Pais, ainda mais agora, quando na Constituição fica explí-
cita a questão da propriedade mineral ser da União. E não se pode conceber al-
guém que tenha posse e que não conheça oque existe.

Já foi abordado aqui o famoso ufanismo de o Brasil possuir grandes ri-
quezas minerais, o que, infelizmente, já deu "pano para manga" para muitas de-
silusões. E nós, geológos, inclusive, sabemos que, infelizmente, muitas vezes,
eram ilusões mesmo. Mas não sabemos a fundo, porque não temos ainda uma
geologia básica de áreas importantíssimas deste País, ambientes importantíssi-
mos que, em muitas partes do mundo, estão se mostrando e se tornando gran-
des reservas minerais. Como exemplo, quem diria que no chamado proterozói-
co, o Grupo Bambu[, em Minas Gerais, se poderia encontrar petróleo! E está lá a
PETROBRÁS furando gás. E um gás que pode até se tornar reserva importante,
como as que existem na China e em outros países. E no ano passado, começou-
se novamente a pesquisar.

Assim, o ufanismo que existiu foi, sem dúvida alguma, às vezes até negati-
vo. Creio que todos devem lembrar-se do clima que se criou com o período do
ouro. Quantas e quantas empresas se voltaram para o ouro! Havia problemas na
área da construção civil, da construção de estradas. Muitas empresas de constru-
ção começaram a investir naquele ano. Mas investir como? Como já foi citado
aqui, criaram-se os garimpos e as grandes empresas, sem nenhuma condição
técnica de encaminhar seus trabalhos e, na base do ufanismo, muitas vezes es-
ses garimpos não conseguiram nada. Na grande maioria das vezes, nada conse-
guiram e desistiram de investir no setor, dizendo que não era bom. Não era bom
por quê? Não era bom, muitas vezes, porque não se conseguia encaminhar de
uma forma correta os seus trabalhos.

Tudo isso aí é a base. E a base, para nós, geólogos, é muito clara: é o que
se chama de geologia básica, é a necessária formação do serviço geológico na-
cional neste País.

Como profissional, já trabalhei em áreas da Bahia, inclusive onde havia
cinco empresas estatais trabalhando, mapeando e desenvolvendo trabalho na
mesma área, em concorrência entre elas, sem trocar informações, inclusive. Isso,
infelizmente, continua acontecendo. Era o RADAM, a CPRM, o Caraiba, a Se-
cretaria de Minas, o CBPM e outras mais - isso na Bahia; mas podemos ver esse
tipo de situação em vários outros lugares.

Recordo-me, o colega Nélson está aqui, há mais ou menos dez anos o
RADAM mapeou áreas em Goiás, que já estavam mapeadas na mesma escala
pela CPRM. É uma situação que tem de ser resolvida. Temos de ter um serviço
geológico nacional que consiga responder a esse tipo de questão.

Também me parece que, ao nível do Estado, ele deve ter uma preocupa-
ção maior quanto à pesquisa e quanto à prospecção. Não me parece que o Esta-
do deva ter um papel ao nível da geologia básica. Depois, podemos até discutir
esse termo, exatamente, em termos de escala, o que seria isto. Mas, de qualquer
forma, parece-me que o Estado de Minas Gerais tem de ter um arcabouço ins-
titucional que permita que ele, a partir de uma geologia básica, feita por um ser-
viço geológico nacional, detalhe aqueles ambientes, aquelas regiões, aquelas
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áreas, aqueles projetos que são de maior interesse para o Estado. Isso seria de
extrema importância.

Um dado que um colega estava levantando há pouco tem de ser visto: é a
questão da aplicação de IUM, até hoje. A Nação, o DNPM, o CPRM, esse com-
plexo conseguiu mapear aquilo que vimos e o companheiro António Carlos co-
locou no quadro, com 10% de IUM, e os Estados com 70% do IUM. E o que fi-
zeram? E complicado isto. Inclusive, temos que discutir a questão do 1CM. Como
é que vai ser aplicado?

O DR. HELDER DINELLI - Só um detalhe: esses 70% dos Estados não são
repassados para a mineração.

O PROF. CLÁUDIO SCLIAR - Exato. Essa é a questão. Mas, tudo bem.
Então, a questão, no nível de Estado, em especial no do Estado de Minas Gerais,
acho que estamos num local onde o decoro tem que ser o maior possível, sem
dúvida, é uma calamidade pública. Infelizmente, o pouco que havia no setor mi-
neral está quase destruído. No CETEC, no IGA e na coitada da Secretaria de Mi-
nas, qúe tentou e começou a fazer alguma coisa, infelizmente equipes sérias ex-
tremamente importantes, com técnicos que foram se forjando, enquanto grupos
de trabalho foram totalmente desativados num toque assim de que "é melhor
do outro jeito", ou "vamos estudar como fazer", e não se fez nada para frente e
destruiu-se o que havia para trás.

Acho que as questões que o Nélson levantou aqui, como a questão do Es-
tado de Goiás, temos vários outros Estados, como a Bahia, Paraná, São Paulo e
outros com organismos do setor mineral atuantes, e aqui em Minas Gerais, infe-
lizmente, este setor mineral está sendo golpeado de tal forma que o próprio pes-
soal do setor fica se perguntando: "Por quê? O que eu fiz de mal?" Porque as
coisas vão acontecendo e não se sabe de onde vêm. Porque os empresários es-
tão contra esse desmantelamento, assim como os profissionais, os técnicos, a
maioria dos políticos, no nível da Assembléia Legislativa, onde se recebeu o
apoio de todos os Deputados, de todos os Partidos, contra esse desmantela-
mento. Então, o que está acontecendo' Então, para dar continuidade, acho que é
importante se escutar aqui, e gostaria de dar a palavra ao meu colega João Cé-
sar, ex-Superintendente da ex-Secretaria de Minas, que é, talvez, quem melhor
possa fazer este gancho de como poder se colocar a questão da pesquisa da
geologia básica em termos do Estado. Houve uma experiência importante na
Secretaria de Minas, no nível de Superintendência, e eu gostaria que o João Cé-
sar ocupasse o resto do meu tempo, porque seriam dados bastante importantes
neste sentido. Muito obrigado.

O SR, PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Esta Presidência
quer levar a público que o Dr. João César Pinheiro está nos assessorando neste
Simpósio e sobre a vida institucional da Secretaria de Minas e Energia tem
muito conhecimento e é oportuno que ele se manifeste.

O SR, JOAO CÉSAR PINHEIRO - Eu agradeço à Mesa, ao colega Cláudio,
e gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o convite que acabei de
receber, para participar, na Casa Legislativa do Estado, de um debate no próxi-
mo dia 15, o qual vai enfocar o item "a mineração no Estado e a questão tecno-
lógica". Fui convidado para me pronunciar durante dez minutos e acho até que a
indicação deve ter surgido da Comissão de Minas e Energia. Agradeço penhora-
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damente e me coloco à disposição dos colegas empresários do setor mineral,
para trazer a este debate, no dia 15, as questões relacionadas à tecnologia mi-
neral.

Com relação à Secretaria de Minas e Energia, é muito fácil contar a sua
história. Ela viveu dois anos, e neste período passaram por lá cinco Secretários.
Destes, o Deputado Gil César, o único parlamentar que por lá passou, teve uma
idéia política interessante, que foi a criação do Conselho Estadual de Geologia e
Mineração, para formular a política mineral do Estado. Dentro desta formulação
estavam as questões relacionadas com o levantamento geológico básico. Mas
ele não teve o tempo suficiente para que o CEGEM se posicionasse em relação a
isto. Daí para frente, começamos a fazer, junto com Sociedade Brasileira de
Geologia e ouvindo as outras entidades de classe do empresariado, como
IBRAM, algumas reuniões e seminários, onde se debateram as questões de
geologia básica do Estado. Depois surgiu a idéia de se montar um plano diretor
de geologia básica no Estado, um plano decenal, que estivesse protegido dessa
rotatividade administrativa e de intenções dos administradores que passassem
pela estrutura. Foram contratados alguns consultores de peso, corno o Professor
Brossard, que se integrou à equipe e estava pensando em que tipo de escala
abordar o problema, como e quando abordá-lo, quais seriam os sítios mais pro-
pícios para o começo do trabalho, quais seriam as vantagens da integração com
as empresas de mineração, com as universidades, com os institutos de pesquisa,
enfim, com todo o universo que compõe a geologia básica. Infelizmente, dois
meses depois de iniciado esse trabalho, a Secretaria foi desativada, a equipe foi
demitida, eu voltei para a METAMIG a convite do Dr. Hélder, para assessorá-lo
na Presidência, e a coisa morreu por aí. Então, é uma história melancólica, que
tem de ser retomada, para que seja avaliada tanto do ponto de vista político co-
mo técnico. A participação do Estado na geologia básica é importante em de-
terminados tipos de escalas e regiões, diante do equacionamento das seguintes
questões: para que fazer geologia, onde, como e por quê? Porque este País é
imenso, o território estadual também, e muitos são os aspectos ligados à geolo-
gia básica. Dentre estes aspectos está o da mineração, que é muito importante
para o Estado e para o País.

O SR. PRESIDENTE - Daremos a palavra, agora, ao Dr. Nélson SalIes
Guzzo.

O DR. NÉLSON SALLES GUZZO - Gostaria de lembrar duas questões:
uma é a dos recursos hídricos, que é a questão de uma bagunça nacional. O có-
digo dos recursos hídricos existia e ninguém sabe onde o meteram, e a bagunça
nesta questão, no Brasil, é uma coisa complicada. Vai passar também a ser uma
responsabilidade dos governos estaduais o acompanhamento e a fiscalização da
questão dos recursos hídricos nos seus respectivos territórios. E uma questão
que tem de ser analisada no conjunto das necessidades de reformulação do sis-
tema de mineração.

Outra questão é o problema do ufanismo. Esta é uma questão fundamen-
talmente política. Esta questão passava pela não-discussão da realidade, isto é,
não se discutia se aquele levantamento geológico básico que o País estava de-
senvolvendo naquele determinado momento era importante para o Pais ou não.
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Muitos empresários foram levados para o setor de mineração, sob a égide de
que iam ganhar muito dinheiro, e foram enganados em determinados momen-
tos sobre a realidade do próprio setor. Na verdade, conduziu-se isto de uma
forma muito pouco séria no País, e isto passa, inegavelmente, pela questão da
transparência desses programas, da participação efetiva da sociedade na defini-
ção desses programas. A dificuldade para se descobrirem as minas no Brasil vai
aumentar, porque, na verdade, a coisa não se vai achar indefinidamente a não
ser que a natureza tivesse colocado aqui as anomalias numerológicas. Na verda-
de, num país de dimensões continentais, descobriram-se muitas coisas ainda em
escala de fotoindice e olhando com um determinado nível de facilidade. A ten-
dência, após estes 20 ou 25 anos, é aumentar em grande proporção a margem
de risco do investimento. Esta é uma questão que diz diretamente aos empresá-
rios do setor. A procura de novas áreas vai rareando inevitavelmente, devido à
dificuldade de se encontrarem jazidas minerais, principalmente, minerais afio-
rantes.

A questão do CETEM passa também pela questão nacional, porque estão
sendo sucateados também a CTRM e o CETEC, aqui, em nível nacional. Então,
na verdade, o segmento que trabalhava em termos de dados básicos para o País,
seja da geologia básica, seja em tecnologia mineral, está sendo sucateado.
Realmente, nos quatro ou cinco últimos anos, o que assistimos foi a um total su-
cateamento disto. Acho que isto não é interesse dos empresários. Então, quem é
o responsável? Por que isto? E apenas um descaso, um setor que não consegue
se justificar do porquê da sua importância para ter verbas para tocar isto. Acho
que temos de cavar um pouco nesta questão e, principalmente, ter uma justifi-
cativa que demonstre a nossa importância no nível da economia nacional. Esse
sucateamento eu vejo até de vozes se levantando desta forma: "a pesquisa, no
Brasil, vai cair, porque as empresas internacionais não vão investir mais em pes-
quisa". Temos de pensar muito seriamente, porque a pesquisa no Brasil, princi-
palmente no que diz respeito a esta área básica, seja pelo Governo Federal, seja
pelos Estados, está sendo sucateada há muito tempo. E quem faz a pesquisa
geológica no Pais, quem vai fazer mais levantamentos realmente não são as
empresas internacionais. Acho que nós poderemos, tranqüilamente, fazer isto
até com apoio de países estrangeiros, como o Canadá e a Alemanha. Mas, ine-
vitavelmente, a questão não passa pelo interesse de empresas específicas, sejam
elas nacionais ou internacionais. Por isto, mais do que nunca, o Estado terá um
papel fundamental e aí, mais uma vez, os Governos Estaduais não pderão deixar
"esta peteca cair".

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RUBENS GARCIA) — Assumindointeri-
namente a Presidência da Mesa e dando continuidade, convido o Sr. Arnaldo
Gramani, da APROMIM, a usar da palavra.

O SR. ARNALDO GRAMANI - Nós, que já atuamos muito intensamente
na SBG - Sociedade Brasileira de Geologia -, ficamos realmente orgulhosos de
vê-Ia aqui tão bem representada pelo colega Antônio Carlos Pedrosa Soares.
Realmente, sua exposição foi muito feliz e didática, para ilustrar os nossos ilus-
tres Deputados a respeito desta questão, que no setor já é antiga, mas que, na-
turalmente, aqui, neste âmbito, é uma questão moderna e deve ser tratada com

93



muito interesse. Eu quero retomar a questão que foi colocada no começo da
palestra do Prof. Antônio Carlos.

O que está se discutindo hoje, neste Simpósio, é a preparação das pro-
postas do setor, da comunidade e da sociedade para a Constituinte Estadual.
Então, eu me permitiria apresentar dois tópicos muito importantes para serem
pensados. Penso que, no geral, a Constituição foi muito feliz, mas em alguns
detalhes - como este que vou colocar aqui, acho que pecou por excesso. Diz en-
tão o art. 21: 'Compete à União organizar e manter os serviços oficiais de esta-
tística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional". Mas, em seguida,
no seu art. 22, ela coloca uma questão preocupante: "Compete privativamente à
União legislar sobre sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia na-
cionais." Então, de certo modo, tira um grau de independência da Constituinte
Estadual, o que, no meu entender, é inapropriado. Nós temos também muita
consciência, como mineiros que somos, da soberania regional sobre um conhe-
cimento básico. Como a União restringiu a ela esta questão, achei inadequado, e
a proposta é no sentido de que haja um certo grau de adaptação para que se
possa contornar esta restrição constitucional.

Num segundo ponto, gostaria de levantar aqui a questão quantitativa de
tempo, recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros para enfren-
tar esse grande projeto que seria o conhecimento básico da geologia. Não foi
colocada aqui a parte mais moderna desse processo, que é a parte em que a
CPRM retomou os levantamentos básicos, há três anos atrás, a partir de 1985, e
até, talvez, como resultado da pressão da sociedade, da comunidade, e este pro-
cesso então foi reiniciado. Eu tomo esses novos dados para fazermos aqui um
cálculo simples, a fim de se aquilatar o tamanho da tarefa que temos pela frente.
Em três anos, a CPRM mapeou e ainda não está completamente entregue o pro-
duto do mapeamento total, 60 folhas, 1 para 100 mil, no Brasil inteiro, no projeto
do levantamento geológico de base, de 1985 a 1981.

Em Minas Gerais, temos dez folhas dessas 60. Trabalhando em cima des-
sas 60 folhas, em três anos, significaria que, como Minas Gerais tem aproxima-
damente 250 folhas, 1 para 100 mil, tirando uma parte que já estaria mapeada,
nós teríamos, neste ritmo de CPRM, 70 anos para mapear Minas Gerais, na base
de três folhas por ano, que é o que nos cabe do total. Esse ponto é muito rele-
vante, porque se coloca, muitas vezes, que cabe à União, que compete à União e
somente à União esse tipo de trabalho. Entendemos que é um trabalho que tem
de ser somado ao trabalho dos Estados, principalmente em Minas Gerais, em
função da posição que ocupa não só em relação ao setor mineral mas, como
também o nosso colega colocou, no setor hidrico, setor de planejamento, setor
de meio ambiente e tudo mais. Imaginemos, para colocar números mistos. -.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Gostaria de inter-
romper, por um segundo, para registrar, no recinto do Plenário da Comissão, a
presença do nosso ilustre Presidente da Assembléia, Deputado Neif Jabur, a
quem convidamos a assumir a Presidência dos trabalhos.

O SR. ARNALDO GRAMANI - Retomando a minha exposição, cheguei a
conclusão que teríamos que dispor de 70 anos, no nível de atuação somente fe-
deral, para ter o Estado mapeado em 1 para 100 mil. E vejam que o nosso colega
Antônio Carlos colocou, como meta razoável, até 50 mil e 25 mil. Mas eu fiquei
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em 100 mil, que seria uma escala razoável para todo processo de levantamento.
Então, a proposta de realmente incorporar a proposta que a CBG traz aqui - que
a PROMIM neste momento também incorpora e apóia - é que o Estado de Mi-
nas Gerais também se envolva nesse processo. E é então, particularmente, pro-
pícia a ocasião da Constituinte mineira para incorporar no seu bojo essa tarefa
do conhecimento geológico do Estado. Era isto que eu tinha a colocar.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Daremos, agora, a
palavra ao ilustre debatedor, Deputado Gil César Moreira de Abreu, ex-Secretá-
rio de Minas e Energia.

O DEPUTADO Gil CÉSAR MOREIRA DE ABREU - Sr. Presidente da As-
sembléia Legislativa, Sr. Presidente da Comissão de Minas e Energia, na parte
da manhã estive aqui, ainda que rapidamente, por uns 40 minutos ou 1 hora, e
voltei à tarde porque eu seria debatedor do Dr. Telêmaco da Silva, que é Diretor
da Receita Estadual da Secretaria da Fazenda. Comunico ao Presidente da Mesa
que o Dr. Telêmaco não pôde comparecer porque se encontra em Brasília. Fiz
algumas observações na parte da manhã e vou fazer algumas considerações ge-
néricas para os senhores, particularmente sobre aquilo que acho importante,
que é exatamente o trabalho que vai ser desenvolvido pela Assembléia Legislati-
va do Estado. Já tive oportunidade de discutir esses assuntos (não sei se o João
César está aqui, como outros colegas). E a primeira coisa que fiz, quando Se-
cretário de Estado, foi ouvir os geólogos. Fizemos várias reuniões, e quero insis-
tir nisso porque acho que o quadro me parece ser o mesmo até hoje. Nós não
temos uma política mineral no Brasil, o que é muito fácil de constatar.

Acabei de ouvir que temos que esperar 70 anos para que talvez tenhamos
um mapeamento geológico adequado.

Quando assumi a Secretaria, pude coletar informações dos geólogos e da
própria METAMIG. Basta dizer que a METAMIG tem uma estrutura que perma-
nece até hoje, e tenho certeza que o Elder está lutando para mudá-la, e tem o
Diretor Comercial, que é indicado pela Oposição da Assembléia Legislativa. Não
precisa nem explicar. Isto é um festival do Stanislaw Ponte Preta. As pessoas
que fazem parte da Diretoria da METAMIG têm que ter um perfil, porque senão
como é que vai caracterizar a empresa. E é o Presidente que vai assumir. Acho
que é uma das coisas que tem que ser reformulada, que precisa de lei, que é
exatamente a estrutura da empresa, de tal maneira que ela possa ser voltada
para o setor e contando com a Diretoria especializada. Pode ser até que o pes-
soal que for indicado para Diretor tenha qualificações, mas acontece que isto não
é, no meu entendimento, a função da Assembléia Legislativa. Este é o meu
ponto de vista pessoal. Em segundo lugar, quando falei em política, foi porque
as dificuldades que tivemos administrando a Secretaria, eram exatamente as de
conseguir informações. Cheguei à conclusão de que perdemos um tempo imen-
so. Conversamos com o DNPM, fizemos uma visita ao CPRM, e descobri que,
praticamente, as escrituras estavam todas paradas. Tentamos fazer convênios
para contratar o pessoal da CPRM para trabalhar na METAMIG, a fim de mobili-
zar mais o setor. Mas e o papel do Estado? Estou falando da minha experiência.
Então o que acontece nesse direcionamento que a Assembléia vai colocar como
proposta no setor? O IUM nunca voltou para o setor. Já discuti isso com alguns
colegas Deputados, particularmente com o Deputado Jairo Magalhães e fiz até
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um projeto na Casa para dirigir o recurso do IUM para o setor. Então, é preciso
um trabalho da sociedade, particularmente dos interessados, junto aos Deputa-
dos, para dizer da importância que tem essa vinculação, já que o IUM desapare-
ceu e veio o ICMS, cujas alíquotas vão ser também estabelecidas na Assembléia.
O importante é que os senhores interessados se mobilizem junto aos Deputados.
Na sessão dos trabalhos das Comissões, cada Deputado tem a sua preocupação
específica, o seu ângulo de ver as coisas. O que aconteceu na Assembléia Nacio-
nal Constituinte foi que alguns setores da sociedade trabalharam bem, fizeram
Iobbies eficientes, fizeram-se presentes e conseguiram convencer a maioria dos
Deputados a votarem por diversos esquemas e a pressão legítima ou ilegítima
foi a que funcionou.

Tive oportunidade de levar várias vezes representantes das cidades mine-
radoras para conversar, e todas as lideranças tiveram um tempinho para receber
as cidades mineradoras. Conseguimos levar representantes da Vale do Rio Doce
para discutir. Fizemos uma reunião com trinta e tantos Deputados. A Bancada
me delegou competência para convocar a Vale para discutirmos e ampliarmos o
nível de informações.

Que o Deputado Delfim Ribeiro me perdoe, porque estou falando generi-
camente, mas acho que os senhores têm que preparar algum documento, bem
sintético, junto àqueles com quem têm relacionamento pessoal, conseguir uma
reunião, mobilizar a Comissão do Presidente Delfim Ribeiro e mostrar aos De-
putados a realidade do setor mineral. Falei sobre política. Em Brasília fui conver-
sar algumas vezes com o Dr. Belfor, particularmente, sobre uma área que nos
interessa muito no Estado, que é a parte de pedras e de ouro. Não conseguimos
ver um caminho, saber o que, no momento, pensa o Governo Federal sobre a
política mineral. Estive, nesses dois anos, de correria em Brasília, tentando
acompanhar a Constituinte. Vou dar um exemplo que caracteriza muito bem a
falta de verticalização de decisões de uma política direcionada, estabelecendo o
que é e o que não é prioritário dentro daquilo que o Governo Federal deve fazer
no nível de investimento. Porque isso aconteceu com uma empresa para a qual
trabalhei, no mesmo governo, ela transitou do Ministério do Desenvolvimento
Urbano para o Ministério dos Transportes. A EBTU - Empresa Brasileira de
Transportes Urbanos - estava no Ministério dos Transportes. Ai foi para o Mi-
nistério de Desenvolvimento Urbano e agora voltou para o Ministério dos
Transportes. Um problema que se tem agora nessa balbúrdia, quando, aqui de
manhã, ouvi dizer que temos problemas, mas temos homens pequenos para re-
solver os problemas, e a realidade é essa mesma. A gente faz um desabafo, mas
dentro da realidade, procurando fazer com que a coisa funcione dessa maneira.

Para encerrar, vou dar um exemplo: fui discutir com Cid Carvalho a ques-
tão do metrô de Belo Horizonte, eu e o Deputado Israel Pinheiro. Isso já tem 15
dias. Felizmente, o encontramos sozinho, de manhã, na Comissão. Ele nos expli-
cou alguma coisa da Ferrovia Norte—Sul. Eu disse a ele que o metrô de Belo Ho-
rizonte está tendo um grande prejuízo. São só 17 Km e faltam 23. Ele me disse
que tinha grande dificuldade. Então eu indaguei a ele sobre o submarino atômi-
co. São 37 milhões de cruzados na proposta do Governo para se construir o
submarino, que está embutido dentro de um negócio de recuperação da Mari-
nha brasileira. O Governo Federal queixou-se muito da Comissão de Orçamen-
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to, dessa descentralização, e isto é fundamental para que a sociedade se mani-
feste, porque, se a Comissão de Orçamento vai errar, ela erra muito menos que
o Governo.

Estou insistindo nisso para os senhores se mobilizarem com os Deputados
da Assembléia Legislativa do Estado e explicarem a importância do setor mine-
ral, como é que está funcionando, como pode funcionar. Estamos muito mal
atualizados no nível de informação, e, pelo que já conversei, as Prefeituras estão
ainda mais mal informadas. O que se vê é um alarde muito grande.

O alvará de pesquisa ou direito de lavra tem que ser registrado no municí-
pio. Foram três ou quatro meses de trabalho para se conseguir isso. Por que a
empresa mineradora tem medo de Prefeito? O registro do alvará vai dificultar
alguma coisa? Não, vai permitir que a sociedade local se informe melhor. O su-
jeito vai se informar, vai saber o que vai acontecer na cidade dele. Este é um
direito elementar que tem a Prefeitura na gestão de seus interesses de negociar
com o empresário, abertamente.

Em segundo lugar, esse fundo de exaustão, que gerou também uma con-
trovérsia imensa. Será que os Deputados da Assembléia não terão o bom senso
de sentar com os senhores e discutir? Ninguém quer quebrar o setor. Quem é
que quer quebrar o setor? Pelo contrário, queremos que o setor cresça. Vamos
nos sentar e conversar abertamente. O que é o fundo de exaustão? Qual é a ali-
quota suportável? Se isso acabou com o IUM, o IV, o ICMS, que vai ter um efeito
sobre o qual já li uma centena de comentários e que depois passaremos os arti-
gos para o João, o que acontece? Terá que se estabelecer uni mecanismo, que
me parece foi estabelecido, em caráter preliminar pelo CONFAS, numa reunião
recente lá em Brasília, que permite que essa cobrança não seja pelo menos infe-
rior ao IUM anterior e também não afete o setor não só internamente como
também na área de exportação. Acho que os empresários têm que sair do casu-
lo. O que senti em Brasília até no último dia de discussão lá, vi o Zé Mendo, é
que o pessoal já tinha desaparecido, porque achava que ia cair urna catástrofe
sobre o setor. Catástrofe coisa nenhuma' Por que não? Porque decentralizou-se
o poder. O poder está aqui agora. O poder é capaz de negociar. A Brasília é que
todos vão, na maioria das vezes desnecessariamente. Deputado não é para ser
despachante de Prefeito do interior. Não é para ir lá pedir um despacho do Pre-
sidente da República, para arranjar 5 milhões de cruzados para pôr no municí-
pio. Isso não existe em nenhum lugar civilizado. Só existe neste País: a socieda-
de ser obrigada a fazer uma campanha nos jornais para que se tapem os buracos
das estradas ao mesmo tempo em que se constrói a Ferrovia Norte-Sul. Isso é
só no Brasil. Está morrendo gente todos os dias nas estradas. Então, a sociedade
tem que se mexer paro tapar os buracos, porque acabou o dinheiro na operação
desmonte. Então, a realidade é essa e ninguém foge dela. Agora, no nosso setor,
e estou falando nosso porque trabalhei nele e aprendi muito pouco, porque fo-
ram só dois anos, o que fazer? Procurar os Deputados, mobilizar os Prefeitos.
Cadê os Prefeitos ? Deviam estar aqui discutindo com os senhores. Vocês têm
que ir à METAMIG e montar uma estrutura de tal maneira que chegue a infor-
mação, ainda que pequena, porque ninguém entende nada dessa discussão. Se
você conversar na Câmara de Vereadores de Itabira, conforme já conversei so-
bre essa discussão, eles dizem: "O que vai acontecer quando a Vale acabar' O
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que é esse ICMS e não sei o quê?" Temos que montar uma estrutura para que
sejamos razoavelmente bem informados. E os senhores, que são razoavelmente
bem informados, têm que vir aos Deputados, porque são eles que têm que levar
esse tipo de informação às regiões mineradõras. Têm que discutir e ver o que se
pode fazer, se se pode industrializar alguma coisa. As vezes, a Vale reclamava
comigo do meu empenho e certas coisas e tal. Eu só queria que a Vale se sentas-
se com o Estado para discutir os investimentos no Estado. E o mínimo que se
pode exigir de empresa pública. E ela se sentar com o Estado e dizer: "O que vai
acontecer? Porque eu não sei nada".

Os senhores me desculpem se me alonguei um pouquinho e, também,
antes de terminar, vi o contrato que a METAMIG acabou de fazer. Não sei se o
Élder falou sobre isso, mas, pelo que li e pelo que o João me explicou, ela vai
mobilizar o seu pessoal e alocá-lo à própria empresa. Então, acho que essa é
uma boa maneira de começar a tentar mobilizar a iniciativa privada em conjunto
com a empresa estatal. Essa é uma boa maneira de se fazer a coisa num jogo
aberto e muito claro.

Para encerrar, também gostaria de dizer aos senhores que não tenho re-
ceio de que aquilo que a Constituição fez, possa, a meu ver, prejudicar o setor.
No meu entendimento, o Estado tem que, cada vez mais, se abrir à iniciativa pri-
vada, mal sabendo o que quer. O que o Estado quer? Se eu disser aos senhores
que, quando estava na Secretaria, não sabia o que queria, porque não tinha in-
formações... e era assim: vamos lá, vem cá, vamos conversar com a PETRO-
BRAS. Conversamos com a PETROBRAS 18 vezes. Dezoito reuniões. Cada vez a
PETROBRÁS mandava um camarada diferente à reunião. De repente, manda-
ram o gás para São Paulo. E estamos assim até hoje. Agora, vão inaugurar o gás
lá e nós até hoje estamos chupando dedo. Por quê? Eles têm mais informações
do que nós. Ai um determinado Ministro disse:

"Não, é porque eles trabalham melhor do que vocês"! Pronto. Acabou-se
o assunto. Então o que os senhores precisam fazer, no meu entendimento? E es-
se contato e a Assembléia Legislativa tem que chamar as empresas aqui. Cha-
mar a Vale do Rio Doce e perguntar: como é que é? O que é que vai acontecer?
Esse corredor da Vitória-Minas vai virar um corredor de grãos? Transportar
grãos e não sei o quê7 Na medida em que a gente ia ouvindo os outros colegas
lá em Brasília falarem sobre isso, por exemplo, o Guerreiro, apaixonado, sofrido
lá na região, cada um falando sobre o enfoque regional do problema mineral, a
gente verificava o quê? Verificava que era como se nosso Estado de Minas Ge-
rais fosse diferente. Diferente nada! Nas minhas conversas com os geólogos a
gente vê que, na realidade, e agora é a oportunidade de se fazer isto, nunca hou-
ve uma política mineral lastreada. Lastreada em quê No trabalho junto ao po-
der legítimo, que é a Assembléia Legislativa, com compromissos que o Estado
vai ter que assumir. A Assembléia tem que conseguir vincular alguma coisa para
que esse quadro ridículo aí, de não termos nem mapeamento, seja resolvido.
Daqui a pouco, quando conseguirmos ter mapeamento, já acabou o interesse do
minério. Aí vem a cerâmica fina etc. e tal. Quando tivermos o mapeamento, nos-
sas cidades mineradoras já se acabaram e não precisamos de mais nada. E essa
a modesta contribuição que quero lhes dar. Se os senhores fizerem o que vi fa-
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zer em Brasília alguns setores com muita competência, vocês ficariam até es-
pantados.

Eu estava querendo até mudar de gabinete, porque o meu ficava localiza-
do na primeira porta depois da entrada do elevador. Havia gente que ia lá todo
santo dia. O fobby mais eficiente que tem neste País é o dos engenheiros da PE-
TROBRÁS. Eles têm um time que mora lá, que entra e sai, e vem carta em cima
do camarada, e vêm telefonemas, e mobilizam todo mundo. Isso todo santo dia.
E os senhores têm que fazer isso. Sair do casulo e não ficar só nessas reuniões.
O Lúcio me telefonou, dizendo que ia a Brasília tomar o café da manhã. Eu con-
segui levar os Deputados. E olhem que são 53. Os senhores têm que vir para cá
pedir ao Presidente da Casa, pedir ao Delfim Ribeiro e às outras Comissões, em
bloco: queremos falar sobre o problema mineral. Tenho a certeza de que os se-
nhores não conseguirão 100%, mas conseguirão 70%. Tem que ficar em cima,
permanentemente. Essa é a única maneira no exercício, hoje, daquilo que pode
acontecer na Assembléia, em termos dos interesses reais do setor mineral, se os
senhoes se mobilizarem. Acho que quem hoje falar que os geólogos têm que fi-
car de um lado e os empresários de outro está brincando. Acho que temos que
costurar tudo isso e ver o que é interesse conjunto e defendê-lo dentro da Casa,
que é a Assembléia Legislativa, que hoje passa a ter poderes para equacionar
e traçar um rumo mais adequado àquilo que todos queremos, que é uma política
mineral para o nosso Estado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Queremos, em
primeiro lugar, registrar a presença da ilustre Deputada Maria Elvira em nosso
Plenário. Queremos também dizer ao Plenário que não foi possível contar com a
presença do Dr. Telêmaco Silva, Diretor da Receita do Estado, uma vez que ele
foi a Brasília participar da reunião do CONFAS. Ligou-nos dizendo que chegaria
às 17 horas, trazendo inclusive notícias das decisões que se deram ontem lá no
CONFAS, mas não chegou. Em virtude da ausência do Dr. Telêmaco, vamos
abreviar o término de nossos trabalhos. A Presidência quer aproveitar a oportu-
nidade para dizer ao ilustre Deputado Gil César Moreira de Abreu, que passou
por esta Casa, nosso colega, nosso amigo, a preocupação que temos em res-
guardar os interesses do nosso Estado no setor mineral. Nós entendemos, De-
putado Gil César, e nesse particular me permito falar também pela Mesa, com a
aquiescência do nosso ilustre Presidente, que nos honra com a sua presença,
Deputado Neif Jabur, que há duas coisas importantes nessa hora, as quais serão
objeto de profunda reflexão no que diz respeito à política mineral do nosso Es-
tado. A primeira é o Poder Legislativo, que passou a ter atribuição, com a Nova
Constituição, de redigir a adaptação de nova Carta Estadual à Federal. Nesse
particular, temos artigos, como o 23 e Outros mais dispositivos da Carta Federal,
que nos permitem, em nível estadual, inserir aqui instrumentos institucionais
capazes de definir, gerenciar e fiscalizar uma política mineral no nosso Estado.
Não podemos abrir mão dessa oportunidade e, para tanto, como proceder? Qual
é o modus operandi? O modus operandi foi a Comissão de Energia. Minas e Meta-
lurgia abrir suas portas às entidades diferentes do setor mineral. E o que fizemos
hoje, ao lado da Comissão de Meio Ambiente.

Um dos empresários aqui presentes disse que esta reunião se reveste de
importância especial, pois temos aqui 35 entidades diversificadas do setor mi-

99



neral, uma das maiores reuniões que se fez até hoje em Minas. Então, a Comis-
são de Energia, Minas e Metalurgia, seguindo uma filosofia da Mesa Diretora da
Assembléia, abre as suas portas para esse Simpósio que estamos realizando
hoje e terminando agora, continue com as suas portas abertas para receber de
cada entidade e de todos os interessados sugestões formalizadas. A partir da
próxima semana, o que se debateu aqui amplamente com temas diversificados e
importantes hoje, será fornecido às entidades que estão participando desse
Simpósio. Essa deve ser a contribuição do Poder Legislativo nessa hora de mol-
dura de uma nova Constituição Estadual. E com mais um detalhe: a Mesa da As-
sembléia, numa demonstração de alta sensibilidade, com uma comissão de De-
putados, elaborou um Regimento Interno para a Constituinte Estadual capaz de
acolher propostas de pessoas físicas e jurídicas num prazo de 50 dias a partir da
promulgação desse Regimento. E um tempo material suficiente para que toda a
sociedade mineira participe da elaboração da nova Carta Estadual. Essa é a con-
tribuição do Poder Legislativo nesta hora importante, e é uma contribuição tam-
bém numa hora em que a classe política se acha muito desacreditada e precisa
resgatar a sua imagem de credibilidade pública.

Ao lado do Poder Legislativo, tivemos o cuidado de convidar também a
representação do Poder Executivo, que se deu aqui hoje com a presença do Se-
cretário Luiz Goulart, da Indústria, Mineração e Comércio. Por quê? Porque en-
tendemos que o Poder Executivo precisava participar com a sua proposta neste
momento difícil que estamos vivendo. Porque uma coisa é institucionalizarmos
mecanismos capazes, na nova Carta, de resguardar os interesses do Estado e
muitas das valiosas propostas que o Deputado Gil César nos trouxe agora. Outra
coisa é a operacionalização, a administração disso. E preciso também que, à se-
melhança da preocupação do Legislativo, o Executivo tenha sensibilidade para
manter uma estrutura operacional capaz de gerenciar e fiscalizar a área mineral.
Isso nos preocupa muito. A Secretaria de Estado de Minas e Energia, que existia
de fato e de direito, existe hoje apenas de direito, no papel. Temos em Minas
Gerais uma infra-estrutura, a METAMIG e Outros órgãos importantes de apoio
com recursos humanos qualificados, mas estamos sentindo em Minas que os
órgãos de fomento e de pesquisa não estão sendo levados em consideração com
a importância que eles representam na estrutura de poder da administração pú-
blica. Então, o que lembramos aqui, nesta hora, com a responsabilidade even-
tual de Presidente da Comissão de Energia, Minas e Metalurgia da Assembléia, é
que a preocupação e a responsabilidade que nós todos do Poder Legislativo te-
mos é inserir, na mesma Carta, dispositivos capazes de definir e ajudar no pro-
cessamento de uma nova política mineral para Minas. Só assim poderemos dar
ao setor mineral do nosso Estado aquilo de que ele realmente precisa e merece.

Não estando presente o Dr. Telêmaco Silva , Diretor da Receita Estadual,
passaremos à fase de encerramento de nossos trabalhos, tendo a honra e a ale-
gria de passar a palavra ao nosso ilustre Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Neif Jabur.

A todas as entidades que aqui compareceram, aos professores, aos experts
da área de mineração, que nos abrilhantaram neste Simpósio, os nossos since-
ros agradecimentos e a certeza que damos a cada um e a todos que aqui vieram
que estamos de portas abertas para dialogar com sinceridade, com abertura, em
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defesa do setor mineral, pois entendemos ser Minas um Estado importante no
campo mineral.

Essa importância de Minas precisa ser resguardada por nós, mineiros.
Muito obrigado a todos.

1.6— ENCERRAMEMTO

O DEPUTADO NEIF JABUR - Exmo. Sr. Deputado Delfim Ribeiro, Presi-
dente da Comissão de Energia, Minas e Metalurgia; Dr. Hélder Dinelle, Presi-
der)te da METAMIG; Dr. Antônio Carlos Pedrosa, representante da Sociedade
Brasileira de Geologia; Secretário e Deputado Federal Gil César Moreira de
Abreu; meu caro colega Deputado Rubens Garcia; Deputada Maria Elvira; Srs.
Deputdos, minhas senhoras, meus senhores, inicialmente, gostaria de agrade-
cer a oportunidade que me é dada por este ilustre Presidente da Comissão de
Energia, Minas e Metalurgia, que é o Deputado Delfim Ribeiro, e neste momen-
to, abro um parêntese para dizer da eficiência de sua pessoa e do orgulho em tê-
lo como Deputado da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pois
S.Exa. vem-se portando de maneira brilhante, tanto nos seus trabalhos normais,
nesta Assembléia Legislativa, como também na Assembléia Constituinte.

Como sempre tenho dito, nós, mineiros, temos uma incumbência maior,
que é a de elaborar a Constituição mineira, o que é, por si só, uma responsabili-
dade que não tem medida.

Minas é a síntese de nosso País. Minas é o espelho do Brasil. Assim, levo
meus cumprimentos ao Presidente desta Comissão, Deputado Delfim Ribeiro.

Meus senhores, no momento em que a IV Assembléia Constituinte mineira
inaugura seus trabalhos, elegendo como principio basilar a participação efetiva
da sociedade na elaboração da futura lei fundamental do nosso Estado, quere-
mos louvar a feliz iniciativa da Comissão de Energia. Minas e Metalurgia e da
Comissão de Defesa do Meio Ambiente, neste Simpósio que temos a honra de
encerrar e que oferece elementos valiosos aos Constituintes mineiros, para que
possam levar a cabo, com êxito, a importante e difícil tarefa que ora se inicia.

A mineração encontra-se fortemente ligada ao destino desta terra mineira,
tendo determinado a formação de nossas primaveras povoações. Deu, ainda,
desde os primórdios da nossa história, a tônica da economia mineira, sendo a
principal responsável pelos ciclos de prosperidade ou de empobrecimento que
aqui ocorreram e, finalmente, como para sacramentar esta vinculação, encontra-
se escrita no próprio nome do Estado, que invoca as minas que fazem a riqueza
do povo mineiro.

Nos dias hodiernos, o assunto ganha maior interesse na medida em que o
setor mineral representa fator determinante no desenvolvimento no Brasil e de
Minas Gerais.

Uma política mineral sucedânea às necessidades políticas presentes, cujos
fundamentos devem ser assentados na Constituição Federal e na Constituição
do Estado, terá que contemplar, especialmente, quatro aspectos: o social, o eco-
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nômico, o científico-tecnológico e o ambiental. Enquanto se explora o subsolo
riquíssimo que irá alimentar o progresso de outras unidades da Federação ou
mesmo de países transformadores da matéria-prima, nossa gente continua a ter
condições de vida subumanas.

Torna-se imperioso que os abundantes recursos nacionais de que é pródi-
ga a terra mineira possam reverter em benefício do nosso povo e resgatá-lo do
subdesenvolvimento.

Sob o ponto de vista econômico, urge uma reflexão sobre o intervencio-
nismo estatal. Em contrapartida, torna-se necessário que os empresários do se-
tor de mineração não descurem da dimensão social de suas atividades.

O Estado, exercendo a função normativa, contribui para o estabelecimento
de um equilíbrio entre a justa busca do lucro e os interesses fundamentais da so-
ciedade. As atividades mineradores encontram-se entre as que mais se ressen-
tem da ausência de uma política de incentivos à pesquisa científica, visando à
sua modernização.

Não obstante os admiráveis esforços das instituições, inclusive mineiras,
muito existe por fazer. A consciência dos brasileiros com relação aos problemas
ecológicos é relativamente recente. Não vai longe o tempo em que chaminé sig-
nificava progresso.

Felizmente, hoje, a comunidade nacional faz da preservação ambiental
uma das suas principais preocupações. Ao traçar as diretrizes para o setor mi-
neral, terá o Constituinte, pela frente, o desafio de perseguir a harmonização da-
queles quatro fundamentos a que nos referimos.

Sob certos aspectos, a Constituição Federal deixa parcos espaços à iniciati-
va do legislador estadual, no que se refere à política mineral. Podemos depreen-
dê-lo da leitura do art. 2, do item 12, que atribui à União competência privativa
para legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia.

Contudo, a Lei Maior deixa entrever vastos campos abertos à criatividade
do Constituinte Estadual, o que nos autoriza acentuar as perspectivas otimistas
com relação aos caminhos apontados por este Simpósio.

Se, por lado, considera o texto constitucional como bens da União os re-
cursos minerais, inclusive os de subsolo, por Outro, concede aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municípios participar dos resultados da exploração desses
bens.

Tal pensamento vem ao encontro de uma inspiração progressista e demo-
crática, que atende aos reclamos da justiça social, ao fazer com que revertam em
benefício das populações regionais os recursos da terra.

No capítulo referente à pesquisa científica e tecnológica, vislumbram-se
possibilidades imensas. Os efeitos das normas constitucionais, que foram ela-
boradas em nível estadual, terão influência benéfica no desenvolvimento da re-
gião, e os resultados que se farão sentir a médio e curto prazo estarão inseridos
no esforço do Brasil para a modernização do setor.

O texto constitucional estabelece para o minerador a obrigação de recu-
perar o meio ambiente degradado. Compatibiliza-se, assim, de forma sábia, a
exploração econômica com a manutenção da qualidade ambiental. Se a agri-
cultura, a extração madeireira e a implantação de pastagens, por serem intensi-
vas, determinaram a destruição de boa parte da nossa Mata Atlântica e, mais re-
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centemente, o desmatamento arrasador da Amazônia, a atividade minerária, por
seu caráter pontual, é perfeitamente adequável à manutenção.

Desta forma, a mineração bem produzida pode ser fator de desenvolvi-
mento econômico, inteiramente conciliável com a preservação do nosso patri-
mónio ecológico.

A Constituição Federal atribui aos Estados competência concorrente para
legislar sobre meio ambiente e, na coragem para aceitar o desafio e elaborar
normas que possam, efetivamente, influenciar a busca nesta conciliação, reside a
esperança de legarmos a nossos filhos e netos um lugar onde ainda se possa vi-
ver de uma forma bastante saudável.

Como se pode constatar, grande é a nossa responsabilidade como Consti-
tuintes Estaduais. Ela, entretanto, não nos assusta, na medida em que espera-
mos contar com a participação de toda a comunidade mineira.

Este é um dos itens que sempre acentuamos com bastante evidência: há
uma necessidade da participação de toda a sociedade mineira, de todos os seg-
mentos de Minas Gerais, para que possamos elaborar uma Constituição que ve-
nha a atender não só às reivindicações do povo, de nossa gente, mas para que
possamos elaborar uma Constituição à altura destas nossas Gerais.

Este Simpósio ofereceu um canal privilegiado para que nossa sociedade
pudesse se integrar em nossos trabalhos.

E por isso que, mais uma vez, em nome da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais, felicitamos o Presidente deste Simpósio, Deputado Delfim
Ribeiro, os organizadores e aqueles que, com a sua presença, contribuíram para
enriquecer nossos debates.

Esta Assembléia, em nome de Minas, agradece a inestimável colaboração
de todos. Muito obrigado.
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2° PAINEL DO SIMPÓSIO -POLÍTICA MINERAL"
24 de outubro de 1989

TEMA

"MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE
NO

VALE DO JEQUITINHONHA



2.1 - ABERTURA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Há número regi-
mental. Declaro aberta a reunião da Comissão de Energia, Minas e Metalurgia.

Esta reunião tem uma finalidade especial: a promoção do 2° Painel do
Simpósio "Política Mineral" tendo como tema a Mineração e Meio Ambiente no
Vale do Jequitinhonha.

Minhas senhoras, meus senhores, o Poder Legislativo do Estado de Minas
Gerais acompanhou, nos últimos dias e meses, toda a problemática que envol-
veu o nosso Vale do Jequitinhonha, no que diz respeito aos aspectos de ordem
econômica, social e ambiental. Acompanhou pari passu as temáticas do Governo
e as atividades que se desenrolavam no Vale e, como Casa representativa do
sentimento dos mineiros, achamos por bem fazer dela, a Assembléia Legislativa,
o palco para a discussão ampla de todos esses problemas.

Essa iniciativa teve a participação e a promoção da Comissão de Energia,
Minas e Metalurgia e da Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa,
esta presidida pelo ilustre Deputado Ronaldo Vasconcellos, bem como tem tido
aqui na Assembléia o interesse, o cuidado e a preocupação do ilustre e nobre
Deputado Mendes Barros e de tantos outros colegas que, associados a nós, têm
revelado a preocupação com a situação do Vale do Jequitinhonha.

O apoio é dado por instituições que são do conhecimento e do respeito de
todos os mineiros e brasileiros como o IBRAM, o DNPM, a APMIG, AMDA, o
CCN, o SNG, SME, SBG, ASSEMG e ABBIO. A co-promoção é da Associação
dos Municípios do Alto Jequitinhonha, do Médio Jequitinhonha e do Baixo Je-
quitinhonha.

Tudo isso se deu para se desenvolver um trabalho associativo, onde pu-
déssemos discutir, ampla e profundamente, todos os problemas do Vale.

Ao final, chegaremos a um relatório que vai pertencer aos anais da As-
sembléia. Será publicado ipsis litteris no órgão oficial e amplamente divulgado
para ser discutido com o Governo.

Portanto, pretendemos fazer deste Simpósio um estudo e uma avaliação
séria, para que a mineração e o meio ambiente do Vale do Jequitinhonha selam
levados à tona e para que a primeira seja considerada uma atividade altamente
importante e que precisa ser preservada, assim como precisa ser preservado o
meio ambiente, para que tenhamos uma conexão harmônica entre atividades
económicas, sociais e ambientais.

Por tudo isso, iniciaremos os nossos trabalhos tendo a alegria de ouvir a
Dra. Maria Dalce Ricas, a quem tenho o prazer de convidar para fazer sua pales-
tra, na qual falará da preocupação da sociedade civil com a preservação am-
biental do Vale do Jequitinhonha. O coordenador deste painel será o Deputado
Ronaldo Vasconcellos e o Dr. Cláudio será o comentarista.

Com a palavra, a Dra. Maria Dalce Ricas.
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2.2 -CONFERÊNCIA

A DRA. MARIA DALCE RICAS - Bom dia a todos os presentes. Agradeço,
em nome da Associação Mineira em Defesa do Meio Ambiente, como também
agradeço em nome das demais entidades que participam da luta em defesa do
Vale do Jequitinhonha, o convite feito pelo ilustre Deputado, para que partici-
pássemos deste debate e colocássemos o ponto de vista da comunidade am-
bientalista, no que se refere à questão do rio Jequitinhonha.

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que represento uma entidade civil,
sem fins lucrativos, independente de interesse político, de partido, de empresas
ou do Estado, uma entidade cujo compromisso é a defesa do meio ambiente. Só
que, de forma alguma, é uma defesa do meio ambiente apenas sob a ótica con-
servacionista, ou seja, é uma defesa que pressupõe uma continuidade do pro-
cesso econômico, fundamental, obviamente, à sociedade, mas que este desen-
volvimento se dê de forma compatível com a Associação do Meio Ambiente.

Eu diria que represento aqui o sentimento, cada vez mais forte, da socie-
dade, de que este País está sendo saqueado cada vez mais, de que foi saqueado
nos últimos anos em nome de um progresso que não chegou, de uma miséria
que se alastra. O Jequitinhonha é um exemplo bem claro, bem contundente, e
ainda existe, lamentavelmente, aquela mentalidade de que a punição é o preço
necessário do progresso, uma miopia da maior parte do empresariado, que ape-
nas saqueia sem ter qualquer compromisso com a preservação do meio am-
biente, com o interesse público, como se as duas coisas fossem excludentes. E o
pior: a iniciativa privada, aliada ao Estado, geralmente corrupto, se exclui da so-
ciedade como um todo. Queiram ou não, aqueles que agem dessa forma irão
colher os maus frutos de uma sociedade mal orientada.

Eu diria que temos um confronto maior em nível político, econômico e
cultural, porque, de forma alguma, se pretende compatibilizara questão do meio
ambiente apenas no Estado, apenas no segmento privado. E claro que não ig-
noramos que é uma questão cultural. Se nós tivéssemos a felicidade de ter um
Governo preocupado com este assunto e a felicidade de ter um empresariado
que percebesse a importância, a inteligência que é compatibilizar esta atividade
do meio ambiente, nós teríamos uma tarefa gigantesca pela frente, que é a ta-
refa cultural. Boa parte do meio ambiente se deve a essa forma como a socieda-
de encara a natureza. Não podemos nos esquecer de que uni caçador, por mais
mal que cause à fauna, nem se compara com a implantação de uma monocul-
tura, por quilômetros e quilômetros, sem qualquer preocupação com critérios
ambientais. Não podemos, simplesmente, partir do famoso argumento de que é
preferível educar, pois, enquanto isto, as coisas vão sendo destruídas. Creio que
este confronto que deveria existir ficou bem claro com relação ao Jequitinhonha.

Pelas informações oficiosas que temos, o Sr. Governador, nas suas idas ao
Vale do Jequitinhonha, já se dizia enjoado das reclamações e, segundo informa-
ções, ele teria dito que, ao invés de pedir escolas, hospitais, o que ele mais ouvia
no Vale era o pedido de que salvasse o rio Jequitinhonha. Em função disto, teria
desencadeado essa ação de fechamento das empresas mineradoras e dos ga-
rimpos. Sem absolutamente desconhecer os erros cometidos, continuamos
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achando que existiram saldos positivos e saldos negativos. Também não desco-
nhecemos que a questão foi enfocada de tal forma que se colocou a mineração
como o maior vilão do rio Jequitinhonha, esquecendo-nos de que ele é um filete
de água em relação ao que era anteriormente.

Recentemente, participei de um seminário em Coronel Murta e fiquei im-
pressionada com a degradação do solo na região. Isto é um círculo vicioso, pois,
quanto maior a miséria, mais miséria se tem. O solo está eródido, lixiviado, e ca-
da vez mais se utiliza fogo, agravando ainda mais a situação.

Creio que esta abordagem unilateral por parte do Governo, não resolven-
do a situação do garimpo, representa orna atitude eleitoreira. Mas, dentro desse
enfoque eleitoreiro, tenho a impressão de que eles não esperavam a reação que
houve. Ou seja, não esperavam que, fechando o garimpo, as coisas continuariam
dessa forma, refletindo na emoção e no desespero da população no Vale do Je-
quitinhonha, a qual, através da nossa participação nesta luta, muito colaborou
para salvar o referido Vale.

Eu disse que há ainda saldos positivos, pois tive o prazer de nadar no rio
neste fim de semana. Mas desafio aqueles que falam que o rio ainda está em
Mimas condições, permitindo beber sua água, lavar roupas e utilizá-la na cozi-
nha. Essa região possui cada vez menos água. Por isso, acho que a participação
popular nesse processo é extremamente importante. Assim, não pretendemos
cometer os erros já assinalados. Este movimento serviu de apoio ao órgão am-
biental do Estado, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, servindo tam-
bém à Policia Florestal e o IBAMA. Assim, o povo do Vale do Jequitinhonha, em
geral, teve uma participação muito ativa.

Não sei se vocês viram os relatos em relação ao fechamento da ponte, os
quais foram de 'congestionar" a garganta. O pessoal estava tão emotivo, que foi
difícil para a polícia se locomover entre eles. Disseram-me que a Rede Glodo
precisou utilizar uma ambulância para passar de um lado para outro. A preocu-
pação em relação ao índice de estupidez caracterizado pelo Vale do Jequitinho-
nha é tão grande, que já se fala em usar armas, devido ao desespero da popula-
ção. O pior é que esse desespero não é da classe média empobrecida e não é
daqueles que ficam falando que meio ambiente é assunto de poeta, mas é da
população.

Em Coronel Murta, encontrei-me com urna velhinha que só sabia dizer:
"Graças a Deus". Da mesma forma, verifiquei a situação das lavadeiras nas mar-
gens do rio.

Assim, fico indignada com aquelas pessoas que se recusam a ver a impor-
tância do rio e se recusam a ver a necessidade de se mudar o quadro ambientei
do Vale do Jequitinhonha. Esse processo de participação popular, que forçou a
manutenção de uma situação, deixou bem clara a miséria encontrada no meio
ambiente. Assim, preservar o meio ambiente é uma questão de investimento so-
cial.

A enorme política que existe naquele Vale, com a construção da barrragern
da CEMIG, representa uma atitude demagógica do Governo e não irá resolver
em nada a atual situação.

Então, quero deixar bem clara a postura do empresariado, que ainda teima
em desconhecer a demanda da sociedade civil e em desconhecer a importância
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da questão ambiental. Eu trouxe, mais uma vez, o relatório feito pelos próprios
órgãos ambientais (COPASA, CETEC etc), que mostra, de forma inequívoca, que
o próprio Estado está mudando a participação das empresas no que se refere à
poluição do rio Jequitinhonha. Tenho fotografias de empresas como a INHOSA,
do Vale... e a ..., desviando diretamente a água e os rejeitos de cascalho de mi-
neração para dentro do Jequitinhonha. Há também um gráfico que foi feito a
partir de uma coleta parcial, mas que mostra claramente que abaixo... sobe a
mais de 2.000%. Quer dizer, acho que temos de ter um limite para duvidar das
coisas e suponho que esse seja o limite: um dado apresentado num relatório.

Fico também surpreendida com o fato de que acabou por se concluir que
houve erro de forma. Então, as empresas estão voltando com a força de um
mandado judicial, porque foi desconhecido todo um processo jurídico. Está cer-
to. Digamos que seja as regras da democracia. Mas, por outro lado, pergunto:
será que essas empresas não têm conhecimento de que desde 1935 é proibido
poluir água pública? Será que não têm conhecimento de que desde 1935 é proi-
bido poluir água pública? Será que não têm conhecimento da importância do rio
Jequitinhonha? Então, juridicamente, pode até estar correto. Mas politicamente
isso demonstra que eles, realmente, não estão nem um pouco interessados na
questão ambiental e que, se permitirem, essa situação continuará. Dentro desse
quadro, algumas empresas tinham uma postura diferente e continuam dispostas
a manter essa postura também por causa da questão do garimpo, que vem des-
conhecer as condições inerentes ao mesmo, foi também enganosa. Não acredito
que qualquer garimpeiro desconhecesse que é proibido poluir o rio Jequitinho-
nha, não acredito que qualquer garimpeiro desconhecesse que abaixo daquele
rio existem milhares de pessoas dependentes dele.

Está bem clara, também, a carência dos órgãos públicos, tanto no que se
refere à forma de condução do processo, que acabou tomando forma negativa,
como à carência de infra-estrutura. Além disso, querem, de repente, "dar uma
de gente boa", como se a situação do Vale do Jequitinhonha não tivesse sido
denunciada pela própria população do Vale e pelas entidades ambientalistas,
como se há muito tempo não tivessem pedido providências. Mas quem dá ré-
deas à questão é o momento político, que forçou esse tipo de situação. Está
também clara, infelizmente, a falta de informação da sociedade civil a respeito
do que acontece no Vale do Jequitinhonha, do que é um garimpo, de como
agem as empresas mineradoras. Sei disso porque estou representando uma en-
tidade da sociedade civil e cheguei à conclusão de que também estavámos mal
informados, de que existiam muitas informações que deveríamos saber e que
não sabíamos. Infelizmente, atribuo isso a uma falha dos órgãos ambientais, que
deveriam ter a obrigação de informar à população o que acontece nos órgãos do
Estado. A AMDA, por exemplo, é uma entidade civil que vive basicamente do
voluntarismo de algumas pessoas e que não tem um corpo técnico capaz de fa-
zer vistoria no Jequitinhonha, ou de realizar análise, ou mesmo de elaborar um
relatório. Então, ficou bem clara a carência da sociedade civil, que muitas vezes
leva um preconceito para o próprio movimento e para a própria comunidade.

Para encerrar, eu gostaria de dizer que, de qualquer forma, apesar da for-
ma, tivemos resultados positivos. Em primeiro lugar, tivemos oportunidade de
ampliar o nosso leque de ações e travar contatos muito positivos com o setor
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empresarial, de conhecer mais de perto o setor de garimpagem e de ver as con-
seqüências disso como um todo para o Estado. Por exemplo, tivemos uma reu-
nião plenária em que foi criada a deliberação que beneficia.., sobre uma série de
padrões - com os quais, inclusive, não concordo totalmente - pelas empresas e
em que percebemos a irritação de algumas empresas, de alguns representantes
de empresas mineradoras não só do Vale do Jequitinhonha mas também de
outras áreas que lá estavam. E impressionante a irritação dessas empresas. Ha-
via lá alguns representantes de multinacionais que estavam simplesmente irrita-
dos com a tentativa de se limitar a atividade de mineração em benefício da pre-
servação do rio. Agora, que direito têm essas pessoas de poluir aquele rio? Tudo
bem, concordo em que algumas das condições propostas lá são absurdas, mas a
gente sente a irritação deles, como quem diz: que direito vocês têm de nos limi-
tar?

A irritação a gente sente como se fosse assim: que direito vocês têm...?
Desde quando isso é importante para nós? E a prepotência da iniciativa privada
que aihda se julga dona, aliada e apoiada pelo Governo, pelo poder público,
historicamente comprometido com ela.

Quais as conseqüências que tivemos? Tivemos uma conseqüência política.
o Dr. Oto Jacob, Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia, resolveu, após a
pressão que houve, após a insatisfação da iniciativa privada, mudar a composi-
ção, numa intenção claramente visível de enfraquecer a participação da socieda-
de civil, talvez com a pretensão de permitir que a atividade econômica do Estado
se faça independentemente da preservação do meio ambiente. Não sei quais as
intenções dele, mas, pela forma como fez, só podemos entender desse jeito. Isso
é para vocês verem a importância do assunto. Tão importante, que gerou um ti-
po de atitude arbitrária do Secretário de Ciência e Tecnologia, que pretendeu,
dessa forma, enfraquecer a nossa participação dentro do órgão de deliberação
máxima, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental.

O Movimento Popular do Vale do Jequitinhonha teve um crescimento
violento. Hoje, temos vários movimentos em formação e tivemos a oportunida-
de de conhecer os Prefeitos da região, que tiveram também a oportunidade de
entender a questão de uma forma mais ampla.

Ressaltamos, também, o contato que tivemos com o setor empresarial,
que nos mostrou o outro lado da questão. Ele nos colocou a possibilidade de
não sermos tão radicais, a ponto de pensar em cessar completamente a ativida-
de de garimpagem, mas, sim, batalhar para que essa atividade se faça no sentido
de minimizar os impactos ambientais.

Terminaria com a seguinte questão aos representantes da garimpagem,
aos representantes das entidades (infelizmente, hoje, só estamos aqui o Carlos e
eu): daqui para frente, vejam-se também como participantes da sociedade civil.
Que não se coloquem como um terceiro Poder. Estado, empresariado e socie-
dade civil. Que se evite a gravidade desse tipo de confronto e que a força das
empresas também se direcione no sentido de cobrar do poder público o com-
promisso com o Vale do Jequitinhonha como um todo. A questão não é só a
mineração, é o Vale do Jequitinhonha como um todo. A questão é o desmata-
mento, é a erosão, é a miséria social. E que as empresas, em vez de continuarem
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minerando e sujando o rio Jequitinhonha, utilizem também o seu poder para
beneficiar o Vele como um todo.

22.1 - COMENTÁRIOS
PROF. CLÁUDIO SCLIAR

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) - As-
sumimos o papel de Coordenador deste Seminário e gostaria de parabenizar o
nosso colega de Assembléia e de Comissão Deputado Delfim Ribeiro, por ter
tomado a iniciativa de promover este encontro: "Mineração e Meio Ambiente no
Vale do Jequitinhonha".

Agradecemos as palavras iniciais da Sra. Maria Dalce Ricas e convidamos o
nosso colega da Universidade Federal de Minas Gerais, do Instituto de Geocién-
cias, Prof. Cláudio Scliar, para fazer parte da Mesa. Gostaria de comentar que,
tendo participado desses encontros como Presidente da Comissão de Defesa do
Meio Ambiente, seja aqui, na Assembléia, seja no Plenário do Conselho de Polí-
tica Ambiental, exercendo, inclusive, o nosso poder de Deputado, fazendo com
que o Estado se manifestasse e também publicasse a Deliberação Normativa n9
001189, estivemos, também, na cidade de Coronel Murta participando de um de-
bate com a Associação Ecológica e Cultura daquela cidade e também na cidade
de Araçuaí conversando e debatendo com os Vereadores daquela região.

Passamos a palavra ao Prof. Cláudio Scliar, que disporá de cinco minutos,
um pouco prorrogáveis, para fazer seus comentários a respeito da palestra pro-
ferida pela ilustre companheira de lutas ambientais, Sra. Maria Dalce Ricas.

O DR. EVALDO GARZON - Solicitaria dessa Presidência que a Associação
Mineira dos Engenheiros se fizesse presente com alguns comentários, que se-
riam inseridos em algumas das palestras.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCONCELOS) - Esta Ca-
sa é aberta e democrática. A Associação dos Engenheiros de Minas terá oportu-
nidade de falar e participar dos debates. Com a palavra, o Dr. Cláudio Scliar.

O DA. CLÁUDIO SCLIAR - Já tivemos oportunidade, em outros momen-
tos, de falar sobre o desmantelamento que ocorreu no Estado de Minas Gerais,
dos órgãos públicos, das Secretarias que estariam ligadas diretamente ao setor
mineral e ao meio ambiente. Este, sem dúvida, é um dos problemas mais sérios
que temos em Minas. Exatamente, por isso, tivemos uma grande surpresa, co-
mo geólogo, como professor de universidades, ao ver um decreto extrema-
mente autoritário, com uma série de erros técnicos, também bastente autoritário
na maneira de fazer realizar a paralisação da mineração no Vale do Jequitinho-
nha. Não que essa mineração não tenha problemas - a nossa colega já deixou
bem claros todos esses problemas - mas, por esse desmantelamento anterior de
órgãos que poderiam encaminhar soluções para o problema, ficamos com uma
grande dúvida, pois não sabemos até onde foi essa atitude política. Infelizmente,
essas coisas levantam uma grande poeira. Nós, geólogos, também somos cha-
mados cientistas da terra e, como tais, não só procuramos os bens minerais,
como também precisamos ter uma grande preocupação com a preservação do
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meio ambiente. Hoje, sem dúvida, a preservação do meio ambiente antecede a
qualquer preocupação de valor econômico de um determinado bem mineral. A
natureza deve ser preservada, é onde vivemos. O bem mineral pode ser apro-
veitado em vários locais.

Outra questão importante é que o Vale do Jequitinhonha, por uma série
de razões geológicas, é uma parcela de crosta terrestre onde se acumularam
muitos bens minerais ao lado de enorme pobreza. Essa riqueza mineral não é só
do diamante e do ouro. Gostaria de ler a relação de alguns dos bens minerais
que são extraídos do Vale do Jequitinhonha. São eles: ametista, berilo, calcário,
cianita, cromo, diamante, feldspato, estanho, grafita, litio, manganês, gemas, mi-
ca, ouro, pedras coradas. Existem ainda os que não são extraídos nem explora-
dos, como alumínio, fosfato, cobalto, granada, níquel, platina, titânio e urânio.
Essa lista foi publicada pela METAMIG. São muitas as riquezas minerais con-
centradas nesta região. Elas têm que ser extraídas. Isso faz parte do desenvolvi-
mento da região.

Á ntecede à exportação desses bens minerais a preservação do meio am-
biente. E inadmissível tentar fazer a exportação dessa enorme riqueza lá acu-
mulada, que pode trazer grandes benefícios para aquele povo e todo o País, de
forma que degrade o meio ambiente.

Outra questão que gostaria de salientar refere-se aos garimpos do Vale do
Jequitinhonha. Na próxima palestra teremos oportunidade de discorrer a res-
peito, mas, sem dúvida, trata-se de um setor informal da economia brasileira,
que precisa ser muito bem regulamentado. Um setor informal que fabrique re-
lógio em Cascadura ou em Betim não prejudica tanto as pessoas, porém, um
setor informal que não segue a legislação num tipo de indústria que está des-
truindo o meio ambiente, ai, sim, a coisa é muito séria. Esse setor informal tem
de ser muito bem balizado. Não dá para aceitá-lo nesse tipo de indústria, como
também não dá para aceitá-lo numa indústria de alimento que não tenha a mí-
nima regulamentação. De repente estamos comendo alimento que não tem a
mínima regulamentação. Vejo o setor mineral da mesma forma. Estamos des-
truindo nosso amanhã com um setor em que não existe controle algum.

Outra questão refere-se às próprias empresas. Em Geologia Económica, a
economicidade está ligada ao teor e a uma série de outros fatores. A medida que
esse teor diminui, precisa-se ter volume cada vez maior. Existem muitos bens
minerais que são passíveis de economicidade, principalmente quando a minera-
ção já tem muitos anos e tem pagas todas as despesas que realizou. A economi-
cidade pode diminuir assim seus teores e cada vez minerar volumes maiores,
porque já fez os gastos em termos de implantação. Isso, sem dúvida alguma,
acarreta problemas seríssimos. Essa economicidade das grandes empresas - e
aqui me estou referindo principalmente à Tejucana - de conglomerados, de alu-
viões, onde há teores baixíssimos em diamantes, tem que ser discutida pela so-
ciedade, tem que ser avaliada para se ver até onde vai esse teor. E que se, para a
empresa, é econômico, em termos de produção ambiental e recuperação do
meio ambiente pode não ser.

Essas eram algumas das questões que gostaria de levantar com relação ao
titulo desta palestra, dizendo que concordo plenamente com o expositor quando
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afirma que nós somos a sociedade civil.
Muito obrigado.

2.2.2 - DEBATE

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) -
Agradecemos as palavras iniciais do Dr. Cláudio Scliar.

Solicitamos aos companheiros presentes que façam uma corrigenda no
folder onde se lê "Associação dos Profissionais de Mineração de Minas Gerais —
APMIG", na 5 palestra, leia-se "Associação Profissional Mineira de Geólogos-
APMIG".

Iniciaremos nossa fase de debate comunicando, porém, que, como come-
çamos atrasados e cada um de nós tem o seu tempo cronometrado, teremos que
diminuir o tempo do debate.

Gostaria ainda de esclarecer que a Assembléia Legislativa, através da Co-
missaõ de Energia, Minas e Metalurgia e da Comissão de Defesa cio Meio Am-
biente, procura sempre reunir diversos segmentos envolvidos nessas questoês,
buscando soluções não apenas políticas, mas também as mais adequadas para
os problemas das áreas. Esse é o papel da Assembléia Legislativa.

O Deputado Delfim Ribeiro, Presidente da Comissão de Energia, de Minas
e Metalurgia, e eu, Presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, enten-
demo-nos muito bem e temos feito um trabalho nesse sentido.

Discute-se a possibilidade da existência do garimpo ecológico. A Associa-
ção dos Garimpeiros de Diamantina já começou a se organizar em cooperativa,
obedecendo aos ditames constitucionais federais e estaduais.

O que nós estamos sentindo é que, também no setor de mineração, vamos
atingir o que conseguimos com relação ao meio ambiente. No tocante à melho-
ria das condições ambientais, os empresários do nosso Estado abraçaram a nos-
sa causa, e empresas como a Mannesmann e a Belgo-Mineira já iniciaram um
trabalho de comum acordo com os movimentos populares e a sociedade civil
como um todo. Várias outras empresas já colocaram filtros.

Agora, vamos passar à fase dos debates, solicitando aos participantes que
usem o microfone e se apresentem, porque esta reunião está sendo gravada e
taquigrafada. Pedimos que observem o tempo destinado a esta fase, porque
ainda temos mais dois expositores para a manhã de hoje. Se alguém desejar fa-
zer uso da palavra para alguma consideração ou pergunta, poderá fazê-lo agora.

O SR. EVALDO GARZON - Sou Presidente da Associação dos Engenheiros
de Minas do Estado de Minas Gerais. Em primeiro lugar, gostaria de cumpri-
mentar o nobre Deputado Ronaldo Vasconcellos e o Deputado Delfim Ribeiro,
Presidentes da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Energia, Minas e
Metalurgia, que têm sido denodados parlamentares em defesa dos interesses
dos setores que representam. Meus cumprimentos, também, ao nobre Deputado
Sebastião Mendes Barros, que já foi titular da Secretaria de Minas e Energia.

Neste momento, acho que estamos em um ambiente que, provavelmente,
possa deixar de propagar verborréias estéreis, que ressoam somente até às pa-
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redes e que não se difundem de maneira objetiva em relação a decisões. Acre-
dito que possamos fazer um alerta e que daqui saia uma medida realmente efe-
tiva com relação às decisões.

Como esta Casa é constituída de detentores de um mandato popular, acre-
dito ser possível uma integração, uma compatibilização entre a atividade eco-
nômica e a preservação ambiental.

A extração de minérios é conhecida desde bem antes de Cristo. Desde
aquela época já se conhecia a sua importância, e todos nós, ainda hoje, conhe-
cemos a importância extraordinária de uma substância mineral para o desenvol-
vimento econômico. Se antes de Cristo já se conheciam os metais, não se podem
hoje crucificar os empresários, aqueles que se dedicam à atividade de extrair es-
sas substâncias, que não podem ser transferidas e têm que ser extraídas naquele
local.

Em nome da Associação dos Engenheiros de Minas do Estado de Minas
Gerais quero exprimir a minha melancolia em face do que se faz em hoje nome
do ambientalismo. Os empresários da mineração, particularmente os pequenos
e médios empresários, têm sofrido pressões de tributos e projetos ambientais, o
que os desmotiva e desencoraja. Vejo os futuros engenheiros de minas desen-
corajados frente a esse triste quadro, onde se nega que o lucro seja também
inerente à empresa de mineração; a apologia do lucro parece não se aplicar à
mineração. Espero que todo esse desenvolvimento de disposições contemple
e restitua o respeito que se deve também à atividade econômica.

A tecnologia é um dos componentes indispensáveis ao empreendimento,
que não se implanta sem a natureza, sem o trabalho, sem a matéria-prima e sem
a tecnologia. E ela que vai enlaçar não apenas a atividade econômica como tam-
bém a preservação ambiental.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos tornou-se recentemente sócio-funda-
dor de um Centro Nacional de Tecnologia Ambiental, que se propõe a fomentar
em caráter suplementar a ação efetiva de integração entre a atividade industrial
e a preservação do meio ambiente. Muito obrigado.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) -
Esta Coordenação agradece a participação do Dr. Evaldo Garzon, Presidente da
Associação dos Engenheiros de Minas, e agradece também as palavras elogiosas
à nossa pessoa.

Com a palavra, para fazer seus comentários, a ilustre palestrista Maria Dai -
ce Ricas.

A SRA. MARIA DALCE RICAS - Eu gostaria de expressara minha satisfa-
ção pelo fato de o setor mineral estar descobrindo que é possível minerar e ao
mesmo tempo respeitar o meio ambiente.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) -
Com a palavra, para os comentários, o Prof. Cláudio Scliar.

O PROF. CLÁUDIO SCLIAR - Minha breve fala não deixou dúvida nenhu-
ma sobre a importância do setor mineral. Acho que ninguém tem dúvida - prin-
cipalmente aqueles que tratam diretamente do setor mineral, como geólogos e
engenheiros de minas - quanto à enorme importância da preservação do meio
ambiente. Também não tenho dúvida de que todos nós, brasileiros, podemos
nos mirar em todos aqueles países de tecnologia mais avançada, países mais de-

117



senvolvidos, já que eles têm sabido recuperar as suas áreas mineradas. Temos
que avançar além deles, inclusive, porque estamos em regiões que são os últi-
mos locais do mundo onde ainda existem áreas verdes, onde ainda existem
áreas preserváveis; mas não no sentido de hão aproveitá-las. Isto, para mim, é
muito importante. É importante que sejam bem aproveitadas. Acho que os
geólogos, engenheiros de minas e biólogos têm condições, capacidade e obriga-
ção de se preocupar com isso.

Com relação à questão do lucro, vivemos num país capitalista, onde as re-
gras do lucro se impõem, mas elas não podem se sobrepor às necessidades,
vontades e interesses de toda a população.

Para isso, parece-me que existem as leis de um Congresso Nacional e de
uma Assembléia Legislativa, que vão estabelecer os direitos e deveres, e é sobre
esses direitos e deveres que estamos discutindo.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) -
Gostaria de agradecer as palavras do Prof. Cláudio Scliar e de convidar todas as
entidades e pessoas relacionadas com a questão do meio ambiente para que nos
ajudem e assessorem na elaboração de diversas leis que a Constituição Estadual
deixou para o texto ordinário ou para o texto complementar. Consideramos essa
legislação necessária e, assim, colocamos o nosso gabinete à disposição de todas
as entidades que quiserem colaborar e participar dos debates e encontros.

Continua aberto o nosso debate. Pedimos apenas que aquele que for falar
anuncie o seu nome e o da sua empresa, mesmo que seja conhecido, para que
fique gravado.

O DR. DEMERVAL DE ALMEIDA CAMPOS - Meu nome é Demerval de
Almeida Campos e represento no momento a Mineração Tejucana, da qual sou
advogado.

Falou-se aqui a respeito das leis, tendo sido até criticada a Justiça Federal
por ter concedido a liminar em dois mandados de segurança de empresas das
quais sou advogado. Gostaria de ponderar que, se, de um lado, a Constituição,
no art. 225, diz que "a área degradada tem que ser reposta", por outro lado, essa
mesma Constituição, no seu art. 5-, inciso LV, assegura o devido processo legal.
Essa mesma Constituição, ao cuidar da matéria, não acabou com o direito ad-
quirido, e a lei ambiental, todos nós sabemos, é de 1981. Pondo de lado todo es-
se aspecto do direito adquirido, a Mineração Tejucana, que está no Vale do Je-
quitinhonha há mais de 30 anos, foi apenada duplamente, porquanto não estava
sequer obrigada, por força do direito adquirido, a apresentar um plano de recu-
peração ambiental. Este plano foi apresentado posteriormente.

Foi dito que esse plano não estava sendo bem cumprido; foi essa a moti-
vação. A motivação de que o plano não estava sendo bem cumprido ensejaria
exatamente a postulação de que fosse cumprido a contento, e não a de que se
fechasse abruptamente uma empresa, deixando-a por 75 dias com suas ativida-
des paralisadas: desde o dia 3 de agosto até o dia 18 de outubro, quando a Juíza
concedeu a liminar. Se isso foi uma insensibilidade da Justiça, não podemos en-
xergar o que seja uma Justiça sensível.

Na realidade, há esse aspecto emocional com que se têm tratado os pro-
blemas ambientais, e este é o foro natural para se procurar compatibilizar a mi-
neração com o progresso.
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Sou do Vale do Jequitinhonha. Ouço, muitas vezes, que a população do
Vale vai pegar em armas, mas, por outro lado, não podemos desconhecer que as
empresas que estão ali representam a vocação do Alto Jequitinhonha, que é a
da mineração.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) -
Voltamos a pedir a cada um dos participantes que sejam breves. Esta é uma Ca-
sa democrática, onde todos poderão se manifestar, mas temos ainda seis pales-
tras hoje, e o Dr. Geraldo Ratton irá falar sobre esse tema.

Com a palavra, a Dra. Maria Dalce Ricas.
A DRA. MARIA DALCE RICAS - Gostaria de esclarecer o seguinte: pro-

clamamos aqui as regras da democracia. No momento em que tomamos conhe-
cimento de que a FEAM e o IBAMA cometeram um erro de forma, fechando
dessa forma uma mineradora do Vale, é claro que reconhecemos esse erro. E o
pior, lamentavelmente, é que foram alertados de que isso poderia acontecer.

Não fazemos críticas à Justiça Federal porque está obedecendo à lei. Não
se trata disso. Digo mais: estamos sabendo de certo radicalismo por parte do ór-
gão ambiental. Como representantes de uma sociedade ambientalista, a AMDA
e outras entidades não têm o poder de decisão. E preciso lutar por aquilo em
que acreditamos, é preciso lutar pela preservação do meio ambiente. Mesmo
que não fosse aplicado o Código de Águas, que proíbe poluir águas públicas, é
uma questão de consciência social e política que a empresa se preocupe com es-
se aspecto.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) -
Vamos passar para o terceiro e último debatedor, Sr. Jaime Silva Electo.

O SR. JAIME SILVA ELECTO - Sou funcionário da Assembléia Legislativa
e membro da Associação Cultural de Belo Horizonte.

Queria parabenizar a Dra. Maria Dalce pela brilhante colocação, nela res-
saltando dois pontos: as empresas mineradoras que se irritam com a iniciativa
popular de limitar a mineração e a questão da falta de informações. Eu queria
saber se existe por parte da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assem-
bléia Legislativa proposta de socializar as informações, não só as referentes ao
Vale do Jequitinhonha, mas todas as informações relativas ao meio ambiente,
de forma a torná-las acessíveis não só às entidades ligadas ao meio ambiente e a
órgãos responsáveis, mas a toda a sociedade.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) - De-
vo dizer que foi preparado um trabalho referente à Lei Orgânica, que está sendo
remetido a todas as Câmaras Municipais, porque pensamos que a temática am-
biental tem aspecto legal e deve ser introduzida nas chamadas Constituições
Municipais. Da mesma maneira, a própria Assembléia está distribuindo, não de
uma maneira farta, por falta de recursos, um livro sobre a Constituição do Esta-
do de Minas Gerais. A colocação sobre o Vale é pertinente, e é preciso que as
informações sejam melhor distribuídas entre toda a população. Da mesma ma-
neira, lembro que num dos itens da nova Constituição do Estado de Minas Ge-
rais fica assegurado que todo e qualquer cidadão, que toda entidade tem o di-
reito de obter dos organismos que lidam com questões ambientais as informa-
ções que achar necessárias. E o que conseguimos introduzir na Constituição Es-
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tadual, que é a garantia do pleno exercício da cidadania.
Agradecemos a presença da Dra. Maria Dalce e do Dr. Cláudio Scliar.
Passamos em seguida para a segunda parte, com a coordenação do De-

putado Delfim Ribeiro.
O DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Deixaria a coordenação para o Deputa-

do Ronaldo Vasconceilos, que está com a metodologia adequada, dada a exigüi-
dade de tempo.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS)
Agradeço ao Deputado Delfim Ribeiro, e vamos passar para o segundo ternário,
convidando para compor a Mesa o Dr. Edison Franco, do Sindicato Nacional dos
Garimpeiros. Convidamos também o Dr. João César de Freitas Pinheiro, da
METAMIG, que vai ser o comentarista da palestra.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) - Eu
gostaria de deixar bem claro que a Assembléia Legislativa sempre se reporta ao
Presidente da entidade. Assim, ele tem toda a liberdade para falar em nome des-
sa entidade. Mas o pronunciamento fica sendo, em caráter oficial, da referida
entidade.

Passaremos a palavra ao Dr. Roberto Ataíde de Souza, Presidente do Sin-
dicato Nacional dos Garimpeiros, e logo a seguir ouviremos o seu consultor.

O DR. ROBERTO ATAIDE DE SOUZA - Sou Presidente do Sindicato Na-
cional dos Garimpeiros e, inicialmente, gostaria de parabenizar a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa dos Deputados Estaduais aqui
presentes, pela oportunidade e pela forma como essa questão está sendo colo-
cada. Gostaria de me dirigir à Dra. Maria Dalce Ricas, que há pouco colocou essa
questão de forma contundente e correta, informando que o Sindicato Nacional
dos Garimpeiros, fundado em 1954, sempre, em sua atuação, se preocupou com
essa questão. Mas o Sindicato é o espelho da própria classe. A classe garimpeira
carece de uma série de respaldos, principalmente do Executivo, não só Estadual,
como também Municipal e Federal, para criar um ambiente adequado para que
se organize, tornando-se mais produtiva e menos poluidora. Neste quadro, em
relação à parte ambiental, acredito que todos nós devemos ter preocupação com
ela, e isto é o que tem demonstrado o Sindicato. Em abril deste ano, foi apre-
sentado ao COPAM um trabalho feito por um associado nosso, colocando essa
questão e iniciando as discussões.

Há pouco, ouvindo o Dr. Cláudio Scliar, fiquei um pouco surpreso ao veri-
ficar que ele considera esse assunto da maneira como foi colocado. Acredito que
o patrimônio mineral de um país significa o patrimônio do povo desse país, e
considero que o sol nasce para todos, pois é uma lei tradicional, e, universal-
mente, todos têm o direito de usufruir do sol. Assim, por que não usufruirmos
dos recursos minerais de uma maneira não facciosa? Assim, o garimpeiro tem o
direito de ter acesso aos recursos minerais do País. Ele não paga tributos, mas é
matriculado e autorizado pela Receita Federal a exercer sua atividade. Se hou-
vesse, da parte governamental, desde o principio, uma atuação coerente, não a
que temos visto, certamente a garimpagem não estaria sofrendo os mesmos
problemas.

O garimpeiro, uma vez apoiado pelas autoridades governamentais, esti-
mulado a se organizar, a se racionalizar, tornando-se mais eficaz, mais produtivo
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e menos degradador de ambientes, certamente irá trazer mais benefícios à co-
munidade. Desta maneira, posso afirmar que o progresso de centenas de muni-
cípios do Estado de Minas Gerais foi devido à atividade do garimpeiro, e é preci-
so que todos reconheçam isto. Cidades como Valadares, Teófilo Otoni e outras
experimentaram fabuloso progresso nos últimos anos. Acho que o professor da
Universidade Federal de Minas Gerais deve verificar isto, pois o garimpeiro pre-
cisa efetivamente de respaldo, apoio e estímulo para sua organização. Assim,
não é necessário esse tipo de comentário faccioso. Acho que, se apoiado por re-
presentantes da sociedade civil, pelos Governos Estaduais e Federal, o garimpo
seria certamente um contratador empotencial de geólogos e engenheiros. O
garimpeiro é um pequeno empresário e, no Brasil, conheço poucos empresários
de mineração, tradicionais no setor, que tenham começado na mineração e que
tenham vindo da garimpagem. O garimpeiro possui pouca coisa e são poucos os
que, um dia, chegam a ser empresários, pagando tributos. No mais, são empre-
sários estrangeiros, são empresários de outros setores e atividades econômicas
que díversificam seus investimentos. Entretanto, tradicionalmente, o garimpo
deveria ser o início da formação do empresariado mineral brasileiro. Se houves-
se o respaldo desde o início, isto seria verificado de forma mais intensa. Isto era
o que eu gostaria de colocar. Passarei a parte técnica ao Dr. Edison Franco, que
é mais indicado para tal. Muito obrigado.

2.3— CONFERÊNCIA

O DR. DISON FRANCO SUSZCZYNSKJ - Como geólogo e hidrólogo,
gostaria de dividir esta exposição em quatro partes. Na primeira, levantamos a
questão da surpresa, em nível nacional, que houve em relação às atividades de-
senvolvidas pelo Estado, quando, de uma maneira radical, usou o poder de veto
para suspender uma atividade económica de fim social, justamente no Estado de
Minas Gerais, onde há enorme tradição na mineração. Supõe-se, naturalmente,
que seja o Estado que saiba lidar com todos os assuntos e com as causas mine-
rais, já que nela viveram os grandes batalhadores da mineração e, principal-
mente, os pequenos mineradores, desde a época de Tiradentes. Foi esse Estado
que batalhou pelos garimpeiros, usando uma atitude policialesca na mesma
época do coronelismo. Creio que isto não se coaduna com esta fase da política,
com a democracia, através da qual, realmente, hoje encontramos uma nova si-
tuação no Brasil.

Creio que, nesta Casa, a partir do debate da nova Constituição Estadual,
deve ser estabelecido pelos legisladores um princípio jurídico pelo qual toda ati-
vidade com fim social deva ser obrigatoriamente defendida pelo Estado e ja-
mais, em qualquer circunstância, vetada. Nós temos direito ao trabalho econô-
mico e social e, se for vetado este direito, acreditamos que haverá uma inversão
dos princípios, o que não é nada interessante. Então, esta primeira premissa
realmente defende um aspecto que nos parece básico e fundamental. A segunda
premissa: às vezes atividades econômicas atacam o meio ambiente, o que causo
uma grande confusão. As vezes, há uma grande confusão, hoje, no que se refere
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a defender a ecologia, entre ecologia, ecossistema, biocenose, geobiocenose,
meio ambiente, ambiente natural. . . Todas estas coisas precisam ser definidas e
esclarecidas por aqueles que se propõem a trabalhar. Já existe uma certa for-
mulação, uma certa ciência a esse respeito. Nós tivemos a oportunidade, a partir
de 1968, de participar das primeiras reuniões internacionais promovidas pelas
Nações Unidas, onde se lançaram as bases da ecologia moderna: em 68, em Pa-
ris; em 70, em Estocolmo, e em 1972, em Nova lorque. Então, há todo um de-
senvolvimento, e, na verdade, Minas está de parabéns por ter criado o primeiro
grupo universitário de ecologistas.

Ensinaram-nos, nas escolas, que somos os primeiros ecologistas. Vejo
muita confusão entre meio ambiente e ecologia. Na verdade, a mineração está
atacando em parte o ecossistema, a parte mais material, onde se desenvolve to-
do o processo de biocenose e geobiocenose, e isso afeta os conjuntos do meio
ambiente. Então, é claro que toda atividade de mineração, como qualquer outra,
por menor que seja, como a construção de casas e aeroportos, de estradas, de
pontes, ataca o meio ambiente. O que tem de ser dito é que tem de ser minerado
e recuperado o ambiente. Há muitos lugares, beiras de rio, que têm de ser me-
lhorados. E a mineração, ao atacar essa parte, tem condição de recuperar isso. E
pode fazer isso de uma maneira económica, até com vantagens, depois.

Tivemos a oportunidade de visitar e conhecer alguns lugares de barrancos
do São Francisco, do Jequitinhonha em que realmente há destruição de certas
partes de patamares e de beiras de rio e vimos que há condição de melhorar es-
sa parte. Realmente, isso é um problema técnico. E um problema de custo - be-
nefício. Realmente a função dos geólogos e dos engenheiros de minas não é
apenas tirar o mineral. Eles têm, também, de melhorar o meio ambiente. Acha-
mos, então, que as pequenas atividades de mineração, de garimpagem e mesmo
de nível médio de mineração têm de ser realmente vigiadas, fiscalizadas. Os ór-
gãos técnicos do Estado têm de nos ajudar nos planos de recuperação do meio
ambiente. Não acreditamos, como técnicos, que iremos participar e realmente
recuperar, ajudando os pequenos mineradores a fazer o processo. Não temos
condição de fazer isso. Eles estão minerando com baixos recursos e o fazem
mesmo, por uma questão de subsistência.

Portanto, compete aos técnicos do Estado ajudar na recuperação do meio
ambiente. O Estado recebe um grande imposto mineral justamente para aplicar
nessas causas sociais, e não para ser desviado, como vem acontecendo. Os ór-
gãos técnicos não devem ficar numa posição eminentemente passiva. Devem
cobrar relatórios ambientais, mas não o fazem. Ficam em seus gabinetes só es-
tudando e considerando. Raramente vão ao campo. A nosso ver, eles têm de sair
dessa atitude passiva e entrar numa atitude ativa: ajudar a recuperar o meio am-
biente, preservar aquelas partes que devem ser preservadas. E isso deve ser
fruto de uma lei estadual que obrigue os órgãos técnicos a esse serviço. Isso
compete ao Estado. São investimentos pequenos. Uma vez recuperado o meio
ambiente, ele pode ter uma certa lucratividade. E isso o que deve ser feito.

Deve sair uma lei da Assembléia obrigando esse tipo a sair da passividade
e entrar na prática ativa, ajudando de fato na recuperação do meio ambiente.
Então, o Estado de Minas Gerais, que é símbolo da mineração nacional, tem de
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dar o exemplo, no trabalho e na construção efetiva, apoiando as atividades eco-
nómicas e sociais.

Gostaria de enfocar outro aspecto da atividade técnica em relação ao as-
pecto hidrológico e do rio. Como hidrólogo, tive oportunidade, durante dez
anos, de entrar no Decênio Hidrológico Internacional das Nações Unidas. Tra-
balhei como hidrólogo no Nordeste, participando da Comissão Brasileira Hidro-
lógica e Hídrica, que, infelizmente, hoje está extinta. Participamos dos problemas
das bacias e dos estudos hidrográficos em várias partes do mundo.

Vemos que é difícil hoje falar do Jequitinhonha, do São Francisco e do Pi-
racicaba se não se tem o mínimo de conhecimento técnico dos fatores que in-
fluem nessas bacias. Queremos dizer que nem todo assoreamento dos rios é
prejudicial. Grande parte dele é benéfico, porque os rios brasileiros são de ero-
são. São rios de processo contínuo. Todo geólogo, ao discutir se o assorea-
mento de um rio é benéfico ou prejudicial, terá de ter uma carga de solo que se
mede por metro cúbico na boca do rio. Isso tem uma certa taxa, dependendo do
verão ou do inverno, mas todo rio tem sua média. E é admitido, em lei hidroló-
gica, que até 25% desse volume normal de carreamento de solo seja ultrapassa-
do. Achamos que hoje deve haver, postulado pelo Estado, um zoneamento hi-
drológico, hidráulico e hídrico dos rios determinando quais áreas estão sendo
erodidas e quais estão sendo assoreadas. Creio que o assoreamento, em termos
do Jequitinhonha, poderá ser benéfico em certas partes e contribuir para o au-
mento dos solos aluvionais, favorecendo muitas culturas e a formação de mar-
gens. Apenas em certos lugares, o assoreamento vai levar sedimentos para ou-
tras partes dos rios, contribuindo para a formação de solos, conforme vimos em
vários rios de planície, na Amazônia. No caso do planalto, esse aspecto merece
ser reativado.

Outra questão importante é a da poluição e contaminação das águas. Creio
que há confusão quanto a esse aspecto. A mineração não causa poluição nem
contaminação. Ela remove o material sólido do rio, não o considerando como
poluição e contaminação, a não ser quando há agregação de um corpo estranho
e tóxico. Fora disso, são simples remoções. Mesmo durante o inverno e durante
a época das chuvas, quando há grandes corredeiras e grandes movimentos, não
podemos falar em poluição. Constitui um erro técnico dizer isso. Há uma remo-
bilização e uma reacomodação do material, o que não causa uma péssima quali-
dade da água.

Tivemos oportunidade de ver, em vários rios brasileiros, quando estuda-
mos a parte do ouro, que a maior poluição é causada pelas fazendas, nas beiras
dos rios, onde há dejetos animais, o que causa uréia e acúmulo de bactérias, en-
fim, cria uma crosta que não pode ser removida. Os fazendeiros devem proibir
esse tipo de coisa, que causa muito mais mal à pecuária e à piscicultura. Ainda
podemos falar da falta de sanitarismo das cidades, grandes agentes poluidores
dos rios.

Achamos que nesse contexto a mineração não deve de fato ser o grande
vilão. Calculamos de 10% a 20% seu percentual dentro desse contexto. Só pode
ser discutido agora se for feita uma lei ideológica e ecológica séria, que pondere
sobre todos os setores. A nosso ver, a agricultura e a agropecuária causam
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muito mais prejuízos a rio que a própria mineração. Temos vários exemplos dis-
so no Brasil.

Tecnicamente falando, é normal que assoreamento de rios em certas par-
tes deva ser evitado ou proibida a mineração. Sabemos muito bem, como hi-
drólogos, que o trabalho de mineração perto das barragens vai entupi-Ias. Colo-
camos nesse trabalho que toda operação de remoção de leito de rio deve ser
feita de 3km a 5km de distância da cidade. Essas regras são claras e fáceis de ser
cumpridas. Já dissemos que um mapa hidrológico, que permita o zoneamento
de áreas do rio que não devem ser utilizadas, pode ser feito. Isso dissemos ao
Sindicato. Isso pode ser feito, e qualquer engenheiro hidráulico poderá fazê-lo.

Assim o rio Jequitinhonha tem que ser estudado em termos de água, de
poluição, em termos de qualidade. Sem esse dado mínimo, sem esse mapa que
pode ser feito rapidamente, é impossível discutir o que é realmente prejudicial a
ecossistemas e a atividades de mineração. Sem isso, não conseguiremos desen-
volver uma das regiões mais pobres de Minas Gerais. Esse é um processo histó-
rico normal de evolução. Não podemos ignorar que a atividade económica tem
um certo custo - benefício, se se levar a sério a atividade de recuperação. Acha-
mos que compete às leis estaduais forçarem isso aí, principalmente em regiões
pobres como o Alto São Francisco, o Vale do Jequitinhonha etc.

Num terceiro aspecto, falaremos sobre poluição. Fizemos um trabalho so-
bre o mercúrio e o óleo diesel jogados nas águas. Uma grande missão japonesa
especializada no assunto deixou claros os aspectos do "efeito rninamata" do
mercúrio na baía de Tóquio. Ali um pH marinho permitiu uma rápida formação
de mercúrio orgânico, que atingiu o homem.

Temos visto que 90% do mercúrio em muitas partes do Brasil não são de-
rivados de atividade garimpeira industrial, mas sim de impregnação de rochas e
depósitos. Pudemos verificar na Amazônia a existência de mercúrio nativo ro-
lando no fundo de rios. Há dois meses pudemos constatar em grande área de
Mato Grosso e de Goiás que o Brasil é hoje um dos maiores retentores de mer-
cúrio natural. Discutimos e não sabemos - isso depende do pH das águas brasi-
leiras, que são muito ácidas -, quando ele poderá afetar orgânica e biologica-
mente o homem. Discutimos isso com os japoneses e hoje temos um bom co-
nhecimento a respeito do mercúrio. Creio que esse é um assunto a ser pensado.
Sabemos que o pior garimpeiro consome de 10% a 15% do seu mercúrio. Sa-
bemos também que, para recuperar ouro, precisa-se de 70% a 75% de mercúrio.

Nós discutimos aqui o caso do rio Tapajós, onde dizem que há muito mer-
cúrio, mas podemos afirmar que 90% a 95% são mercúrio natural - não ataca,
não degrada. Temos que estudar o aspecto bioquímico do mercúrio e verificar o
pH do ouro e do mercúrio. O pH do ouro é de 5,3. Se houver um pH de 5,5 de
mercúrio, este não entrará na cadeia orgânica. Essa questão do mercúrio é emi-
nentemente técnica e, antes de qualquer coisa, temos que saber a respeito das
condições ecológicas e ambientais do Brasil, não do problema político, não do
problema de lei. Temos que saber as condições naturais e ambientais do País, e
não podemos, simplesmente, trazer para cá problemas de outros países.

Nós havíamos preparado algumas resoluções, que foram discutidas pelo
sindicato. Achamos que algumas medidas deviam ser tomadas para solucionar
essa questão. Achamos que a Assembléia poderia fazer, através de uma lei espe-



cl, zoneamentos hidrológico, hidráulico e geológico do rio Jequitinhonha. Se-
gundo, dar uma assistência técnica gratuita, para recomposição do meio am-
biente. Terceiro, devia garantir os direitos de trabalho em regiões tradicionais,
como Minas Gerais, já não se considerando o aspecto policialesco, uma vez que
há tecnologia apropriada para a preservação. Em quarto lugar, recomenda-se
um agrupamento na área de garimpeiros, para exercer um controle maior. Cer-
tas partes podem ser trabalhadas sem afetar a parte ecológica, o ecossistema e a
bacia hidrográfica. Esses agrupamentos, o cooperativismo, agindo nessas re-
giões de garimpo, poderiam dar uma grande ajuda, no tocante à recuperação
ambiental e, também, no que se refete a fiscalização. O Estado deve facilitar e
participar na recuperação da paisagem atingida pela necessidade econômica e
social.

Temos que considerar como mínima a poluição mineira dos rios, a fim de
não apenar um setor tradicional, na medida em que se confunde contaminação
com poluição.

For último, achamos que deveria ser criado um Fundo Estadual de Mine-
ração, que poderia ter a participação dos garimpeiros. Esse Fundo visaria à re-
cuperação do meio ambiente e da paisagem, já que o Estado conta com um dos
maiores impostos minerais.

Poderia ser feita uma lei estadual especifica de mineração e ecologia, que
protegesse o meio ambiente e compatibilizasse as diversas áreas, não deixando
tudo somente a critério dos ecologistas.

Achamos que os ecologistas nesta fase são muito emocionais, são os que
menos têm base técnica e conhecimento para discutir o assunto. Se os geólogos,
os engenheiros de minas, não sabem realmente recuperar o meio ambiente, difi-
cilmente outros saberão. Se os engenheiros têm competência técnica e apren-
dem nas escolas a maneira de extrair minerais, de pesquisar, também têm de
saber recuperar e melhorar o meio ambiente. E uma fase avançada da nossa ati-
vidade, a qual os engenheiros de minas realmente devem saber. E uma extensão
de sua área.

Os ecologistas devem apenas recomendar, fiscalizar, observar e tentar
melhorar a superfície. Não devem jamais ter o poder do veto. Nem nas Nações
Unidas os ecologistas têm poder de veto para suspender uma atividade, trancar
uma fábrica. Isso é ditatorial, autoritário; há que ser democrático. Os ecologistas
devem ter a função máxima de recomendar e estabelecer normas. Não pode a
Ecologia se sobrepor a todas as outras leis exigentes, senão voltamos à estaca
zero, e haverá uma grande confusão. Só no Brasil não conseguimos entender
esse aspecto diante da democracia e dos novos regimes jurídicos. Isto ocorre
quando existe falta de cultura e atualização. A Ecologia é importante, mas deve
ser conduzida de forma equilibrada. Muito obrigado.

2.3.1 - Comentário
DR. JOÃO CÉSAR FREITAS PINHEIRO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Depois da exposi-
ção do Dr. Edison Franco, ouviremos agora os comentários do ilustre Dr. João
César de Freitas Pinheiro.
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O DR. JOÃO CÉSAR DE FREITAS PINHEIRO - Em primeiro lugar, eu
gostaria de falar a respeito da parte que foi comentada pelo Presidente do Sindi-
cato Nacional dos Garimpeiros, o Sr. Roberto Athayde. Na realidade, nós gosta-
ríamos de saber o que é a classe garimpeira Ela está hoje, em meu ver, apoian-
do o Sindicanto Nacional dos Garimpeiros, conforme o senhor falou e seria for-
mada por trabalhadores do garimpo e por empresários de garimpo. Isto me
parece um tanto estranho, porque é difícil você colocar numa classe só empre-
sários, garimpeiros, fornecedores, comerciantes do garimpo, juntamente com
aqueles garimpeiros que são os mergulhadores, os formigas, os trabalhadores
de garimpo. Essa questão da denominação clássica "garimpeiro" talvez pudesse
ser aclarada.

Outra questão é a representatividade dos garimpeiros que eu gostaria até
de denominar "segmento produtivo garimpeiro". Temos cooperativas que fa-
zem promoções do tipo da que saiu na imprensa, com relação à Feira de Pedras
no Mineirinho; temos sindicatos, associações e até uma representatividade polí-
tica do garimpeiro, que atuou na Constituinte. Um Deputado de Rondônia levou
várias sugestões, colocando a garimpagem até no texto constitucional.

Evidente que o sol nasceu para todos, que nós estamos num regime capi-
talista onde as relações têm de ser muito bem postas. Nas relações capital - tra-
balho, onde estão os garimpeiros?

Precisava aclarar um pouco esta questão e dizer que, na realidade, num
regime como o vigente, num sistema capitalista, temos os garimpeiros organi-
zando-se e colocando-se quase que em confronto com a mineração organizada,
empresarial e, evidentemente, chamando o Estado para coordenar suas ativida-
des, como grande coordenador que é das atividades do setor.

Passamos a comentar a palavra do colega Suszczynskj, que abordou a
questão da assistência técnica gratuita. Pediria permissão para discordar dele. As
empresas de mineração fazem essa recuperação da área minerada, colocando
em seus projetos de lavra tal recuperação. Então, dentro do setor, ficaríamos
com uma situação ímpar: de um lado, as empresas fazendo a recuperação da
área minerada e, do outro lado, o Estado fazendo a recuperação de área minera-
da para as empresas.

Gostaria de saber quais os limites que o Estado seguiria para fomentar a
recuperação dessa área minerada, tendo em vista esta colocação que faço.

Quanto ao Fundo Estadual de Mineração, proposto para a recuperação de
área minerada, começo a discussão por aí. Na realidade, há um grande impacto
destrutivo sobre o meio ambiente do vale do Jequitinhonha. Esse impacto des-
trutivo deve ser debitado à sociedade como um todo, e ela é formada por em-
presas de mineração, por empresas garimpeiras, por trabalhadores garimpeiros
e por trabalhadores de empresas de mineração.

O papel de cada um desses segmentos sociais deve ser estudado, para que
a aplicação do dinheiro num fundo desses não se dê antidemocraticamente.

Concordo plenamente quando se falou nas estruturas do Governo do Es-
tado, que estão totalmente desmobilizadas no que diz respeito à questão mine-
ral. Isso é uma verdade. A desativação dos órgãos públicos não é segredo. O
Governo Estadual atual não está interessado, ao que me consta, em fazer uma
estrutura funcionar de modo mais efetivo - inclusive, está se tentando montar
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uma estrutura na Secretaria de Indústria e Comércio uma Superintendência de
Mineração, a qual, até o presente momento, conta com dois técnicos.

De forma que, com relação ao Governo Estadual, temos esses fatos real-
mente impensados, essas atitudes que foram tomadas de forma quase intem-
pestiva e extemporânea, que refletem a falta dessa política de aproveitamento de
recursos minerais por parte do Governo Estadual.

Enfim, sobre a questão da poluição e contaminação, gostaria de ouvir um
pouco o pessoal ligado à biologia.

Há realmente o problema do solo e do lançamento de efluentes. Racioci-
namos muito no nível de geologia e de engenharia, mas seria interessante ouvir
o pessoal da área biológica, para saber o que têm a dizer sobre o assunto.

Considero o saneamento geológico e hidrográfico proposto correto. Deve-
se fazer um levantamento geológico básico. Essa é a função do Estado e sobre
ela podemos dizer que o Dr. Suszczynskj, como Diretor do SNG, conhece pro-
fundamente esta questão. Podemos inserir esse saneamento hidrográfico, mas
dentro de um saneamento global do subsolo como um todo.

2.3.2 - Debate

O SR. DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - As pessoas que quiserem se ma-
nifestar, que o façam no microfone.

O DR. CLÁUDIO SCLIAR - Sr. Presidente, as questões que levantei sobre
o garimpo são uma realidade para mim. O garimpeiro é um homem aventureiro,
que, sozinho com sua bateia, extrai o ouro, o diamante, e, praticamente, ele já
não existe no Brasil. Pode existir em alguma estação de quartzo e em alguns pe-
quenos tipos de mineração. A grande maioria do garimpo são empresas, na rea-
lidade, nas quais você tem o fornecedor, os trabalhadores, os comerciantes, toda
uma relação de trabalho em nível de garimpo, e este é o grande problema. Uma
grande parcela deles se coloca no nível informal de economia. O Sr. Presidente
disse que o sol nasce para todos. Tudo bem, eu também acho. Mas, se fôssemos
por este raciocínio, eu perguntaria: por que o petróleo é um monopólio? A
questão do minério é tão séria, que está inscrita em todas as Constituições bra-
sileiras e ela pertence à União hoje, exatamente para mostrar a grande diferença
que existe entre este tipo de indústria. Chamo a grande maioria dos garimpos de
microempresas. Tem que haver uma política própria para essas microempresas.
Acho um absurdo que cada microempresa dessas tenha um geólogo. Mesmo
que ela seja pequena, tem que ter um plano de recuperação que seja lavrado.
Essa questão é muito séria, e me parece que, nos últimos anos, tem que haver
uma modificação nestas formas tradicionais, que são centenárias.

Para terminar minha fala, digo que não se trata de um problema policial e
sim de um problema social. E isto pode perfeitamente se ver: quando aumenta o
desemprego, a fuga do homem da terra, aumenta o garimpo. Isto está ligado à
questão do emprego nas cidades e é um problema social.

O SR. ROBERTO ATA IDE - Eu acho que as explicações dadas desse modo
são muito claras. Agora, a fim de esclarecer esse contexto, eu gostaria de dizer
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que até 1978, antes de o preço do ouro ser tão atraente como o é hoje, a ativida-
de de garimpagem se processava de forma mais intensa na área de gemas cora-
das, principalmente em Minas Gerais. No final de 1979, foi descoberta Serra Pe-
lada, o que causou uma modificação significativa na atividade de garimpagem
no Brasil. A partir de Serra Pelada, que funcionou como laboratório, várias ou-
tras experiências e modelo surgiram nesta área da garimpagem. Agora, o ga-
rimpo que o sindicato reconhece tradicionalmente, é o garimpo onde o capital e
o trabalho funcionam da seguinte forma: o sócio capitalista entra com o local, às
vezes com a autorização de algum fazendeiro, onde ele pretende investir e exer-
cer a atividade extrativa, e o sócio garimpeiro prático entra com o trabalho. Isto
é o que ocorre nas lavras de gema em Minas Gerais, na Bahia, em Goiás, e nas
lavras de ouro com o sistema de balsas, onde atua uma equipe que participa as-
sociativamente do empreendimento. O garimpeiro proprietário financia os cus-
tos, as despesas corri alimentação, ferramentas, maquinarias, etc, e os garim-
peiros práticos entram com o trabalho. No caso da balsa, cada uma tem 4 mer-
gulhadores e cada mergulhador recebe 10%, perfazendo um total de 40%. Os
outros 60% são do garimpeiro financiador, que gasta 10% com óleo, combustí-
vel, etc. Então, é uma associação do capital e do trabalho. E um regime que nós
consideramos extremamente socialista e que tem funcionado, tanto que são ra-
ríssimos os casos na Justiça do Trabalho entre capital e trabalho na garimpa-
gem. Em Serra Pelada inovou-se: eu tomei conhecimento, apesar de não ter
acompanhado de perto, que no inicio de Serra Pelada o garimpeiro recebia co-
missão: ele tinha uma participação associativa no empreendimento. Em certa
altura, a condição do garimpo caiu e eles optaram por receber uma diária. E o
que funciona lá até hoje. Também, outros garimpos do Brasil sofreram essas
modificações. Então, a questão do relacionamento entre capital e trabalho cabe
ao Sindicato Nacional dos Garimpeiros. Eu acho que nenhuma outra entidade
representativa da classe tem poder de fiscalização para influenciar nesta questão.
Eu sempre procuro orientar os garimpeiros financiadores, nossos associados, a
manterem a participação associativa de seus companheiros que atuam na práti-
ca. É essa a nossa orientação. Agora, dentro desse contexto, e certamente num
futuro próximo, surgirá uma série de modificações. Hoje, até já se discute'a cria-
ção de empresas de prestação de serviços no garimpo, onde se pretende con-
tratar garimpeiros e prestar serviços ao garimpeiro financiador, garantindo, as-
sim, os direitos trabalhistas dos garimpeiros práticos. Então, existe uma série de
questões que certamente vão surgir num futuro próximo e que vão alterar esse
contexto. Atualmente, o que nós temos é uma classe tradicional no Pais que
gera riquezas benéficas a toda a sociedade, mesmo que pareça que não. Mas
o fato é que, direta ou indiretamente, o garimpeiro paga tributos e está disposto
a pagar um tributo específico por suas atividades, no momento em que esse tri-
buto tenha a sua aplicação previamente destinada e que funcione efetivamente.
Então, nesse contexto, o garimpo vai caminhar para ser uma microempresa de
mineração. E preciso que as autoridades, os políticos, os executivos atentem
para esse contexto. A situação é histórica. Nós estamos numa situação iminente
de encaminhar uma atividade econômica, conforme colocaram - marginal den-
tro do padrão reconhecido pela sociedade. Agora ela deve ser observada e en-
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carada por essas autoridades, de forma a viabilizar isso da melhor maneira pos-
sível.

Era o que tinha a dizer, por enquanto.
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - O Sr. João César

tem algo a falar.
O SR. JOÃO CÉSAR DE FREITAS - Eu só queria dizer que o papel do Es-

tado nesse caso seria o de coordenação; não seria um papel paternal. Acho que
não caberia ao Estado um papel paternalista neste sentido.

O SR. ROBERTO ATAIDE - Concordo com isso. Nós não estamos solici-
tando uma atitude paternalista do Estado. Estamos solicitando apenas que o
Estado, já que tem interferido na atividade, como disse no início, de forma ata-
balhoada, nas próximas interferências procure fazê-lo de forma a favorecer essa
transição e da forma menos nociva possível.

O DR. ÉDISON FRANCO SUSZCZYNSKJ - Quero acertar alguns pontos
com o colega João César a respeito do que levantaram no final da questão: o
Estado deve ser paternalista para as pequenas causas, para a classe pobre, para
os pequenos e não deve ser paternalista para os "tubarões", para exercer o prin-
cípio social democrático no Brasil.

Estou aqui defendendo os garimpeiros, os pequenos, e sei que os grandes
têm também os seus defensores. Então proponho que o Estado faça, dentro de
certa gratuidade provisória, a recuperação das áreas em que trabalham os pe-
quenos grupos mineiros, em que trabalha a parte garimpeira, se ela não tem re-
cursos, porque a função do Estado é social, e os órgãos públicos do Estado não
devem ter lucratividade, bem como os do Governo Federal. Para isso existem os
impostos. Então não se deve dizer apenas que os órgãos estaduais de Minas não
devem ter lucratividade, mas devem ter realmente um interesse social, voltado
para as comunidades pequenas, que às vezes usam a mineração para a própria
subsistência. Então, quero deixar bem claro que não estou defendendo o pater-
nalismo indiscriminado. Dos grandes grupos mineiros ele deve ser cobrado. Es-
ses podem preparar o seu relatório de impacto ambiental, porque lhes será co-
brado. Mas devemos ver as diferenças para "não ficar tudo num mesmo saco".
Realmente o erro do Código de Mineração do Brasil, que nunca se espelhou nos
países da América Latina, é não ter considerado, coisa que vem desde o início do
século, o associativismo mineiro, a corporação mineira, para separar a pequena
mineração da média e da grande. Somente agora entrou uma parte distorcida
do cooperativismo mineiro, sem considerar as outras classes. Por isso então, to-
do mundo fica confuso dentro dessa situação. Eu creio, então, que a participação
do Estado não devia ser unicamente governamental. Estamos propondo um
fundo de amplitude estadual, que deveria ser misto: deveria ter uma contribui-
ção do Estado e uma da parte privada. Eu sei que os garimpeiros pcdem coo-
çerar talvez com até 5% do seu lucro, na formação desse fundo. Nós achamos,
discutindo aqui com o Presidente, que tem que ser um fundo misto, funcionan-
do através de uma fundação para que possa, realmente, aplicar-se os recursos
de maneira Edequada, já que o Estado, apesar de ser rico, não investe na recu-
peração ambiental.
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Apesar de ser geólogo, eu não estou propondo que se faça um levanta-
mento geológico básico. A princípio, nós somos até um pouco contrários a esse
ponto de vista. Necessita-se de um levantamento hidrológicc, eminentemente
hidrometereológico, para poder discutir o casos dcs rios. Então, não é geologia
e geólogo, mas hidrólogos, ou no mínimo, hidrogeólogos; e não tem que se en-
veredar pela parte geológica. O trabalho para terminar rápido, em 6 meses, para
se ter o primeiro documento e para se poder discuti-lo, não pode entrar pela
área da geologia. Todo rio tem um ciclo hidrológico. De alguns rios brasileiros,
mais estudados, como o Paraguai, nós sabemos os ciclos de grandes cheias, que
é de oito em oito anos. No Jequitinhonha, eu não sei. No São Francisco é de 12
em 12 anos.

Devemos ter o ciclo neste momento da falta d'água. Então, qualquer coisa,
qualquer dejeto, qualquer movimento que vai prejudicar o trabalho das lava-
deiras, deve ser corrigido. Então, temos que conhecer o cicio hidrológico do rio e
saber se, daqui a dois ou três anos, vai começar o volume de água novamente
suficiente para atender à região, ou se ele está entrando numa fase de seca pro-
longada, por avanço da diversificação do continente sul-americano. E uma coisa
que já existe e que já estamos atingindo no Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Os debates per-
manecem abertos.

O SR. MARCUS PEREIRA DE MELLO (do Instituto de Geociências da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais) - Apesar de não poder concordar com quase
nada do que foi dito, devido à extrema confusão conceitual de raciocínios meio
tendenciosos, gostaria de citar o brilhante relatório que foi feito por vários ór-
gãos do Estado, relatório esse chamado "Levantamento de Áreas Críticas de Mi-
neração do Rio Jequitinhonha", e parabenizar alguns profissionais que estão
aqui, pela elaboração desse relatório, porque, diferentemente dos demais rela-
tórios que foram feitos, ele avançou muito além do aspecto estritamente geoló-
gico, estritamente técnico, e tentou passar a outras áreas do saber.

Existem algumas características interessantes na conceituação do garimpo,
no Vale do Jequitinhonha. Acho que a questão garimpeira é uma questão que
tem sido, até agora, mal discutida, porque apresenta o garimpeiro como sp fosse
parte de um segmento social que tivesse características muito particulares e de-
vesse ser mantido dessa forma. Na minha opinião, o segmento garimpeiro tem
resquício de uma situação pré-capitalista, e que está atualmente atrasada e san-
do superada pelas novas relações de produção que se estabelecem no Brasil. E o
que fica de garimpeiro é que normalmente a relação é muito mais espúria do
que num sistema capitalista moderno, já integrado no Brasil. Haja vista a se-
guinte situação que pudemos comprovar no relatório apresentado, aqui, agora:
do pessoal que trabalha na mineração-317 são assalariados, meeiros ou Outro ti-
po de coisa. Além desses, 39 são ou donos de draga, ou donos de terra, que
perfazem uma relação de 317 para 39 pessoas. Desses as 39 pesssoas auferem a
renda de 82,5% de todo o movimento produtivo da área, restando a esse pessoal
17,5%; a maioria desses assalariados, 90 dos 312 têm recursos previdenciáriose
ganham até duas vezes e meia o salário minímo. E uma relação absolutamente
conflitante com o estágio atual do desenvolvimento capitalista e não condiz com
a nossa perspectiva desenvolvi mentista.
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Quando formos debater sobre a situação do garimpo, é preciso ressaltar
que existe a necessidade de perpetuação dessa relação econômica. Haja vista
que a maior parte dos garimpeiros que atua no Vale do Jequitinhonha são pes-
soas que trabalham na terra. Acho que a questão do garimpo tem quer ser repo-
sicionada doutra perspectiva.

O SR. PRESIDENTE - Passo a palavra ao Dr. João César para o seu co-
mentário.	-

O DR. JOÃO CÉSAR - Vai para o garimpo quem não tem condições de se
manter em nenhuma outra atividade. A relação entre o capital e o trabalho, no
garimpo, realmente foi muito bem abordada pelo Dr. Marcus.

O DR. EDISON FRANCO - Não estamos discutindo o problema do garim-
peiro. E da garimpagem. O Sindicato discutiu isso longamente, fizemos muitas
reuniões, uma série de trabalhos. Então, esse é um assunto à parte. Se um dia a
Assembléia quiser realmente tratar do assunto, temos a experiência do Sindica-
to. A finalidade desta convocação é ecológica. Deve sair alguma resolução para
resolver o caso do Jequitinhonha. Deve-se dizer que a garimpagem é pequena e
está nessa situação por falta de linhas de crédito oficiais do Governo. O Banco
Central não dá nenhuma linha de crédito para que o pequeno possa evoluir. Não
há cooperação técnica nem cooperação de crédito. Então, o processo de garim-
pagem é um processo normal, nacional e social.

O DR. ÉDISON FRANCO SUSZCZYNSKJ - Nas viagens a Mato Grosso e
Rondônia, vimos agora, em Tapajós e em Serra Pelada, movimentos para que se
criem empresas de mineração. Esse é um processo histórico normal, que tende a
evoluir. Se ele ainda persiste num país capitalista como o nosso é porque não
temos nenhuma linha de crédito. Quem está tentando fazer isso no Brasil é o ca-
pital estrangeiro, principalmente os japoneses. Alguns grupos nacionais estão
tentando melhorar essas áreas garimpeiras e evoluir, como é o caso do CNP.

O DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Perguntaria ao Plenário se há alguém
que gostaria de ainda fazer alguma pergunta.

PARTICIPANTE - Sou funcionário da Assembléia e membro da Associa-
ção Cultural Lagoa do Nado. Concordo plenamente com o Dr. Cláudio Scliar
quando afirma que a natureza precede o valor de um bem mineral. Quanto às
afirmações do Dr. Édison Franco, gostaria de fazer algumas indagações. Ele
aponta dois aspectos diferentes na mineração. O primeiro é retirar o material e o
segundo é recuperar o meio ambiente. Logicamente existe a necessidade técnica
de se fazer um levantamento da situação mineral e a conseqüente recuperação.
O Dr. Édison Franco vê essa recuperação do meio ambiente de uma maneira
muito fácil e plenamente realizável. Gostaria de saber, baseado principalmente
no § 49 do art. 214 da Constituição Federal, que diz que quem explorar os bens
minerais fica obrigado à recuperação do meio ambiente, na forma da lei, o se-
guinte: de quem ele pensa que seria a responsabilidade dessa recuperação e
para quem vão ser repassados esses custos? No caso de serem os órgãos públi-
cos, isso vai implicar num repasse para a sociedade civil, através de impostos.
Não seria mais justo que isso fosse repassado para quem mais obtém lucro com
essa exploração? Gostaria de saber também quanto tempo dura essa recupera-
ção e qual é a perda ambiental até que ela se conclua.
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O DR. ÉDISON FRANCO SUSZCZYNSKJ - A recuperação do meio am-
biente, nos climas tropicais, com grandes movimentos de chuvas, leva de três a
cinco anos. Achamos que o leito do rio, em termos hidrográficos, invoca a posi-
ção de equilíbrio, mais devido ao problema de inverno-verão do que às condi-
ções normais. Isto faz parte de um estudo hidráulico.

Estamos achando que o que você afirmou tem fundamento. A recuperação
do meio ambiente vai depender dos estudos prévios que forem feitos. Ainda não
sabemos se a recuperação deve ser feita em poucos meses, ou se deve ser feito
por etapa. O custo disso também estamos colocando. Sugerimos que nas áreas
pobres a coisa seja feita pelo Estado. As empresas grandes têm de fazê-lo à sua
própria custa, porque têm lucros, e o Estado, se tiver um bom setor de economia
mineral, deve cobrar delas.

Nossa discussão é no sentido de se recuperarem áreas que estão degrada-
das.

O SR. PRESIDENTE - Há mais alguém que queira fazer pergunta?
O DR. ALEX - Quero fazer duas colocações: a primeira, cumprimentar a

iniciativa da Comissão, na pessoa do Deputado Delfim Ribeiro, pela oportunida-
de de serem discutidos assuntos tão importantes para a sociedade como um to-
do. Faço-o como cidadão.

O objetivo de um tal evento está muito em torno da discussão do interesse
ou da responsabilidade setoriais e também no consórcio desses interesses, vi-
sando a um desenvolvimento sócio-econômico mais harmónico. A colocação
extremada de um lado ou de outro, atendendo a interesses de garimpeiros ou de
sociedades ambientalistas, não levam ao objetivo proposto. E evidente que a
análise de cada questão é importante. E aí entramos num outro aspecto que
quero apontar.

Parece-me que, do ponto de vista técnico e até das informações, há algum
equivoco até aqui. A respeito do mercúrio, não posso concordar de jeito algum
com o senhor. Existe o problema do assoreamento, existem questões técnicas
desse tipo, que temos de discutir. Não podemos tomar como base possibilidades
como as que o senhor colocou e sobre elas erigir meias verdades.

O DR. ÉDISON FRANCO SUSZCZYNSKJ - Você deveria dizer corri que
não concorda de forma mais clara, para podermos discutir.

O DR. ALEX - Trata-se de uma discussão técnica, mas acho que não é o
escopo.

O DR. EDISON FRANCO SUSZCZYNSKJ - Estamos baseados em fatos.
No caso do mercúrio, estamos lutando e tentando comprovar com bases geo-
químicas, em contato com equipes do exterior, etc., o problema do pH, quanto
tempo de transformação do mercúrio metálico, a prejudicialidade ao organismo.
etc.

O DR. ALEX - Diversos trabalhos de universidades brasileiras têm de-
monstrado que o nível de contaminação no Madeira, no Tapajós e no Urixás é
absurdo. O background na carga de peixes e na água está na ordem de centenas
de milhares de vezes maior que o backgrourid normal.

Não posso concordar quando o senhor diz que a grande maioria da con-
taminação por mercúrio seja natural. Acho que não podemos pegar possibilida-
des e transformá-las em base para raciocínio verdadeiro.
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O SR. ÊDISON FRANCO SUSZCZYNSKJ - São fatos comprovados. Hoje
não ternos nenhum dado de contaminação de PTNs na flora e na fauna. Nos rios
Tapajós e Madeira, não existe nada.

O SR. ALEX - Para finalizar, gostaria de dizer que não podemos sofismar
com esse tipo de assunto. Foi reivindicado o direito ao trabalho. Na minha opi-
não, o direito ao trabalho não deve ser maior do que o direito à vida. Esta é a
minha opinião.

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra, o Dr. Cláudio, da UFMG.
O DR. CLÁUDIO SCLIAR - Acho que este debate que se iniciou ficou

basicamente dentro do ponto de vista técnico e científico e acho que, de maneira
alguma, pode ser dado como encerrado. Existe muito material publicado e, se
não existe, tem de ser estudado, tem de ser pesquisado.

Uma questão que ficou muito clara nessa polêmica é a de que, mais do
que nunca, qualquer questão que seja não pode estar simplesmente a mando ou
nas mãos de técnicos, porque os técnicos podem estar com uma posição dife-
rente. As entidades ecológicas e ambientalistas, a Assembléia Legislativa e o
Congresso Nacional têm de participar porque têm uma avaliação muito mais
ampla do que a dos técnicos. Os técnicos, muitas vezes, vão debater o assunto
com todas essas outras entidades.

Quando se trata da saúde humana, não podemos simplesmente dizer que
existem estudos que apontam para isso ou aquilo. "Parece que não .. ." não po-
de ser considerado no trato de questões tão sérias como essa. Acho que, se
existe dúvida, deve-se parar. Se o meio ambiente já foi afetado, o homem tam-
bém o foi.

O SR. PRESIDENTE - Este é realmente um assunto polêmico, que daria
margem a muitos outros debates, nos quais os técnicos poderiam defender os
seus pontos de vista e as outras entidades também. Isso justificaria a realização
de um debate futuro nesta Casa.

O SR. ËDISON FRANCO SUSZCZYNSKJ - Consideramos que as bases
têm de ser técnicas. Há todo um principio nesse sentido, definido pela própria
ONU. O primeiro debate sempre é técnico: definições, conceitos, mapeamentoS,
etc., para se poder partir para outras discussões. Para se entrar num sistema ju-
rídico, são necessários dados técnicos; caso contrário, as leis vão sair distorcidas,
isso é fundamental.

O SR. PRESIDENTE - O objetivo desta Comissão é examinar todas essas
questões. O assunto é polêmico, e é necessário um debate mais aprofundado.

Não há mais ninguém que queira fazer uso da palavra nesta fase de deba-
tes. Sugiro ao auditório que passemos imediatamente ao novo tema. Ou quem
sabe fazemos um pequeno intervalo?

Vamos constituir agora a Mesa do novo tema: "Técnicas para Compatibili-
zar Mineração e Proteção Ambiental". O expositor é o Dr. Geraldo Ratton Mas-
carenhas, a quem convidamos para 'azer parte da Mesa. Ele é do Departamento
Nacional de Produção Mineral - DNPM. O comentarista é o Dr. José Humberto
Vieira Araújo, a quem também temos a satisfação de convidar para fazer parte
da Mesa. Com a palavra, o ilustre expositor.
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2.4—CONFERENCIA

O DR. GERALDO RATTON MASCARENHAS - Bem, inicialmente, agrade-
ço à Assembléia esta oportunidade de apresentar o trabalho. Gostaria de ser
objetivo e ir logo aos fatos, porque realmente nosso tempo é exíguo. Gostaria,
inicialmente, de fazer a palestra ali embaixo, porque usaria o audiovisual e as
transparências.

Segundo a experiência que temos é perfeitamente possível compatibilizar
mineração e meio ambiente. Já temos essa experiência aqui, em Minas Gerais,
no Quadrilátero Ferrífero, onde estão concentradas grandes minerações de ferro
do Estado e do Brasil. De dez ou doze anos para cá, as empresas têm desesen-
volvido técnicas que têm realmente possibilitado a melhoria, inclusive do rio das
Velhas. Essas técnicas consistem em barragens, em deposição de estéreo e tam-
bém em recuperação de área degradada. A prova disso é que há dez anos gran-
de parte dessas empresas lançavam seus rejeitos diretamente no rio das Velhas,
como é o caso, por exemplo, da Morro Velho. Com essa consciência ambienta-
lista e com as exigências dos Órgãos, inicialmente do DNPM, que acordou para o
problema ainda em tempo, e, depois, dos órgãos ambientais, como o COPAM,
essas empresas, através dessas técnicas, vêm contribuindo para uma melhoria
considerável do rio das Velhas. Temos visto e provado essa melhoria através do
monitoramento constante. Desde 1983 temos um monitor no rio das Velhas tra-
balhando constantemente, e os gráficos realmente mostram a melhoria da qua-
lidade da água nesse rio.

Extrapolando para o Jequitinhonha, achamos viáveis técnicas não no sen-
tido de se resolverem todos os problemas, mas de melhorar bastante o proble-
ma, principalmente o do assoreamento no Vale do Jequitinhonha.

Gostaria, inicialmente de mostrar como as grandes dragas trabalham em
aluviões.

É importante salientar que a vocação garimpeira do Jequitinhonha vem do
Brasil colonial, do tempo dos escravos. Posteriormente, acho que seria oportuno
dizer, nesta Casa, que, há cerca de 30 anos ou mais, houve o primeiro decreto de
lavra, inclusive assinado por Juscelino Kubitschek, o qual dava direito àsmine-
radoras de trabalhar, de lavrar o leito do rio Jequitinhonha.

Para se firmar conceito para posteriores transparências, podemos dizer
que, no sistema de lavra, temos a draga de sucção, que retira a capa estérea para
se poder ao cascalho diamantifero existente no rio.

Retirada essa copa estérea, vem a draga de alcatruz, que é a draga maior,
retirando o cascalho próximo àsbadrocks. Esse cascalho é processado dentro da
draga e o rejeito é expulso e depositado, como mostra a transparência. Chama-
mos a isso de paióis e o produto dessa draga de sucção é o estéreo.

Para se ter uma idéia, no inicio desta década, tal produto era lançado pela
mineração diretamente no rio. Nesse aspecto, contamos inclusive com assesso-
ria japonesa, a qual, por meio de estudos e juntamente com a Mineração, come-
çou a apresentar outro sistema de draga, não jogando esse estéreo de volta ao
rio, mas sim em locais seguros, facilitando, assim, a recuperação da área. Essa
foi uma evolução, e, a partir de 1982, por exigência do Departamento Nacional
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de Produção Mineral, houve um início efetivo da recuperação da área. Houve um
plano feito pela empresa por dez anos - terminaria agora em 92— no sentido de
se recuperar a área. Esse plano vem sendo cumprido em partes. O cronograma
está adiantado no que se refere à regularização dos paióis, que envolve máqui-
nas e tratores, e atrasado no que diz respeito ao replantio.

Gostaria de mostrar um processo clássico de dragagem. Recentemente, a
Mineração Rio Novo apresentou á DNPM um plano de lavra, no sentido de se
dragar parte de uma concessão comprada da Hanna Corporation. Esse plano de
lavra foi estudado e aprovado na ocasião. E um plano moderno, e gostaria de
mostrar, em algumas transparências, como é feito esse tipo de lavra.

Este slide nos mostra um plano da Mineração Tejucana, o qual se projeta
como um sistema de recuperação de área minerada. Temos o rio Jequitinhonha
e esta parte lateral, onde existe cascalho rico em ouro e diamante. São lavrados
não só o rio mas também as laterais. Esse sistema é de recuperação de áreas.
Após a regularização, coloca-se uma camada de solo fértil (parte de cima) e de-
pois se procede a recuperação de área. Este seria um programa de recuperação
de área degradada, apresentado em 1982 pela Mineração Tejucana.

Temos as dragas de sucção e de alcatruz; a draga de sucção retirando o
material estéreo do aluvião. Esse material estéreo, nos primeiros planos de la-
vra, era lançado diretamente dentro do rio. Hoje, com os modernos campos de
lavra, esse estéreo é lançado nos paióis que, posteriormente, serão regulariza-
dos.

Aqui, vemos a draga de alcatruz retirando o cascalho rico, onde se dá o
processamento, e colocando o material em paióis. Isto em perfil. Em planta, este
sistema ficaria assim: aqui, o rio, a área aluvionar, a draga de sucção, e, neste
plano de lavra moderno, o estéreo é lançando nestes paióis, que são lançados
pelas dragas de alcatruz.

O processo seguinte seria a regularização com tratores e nesta parte, após
regularizada, coloca-se aquele solo fértil; posteriormente, procede-se ao replan-
tio. Este é um processo moderno, que foi aprovado no DNPM e foi motivo da
aprovação do RIMA, pelo órgão ambiental. E um projeto que consideramos mo-
derno.

Estes são tipos de lavra de grandes empresas. Acreditamos que, se tocado
com planos e técnicas, pode-se minorar o problema. Temos outras técnicas, que
poderão ser empregadas por grandes minerações e por minerações de porte
médio que não utilizam dragas, mas sim escavadeiras, que devem trabalhar em
painéis quadrados, de 20x20 ou 30x30.

A primeira escavação seria um buraco, jogando-se os estéreos rejeitos
num lugar seguro. Posteriormente, passaria para o segundo painel, escavando-o
e lançando os estéreos rejeitos neste primeiro buraco ou primeira cava - que foi
feito. Este trabalho pode ser feito em mineração e tem sido utilizado em argilas.
Assim, perfeitamente, poderá ser empregada para lavrar aluviões, principal-
mente, fora do leito do rio.

O DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Já se encontra em execução o primeiro
projeto ? Ele foi apresentado por quem?

O DR. GERALDO RATTON MASCARE NHAS - Sim, ele já se encontra em
execução e foi apresentado pela Mineração Rio Novo, que está fazendo os tra-
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balhos seguindo este projeto, ou seja, está dentro cio que foi aprovado pelo
DNPM e pela COPAM.

Então, como a média empresa não vai trabalhar com essas grandes dra-
gas, ela tem a opção dos painéis. Há também o pequeno minerador ou garim-
peiro, que concentra várias atividades: o primeiro trabalho é a grupiara, que é
executada fora do leito do rio, geralmente, em encostas ricas de ouro e de dia-
mante. Poderia então ser feito o mesmo esquema. Feita a primeira cava, os es-
téreos rejeitos seriam jogados dentro da segunda cava e depois iriam para o rio.

Há outra maneira a ser feita, a qual o garimpeiro já faz normalmente, que
significa o desvio do rio para se trabalhar no seu leito. Assim, às vezes, retiram
terra de fora do rio e as jogam dentro do rio para se construirem barragens de
Concreto.

Entretanto, a melhor técnica seria fazer uma secadeira, utilizando o próprio
material do rio, como, por exemplo, o cascalho. Seria possível trabalhar dentro
da secadeira, contribuindo com a poluição externa.

Notamos outro problema, uma vez que o garimpeiro, devido à falta de
orientação, lançava todo o rejeito dentro do rio. Assim, com uma simples barra-
gem, utilizando madeira ou outro material, ele poderá lançar os rejeitos dentro
do rio.

Então, os garimpeiros, em reuniões sucessivas com os órgãos ambientais,
têm chegado à conclusão de que é possível fazer todo este trabalho utilizando-se
técnicas simples. Foi notado que, se um garimpeiro degradou uma área, é possí-
vel que, através de um simples manejo, ele consiga recuperar a área. Tenho a
impressão de que pode-se fazer, em termos de mineração, o que foi feito no rio
das Velhas. E bom que se diga que o que mostramos em relação à Mineração
Tejucana serve de exemplo para o Brasil. E um fato pioneiro da indústria mi-
neira exportar técnicas para que o mesmo trabalho seja feito pelo Brasil afora.
Então, realmente, a gente tem a esperança de que possam não resolver o pro-
blema, mas minorá-lo bastante. Já existem hoje técnicas disponíveis para esse
assunto.

Agora, é bom que se diga que no Jequitinhonha o fato preocupante não é
o mercúrio, porque o minerador procura, tradicionalmente, o diamante. As
grandes empresas utilizam, na recuperação do ouro, o mercúrio, mas elas o uti-
lizam em locais apropriados, em circuitos fechados, e não há contaminação de
rio. E o pequeno minerador, se porventura precisar, tem técnicas disponíveis
para fazê-lo, O CETEM e o CETEC, me parece, já têm alguma coisa disponível
nesse sentido.

Devido ao adiantado da hora, eu agradeço e me coloco à disposição para
responder a qualquer dúvida.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Depois dessas ex-
posições do Dr. Geraldo Rat-ton, nós vamos aos comentários do Sr. José Hum-
berto Araújo.

2.4.1 - Comentário

O SR. JOSÉ HUMBERTO ARAÚJO - Sr. Presidente, Deputado Delfim Ri-
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beiro, senhor palestrista, senhores presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de
cumprimentar os Srs. Deputados por este evento, por se interessarem por esse
assunto tão polêmico. Hoje, as sociedades mineira e brasileira vêm dirigindo a
sua atenção para a questão ligada a mineração e a recuperação ambiental.

A nossa preocupação, quando nós viemos para cá, foi nos determos mais
especificamente à questão do Jequitinhonha, que é uma área altamente prejudi-
cada por diversas ações do homem, tais como a produção de carvão, o próprio
reflorestamento, que acelerou e acirrou as questões fundiárias da região, e a mi-
neração. São empreendimentos altamente lucrativos, hoje, que ocorrem exata-
mente numa área onde nós encontramos um dos maiores bolsões de miséria do
País. Então, nós ficamos numa situação muito delicada: a região do Jequitinho-
nha é uma região onde existem grandes bolsões de miséria e é uma região ex-
tremamente rica. O que fazer? Como está sendo distribuída a riqueza na região?
E a riqueza que está lá: os minerais, deve ela ficar parada ou deve ser utilizada,
até mesmo para a própria socialização dos benefícios naturais? Eu acho que a
questão passa por aí. Na hora em que nós vamos discutir a questão, a socializa-
ção da riqueza, é preciso que a gente se preocupe com aquilo que vem de nega-
tivo com a exploração dessa riqueza.

Eu, hoje, ouvi algumas coisas que me deixaram assustado: por exemplo,
será que o Estado deve realmente tirar dos indivíduos o exercício da cidadania,
ao assumir a postura paternal para recuperar aquilo que ele mesmo degradou,
em detrimento da qualidade de vida de outros que vivem na região? Ou será que
não seria mais correto que aquele próprio indivíduo, ao fazer a exploração, te-
nha consciência do fato de que a sua ação está levando a problemas ambientais
que podem estar comprometendo a saúde de outros indivíduos? Essas são
questões sérias sobre as quais nós devemos pensar bastante. Nós precisamos
desenvolver um trabalho com o próprio homem do campo, que, muitas vezes,
não sabe dessas questões; o próprio pequeno garimpeiro pode não estar adver-
tido disso. Assim, nós temos de trabalhar junto a este pessoal pare adverti-los
disso. O que eu vejo é que, hoje, nós temos que partir, pela ótica científica, de
três princípios: a doutrina do desenvolvimento social deverá atribuir uma im-
portância muito maior e mais orgânica a esses problemas ambientais; de uma
vez por todas, deve o homem descartar dois mitos: o da inesgotável riqueza da
natureza e o de sua ilimitada capacidade de regeneração; terceiro, graças à ciên-
cia e à técnica, tem o homem a possibilidade de transformar e modelar o exercí-
cio dela. Essa faculdade deve proporcionar um padrão de vida melhor para o
próprio homem e para o meio ambiente, e a utilidade imediata dos recursos mi-
nerais já não pode ser o critério exclusivo para exploração.

Os efeitos remotos e a longo prazo precisam ser computados justamente
na hora em que o homem vai mover algum empreendimento que vai modificar
os ecossistemas. Baseados nisto, temos que pensar que a intervenção do ho-
mem, hoje, nos ecossistemas pode se dar de forma proveitosa, desde que passe
por maiores esforços e recursos para o desenvolvimento de novas técnicas, di-
vulgação e utilização de novos métodos adquiridos por meio de pesquisas per-
manentes, pois novas descobertas implicam novos processos de desequilíbrio e
novos processos, também de reequilíbrio. E é dentro disso que achamos que ca-
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be ao Estado desenvolver tecnologia de recuperação ambiental e, para isso, é
preciso que sejam feitos estudos dentro dos órgãos de pesquisa que foram to-
talmente desativados, nos últimos anos, pelo nosso Governador, porque, quan-
do se vai falar na questão de recuperação, nós, biólogos, temos uma preocupa-
ção muito grande com a questão de fauna e flora. Conhecemos pouco ou quase
nada da nossa fauna e flora. Não existe nenhum inventário que nos forneça da-
dos de como anda a nossa cobertura vegetal, em nível de espécies. Não sabe-
mos o que temos de fauna aquática. O que temos são dados empíricos, coleta-
dos e pingados. Não houve nenhum incentivo para que isso pudesse subsidiar,
inclusive, estudos do parque ambiental. Quando se fala na questão de recupera-
ção, em momento algum o pessoal avalia o que estamos perdendo de patrimô-
nio genético. E isso é coisa séria. Para vocês terem uma idéia, há microorganis-
mos que têm determinados genes que podem, às vezes, até mesmo resolver a
própria questão da degradação ambiental. E muitos desses microorganismos
desaparecem antes mesmo de conhecermos a carga genética deles. A mesma
coisa acontece em relação à vegetação, à flora.

Vários estudos na Universidade Federal, no Departamento de Biologia
Geral, vêm nos revelando como os ambientes degradados pelo mineração in-
fluenciam na variação de carga genética desses indivíduos. Como esses am-
bientes mudam o comportamento em nível de reprodução sexuada, em nível de
conjugação de transformação acabam alterando as cargas genéticas e o com-
portamento desses indivíduos.

Dentro dessas premissas, o pessoal encontrou, por exemplo, uma bactéria
muito interessante, porque ela volatiliza o mercúrio. Para o futuro isso vai servir
como estação de tratamento. Essa pesquisa deve ser incentivada. Deveríamos
conhecer tudo que existe no leito dos rios. Isso poderia resolver a questão do
equilíbrio do ecossistema. Como posso fazer uma avaliação, o que vou recupe-
rar, se eu não sabia o que tinha de flora e fauna antes? Não se sabia o que tinha
de doenças, de pragas, de retorno. Vou fazer uma pergunta: Como é que esse ti-
po de mineração e esse tipo de recuperação interferem no aumento de pragas
agrícolas deste País? Todos sabemos que não temos dados concretos, mas sa-
bemos, através da observação, que é possível isso estar acontecendo. A oiesma
pergunta faço em relação ao retorno. Não podemos afirmar nada, porque o po-
der público foi omisso, não se preocupou com a preservação de espécies, da
carga genética, não houve visão do futuro, de biotecnologia. Tudo isso pode se
compatibilizar com a mineração. Chegar e dizer que temos competência para re-
cuperar é muito sério. Não temos, não. Recuperar não é só isso. Recuperar é vo-
cê fazer voltar como estava antes. Isso é muito difícil.

Quero chamar a atenção também para as essências naturais. O que temos
de riqueza natural? Não sabemos. Neste País se fala em RIMA, em diagnósticos,
em prognósticos, em ações mitigadoras. Como você pode fazer uma ação miti-
gadora, se você não tem conhecimento? Os próprios relatórios têm que ser fei-
tos rapidamente, em 20 dias. Não temos nenhum estudo anterior que possa
subsidiar o nosso conhecimento da área. O poder público deve fornecer subsí-
dios, deve desenvolver pesquisas não só para a exploração dos recursos mine-
rais mas para recomposição do solo. Essa pesquisa deveria estar sendo desen-
volvida pelos órgãos do Estado, mas o Sr. Governador os desativou. Acho que o
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garimpeiro deve ter a postura de cobrar do Sr. Governador estes subsídios, O
Governo deve fornecer subsídios para o pequeno e médio minerador como
também oferecer, não a recuperação, mas o pacote técnico alternativo de recu-
peração ambiental. Isso passa pela elaboração de um conjunto de regras para se
utilizarem os espaços. Elas devem ser feitas por juristas e especialistas. Acho que
não estamos recuperando o meio ambiente, estamos apenas minimizando esses
impactos ambientais. Acho que a sociedade deve ter essa premissa. Não vamos
deixar o mineral lá, mas também não vamos explorar sem nos preocuparmos
com a questão ambiental. Deve-se ter compatibilidade nos dois aspectos. Para
isso devemos ter metodologia e critérios. Cabe ao poder público financiar e
oferecer recursos para isto. Junto a isso, deve vir a fiscalização, ela deve ser feita
pela sociedade, através dos órgãos ambientais, em nível de Estado e em nível da
União. Há uma tendência em repassar essa fiscalização para o município. Isso
deve ser mais discutido, o Estado deve dar condições para que o município fis-
calize.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - O Estado deve ler
sensibilidade para o problema. Para haver uma terapêutica, é preciso fazermos
um amplo e profundo diagnóstico da situação. Vamos passar aos debates.

2.4.2 - Debate

Nesta fase de debates, colocamos a palavra à disposição de quem dela
queira fazer uso.

Com a palavra, nosso expositor, Dr. Geraldo Ratton, que tem alguma coisa
a dizer a respeito dos comentários do Dr. José Humberto.

DR. GERALDO RATTON - O Dr. José Humberto não deixa de ter razão ao
dizer que a recuperação não está sendo feita como devia. E importante, porém,
lembrarmo-nos de que a preocupação com o problema ambiental em Minas e
no Brasil é muito recente. A Lei do Órgão Ambiental é de 1981. Estamos apri-
morando tudo isso. A obrigatoriedade de RIMA é mais recente ainda. Acho que
estamos no bom caminho, sem nos esquecermos, como já disse, de que esta
preocupação é tão recente no Brasil como no mundo. No Japão e nos Estados
Unidos essas leis são novas.

Concordo com o posicionamento de que ainda não se está fazendo o que
se devia fazer, mas estejam certo de que na mineração, principalmente na de
Minas Gerais, aquelas empresas que têm recurso estão se desenvolvendo muito
no sentido da preservação do meio ambiente.

O DR. JOSÉ HUMBERTO - Vejo que tem ocorrido interesse de algumas
empresas em fazer um bom trabalho nesse sentido. O que me preocupa, na rea-
lidade, é a visão de que muitas vezes fica dirigida só para os fluxos d'água, para
a recuperação aparente do solo, esquecendo-se as pessoas de que a recuperação
passa por outras avaliações para as quais falta conhecimento técnico. Temos que
nos preocupar também com o meio biótico. E ai não podemos dissociar a co-
bertura vegetal de todo o restante, de toda a parte da vida. Nossa preocupação
não deve se restringir ao curso d'água, mas deve se expandir até o ambiente
terrestre como um todo.
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A questão do mercúrio não é avaliada como deveria ser, muitas vezes por
falta de conhecimento e dados, como já foi dito.

Minha preocupação basicamente é esta: vejo que as pessoas julgam o
ecologista passional. Acompanho movimentos ambientalistas e nunca vi grupos
tão abertos ao diálogo como os de ambientalistas mineiros. Tenho visto esses
grupos sentados, conversando com empresários, trocando idéias. Isso é muito
importante, porque é uma forma de conscientizar uma camada da sociedade que
pode assumir uma postura e fazer alguma coisa. O radicalismo existe e também
é importante, pois é uma forma de forçar a renegociação, a discussão. A abor-
dagem fica mais ampla e isso é democracia.

O DR. EDISON FRANCO SUSZCZYNSKJ - Creio que a parte do DNPM
foi importante. As colocações técnicas são necessárias. Concordamos com nosso
amigo biólogo quando diz que a recuperação genética e a recuperação do am-
biente nunca são integrais e absolutas. Sempre há perdas. Sua colocação quanto
ao fato de haver necessidade de melhoria da parte de biocinese é fundamental.

Concordamos que deve haver uma tecnologia para recuperação do meio
ambiente. Embora não tenhamos colocado, achamos que a ecologia não deve
tratar apenas dos aspectos ambientais, mas deve tratar, sobretudo, da vida hu-
mana, da parte biológica integral. Acho que a experiência do sindicato pode dar
bons resultados.

O SR. PRESENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Parece-me que nin-
guém mais deseja fazer uso da palavra. Agradeço a presença dos expositores e
comentaristas que participaram desta primeira etapa dos trabalhos, esperando
contar com a presença de todos, a partir das 14 horas.

2.5 - CONFERÊNCIA
DR. RONALDO LUIZ REZENDE MALLARD

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) — Vamos dar inícioà
segunda etapa dos nossos trabalhos.

O tema "AÇÕES DO GOVERNO ESTADUAL RELATIVAS AO MEIO AM-
BIENTE E MINERAÇÃO NO VALE DO JEQUITINHONHA" tem por expositdr o
Dr. Ronaldo Luiz Rezende Mallard, que é da Comissão da Política Ambien-
tal—COPAM. O Coordenador é o ilustre Deputado Narciso de Paula Michelli e o
comentarista é o Dr. Marcus Pereira de Mello.

Pedimos ao Dr. Marcus Pereira de Mello que tome parte da mesa dos nos-
sos trabalhos. Convidamos também o Dr. Ronaldo Luiz Rezende Mallard para se
dirigir à mesa e fazer sua exposição.

O DR. RONALDO LUIZ MALLARD - Primeiramente, eu gostaria de agra-
decer o convite que foi feito à Fundação Estadual do Meio Ambiente e à minha
pessoa; estamos aqui para juntos fazermos uma breve exposição sobre os tra-
balhos da Fundação Estadual do Meio Ambiente e do Conselho Estadual de Po-
lítica Ambiental no Vale do Jequitinhonha e também discutirmos sobre os pro-
blemas daquela região.
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Eu gostaria de parabenizar o Deputado Delfim Ribeiro por este evento,
como também ao Deputado Narciso Micheili.

Pediria permissão para fazer um breve histórico antes de entrarmos espe-
cificamente no assunto do Jequitinhonha. Há alguns anos, nós, técnicos que mi-
litamos na área ambiental, nos preocupamos em ter um órgão com estrutura
forte, independente, para que pudéssemos exercer um trabalho realmente di-
nâmico e eficaz em toda a área ambiental no Estado de Minas Gerais e com este
objetivo é que trabalhamos, a fim de que a Fundação Estadual do Meio Am-
biente fosse criada e implantada. Em 1987 tivemos a Fundação aprovada por
esta Casa, pelo que agradecemos a todos os Deputados. O projeto de criação da
FEAM foi aprovado por unanimidade na Assembléia Legislativa e, com a apro-
vação da respectiva lei, posteriormente, em abril passado, tivemos a implantação
de fato do órgão. A partir dessa medida, tivemos a obrigação de refazer todos os
nossos planos, todos os nossos projetos quanto à execução dos trabalhos para
preservação do meio ambiente, isto porque, quando havia a Superintendência
do Meio Ambiente, que era o órgão executivo da COPAM - antes da FEAM -,
realmente a dificuldade de trabalho era muito grande. Em abril passado, o Con-
selho Estadual de Política Ambiental aprovou, após o estudo feito por uma co-
missão dentro do plenário da COPAM, o plano trienal da política estadual do
meio ambiente do Estado de Minas Gerais, E, para que nós, da Fundação Esta-
dual do Meio Ambiente, pudéssemos atender a esse plano trienal, elaboramos
numa primeira etapa um plano emergencial de execução de trabalhos e, mais
recentemente, um plano de ação em atendimento a este plano trienal. Este plano
emergencial foi um plano necessário porque, no período de implantação da
Fundação, nossos trabalhos ficaram praticamente paralisados, acumulando
muito serviço. Nós priorizamos o que realmente era considerado crítico na
questão ambiental do Estado. E em cima disto tínhamos, dentro dessa condição
crítica, vários cursos d'água do Estado de Minas Gerais com situações realmente
gravíssimas, com levantamentos feitos e, dentro desse retrato, nós tínhamos o
rio Jequitinhonha como uma das prioridades. Esse rio, para nós da Fundação, é
um curso d'água de extrema importância para a região porque é uma região
com escassos recursos hídricos, pouquíssimos mananciais, e esse manancial tal-
vez seja o mais importante, fundamental para que toda a população possa so-
breviver e obter uma condição de vida melhor. Em cima desse plano ernergen-
cial e do plano de ação, temos no Vale do Jequitinhonha, além da mineração,
outras preocupações, como o problema do desmatamento, o problema dos
grandes projetos agropecuários, projetos de irrigação, que também são impor-
tantes e afetam o meio ambiente. Existem os aspectos positivos, mas existem
também os aspectos negativos, como é o caso da mineração. No início desse
plano emergencial, começamos os nossos trabalhos indo ao Vale do Jequitinho-
nha em maio passado para levantar o que existia de degradação no meio am-
biente, naquela ocasião, porque já conhecíamos o Vale anteriormente e, inclusi-
ve, em outras ocasiões tivemos algumas medidas drásticas, como o caso de uma
das grandes mineradoras, a qual á tinha sido interditada anteriormente, em
princípio de 1988, assim como outras grandes mineradoras. Os garimpeiros já
tinham sido fiscalizados, também, ao longo do tempo, a partir da criação e re-
gulamentação da lei no Estado Novamente fizemos o levantamento e verifica-
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mos a situação atual e achamos, juntamente com o Batalhão da Polícia Florestal
e após a implantação do IBAMA, que deveríamos ter uma ação conjunta naquele
manancial, principalmente com referência à área de mineração e garimpagem,
como também em outros mananciais. Desta forma, tem sido feito o trabalho de
fiscalização e não sei se todos o conhecem, se têm assistido através da imprensa
à operação SOS Jequitinhonha. Depois passamos para o rio das Velhas, rio Pi-
racicaba, rio São Francisco e, na semana passada, Paracatu.

Todas essas etapas estão sendo queimadas dentro das prioridades que
checamos e analisamos e vimos o que poderia ser feito em primeiro, segundo
e terceiro planos. No caso dos garimpos, nós conversamos com todo o setor de
garimpagem; nós nos preocupamos também com o lado social porque sabemos
que a fome é uma grande poluição, mas precisamos ver também o lado do rio. A
posição da FEAM é única e exclusivamente compatibilizar a atividade mineral
com a preservação do ambiente. No encontro que tivemos com os garimpeiros,
colocamos para eles que realmente havia necessidade de uma parada para re-
pensarmos e verificarmos o que teria que ser feito, porque, da forma como estão
sendo feitas, a garimpagem e a mineração não poderiam continuar. Porque, se
acontecer isto num futuro bem próximo, nós não vamos ter o rio, nós simples-
mente vamos adiar o problema, vamos ter o pessoal da região vindo para os
grandes centros porque não poderão viver num deserto sem água. Num traba-
lho feito pelo Departamento de Recursos Hídricos, existe uma conclusão de que
acima do paralelo 18, se não houver realmente medida de preservação dos ma-
nanciais, teremos nos próximos 15 anos todos os rios secos. Estamos assistindo
no Norte de Minas a um rio totalmente seco, que é o rio Verde Grande. Temos
que compatibilizar a mineração e a garimpagem com o meio ambiente. Em cima
disto, quando constatamos o problema, paralisamos os garimpos e inclusive a
paralisação foi feito pela lei federal e não pela lei estadual; foi feita pelo Batalhão
de Polícia Federal, com orientação técnica. Vimos que teríamos que definir nor-
mas para garimpagem e para mineração. Com este intuito, nós, técnicos da
FEAM, analisamos a situação e tivemos reuniões no IBAMA em Brasília, porque
a preocupação não é só estadual, é nacional, e trouxemos subsídios do IBAMA
em Brasília. Chegamos com uma proposta, conversamos com os garimpiros e
mineradoras, apresentamos uma proposta de deliberação ao plenário do CO-
PAM. Essa deliberação foi analisada e julgada pelo plenário do COPAM em se-
tembro passado e depois de várias discussões chegou-se a um consenso. O ple-
nário do COPAM aprovou a deliberação que passou a ser um documento legal
de normas para atividades minerais em Minas Gerais. Com  a aprovação dessa
deliberação, tivemos condições de elaborar termo de compromisso, com todas
as normas constantes dessa deliberação, elaborando este termo para que tanto
as empresas como os pequenos mineradores ou garimpeiros pudessem firmá-lo
comprometendo-se a cumprir aquelas normas, compatibilizando atividades com
o meio ambiente. Isto está sendo feito. Já temos mais ou menos aproximada-
mente 1.200 ou 1.300 termos de compromisso firmados. Devemos começar
agora, no próximo mês, uma fiscalização para verificar o cumprimento dos ter-
mos de compromisso, visando à preservação dos mananciais e de todo o siste-
ma onde existe atividade mineradora. Quero esclarecer também, em atendi-
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mento à Constituição Federal e à própria Constituição Estadual, que já foi pro-
mulgada a lei que regula a atividade garimpeira, a qual vai ter que se organizar
através de cooperativismo. Esta é uma orientação que já estamos dando desde a
promulgação da Constituição Federal a essas pessoas, para que se organizem o
mais rápido possível em cooperativas porque o licenciamento dessas atividades
vai ser passado a partir da regulamentação da lei federal que foi aprovada em
julho. A reformulação do código mineral será passada através de licenciamento
das cooperativas e através da criação de áreas garimpeiras, através do DNPM. O
DNPM vai criar as áreas e nós, órgaôs estaduais e federal, vamos licenciar estas
atividades, vamos licenciar a cooperativa. Para a felicidade de todos nós, cida-
dãos, estamos sentindo um interesse muito grande da atividade garimpeira para
a criação dessas cooperativas. Já temos algumas cooperativas criadas e, inclusi-
ve, alguns termos de compromisso já estão sendo firmados com a cooperativa.

Nós não estamos firmando o termo de compromisso com a pessoa física.
Firmamos com a Cooperativa, com a listagem de todos os associados dessa Co-
operativa, o que é um adiantamento para que se faça um licenciamento futuro
em atendimento à lei que modificou o Código Mineral. Nós achamos que isso é
muito importante, porque teremos mais uma pessoa para fiscalizar essa ativida-
de, e cada garimpeiro vai fiscalizar o companheiro, para que não sejam descum-
pridas todas as normas de mineração e garimpagem.

Queremos dizer também que, com a Cooperativa, será sanado um grande
problema na área da garimpagem, que é uma certa escravidão branca. Temos os
donos das bombas, das dragas, das balsas e o garimpeiro nato, aquele cujo avô
foi garimpeiro, assim como o pai e o filho; é aquele que já está lá. Hoje, uma
grande maioria dos donos das bombas e das fofocas garimpeiras, os patrões,
são pessoas que têm outras atividades. Temos engenheiros, médicos, advoga-
dos, prefeitos, policiais, enfim, temos de tudo. Eles estão abusando do garim-
peiro, aquele que tem o garimpo no sangue. A Cooperativa será um bom ins-
trumento para que ele tenha todas as seguranças sociais. Hoje, se o garimpeiro
adoece, no dia seguinte, talvez, não tenha dinheiro para comprar o remédio. Ele
não tem aposentadoria, não tem fundo de garantia, em suma, não tem nenhuma
segurança. Essa Cooperativa será muito importante para que a partir de agora,
os garimpeiros tenham essa segurança, que resolverá também problemas de in-
salubridade e evitará a contaminação dessas pessoas e de seus familiares.

Nosso trabalho é esse. Quero enfatizar que o objetivo da fundação não
contraria o desenvolvimento do Estado. Nosso trabalho é para a compatibiliza-
ção. O meio ambiente deve ser visto com seriedade. Sabemos que esse é hoje,
um discurso universal em defesa do planeta e não só de algumas áreas do pla-
neta. A filosofia da fundação não é diferente. O Conselho Estadual de Política
Ambiental é, inclusive, modelo para todo o Brasil, porque não é apenas um con-
selho governamental. Ele tem representatividade de quase todas as áreas da so-
ciedade, incluindo a própria Assembléia. Todas as decisões desse Conselho são
muito importantes, porque ele é muito representa ntivo. A seriedade com que
todos os conselheiros do Conselho Estadual de Política Ambiental julgam, dis-
cutem e aprovam as decisões quanto à política estadual, é notória. Todos nós
sabemos do grande trabalho que esse Conselho tem levado a efeito. A FEAM
não poderia ser diferente, porque nós simplesmente cumprimos as determina-

143



çôes do Conselho Estadual de Política Ambiental. Somos o órgão executivo des-
se Conselho.

Quero agradecer a oportunidade de fazer essa breve exposição e fico à
disposição de todos para as perguntas e os debates.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO NARCISO MICHELLI) - Dando prosse-
guimento ao Simpósio Mineração e Meio Ambiente no Vale do Jequitinhonha,
depois de ouvirmos a exposição do Dr. Ronaldo Luiz Rezende Mallard, da Co-
missão de Política Ambiental, temos o prazer de ceder a palavra ao Dr. Marcus
Pereira de Mello, da Universidade Federal de Minas Gerais.

2.5.1 - Comentários

O DR. MARCUS PEREIRA DE MELLO - Boa tarde. Em primeiro lugar,
gostaria de parabenizar mais uma vez a Comissão de Energia. Minas e Metalur-
gia e Meio Ambiente pela organização deste encontro, assim como os Deputa-
dos Ronaldo Vasconcellos, Delfim Ribeiro e Narciso Michelli. Essas reuniões já
têm se tornado uma tradição no meio. Gostaria, inclusive, de sugerir, antes de
começar a levantar os pontos, que, depois, fossem colocados à disposição das
entidade e da sociedade alguns resumos ou pequenas informações a respeito da
realização desses eventos. E significativa a diferença de participação deste ano
em comparação com a do ano anterior. Seria interessante que as pessoas tives-
sem acesso a essas discussões que travam aqui dentro.

O DR. RONALDO LUIZ MALLARD - Pretendemos fazer um relatório e di-
vulgar amplamente.

O DR. MARCUS PEREIRA DE MELLO - Em primeiro lugar, eu gostaria de
levantar alguns esclarecimento a respeito da FEAM e da postura que os técnicos
assumem. Em momento algum, temos, como objetivo, criticar os órgãos am-
bientalistas ou seus técnicos. Na maior parte das vezes, até nos espantamos com
o espírito idealista, já que estão eles sujeitos a condições de trabalho que não
são muito boas, além de receberem péssimos salários. Sabemos da competência
dos técnicos que têm desenvolvido esse trabalho.

Com relação à exposição do Ronaldo, não há nenhum ponto que possa-
mos questionar no que diz respeito à atuação da FEAM. E claro que nós gosta-
ríamos que ela estivesse funcionando há muito mais tempo e que medidas dessa
ordem tivessem sido implantadas de maneira sistemática.

Gostaria de levantar alguns pontos atinentes à ordem geral de posturas,
que julgo conveniente que o Estado adote. Tenho, também, algumas sugestões
para que a Assembléia Legislativa implemente.

Em primeiro lugar, acho que a abordagem inicial, que se deve ter com re-
lação ao meio ambiente do Estado é que os órgãos que trabalham com a área
ambiental e com a área de ciência e tecnologia deveriam ter uma sustentação
por parte do Estado - tanto orçamentária como infra-estrutura e em nível ótimo
e não apenas em nível suficiente. Se o organismo não tiver um ótimo nível de
trabalho, evidentemente que a realização será insuficiente. E notório que a defi-
ciência de técnicos é muito grande em relação ao tamanho do nosso Estado.
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Em segundo lugar, acho que devemos pensar num outro aspecto muito
mais estrutural do que conjuntural, que é a garantia da continuidade de grandes
projetos ou programas, que transcendem ao ciclo quadrianual dos governos. É
necessário que se altere a composição dos conselhos para estabelecer diretrizes
no Estado, tanto na COPAM, quanto, por exemplo, no Conselho Curador do
CETEC, ou de outras entidades que têm uma ação colegiada, de tal forma que
elas possam definir, ao longo de sua existência política, que não vão ser trocadas
por uma simples mudança de governo. Para que isso aconteça, é necessário que
esses órgãos sejam democratizados, isto é, eles precisam ter uma tradição de
trabalho que será intocável ao longo do tempo. Para isso é preciso orçamento e
uma composição mais ampla dos conselhos. Acredito que seja necessário modi-
ficar a conclusão de forças existentes dentro dos conselhos, isto é, os órgãos ou
Secretarias de Estado não devem ser majoritários na composição dos conselhos.
A sociedade civil, sim, deve ser majoritária, porque os conselhos, como o pró-
prio nome indica, são normativos; eles sugerem, não têm poder de fiscalização
nem de ditar diretrizes.

Então, por que manter essa correlação desigual? E uma coisa que acho
que devemos pensar com um pouco mais de cuidado, já que não foi possível fa-
zer passar essa disposição na Constituição Estadual. Acredito que a Assembléia
Legislativa fará algo de muito importante, se exercer seu poder de avaliar a ação
dos vários órgãos e se trouxer para si a atribuição de indicar a composição des-
ses conselhos, o que, até agora, tem sido atribuição do Executivo. Acho que es-
tamos entrando numa época de ampla perspectiva de democratização e nossa
tradição diz que o Poder Executivo é centralizador. Nós corremos sérios riscos
de não podermos dar continuidade aos projetos implementados. Caso a Assem-
bléia consiga trazer para si tanto o poder da indicação dos nomes dos órgãos da
sociedade civil, quanto o de fazer passar por um julgamento anual a situação
desses órgaõs, seria um saldo positivo extremamente favorável para a questão
do meio ambiente.

Uma outra questão específica com relação ao Jequitinhonha é os garim-
peiros ou mesmo algumas empresas mineradoras ficarem tanto tempo reivindi-
cando o direito à exploração do recurso mineral. Acho que a questão ambiental
coloca para a gente que existem hoje distinções em prioridades. O desenvolvi-
mento económico não pode ser feito em detrimento do desenvolvimento social
- isto parece que é claro - e muito menos em detrimento do comprometimento
ambiental. Hoje, temos de perceber o meio ambiente como sobredeterminante
em relação à jazida. Quando se fala na questão de custo - beneficio, sub-repti-
ciamente estamos falando em custo social e benefício privado, porque apesar do
sol ter nascido para todos, o minério, nasceu para alguns, que são os que rece-
bem da União o direto de minerar. E uma concessão da sociedade inteira, por
parte da União, para que alguns poucos possam extrair aquele bem que é de to-
dos. Em função disso, é preciso que seja exercido sistematicamente um controle
maior, dessa atividade tanto através da Assembléia quanto através dos órgãos
estaduais, especificamente no que diz reseito à mineração. A questão fica muito
mais séria se a mineração se dá nas calhas dos rios, nos sistemas hídricos, que,
como são instáveis, isto é em processo contínuo de reconstrução, qualquer per-
tubação que ali aconteça tem um potencial de fogo muito maior que uma pertu-
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bação numa área de terra firme, fora de um dreno.
Uma outra questão sobre a qual havia falado, de manhã, numa interven-

ção, diz respeito ao fato de o garimpo ser citado como se fosse uma questão
natural ou um direito adquirido. Realmente, não é isso que observamos. O ga-
rimpo é uma das formas mais arcaicas de relação entre capital e trabalho. No
avanço que as Constituições Federal e Estadual fizeram no sentido de cooperati-
vizar os garimpeiros, a relação com o garimpo é colocada em novos termos. O
garimpo é considerado como uma pequena empresa, como de fato o é. De acor-
do com os dados que pudemos examinar hoje, pela manhã, no Vale do Jequiti-
nhonha, de 370 trabalhadores 317 eram garimpeiros e os restantes eram quem
gerenciava o trabalho do garimpeiro. 82,5% da renda era destina a cerca de 20
ou 30 desses trabalhadores. E uma situação absolutamente desigual.

Minha intervenção é no sentido de que exista uma possibilidade, diante da
credibilidade que os órgãos ambientais estão tendo, hoje, no Estado, indepen-
dente da política do Executivo, desse poder implementar a receptividade, por
parte da sociedade civil, para essas ações, nós podemos estabelecer novos ter-
mos de relação que, necessariamente, passariam pela Assembléia Legislativa, já
que é a instituição da sociedade que tem mais condições de legitimar o processo
que seja mais democrático e de interferir no Executivo, de maneira a minimizar
essas mudanças políticas, que são quadrianuais, e às vezes até mais freqüentes.
Nós precismos, na prática, de grandes planos ou diretrizes que possam ser im-
plementados durante dez ou quinze anos. A situação do Vale do Jequitinhonha,
assim como o caso do garimpo, que não termina na questão mineral, mas avan-
ça sobre a questão agrária, sobre a estrutura fundiária, e desses órgãos que, ho-
je, - como a FEAM, por exemplo - estão circunstancialmente passando por uma
boa onde, não tem garantia de que, no próximo governo, ou mesmo daqui a al-
guns meses, esteja bem. Nossa memória, que não é curta, vê que foi desmonta-
da a estrutura operacional do estado na parte de ciências, tecnologia e meio am-
biente foram destruídas as Secretarias, que existem apenas de fato, e o órgão
que era responsável pela geração de tecnologia e principalmente pelo trato dos
recursos naturais, o CETEC. Quando entrou o indicado pelo Sr. Governador, a
primeiro postura adotada foi a de, com relação aos projetos de meio ambiente,
executar apenas os que dessem lucros. Considerado que o meio ambiente não
dá lucro e que a simples existência do meio ambiental saudável já não é um bem
estar geral, é um profundo equívoco de visão. Acho que esse tipo de política não
pode acontecer. Creio que a Assembléia é a Casa que pode permitir que essas
relações sejam estabelecidas em novos termos.

Era somente o que eu tinha a dizer.

2.5.2 - Debate

O SR. PRESIDENTE - Ouvidos o expositor e o comentarista, nas pessoas
do Dr. Mallard e do Dr. Marcus, temos o prazer de oferecer a palavra aos pre-
sentes para o debate.

Com a palavra o Dr. João César, da METAMIG.
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O DR. JOÃO CÉSAR PINHEIRO - Dr. Mallard, o senhor colocou muito
bem que existe uma ação fiscalizadora. Junto a essa ação fiscalizadora, existe al-
guma ação voltada à orientação, ou não? Se existe essa ação voltada à orienta-
ção, como é que está se dando a montagem das equipes multidisciplinares da
FEAM e a que nível estão sendo estudados os problemas biológicos?

O DR. RONALDO LUIZ MALLARD - Bem, primeiramente, penso que foi
uma falha minha, na hora da exposição, pois eu acho que eu deveria ter falado
com referência à orientação. Realmente é uma função também de Fundação
Estadual do Meio Ambiente, como órgão de meio ambiente de, principalmente.
orientar o pequeno garimpeiro, o pequeno minerador. Devemos fazer um tra-
balho de educação, principalmente, daquela pessoa mais humilde, aquela pessoa
que não tem condições de ter um maior conhecimento, uma educação cultural
melhor, até mesmo com referência à lei.

Com referência a isso, nós elaboramos uma cartilha, que está sendo im-
pressa e que vamos repassar para todos os garimpeiros, através das cooperati-
vas, associações, sindicatos, para que as pessoas que trabalham ali possam sa-
ber e entender aquilo que realmente pode afetar a sua saúde e também aquilo
que degrada e aquilo que não degrada o meio ambiente. É uma cartilha bem
objetiva e que atende a esse aspecto. Além disso nós, na área de educação am-
biental, vamos começar agora, a partir do termo de compromisso que já existe, a
fazer um trabalho conjunto. As pessoas da educação ambiental iriam juntas com
os técnicos da área de mineração para verificar o cumprimento dos termos de
compromisso e para também fazer um trabalho de educação in foco, junto às
pessoas que exercem essas atividades. Nós já temos, inclusive, este trabalho ini-
ciado com a ida dos garimpeiros à FEAM, quando da assinatura do termo de
compromisso, quando nós mantemos uma central de atendimento a todas as
pessoas, no saguão de entrada do nosso prédio. Lá existe não só sempre um
técnico da área de mineração, mas também um da área administrativa e um téc-
nico da área de educação ambiental, para dar todas as orientações.

O próprio termo de compromisso, para que ele seja bem compreendido,
elaboramos um manual de instrução de preenchimento, para que as pessoas
não tenham nenhuma dificuldade. Penso que este é um trabalho fundamental
que está sendo feito.

Eu gostaria de complementar com uma coisa que eu me esqueci de dizer:
refiro-me à nossa preocupação com este assunto, e o Dr. João César sabe disto.
Em 1985, nós já nos preocupávamos com o problema de garimpagem em Minas
Gerais. Como o Dr. Marcus disse, o garimpeiro nato, aquele que trabalhou sem-
pre na bateia, trabalhou com a atividade manual, que é um método milenar.
Então nós temos ai, talvez, duzentas, quatrocentas garimpagens em Minas Ge-
rais e no Brasil. De poucos anos para cá, é que começou a modificar a atividade
de exploração, principalmente do ouro, com a utilização de maquinaria que,
realmente, pelo Código Mineral, que estava ainda em vigor descaracterizava a
conceituação de garimpagem. Agora, com a nova Constituição e as novas lei, o
uso da maquinaria passou, também, a se conceituar como garimpagem, mas é
uma atividade degradadora, o que não era a atividade manual. A garimpagem
manual tinha, realmente, um impacto negativo, mas era mínimo, em relação ao
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que existe hoje, com relação ao uso de maquinaria.
E com esta preocupação que, em 1985, nós tivemos lá em Paracatu discus-

sões a respeito, pois nós sabíamos que se não houvesse, realmente, uma medida
de orientação, uma medida de fiscalização, a coisa ia chegar a um ponto em que
poderia ficar até irreversível. Naquela ocasião, no levantamento que fizemos, tí-
nhamos dez mil pessoas trabalhando nesta atividade. Hoje, temos mais de 100
mil pessoas. Isso mostra que, se nós não tivermos realmente uma atitude a to-
mar, talvez daqui a dois ou três anos, tenhamos de 200 a 300 mil pessoas nesta
atividade. Isto é um ponto de vista meu. Eu não sei se estou correto, mas o que
gera a corrida destas pessoas para a atividade são duas coisas: primeiro, o valor
do ouro e, em segundo lugar, a grande crise econômica pela qual passa o Brasil,
os problemas de emprego, e é um grande ganho trabalhar nesta atividade. Mas
eu acho que tem que haver um freio nisso porque, senão, realmente, a coisa vai
aumentando, e não podemos ficar parados, esperando a crise econômica do País
passar, para depois resolvermos o problema do meio ambiente.

Nesse nosso trabalho, temos uma função somos pagos pelo povo para
trabalhar, o meu salário é pago por aquele contribuinte que paga o seu imposto
e, portanto, tenho obrigação de exercer a minha atividade. Eu tenho minhas
atribuições, como todo técnico da FEAM tem, e a minha obrigação é esta. Não
posso me omitir, mesmo porque se eu me omitir de fazer um trabalho de fiscali-
zação, de preservação do meio ambiente, amanhã eu posso até sofrer um pro-
cesso administrativo, assim como qualquer outro técnico da FEAM. Então, é
nossa obrigação, não fazemos favor a ninguém realizando este trabalho. Esse
trabalho tem que ser feito, inclusive, para que não possamos chegar ao ponto ao
qual chegou a Bolívia e a Colômbia. Eu não estou comparando o problema do
plantio de droga com a garimpagem, mas este problema da droga é um pro-
blema social naqueles países que, hoje, não têm como resolvê-lo, e a mesma
coisa pode acontecer no Brasil, com respeito à garimpagem. Em alguns Estados,
inclusive, este problema já está irreversível. Então, é uma coisa realmente preo-
cupante e nós temos que fazer alguma coisa. Para tanto, tivemos o respaldo do
diretor da COPAM, mas eu quero repetir que a gente não é contra a atividade,
nós queremos é que se faça alguma coisa para demover toda esta degrdação
que existe aí, porque, do jeito que está, nós temos certeza, não pode continuar
porque senão vamos acabar com nossos mananciais. Temos hoje sessenta cur-
sos de água sendo degradados com a atividade garimpeiro, talvez a maioria de-
les sendo contaminada com mercúrio, que o gado está bebendo e você, poste-
riormente, vai beber leite contaminado. Este mercúrio também está contami-
nando o peixe que você vai comer. Talvez isso não se reflita hoje em você, mas
talvez vá aparecer amanhã nas crianças que ainda vão nascer, ou, então, vai
prejudicar a você mesmo no futuro. Assim, tem mesmo de ser feita alguma coi-
sa.

Com referência às equipes multidisciplinares, que você me perguntou,
quero dizer que existem essas equipes na FEAM. Mas a quantidade de técnicos
da FEAM não é suficiente para atender à demanda do trabalho da preservação
do meio ambiente em Minas Gerais.

Além de criação de Fundação, o projeto dela, inicialmente, contemplava
até a Diretoria do Meio Ambiente do CETEC. Com essa diretoria dobrava todo o
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pessoal da Fundação, mas não foi possível, numa primeira etapa, acontecer isso
e eu acho que, se não galgamos todos os degraus, pelo menos galgamos um.
Penso que não podemos ficar parados tentando e aguardando conseguir tudo.
Mas, se não conseguimos tudo de uma vez, vamos conseguir por partes. De
nossa parte, conseguimos alguma coisa com a implantação da Fundação. Isto já
foi um grande ganho. Assim, o que fazemos nós? Se não temos condições de
atender à demanda de trabalho, nós priorizamos o nosso trabalho nas áreas crí-
ticas. O que nós consideramos como prioridade, o Plano Trienal coloca como
prioridade ambiental dentro do plano de ação. Estas equipes multidisciplinares
existem com esta condição limitada, e os aspectos biológicos de todas as análi-
ses e estudos de impacto ambiental também estão sendo colocados. Eu acho
que isto é importantíssimo. Então, hoje, por exemplo, nós devemos ter, aproxi-
madamente, quarenta estudos de impacto ambiental em análise na FEAM, e to-
dos eles dentro das formatações que nós passamos para as empresas para ela-
boração desses estudos. Tais estudos contemplam a parte biólgica. Eu não sei se
respondi à questão.

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra a Srta. Lilian Barbosa.
A SRTA. LILIAN BARBOSA - Trabalho na Tribuna de Minas. Dr. Mallard,

com relação a este compromisso - que no COPAM foram assinados de 1300 a
1400 -, as principais mineradoras de Diamantina não assinaram o termo e estão
jogando resíduo no rio Novo. Eu queria saber qual a garantia de que elas vão
continuar paralisadas, e se isto vai realmente ter poder de lei. Quero saber como
é que seria isto e também como é que fica a questão, já elas são as principais,
são as maiores que atuam lá.

O DR. MALLARD - Como eu disse anteriormente, a deliberação do CO-
PAM foi extensiva às grandes mineradoras também. Não foi somente para a ga-
rimpagem como mineração, e não só, também, para o rio Jequitinhonha, mas
para todos os mananciais e para todas as regiões de Minas. Assim como fizemos
com os garimpeiros, convidamos as empresas para uma reunião para colocar-
mos o termo de compromisso, em atendimento à deliberação, e as empresas
questionaram alguns itens deste termo. Nós colocamos para as empresas que
não tínhamos autonomia e nem competência para modificar o termo de com-
promisso porque este termo era o cumprimento fiel da deliberação do COPAM,
e o Plenário do COPAM é soberano, se ele aprovou uma deliberação, só ele p0-
de revisá-la, mas a FEAM não tem competência nem autonomia para fazer
qualquer modificação de uma decisão do Plenário. Nós passamos isto para as
empresas e parece-me que a Tejucana solicitou uma audiência pública para revi-
são desta deliberação, a qual nós recebemos agora e que estamos passando
pera a nossa área administrativa-financeira e ao departamento jurídico, para
providenciamento porque pela lei ambiental, qualquer setor interessado, quando
da aprovação de uma deliberação ou de uma resolução do COPAM, pode pedir
uma revisão, dentro do prazo de 30 dias. A Tejucana pediu e nós vamos provi-
denciar. O Plenário deve reanalisar isto. Eu não sei se vai reanalisar, se vai inde-
ferir ou deferir, ou o que for. Enquanto isto, as empresas não foram embargadas
pela legislação estadual, mas o foi pela legislação federal. Então, o que ficou de-
terminado e acordado com o IBAMA é que após a assinatura de um termo de
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compromisso pelas empresas ou pelos garimpeiros, estes termos são encami-
nhados ao IBAMA que dá um DE ACORDO e depois encaminha à Policia Flo-
restal, para haver o deslacre. Como os termos de compromisso não foram fir-
mados, o IBAMA não tem nenhuma resposta do órgão estadual. Com  isso, me
parece que no IBAMA prevalece, ainda, a interdição e, assim, Continua fechada.
Uma ou duas entraram com mandado de segurança e o caso está em julga-
mento, está na justiça ou coisa assim. Mas, até que exista uma solução judicial,
ou mesmo um termo de compromisso novo, uma revisão disso ai, parece-me
que elas ficam paradas. Eu não sei se é isto; os empresários estão aí e eles po-
dem dizer, me corrijam se eu estiver errado, porque este processo na justiça está
entre a empresa e o IBAMA e não entre ela e o COPAM.

O SR. PRESIDENTE - Com a palavra o Sr. Demerval de Almeida Campos.
O SR. DEMERVAL DE ALMEIDA CAMPOS - Sou advogado do PC-Mine-

ração e também da Mineração Tejucana, duas empresas que já obtiveram man-
dado liminar, em mando de segurança impetrado. Ao PC-Mineração, a Justiça
da 33 Vara Federal concedeu a liminar há mais tempo, e, no dia 18, a juíza da lOt
Vara Federal, Dr. Maria Luíza Pessoa de Mendonça, em substituição, e em exer-
cício na 13 Vara, concedeu também mandado liminar à Mineração Tejucana, é
que, na época da interdição da Mineração Tejucana e da Mineração Rio Novo
- foi no dia 3 de agosto a primeira interdição feita no rio Jequitinhonha - as em-
presas procuraram - pelo menos o meu cliente e estou informado que a outra
empresa também - procuraram, por todos os modos, resolver a coisa adminis-
trativamente. A interdição foi no dia 3 e só dia 28, vinte e cinco dias após por-
tanto depois de esgotados todos os meios, inclusive com comparecimento à
COPAM, é que a Mineração Tejucana entrou com esta medida, com este man-
dado de segurança. Aliás, não foi nem medida de segurança. Havia uma discus-
são sobre se a medida própria seria uma medida cautelar de antecipação de pro-
vas para uma ação posterior ou se seria um mandado de segurança. Assim, a
Mineração Tejucana apresentou na 13 Vara uma ação cautelar. O Juiz mandou
que o IBAMA contestasse. O IBAMA contestou e o juiz entendeu que havia ne-
cessidade de se fazer uma perícia para aquilatar se estava sendo bem cumprida
ou não a reparação ambiental e deu a liminar. Tendo em vista que a demçra es-
tava-lhe causando prejuízos de monta, a empresa, que chegou a demitir pelo
menos 300 de seus empregados, com fundamento, inclusive, no art. 396 da CLT
- o empregado teria o direito de receber o Fundo de Garantia, mas teria que n-
trar com uma ação para receber as parcelas rescisórias - chamaria o Governo, já
que foi impedida de exercer uma atividade para a qual já estava autorizada.
Certo é que no dia 18 estava eu na Assembléia Legislativa, e o Deputado Ronal-
do Vasconcellos era o mediador de um debate da Associação Nacional dos Mu-
nicípios, sobre meio ambiente. Já estivera antes na Associação Comercial como
mesmo Deputado, a quem havia entregue uma liminar. No dia 19 participei de
uma reunião no COPAM e tive também oportunidade de entregar ao Dr. Ronal-
do Mallard a liminar e lhe dizer que, da nossa parte, falando em nome da PC-
Mineração, tínhamos o maior empenho em não polemizar, em não continuar
com aquela demanda judicial. A nosso ver, tínhamos prejuízos que haviam sido
suportados, correspondentes ao tempo em que a empresa ficou parada, mas
preferíamos tomar a atitude, junto ao COPAM, de contemporizar e ver até onde
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poderíamos cumprir o termo de compromisso, antes de assiná-lo. O Dr. João
Paulo Campelo de Castro, que cuida dessa parte de meio ambiente, é que deve
ter feito o pedido de revisão. Da nossa parte posso afiançar que estamos prontos
para a assinatura do termo ainda esta semana, se for possível. É só marcarem o
dia. Era o que tinha a informar.

O DEPUTADO NARCISO MICHELLI - Desta maneira, encerra-se o tema
"Ações do Governo Estadual Relativas ao Meio Ambiente em Mineração do Vale
do Jequitinhonha", com a participação do Dr. Mailard, do COPAM, do Dr. Mar-
cus Pereira, da UFMG, e de outros debatedores.

Tenho o prazer de passar a palavra ao Deputado Ronaldo Vasconcelios
para o desenvolvimento do tema seguinte.

O DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS - Passaremos imediata-
mente para o quinto tema, que é "Proteção Ambiental em Mineração Aluvionar
no Rio Jequitinhonha".

Para compor a Mesa, convidamos o Eng 2 Plínio Pereira, da Comissão Téc-
nica do Meio Ambiente do Instituto Mineiro de Mineração - IBRAM -, que terá
15 minutos para fazer sua exposição.

Convidamos também o Dr. Jorge Luiz Padilha, da Associação Profissional
Mineira de Geólogos - APIMIG -, que fará comentários em relação à exposição
do Eng 2 Plínio ou em relação àquilo que lhe aprouver.

Lembro aos companheiros que este é o penúltimo painel e que o Dr. Jorge
Luiz Padilha terá apenas cinco minutos para fazer seus comentários, depois do
que passaremos à fase dos debates.

O que queremos, como já foi dito hoje pelos Deputados Delfim Ribeiro e
Narciso Michelli, por mim, é colocar a Comissão de Defesa do Meio Ambiente e
a Comissão de Energia, Minas e Metalurgia à disposição das partes, para que o
denominador comum seja alcançado, ou melhor, para que a compatibilização da
extração dos ricos recursos naturais com a questão dos ricos recursos ambien-
tais possa existir.

Com a palavra, o Eng9 Plínio Pereira.

2.6— CONFERÊNCIA

O DR. PLÍNIO PEREIRA— Sr. Deputado Ronaldo Vasconcellos, Presidente
da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembléia Legislativa: Sr. Depu-
tado Narciso Michelli, demais participantes deste Simpósio, em nome da Comis-
são de Meio Ambiente do IBRAM, agradecemos a oportunidade do convite para
participarmos deste Simpósio. Nossa palestra referir-se-á ao projeto da empre-
sa Mineração Rio Novo, da qual também fazemos parte, e nela tentaremos
mostrar, dentro do curto tempo que nos foi concedido, os principais aspectos do
nosso projeto com relação à proteção ambiental e às atividades desenvolvidas
no Vale do Jequitinhonha.

Inicialmente gostaria de comentar a posição da empresa com relação ao
meio ambiente. Entende ela que é possível compatibilizar a atividade de minera-
ção com a necessidade de proteção e preservação do meio ambiente. Desde o
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inicio das suas atividades, ainda na fase de estudos e projetos para definir o em-
preendimento, foi dado um enfoque especial à parte de meio ambiente. Isto em
1986, 1987. Naquela ocasião, nossos técnicos visitaram vários países, buscando
tomar conhecimento de tecnologia não só de mineração propriamente dita, co-
mo também de proteção ambiental. Estivemos praticamente em todos os países
no mundo que têm experiência significativa em mineração de aluvionamerito. Se
desejarem, podemos depois comentar mais a respeito disso.

Em seguida daremos algumas informações sobre o nosso projeto. Locali-
za-se ele a mais ou menos 70km abaixo de Diamantina pelo rio Jequitinhonha.
O trecho é de 28km, sendo que nas cabeceiras do rio existe a área de garimpo
tradicional em Diamantina, há mais de dois séculos. Acima da nossa área há um
trecho da Mineração Tejucana e abaixo está hoje a principal área de dragagem
também da Tejucana. Na região mais alta está a maior concentração de garim-
peiros.

É importante observar que o rio Jequitinhonha é de baixa declividade já
no nosso trecho, embora tenha uma declividade muito grande poucos quilôme-
tros acima, quando sai da serra em cujo lado fica Diamantina. Nesta região ele já
é um rio cheio de meandros, cheio de bancos de areia. Em toda ocasião de chu-
va, com a enchente, ele transporta areia, deixando-a na margem, assume grande
velocidade, baixa e sobe muito rapidamente. As chuvas ali são torrenciais. Em
toda a região do rio dá para ver sinais de diversos trabalhos antigos de garimpo,
de pesquisa, catas etc.

Dentro das instalações de apoio tivemos que fazer uma linha de energia
elétrica desde Diamantina. São 60km em linha reta em 69KW. Ao final do nosso
projeto, que está previsto para dez anos, ela ficará pertencendo à CEMIG que,
certamente, poderá utilizá-la em algum projeto de irrigação, ou coisa seme-
lhante, no valo do rio, já que esta linha o acompanha.

Temos acampamento com alojamento para fundiários solteiros. Devido à
dificuldade de casas em Diamantina tivemos que construir ali uma vila residen-
cial para 25 famílias. De cerca de 300 funcionários, levamos de outras regiões
apenas 30 deles, ou seja, menos de 10% é mão-de-obra de fora. Certa de 92% é
mão-de-obra da própria região, ali recrutada e treinada.

Falemos agora rapidamente da situação do nosso aluvião. Em nosso "sli-
de" aquela indicação em amarelo refere-se à parte estéril que não tem minério,
nem diamante, nem ouro. Em azul, no centro, está o leito do rio e em cor tijOlo
está o cascalho. Este cascalho é que tem o diamante ouro. Em baixo está a ca-
mada de rocha que seria o "pé-de-roque". A draga de sucção remove a camada
de areia que está por cima; depois vem a draga de alcatruzes que tem uma lança
que vai ao fundo do rio, escava aquele cascalho que tem o minério, separa um
concentrado e devolve ao rio, ali mesmo, cerca de 92% do cascalho que havia si-
do retirado.

Não estenderei muito minha exposição, porque o objetivo é destacar a
parte ambiental. Temos feito um monitoramento acompanhando a qualidade
das águas do rio na área de influência de nosso projeto. A primeira coisa que
vamos analisar é o oxigênio dissolvido, que mede a possibilidade de vida aquáti-
ca nos rios, principalmente para os peixes que é o que desperta a nossa atenção.
Cinco miligramas de oxigênio em cada litro de água é o mínimo necessário para
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que exista vida aquática. Embora existam garimpos acima de nossa área, pode-
mos ver que quanto ao oxigênio dissolvido nas águas, o Jequitinhonha está em
boas condições. Aquela linha reta vista no slide é o nível máximo que poderia
existir, só que é um nível teórico em função de temperatura e de altitude. Como
é um cálculo genérico para o rio todo, em alguns pontos, por variação de tem-
peratura ou altitude, encontrou-se uma concentração de oxigênio mais alta.
O importante é que temos oxigênio dissolvido na água em quantidade suficien-
te. Esses dados são todos da Rio Novo e coincidem com dados do DENAI.
DNPM e CETEC.

Outro item importante é o potencial hidrogeniônico, o pH das águas que
reflete a poluição das mesmas em função de agentes poluidores. Observamos
que no Jequitinhonha o pH está entre seis e sete acima e abaixo da nossa draga.
Apesar da nossa população de ensaio ou coleta ser muito grande, encontramos
nenhum ponto abaixo de seis.

O fator pH é um dos que diz se uma água pode ou não ser consumida. As-
sim, aquela água está com pH estável e dentro das faixas.

Outro problema sobre o qual muito se fala é o mercúrio. As normas ame-
ricanas e brasileiras fixaram um limite de 002 mg por litro de mercúrio. Em nos-
so caso, também felizmente não encontramos pontos de mercúrio fora do limite
tolerado. Há oito ou dez anos estamos acompanhando o rio Jequitinhonha e,
pelas informações dadas pelo nosso pessoal desde que começamos a estudar a
área, vimos que não se usa mercúrio no rio, ao contrário do que ocorre na re-
gião Amazônica e em outras do Brasil, onde garimpeiros usam mercúrio nas
margens dos rios, causando realmente um tipo de poluição das mais graves que
existem.

Por último, coloco o aspecto da turbidez. Em nossos ensaios ela estava em
valores acima dos limites fixados pela norma brasileira, que são 100 unidades.
Muito se falou sobre turbidez e por isso deixamos para discuti-lo por último.

A própria Organização Mundial de Saúde e o EPA - Environment Protec-
tion Agence - muito conceituada no mundo inteiro, não tomam conhecimento
da turbidez para fixar o padrão qualidade das águas. Trabalham com sólido em
suspensão, pH, mercúrio, metais pesados e outros padrões, mas não fixam va-
lores para a turbidez. Turbidez é um ensaio que mede o aspecto estético da
água, é uma análise visual. E até comum em água mais turvas existirem mais
peixes.

Então, de toda forma, como existe esse limite em cem, estamos procuran-
do melhorar nosso processo. Nos últimos meses, chegamos a valores bem pró-
ximos de cem. E importante notar que essa água já é turva na área do garimpo.
Nós já recebemos turva. O máximo que podemos fazer é não aumentar essa
turbidez, mas não podemos diminuí-Ia. Em alguns casos, ela chega a 200, 300.
Segundo os especialistas, e estamos aqui falando baseados em relatórios feitos
por engenheiros sanitários e ambientais, esses valores de turbidez em torno de
100, 200, 300. 400 não têm nenhuma importância sobre a qualidade da água para
aproveitamento múltiplo, não só humano como para outros fins.

Aqui está um slide, estou pedindo licença ao Dr. Ratton para apresentá-lo,
porque ele faz parte de um trabalho que foi feito por um grupo composto por
representantes da FEM, DNPM, CETEC. COPASA e CODE VALE com o objetivo
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de fazer um diagnóstico do problema do Jequitinhonha e apresentar soluções
para apuração sem danos ao meio ambiente. Notamos, seguindo aquela linha da
esquerda, bem próximo a Diamantino, naquelas áreas de garimpo, onde há a
maior incidência do garimpo, que os valores não estão acima de 400. O sólido de
suspensão é um valor que a EPA e a norma brasileira fixa como sendo um pa-
râmetro importante. Se houver uma quantidade de sólido de suspensão muito
grande, pode haver asfixia dos peixes. Mas os 400 seriam o limite tolerável sem
criar problemas para os peixes. Na área de garimpo, temos somente um valor
acima. Há um problema aí na draga da Tejucana, que subiu para 800. Não sei
explicar o que houve, mas, na nossa draga, traçamos uma linha vertical do lado
do gráfico, porque o nosso ponto, em relação à Mineração Rio Novo, está dentro
da faixa verde, em torno de 200. Aqueles valores acima foram encontrados na
área da Tejucana. Não sei explicar o que pode ter acontecido. Isso mostra que é
possível fazer uma dragagem dentro da faixa aceitável, de 400. Os nossos dados
mostram isso e foram coletados por esse grupo de trabalho. Esse sólido de sus-
pensão baixa rapidamente, porque são areias, partículas pesadas e inertes. Na
região de Caçaratiba, onde há bastante garimpos, ele sobe um pouco. Na região
de ltaobirn e Araçuaí, ele está em faixas perfeitamente normais e em torno de
150, 200. E importante destacar que uma chuva forte, no Vale do Jequitinhonha,
pode aumentar esses valores muito mais.

Outro aspecto que tem influído muito nessa imagem da poluição do rio
Jequitinhonha é que nos últimos anos estamos num ciclo de poucas chuvas no
rio. Esperamos, como disse o hidrólogo, que ele já esteja terminando e seja re-
vertido. Aquela linha vertical mostra isso. E a cidade de Diamantina, uma região
que até chove bem, até mais de 1000, 1200 milímetros por ano. Esse índice bai-
xou nos últimos três anos. Então, o rio está com uma vazão muito pequena e
com uma quantidade de água muito pequena.

Aqui está um slide que mostra uma visão de nosso método de dragagem, e
como fazemos a recomposição. À esquerda, estamos mostrando a remoção da
vegetação. Logo depois que removemos a vegetação, mostramos as duas dra-
gas. Aquela menorzinha que está lá na frente das árvores e a draga grande que
está aqui atrás. A draga grande tira o cascalho e vai fazendo aqueles paóis. A
draga de sucção tem um rabicho. Esse rabicho é a tubulação. Esse material é
bombeado; é a areia fina. Esta areia é bombeada para dentro daqueles paióis.
Neles, fazemos um dique como se fosse um cinturão. Então, aquilo ali, preca-
riamente é uma barragem de rejeitos, que se faz em mineração a céu aberto. E
claro que essa barragem de rejeitos vaLsendo deslocada. Ela também não é
projetada com toda a técnica, mas tem um efeito de uma barragem de rejeito. O
rabicho da draga de sucção bombeia aquela partícula fina, que é a areia, para
dentro dessas barragens de rejeitos, evitando que isso vá direto para o rio, cau-
sando turbilhonamento e aumeto de sólidos de suspensão. Depois, acertamos a
área, que é essa linha roxa, já voltando à topografia original. Depois, fazemos a
correção do solo com calcário, acrescentando NPK, plantamos as gramíneas e as
árvores, fazendo um processo de reflorestamento. Do primeiro ao último slide,
vocês vêem toda a seqüência feita, deixando a área totalmente recomposta. Ve-
mos que é possível deixar a área em melhores condições do que estava. Real-

154



mente, o Vale está muito depredado e podemos melhorar facilmente isso.

SLIDE

A primeira etapa que fazemos é o levantamento dos dados fenomenológi-
cos. Fazemos um cadastro do que existe de fauna e flora na região, servindo de
subsidio para etapas posteriores. Em seguida, fazemos a coleta de sementes das
espécies que já foram determinada pelos engenheiros florestais e pelos geólo-
gos, espécies de interesse para a preservação. São normalmente madeiras de
boa qualidade, árvores frutíferas e espécies em extinção. E um processo ante-
rior, onde já escolhemos o que queremos preservar. Aí então vamos para um vi-
veiro, no nosso caso, com capacidade para 500 mudas. E previsto para atender o
projeto durante toda a sua vida. As mudas, quando atingem a idade adulta, são
transplantadas para a área que já foi dragada.

SLIDE

Esta é uma vista do momento da supressão da vegetação, quando retira-
mos a existente antes da dragagem. O que fazemos? Aqui há uma coisa simples,
mas foi uma inovação que trouxemos para o Vale. Retiramos essa camada orgâ-
nica todinha, inclusivo um pouco de argila, cerca de 40 centímetros, e estocamos
ai mesmo na extremidade onde não se vai dragar. Quando aquele processo ter-
mina, quando terminamos toda a dragagem e a recomposição, voltamos com
aquela camada orgânica para o mesmo lugar. Aí se faz todo aquele processo de
adubação, correção do solo com calcário e plantio de gramíneas e mudas.

SLIDE

Esta é uma vista da draga, quando ela deposita o cascalho retirado do fun-
do do rio. Ela deposita o cascalho e, em seguida, vamos espalhá-lo. Depois va-
mos fazer aquela barragem de rejeitos com a máquina. Dentro dessa barragem
vão ser jogados os materiais da draga de sucção. Aí dá para ver bem a extremi-
dade do dique e a área que foi bombeada. Essa é uma área que já foi dragada, a
topografia está totalmente recomposta, e o material não foi lançado diretamente
no rio. Ele foi jogado em circuito fechado dentro de uma barragem. A água que
está bombeando o material volta para o rio, passando por esta própria camada
de areia e cascalho. Portanto, tiramos uma grande quantidade, mais de 90% do
sólido de suspensão.

SLIDE

Esta é uma das últimas fases, quando estamos espalhando toda aquela
camada orgânica, argilosa, que é pequena, mas útil. Depois aplicamos o calcário
para fazer a correção do pH. O pH do solo era da ordem de 3,5 a 4. Elevamos es-
sa taxa pra 6, permitindo um futuro reaproveitamento do Vale.

SLIDE
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Aí vemos a incorporação do fosfato, do NPK e do calcário. Aqui o plantio
e ainda a homegeneização do solo e plantio das gramíneas, que é uma semea-
deira incorporadora. Ainda vemos o processo de plantio de mudas.

SLIDE

Aqui vemos a irrigação que fazemos para garantir o primeiro ano, para
que as mudas não morram e para que as gramíneas fechem o solo, evitando a
erosão.

SLIDE

Aí uma outra vista de uma área que foi dragada. Ainda estávamos testan-
do o processo. Depois conseguimos melhorá-lo.

SL!DE

Aqui uma vista da área com o processo já evoluído da primeira fase.

SLIDE

Outra vista da área dragada e recuperada. Ainda não dá para ver uma área
totalmente verde e fechado, porque temos somente um ano e meio.

Na penúltima parte da nossa conversa, procuraremos fazer uma compara-
ção do Jequitinhonha com outros rios. Pedimos então a um professor de Enge-
nharia Sanitária para fazer isto para nós. Quem quiser entrar em mais detalhes
poderá se contactar conosco. Foi analisado o oxigênio dissolvido. O nível na-
quela linha seria o limite que mostrei pelas nossas análises. A linha verde é o
Jequitinhonha. A linha vermelha é o rio das Velhas. E ali há outros rios como o
Paranaiba, Paraopeba e Manhuaçu. Em termos de oxigênio dissolvido, qualida-
de de água para a vida aquática, o Jequitinhonha está em boas condições, inclu-
sive os seus valores estão acima da média dos outros. A pior situação é ado rio
das Velhas.

Agora, falaremos sobre o solo de suspensão. Ali, outro parâmetro com a
linha do limite aceitável já marcada. O Jequitinhonha está em verde. Você vê
que em nenhum lugar ele é o mais alto. Em apenas um ponto ele tem o valor
próximo dos outros. Mas, de um modo geral, mesmo em sólidos de suspensão,
ele tem uma situação mais favorável do que esses cinco rios que estamos anali-
sando. Esses dados são do DENAE, mostrando que o Jequitinhonha tem uma
poluição de natureza física, mas está em padrões perfeitamente compatíveis com
rios da mesma categoria. Procuramos escolher rios do mesmo tipo e do mesmo
porte.

Quanto ao pH, dá para ver que o Jequitinhonha tem uma colocação per-
feitamente dentro da média dos outros rios, tendo alguns com variações muito
grandes. O problema do pH é muito sério, O Jequitinhonha tem uma estabilida-
de muito boa porque não há nele lançamento de produtos químicos.
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Quanto à turbidez, os especialistas não dão muita importância a esse item.
O rio das Velhas, Manhuaçu e Paranaíba estão em pior situação.

Para encerrar vou apresentar as sugestões e propostas da Mineração Rio
Novo para o Vale do Jequitinhonha. A primeira coisa que a empresa tem a pro-
por é que o tratamento da poluição do Vale seja feito em nível de bacia, levando-
se em conta as fórmulas de poluição. Na realidade, nesse trabalho que foi feito
até agora, foi enfocada a poluição causada pela mineração. Sabemos que exis-
tem várias outras fontes de poluição no Jequitinhonha, como o desmatamento
para diversos fins, a agricultura, os esgotos lançados pelas comunidades e pelas
prefeituras, etc. Há que ser feito um estudo global da bacia para se dar um tra-
tamento próprio, um tratamento de bacia.

A segunda proposta é a criação de um comitê executivo de estudo integra-
do da bacia do Jequitinhonha. Esse comitê seria composto pelo DENAE, DRH,
DNPM, FEAM, COPASA, CODEVALE, CEMIG, ecologistas, etc., tal como já feito
com sucesso para os rios São Francisco, Paranaíba e rio Grande.

A terceira sugestão é a instalação de uma estação pluviométrica de moni-
toramento da qualidade das águas a ser solicitada pelo DRH e outras entidades e
apoiada pela Mineração Rio Novo. Já estamos gestionando para a instalação
dessa estação, que vai permitir um controle e uma abrangência muito maiores,
inclusive visando a outros tipos de poluição.

Em seguida, far-se-ia um reestudo do programa de recomposição am-
biental hoje programado para o Vale, em função das cinco barragens previstas
pela CEMIG, que vão ser construídas no rio Jequitinhonha, principalmente em
função de inundação das águas. As barragens são: Irapé, Terra Branca, Murta,
Buriti e Almenara. lrapé, a barragem mais próxima da barragem de mineração,
tem 145 metros de altura. Isso vai inundar uma área grande. Futuramente, ter-
se-á que remover essa madeira. Então, esse reflorestamento já poderia ser feito
pensando nisto, porque é um programa de governo oficial.

A penúltima coisa seria a criação e organização das cooperativas garim-
peiras, criando legal e tecnicamente condições de trabalho, além de permitir o
controle e fiscalização da atividade. Como estamos trabalhando junto com ga-
rimpeiros, é muito difícil que a gente faça um trabalho e que ele apareça, dei-
xando o rio com uma condição da qualidade da água muito boa, porque há ou-
tras fontes de poluição.

Sugerimos também o estudo e o apoio governamental para o desenvolvi-
mento de atividades econômicas que deverão substituir, no futuro, a mineração.

É importante notar que, para a mineração, no nosso caso, estão previstos
cerca de oito a nove anos e para o garimpo não

É importante notar que, para a mineração, no nosso caso, estão previstos
cerca de oito a nove anos e para o garimpo não deve ser diferente.

Toda essa mão-de-obra da região de Diamantina é formada por várias
gerações de garimpeiros. Não são garimpeiros nômades, como os do Pará e de
Rondônia, que vão mudando em função da noticia de um garimpo melhor. A
maior parte dos garimpeiros da região de Diamantina são da região. Esse é um
problema social sobre o qual o Governo pode pensar. No nosso caso, há uma
distribuição interessante, porque, como estamos reflorestando o Vale, aduban-
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do, colocando corretivo, enriquecendo, enfim, o Vale, poder-se-ia inclusive pen-
sar em aproveitar essas áreas para um tipo de assentamento. Da nossa parte
estamos adquirindo essas áreas e já falamos a algumas pessoas do Governo que
estamos às ordens para cedê-las gratuitamente.

Eu não falei aqui do embargo das nossas atividades, para não invadir o
tempo. Depois, se quiserem, poderei falar um pouco sobre isso. Obrigado a to-
dos.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) - Agra-
decemos a participação inicial do engenheiro Plínio Pereira, solicitando ao mes-
mo que passe depois para essas duas Comissões o elenco das sugestões apre-
sentadas, se possível.

Passamos agora para os comentários do Dr. Jorge Luiz Padilha, da Asso-
ciação Profissional Mineira de Geólogos, que terá o tempo marcado de cinco
minutos.

2.6.1 - Comentários

O DR. JORGE LUIZ PADILHA - Inicialmente, gostaríamos de parabenizar
e agradecer à Comissão de Energia, Minas e Metalurgia da Assembléia Legislati-
va de Minas Gerais, na pessoa dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Narciso
Michelli e Delfim Ribeiro.

Colegas técnicos, senhores e senhoras aqui presentes, gostaria de começar
comentando a parte técnica. Nós, como geólogos formado há 14 anos, temos
exercido primordialmente a atividade de prospecção. A nossa entrada nisso é,
portanto, uma coisa bastante comum no meio geológico. Os geólogos estão
começando a participar mais atividamente das questões do meio ambiente.

Então, realmente, não tenho grande experiência para comentar tecnica-
mente a apresentação do colega Plínio, a quem também parabenizo pela exposi-
ção.

De uma maneira geral, achamos que, pelo menos por parte da Mineração
Rio Novo, as normas estão sendo cumpridas e, pelos resultados que estão sur-
gindo, parece que a mineração, no caso do aluvião, está sendo feita dentro das
normas brasileiras e internacionais.

Entretanto, achamos que esse controle, que está sendo exercido agora
pelos órgãos de fiscalização ambiental, deve ser mantido tanto para a empresa
quanto para os garimpos.

Outro item que gostaria de salientar na parte técnica, entrando já no cam-
po da geologia, é o seguinte: pelo que tenho conhecimento, os investimentos
dessas empresas, tanto da Tejucana, quanto da Rio Novo, têm sido feitos em sua
maior parte em aluviões, ou seja, ria lavra de depósitos aluvionários que todos
nós sabemos serem normalmente lavras de mais fácil execução e de um retorno
até maior.

Perguntamos por que essas empresas não estão investindo na prospecção
do diamante primário, tanto as empresas quanto os órgãos técnicos estatais,
porque não estamos vendo pesquisa nesse tipo de depósito.
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Quanto à posição da APIMIG, num sentido mais amplo da questão de mi-
neração do aluvião e do meio ambiente, entendo, a exemplo do que foi colocado
de manhã pelo colega Cláudio ScIlar, que o meio ambiente precede à lavra de
qualquer jazida.

Nesse sentido, achamos que qualquer projeto mineiro deve passar antes
por uma grande discussão, tanto ao nível técnico quanto ao nível de comunida-
de, e, se for o caso, até pela realização de um plebiscito no município onde vai
ser implantada aquela mina.

Acho também que a decisão da implantação de um projeto mineiro deve
extravassar as paredes dos órgãos técnicos que estão aí, como o DNPM, a FEAM
e outros. Deve ser levada à Comissão também a decisão da implantação ou não
daquele projeto mineiro em uma determinada região.

Faço uma analogia com alguns casos que têm ocorrido na Europa, com
a implantação de usinas nucleares. Na Áustria, por exemplo, lembro-me de que
em 1978 foi muito discutida a implantação de uma usina, até a realização de ple-
biscito popular para o referendo ou não da construção dessa usina. Acho que al-
guns casos mais críticos, pelo menos, poder-se-ia realizar plebiscito nos municí-
pios.

Finalizando, gostaria também de retomar o assunto que o ilustre colega
Suszczynskj levantou pela manhã, que é o da poluição do mercúrio. Achamos,
pela nossa experiência em prospecção de ouro, que a poluição pelo mercúrio
mais grave é a produzida pelos gases. Quando o garimpeiro faz a queima do
amálgama de ouro, há liberação de gases de mercúrio que são altamente noci-
vos. O colega Suszczynskj colocou, quanto ao problema, que o mercúrio, em
sua maior parte, seria encontrado nos rios e seria proveniente de formações vul-
canogênicas e de depósito auríferos. Colocamos, então, outra pergunta: se há
tanto mercúrio no rio na forma metálica, por que até hoje no Brasil não se des-
cobriu nenhum depósito de mercúrio?

Também o próprio mercúrio na forma metálica, nos rios ou no solo, se for
colocado num ambiente redutor, poderá se combinar com proteínas e aí, então,
produzir aquele efeito danoso de se introduzir nos organismos.

Estou fazendo essas afirmações com base num trabalho sobre poluição
ambiental, de John e Lews Mardock e Rosane Valente Martins, do Departamento
Geoquímico da Universidade Fluminense.

Era isso o que queríamos colocar, inicialmente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) - Como

o Dr. Jorge Luiz colocou alguma coisa em cima do que foi falado pelo Dr. Plínio
Pereira, esta Mesa vai passar a palavra ao engenheiro Plínio Pereira, para que
faça algumas considerações objetivas das questões levantadas pelo Dr. Jorge
Luiz.

O DR. PLÍNIO PEREIRA— Agradeço ao Padilha as referências à nossa con-
versa e, com relação à pesquisa de diamante primário, esclarecemos rapida-
mente que realmente ele ocorre numa rocha, que é o quimberlito, e a identifica-
ção do quimberlito não é difícil. O problema é que o quimberlito, pela estatística
que conhecemos, é mineralizado, isto é, contém diamante, na proporção de um
em mil. De toda forma, nossa empresa desde 1981 tem alguns programas de
pesquisa do diamante primário. Nas regiões de Coromandel, de Abaeté e de
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Diamantina, ainda estamos com alguns programas de pesquisa de diamante
primário. E claro que é um programa de longo prazo, pela própria dificuldade de
ocorrência dos quimberlitos mineralizados.

Com relação à discussão com a comunidade, acho que o Dr. Padilha le-
vantou o problema muito bem. Temos um exemplo muito bom disso, porque a
nossa empresa vem desenvolvendo um programa de urânio em Poços de Cal-
das, há dez anos, tendo lá sido criada, por lei municipal, uma comissão mista
entre os técnicos e pessoas ligadas ao projeto de mineração e a comunidade. Is-
so funcionou inclusive em lei e nós já estamos nos preparando para levar esta
idéia e essa participação da comunidade em todos os sentidos, tanto ao Alto,
quanto ao Médio e Baixo Jequitinhonha.

Apenas estávamos, nesse primeiro ano, acabando de afinar o processo
para depois entar em uma condição ótima para discutir e apresentar um pro-
grama com bastante desenvolvimento técnico.

Com relação à poluição do mercúrio, também concordamos plenamente
ser ela a mais grave e devemos nos lembrar de que o mercúrio se evapora à
temperatura ambiente. Então, a inalação dos gases de mercúrio, mesmo à tem-
peratura normal, mesmo quando não é na queima, é tóxica e grave para a saúde
humana. Muito obrigadõ.

2.6.2 - Debate

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) - Estão
abertos os debates. Tem a palavra o Dr. Evaldo Garzon. Como esta reunião está
sendo gravada, solicito mais uma vez que seja repetido o nome do participante e
a entidade a que pertence.

O DR. EVALDO GARZON - Sou Evaldo Garzon, da Associação dos Enge-
nheiros de Minas do Estado de Minas Gerais.

Ainda com relação ao mercúrio, aduzindo estas informações às palavras
do colega da APIMIG, esclareço que, na realidade, existem três formas dp mer-
cúrio: o metálico, o iónico e o combinado, o orgânico sob a forma de dimetil-
mercúrio. Esse é que tem uma ação violenta. Impregnando, por exemplo, a ic-
tiofauna, pode permanecer nas vísceras do peixe durante mais de dois anos. No
organismo humano, geralmente acumula-se no prazo de 40 dias.

Convém frisar aqui que em Paracatu houve a constatação de contaminação
em alto índice, inclusive de alguns fenômenos teratológicos, envolvendo espé-
cies suínas, em que se constatou esse efeito genético, maléfico, do mercúrio.

Com referência ao plebiscito, na realidade, hoje há um projeto, segundo o
qual se um empreendimento eventualmente puder provocar impactos significa-
tivos, há work shops de que participam não só profissionais multidisciplinares
diretamente envolvidos, como representantes da comunidade e até de órgãos
ambientais; no caso dos municípios, eventualmente a Secretaria de Meio Am-
biente, CODEMA etc.

O que voltamos a enfatizar são os aspectos sociais e económicos de uma
atividade minerária contabilizada com a proteção ambiental. Essa atividade
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econômica, essa mineração gera cerca de 20 empregos. Cada emprego na mine-
ração gera 20 empregos e, em valor agregado, no caso da transformação, há
uma agregação de valor em relação ao da extração mineral.

O que queremos salientar é que realmente é impossível ter as condições
absolutamente originais, depois da implantação de um empreendimento mine-
rário.

O que se deve propor e o que se há de convir, com sensatez, com realismo,
é que se procure um coeficiente de semelhança com relação às características
originais. Então, vamos estabelecer mecanismos de tal maneira que a mineração
se processe ou, logo depois de cessada a atividade, que haja um mais alto coefi-
ciente de semelhança com as condições iniciais. Fiz referência aqui à possibilida-
de de assintotizar parâmetros convivenciais. Tem-se que se obter uma etapa as-
sintótica de parâmetros que são de convivência entre uma atividade minerária e
a proteção ambiental.

E isso que proponho às empresas de mineração: que sejam estabelecidos
esses parâmetros, esses limites normativos durante o processo da atividade de
mineração. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) - Conti-
nuam abertos os debates. Tem a palavra o Dr. João, que deve se anunciar para
ser gravado.	-

O DR. JOÃO CÉSAR PINHEIRO - Sou João César Pinheiro, da META-
MIG.

Plínio, gostaria de futucar a onça com vara curta. É o seguinte: a Tejucana
já mandou 450 empregados embora depois do embargo que foi feito no Jequiti-
nhonha. A Mineração Rio Novo continua com suas dragas paradas.

As demissões da Tejucana, obviamente, colocam os trabalhadores das
empresas de mineração de Jequitinhonha em situação caótica. A Tejucan8 de-
mitiu e estabeleceu que as obrigações trabalhistas teriam que ser cobradas ao
Governo, porque foi este quem embargou as atividades.

Gostaria de ouvir um comentário seu a este respeito. Muito obrigado.
O DR. PLINIO PEREIRA - Agradeço ao engenheiro João César por ter me

dado a oportunidade para falar um pouco sobre o embargo. Realmente, tenho
conhecimento de que a Tejucana demitiu cerca de 300 funcionários, dando-lhes
uma carta para irem receber a parte indenizatória do embargante, que era o
IBAMA, conforme manda a lei em casos de embargo desta natureza. Não tenho
conhecimento destes desdobramentos, isto é recente. No caso, a empresa pensa
um pouco diferente e tem uma circunstância diferente, sendo que a Tejucana só
tem esse projeto no Brasil. Somos do grupo Andrade Gutierrez, que possui uma
atividade muito abrangente em todo o Brasil, em todos os Estados e em alguns
países do exterior.

A empresa entrou no ramo do mineração, pensando a longo prazo. Assim,
jamais poderíamos pensar em demitir nosso pessoal, mesmo porque acredita-
mos que esta volta será imediata, pois entramos na justiça há cerca de dez dias,
depois de esgotarem exaustivamente todas as tentativas de negociação via ad-
ministrativa e técnica com a FEAM e IBAMA. Acreditamos, também, que esta
liminar sairá rapidamente. Então, esta é a nossa posição, ou seja, estamos
aguardando a liminar do juiz que, a exemplo do que ocorreu com a Tejucana,
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pelas mesmas razões, deverá nos conceder a liminar. Possuímos até uma parti-
cularidade, a qual gostaria de comentar rapidamente, uma vez que, a última vi-
sita do COPAM ao nosso projeto gerou um laudo de fiscalização, no dia 14 de
junho, o qual temos aqui em mãos e se quiserem posso dar-lhes a cópia. Os três
técnicos que lá estiveram elogiaram nosso processo, além de não apontarem
nenhuma falha, como normalmente se faz em uma vistoria de fiscalização. Ainda
mais, disseram que o processo estava sendo feito concomitantemente com a
dragagem, minimizando todos os danos. Mas, surpreendentemente, após um
mês, fomos embargados, embora não houvesse naquele dia nenhum exame de
documentação, consultas a documentos, etc. A ordem era embargar de qualquer
jeito. Assim, houve um embargo de forma coletiva que era feito em um chavão.
"Provocar acentuadamente poluição de elevado impacto ambiental", isto foi
usado para garimpeiros, mineradoras, ou qualquer coisa que fosse vista pela
frente. Entretanto, acho que isto é muito ruim para a FEAM, uma vez que é uma
empresa recém-criada, já trabalhando dessa forma. Não havia nenhum tipo de
análise técnica, embora como disse o Dr. Mailard, eles estariam dando suporte
técnico. Mas, foi apenas um embargo com um termo coletivo, baseado em uma
lei federal e confundido com a aplicação de um decreto estadual, que saiu no
mesmo dia, como pano de fundo, mas que não foi utilizado.

Então, respondendo à sua pergunta, nossa posição continua sendo aguar-
dar a liminar, já que o termo de compromisso não pôde ser assinado até hoje,
porque ele contém três graves falhas. Ele fixa várias condições para a volta ao
trabalho e uma das falhas é a seguinte: o descumprimento de qualquer um da-
queles itens sujeita o infrator à imediata intervenção da atividade. Isto equivale a
vocês furar um sinal de trânsito ou passar da velocidade do radar, implicando na
cassação definitiva de sua carteira. Assim, sugerimos que esse descumprimento
sujeitasse o infrator às legislações estadual e federal vigentes. Há também outras
falhas de ordem técnica. Quando eles confundiram efluentes com rejeitos, di-
zendo que era proibido lançar rejeitos fora das normas do COPAM. Nós não te-
mos e não lançamos efluentes, pois nós temos rejeitos, que são substâncias que
vieram do próprio rio. Não lançamos ao rio nada de diferente ou estranho, que
seria o caso de efluentes.

O DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS - Solicitamos ao engenheiro
Plínio Pereira que deixe com esta Comissão de Defesa e Meio Ambiente e com a
Comissão de Energia, Minas e Metalurgia cópia da documentação da vistdria
efetuada pela FEAM para pleno conhecimento deste Poder Legislativo.

Peço ao Dr. Geraldo que se identifique, apesar de conhecê-lo.
O DR. GERALDO RATTON - Geraldo Ratton, DNPM.
Gostaria de ouvir o esclarecimento do Dr. Plínio, quando ele mostra aque-

les gráficos de oxigênio dissolvido, comparando o rio Jequitinhonha com o rio
das Velhas. Pelo que pude ver, se entendi bem, o rio das Velhas estaria abaixo
de 5 PPM em oxigênio dissolvido. Isto poderia depender do local, porque para
se abaixar tanto o oxigênio dissolvido seria necessário uma carga orgânica
muito grande. Então, isso deve ficar abaixo do ribeirão Arrudas. Acima disto,
onde a mineração tem maior influência, o oxigênio dissolvido está sempre acima
de 5 PPM. Então, gostaria de saber se está abaixo ou acima, a montante ou a fu-
zante do ribeirão Arrudas.
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O DR. PLÍNIO PEREIRA - Ratton, estes dados são coletados em Pinhões,
que fica um pouco abaixo de Sabará, na altura de Santa Luzia. Realmente, você
tem razão, pois não entrei neste detalhe para que não fosse preciso aprofundar
muito. Mas, o nosso especialista salientou exatamente o que você está comen-
tando. Trata-se de uma poluição orgânica de elevado impacto, o que levou os
níveis de oxigênio, em alguns ensaios a um e dois miligramas.

O DR. GERALDO RATTON - Então, é importante saber que esta é uma
contribuição do ribeirão Arrudas. Mas, gostaria de deixar bem claro que, em
agosto, na mesma época em que fizemos este gráfico do Jequitinhonha, com
elevada turbidez em alguns locais e com elevado solo de suspensão, a turbidez
do rio das Velhas, na região de Nova Lima, onde está a jusante Lias grandes mi-
nerações, estava em torno de 10 PPM, enquanto no rio Jequitinhonha estava em
torno de 200 PPM a montante das minerações. Inclusive, entregamos a análise
para a ANDA.

O DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS - Queira se anunciar, por fa-
vor.

A SRA. LILIAM BARBOSA - Liliam Barbosa, da Tribuna de Minas.
Dr. Plínio, gostaria de esclarecer uma dúvida, pois na plenária da COPAM,

onde foi estipulado este termo de compromisso que vocês agora questionam
para assinar, não estava presente nenhum representante das mineradoras? A
COPAM reúne todos, inclusive FEAM, ANDA e IBAMA.

O DR. PLÍNIO PEREIRA - Perfeitamente. Nós estávamos presentes e par-
ticipamos ativamente dessa discussão. Estava também presente o Deputado Ro-
naldo Vasconcellos, que está aqui à Mesa.

Na realidade, a redação da minuta da deliberação normativa só foi levada a
conhecimento praticamente na hora da votação. Essa foi uma reclamação que
ouvi de diversos conselheiros que só tomaram conhecimento da minuta na hora
da votação, cuja cópia que possuo aqui também consegui neste momento, e é a
original. Então, dentro de três páginas, com dez artigos, alguns parágrafos e su-
bitens, procurou-se arrendondar, um termo que já seria muito difícil, porque
tentou-se fazer um termo de compromisso técnico, que valesse para minorado-
ras e garimpeiros. Esta é uma arte muito difícil de ser executada, porque as con-
dições são diferentes até entre as mineradoras. Existem aquelas que trabalham
em processos diferentes e com métodos de recomposição diferentes. Isto existe
entre nós e a Tejucana.

Assim, nessa expectativa de tentar produzir uma regra que valesse para
todos, houve algumas falhas, das quais só tomamos conhecimento quando vi-
mos a redação final definitiva. No nosso entendimento, o espírito da discussão
de alguns itens tinha sido diferente, mas a discussão foi muito participativa e até
um pouco exaustiva, com algumas divergências de vários setores participantes,
como mineradoras, ambientalistas, técnicos e entidades do governo.

Então, na redação, realmente há três pontos que chegaram a ser falhas da
deliberação. Estivemos com o secretário, Dr. Flávio Pentagna, com o Secretário
Adjunto e levamos a eles estas ponderações, as quais foram acatadas, uma vez
que a resolução possuía falhas que não lhe permitiam ser um documento defini-
tivo. Citei, como exemplo, a legislação, além da proibição de lançar os rejeitos
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diretamente nos cursos d'água sem o devido tratamento e de forma a atender os
padrões estabelecidos pelo COPAM. Não existem padrões estabelecidos para
rejeitos, existem para efluentes. Para a senhora ter uma idéia, tecnicamente, em
uma usina de álcool, o bagaço da cana é um rejeito e o vinhoto é um efluente,
porque é um produto estranho àquela matéria-prima trabalhada. Assim, real-
mente, não podemos assiná-lo, embora tivéssemos participado, devido aos três
pontos que mudavam bastante o espírito da reunião. Assim, o Secretário con-
cordou e estamos aguardando a chamada.

O DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS - Gostaria de fazer uma
complementação à colocação da jornalista Liliam Barbosa, solicitando ao Dr. P11-
fio que nos esclareça os três pontos. Não se se dei alguma vacilada, mas notei
apenas dois pontos.

O DR. PLINIO PEREIRA - O Senhor tem razão, pois faltou um ponto. O
primeiro ponto diz respeito ao problema da interdição imediata, pois o descum-
primento de qualquer item dessa norma sujeita o infrator à imediata interdição
da atividade. Isto foi totalmente concordado na revisão. O segundo ponto diz em
não lançar os rejeitos diretamente no curso d'água sem o devido tratamento, de
forma a atender os padrões pelo COPAM, o qual acabei de comentar. O terceiro
ponto proíbe lavrar no leito e nas margens dos cursos d'água, exceto quando a
exploração e beneficiamento dos minerais forem realizados de acordo com solu-
ções técnicas para proteção ambiental, previamente aprovada pelos órgãos
competentes. A nossa dúvida em relação a este item foi que o RIMA, que apre-
sentamos com um documento prévio à licença da instalação e licença de funcio-
namento, prevê a dragagem do leito do rio e nas margens, além da respectiva
proteção ambiental, recomposição e reabilitação. Então, sugerimos ao COPAM
que fosse acrescentado e previamente aprovado no RIMA, pois este é um docu-
mento que não pode ser desconhecido ou desconsiderado por esse assunto am-
biental. Assim, eles concordaram que tal poderia ser acrescentado previamente,
contemplado em RIMA, aprovado pelo COPAM. São estes os três pontos.

O DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS - Muito obrigado.
Vamos passar a palavra ao jovem, que ira se identificar, por gentileza, e

será o último debatedor, porque temos outros convidados presentes.
O SR. ANTÔNIO MAURO GUIMARÃES - Antônio Mauro Guimarães,

graduando em biologia pela UFMG.
Dr. Plínio, o senhor falou em assentamento de colonos em áreas já utili±a-

das pela mineração. Solicito ao senhor que explique isto melhor, por favor.
O DA. PLINIO PEREIRA - Agradeço a pergunta, a qual me dá a oportuni-

dade de discutir um pouco esta idéia.
Quando fazemos a recomposião da área, trabalhamos em uma faixa média

de 200 a 250 metros às margens do rio. Quando recompomos, como foi mostra-
do, utilizamos este solo para fazer uma recomposição ambiental rápida, porque
o solo da margem do rio Jequitinhonha é muito pobre, com espessura menor
que 10cm, salvo em alguns pontos privilegiados. E claro que existem alguns
pontos com melhor solo, mas quando falo em aluviões não estou falando em
margens do rio a cinco ou dez metros. Em alguns casos são 300 ou 400 metros.
Assim, a vegetação é típica do cerrado, ou cerrado fino e, às vezes, é até um
campo sujo, e não um cerrado. Este solo é muito pobre e não serve para a ativi-
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dade pastoril, pecuária ou agrícola, tanto que não há este tipo e atividade no
Vale do Jequitinhonha. Há alguns projetos, como já disse, como plantio de cana,
usina de álcool, mas são feitas depois da correção do pH, adubação pesada do
solo, adubação química orgânica. Em condições naturais, não há esta possibili-
dade de aproveitamento do Vale. Como a mineração vai acabar e nós, de toda
forma, fazemos isso, a idéia que estamos tentando levar à frente é a de aprovei-
tar essa área para o assentamento, uma vez que já preparamos este solo com
calcário, NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Ele já tem drenagem natural e está
protegido contra a erosão. Assim, diminuiríamos a quantidade de árvores, inter-
calando, junto a estas, áreas que pudessem servir para o plantio de arroz, fruti-
culturas e diversas outras plantações, como existem no norte de Minas. Inclusi-
ve, até com irrigação, porque se a CEMIG fizer as barragens poderá ser usada
a irrigação. Mas isso não deve ser considerado como reforma agrária.

O DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS - Agradecemos a participa-
ção do engenheiro Plínio Pereira e a do geólogo Jorge,Luiz Padilha. Vamos pas-
sar imediatamente ao sexto ternário, com o título "As Opções de Desenvolvi-
mento- Sócio-Econômico do Vale do Jequitinhonha", cujo expositor será o Dr.
Jarbas Maranhão Vilela, consultor independente, o qual convidamos para com-
por a Mesa.

Da mesma maneira, convidamos a nossa ilustre comentarista, Dra. Maris-
lene Ferreira Napoleão Barros, da Companhia de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha, CODEVALE.

Enquanto a Mesa está sendo composta, gostaria apenas de comentar que,
em recente visita feita por nós ao Vale do Jequitinhonha, pudemos constatar
a formação da Cooperativa dos Garimpeiros da cidade de Diamantina, congre-
gando em verdade os garimpeiro daquela região do Alto Jequitinhonha, Isso é
muito bom, porque vem cumprir um ditame constitucional a nível estadual e fe-
deral.

Com a palavra o Dr. Jarbas Maranhão Vilela, que disporá de quinze mi-
nutos e depois a nossa ilustre comentarista, que terá cinco minutos,

2.7 - CONFERÊNCIA

O DR. JARBAS MARANHÃO VILELA - Quero agradecer a oportunidade
de poder apresentar aqui algo que possa auxiliar uma proposta de trabalho a ti-
tulo de desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. Quero esclarecer, prelimi-
narmente, que alguns dados apresentados aqui fazem parte de outros estudos
também, como dados colhidos na CEMIG, CODEVALE, Fundação João Pinhei-
ro, Fundação SESC, COPASA, enfim, se alguns dados aparecerem como não
bastante consolidados, estas questões poderão ser remetidas aos relatórios dos
órgãos que, no momento, têm que apresentar uma proposta na mesma linha de
desenvolvimento.

Quero pedir permissão para ler uma série de dados, para não perder o fio
da meada. Acho que dados são importantes para elucidar o desemboque da
questão. Inicialmente temos um quadro referencial da região.
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QUADRO REFERENCIAL DA REGIÃO

Aspecto Geográfico

A região do Vale de Jequitinhonha compreende 56 municípios, sendo que
12 desses integram área mineira da Sudene. Sua área total é de 91 .558km 2 . que
corresponde a 15,7% da superfície territorial de Minas Gerais.

Situa-se a nordeste do Estado, limitando-se com o Estado da Bahia ao
norte e nordeste.

Quanto a seus aspectos naturais pode ser subdivida em duas grandes uni-
dades com características bem diferenciadas: Alto e Médio Jequitinhonha.

A formação geológica do Alto Jequitinhonha com seus tipos de solo e a
vegetação natural do campos restringe a prática da agricultura. Já no Médio Je-
quitinhonha, em grande parte de sua área, resolvidos os problemas de deficiên-
cia hídrica do solo, torna-se possível a prática da agricultura.

Quanto aos recursos minerais, as reservas mais expressivas, representadas
por diamante e pegmatitos, concentram-se no centro e sudoeste da região. Suas
importantes jazidas pegmatíticas colocam o Jequitinhonha como uma das prin-
cipalmente áreas produtoras de gemas e de determinados minerais industriais,
com destaque para berilo, ciar,ita, quartzo e lítio. Ao norte destaca-se a reserva
de grafita do município de Pedra Azul (a maior do País) e, a noroeste, as reser-
vas de minério de ferro, localizadas em Porteirinha, Rio Pardo de Minas, e de
ouro, no município de Riacho dos Machados.

Aspectos Demográficos

A região apresenta-se como predominantemente rural, com apenas 33,8%
de sua população residindo em cidades, enquanto, para o Estado, o grau de ur-
banização é de 67,1%. Em relação ao estado, há um crescimento da participação
de sua população rural, enquanto sua população total vem perdendo posição
relativa desde 1950, o que ocorre também em nível de população urbana. Este
crescimento relativo de sua população rural é decorrente, basicamente, dó pro-
cesso de esvaziamento do campo, que se dá de forma mais acentuada no Estado
que na região.

Enquanto no Estado a população rural, em termos absolutos, já é descres-
cente a partir da década de 60, o mesmo ocorreu para a região somente na dé-
cada seguinte, em taxas relativamente menores.

A perda de representatividade da população urbana, relativamente ao Es-
tado, descrescente a partir de 1950, é resultante do pouco dinamismo das cida-
des da região, cujas taxas de crescimento permaneceram sempre abaixo das do
Estado.

A Questão Migratória

Ao se analisar a região sob o ponto de vista do componente migratório,
salta à vista em primeiro lugar sua elevada participação no total dos saldos líqui-
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dos migratórios do Estado. Esta participação chegou a cerca de 25% dos saldos
verificados no decorrer da última década. Este número que, em termos absolu-
tos, foi de 335 mil pessoas, é consideravelmente alto, diante da população total
da região projetada para o ano de 1990, correspondendo a cerca de 30% desta.

A participação da região nas perdas líquidas estaduais ganha maior ex-
pressão quando comparada com sua participação no contexto da população to-
tal do Estado. Enquanto os saldos líquidos migratórios representam cerca de
25% dos saldos estaduais, a população regional não representa mais do que
7,2% da população total do Estdo.

Analisando-se intrarregionalmerite o comportamento dos saldos líquidos
migratórios, vê-se que nenhum município apresenta saldos rurais positivos e
que apenas 30 entre os 56, ganharam população nas áreas urbanas na última dé-
cada.

O êxodo rural elevado, que revela basicamente problemas de uma econo-
mia regional pouco dinâmica, com uma rede urbana pouco estruturada, tem sua
sustenfação nos contigentes ainda elevados de população rural, com uma parti-
cipação bem acima da verificada para o Estado: 57,1% contra 23,2%.

De maneira geral, os aspectos relativos à migração na região apresentam
poucas variações entre os municípios. Por trás do histórico êxodo regional, está
um quadro generalizado de pobreza e baixo desenvolvimento.

A esta situação associa-se o baixo dinamismo da pequena produção, que,
por questões relacionadas aos condicionantes climáticos, somadas a aspectos de
ordem estrutural, tem dificuldades de reprodução na região.

A Questão Educacional

Pela insuficiência das ofertas educacionais de 1 9 e 2 9 graus, associada ao
fato de sua criação relativamente recente no Jequitinhonha, sobretudo no que se
refere às séries 5 a 8t e 2 9 grau, é previsível uma população residente com bai-
xos níveis educacionais e altas taxas de analfabetismo.

Ao se analisarem os dados relativos às taxas de alfabetização de pessoas
de cinco anos ou mais, verifica-se que o Jequitinhonha é uma das regiões com
menor penetração da cultura escolar do País. Para a região como um todo, me-
nos de 50% da população é escolarizada. Percebe-se também que, na zona rural,
o analfabetismo é cerca de duas vezes superior à zona urbana. Enquanto, para o
Estado como um todo, a população não escolarizada representa 199/6.

Saúde

As condições de saúde da população com referência à situação de preva-
lência e incidência de grandes endemias é a seguinte: no Jequitinhonha são en-
contradas cinco grandes endemias: esquistossomose, peste bubônica, malária,
doença de Chagas e leishmanio e tegumentar.

Além da doença de Chagas queremos destacar as leishmanioses tegu-
mentar e visceral que vêm aumentando no Estado, com predominância nas re-
giões norte e nordeste.
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No Jequitinhonha a patologia localiza-se em áreas que estão passando ou
já passaram por processo de desmatamento, visando ao reflorestamento, com
destaque para os municípios de Grão Mogol, Itamarandiba, Turmalina, Carbo-
fita e Rio Pardo de Minas. Seu expressivo 'aumento na região e sua extensão
geográfica podem originar situações graves de epidemais. Somente 37 dos 56
municípios da região possuem algum recurso hospitalar. Além disso, com ex-
cessão de Diamantina, nenhuma das cidades apresenta a relação de leitos/habi-
tantes quantitativamente adequada, segundo a OMS, qual seja 5,0 leitos/1000
habitantes. Em síntese, também nos recursos de saúde, a carência é grande
quantitativa e qual ititativamente.

Histórico do Processo de Ocupação e Estruturação Econômica

O início da penetração e ocupação do Vale do Jequitinhonha remonta ao
século XVI, através de expedições originárias da Bahia e de São Paulo. Por sua
maior proximidade com a área e por se constituir no primeiro centro político-
administrativo colonial, a Bahia teve maior relevância na fase inicial do processo.
No entanto, a ocupação consolidou-se, de fato, a partir das incursões explorató-
rias do ciclo do ouro e do diamante, provenientes do Sul, no decorrer do século
XVIII. Foi a atividade mineradora, aliada às atividades agropastoris para o abas-
tecimento interno, que possibilitou a ocupação da área, integrando-a ao proces-
so produtivo nacional.

O Jequitinhonha apresenta três subáreas que se distinguem em decorrên-
cia de processos de ocupação. A primeira é a do Alto Jequitinhonha, cujo po-
voamento consolidou-se no século XVIII. Especialmente compreendida entre
Diamantina e Araçual, essa região abrange também Grão Mogol a oeste. A se-
gunda, Médio Jequitinhonha, de ocupação mais recente, estende-se a jusante de
Araçuai, fazendo divisa com o Estado da Bahia a nordeste. A terceira, Alto Rio
Pardo, também de ocupação mais antiga, situa-se ao norte da região, compre-
endendo a bacia do Rio Pardo.

A Indústria Regional

O Jequitinhonha dispõe de uma precária base industrial, caracterizando-se
como região sem tradição no setor. Em relação à indústria mineira, sua contri-
buição é extremamente reduzida, com menos de 3% dos estabelecimentos, pou-
co mais de 0,5% do produto e 1,2% do número de empregos.

A origem da implantação de um efetivo parque industrial em Minas Gerais
está associada, principalmente, à produção de bens intermediários. Para seu de-
senvolvimento foi decisiva a atuação do setor público, através de expressivos in-
vestimentos em infra-estrutura - energia e transporte -, sobretudo a partir da
década de 50, criando as condições necessárias à alavancagem industrial.

Em termos espaciais, a característica central dessa primeira fase da indus-
trialização estadual foi a concentração dos investimentos em poucas regiões, em
especial naquela centrada em Belo Horizonte. Além dos fatores de aglomeração,
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escala e rentabilidade, que marcam o processo de industrialização capitalista,
a localização industrial dependia também da disponibilidade de determinados
recursos naturais, pouco comuns ou mesmo inexistentes no Jequitinhonha. Esse
contexto deixa a região à margem do processo industrializante.

A partir da década de 70, quando passa a se consolidar o parque industrial
mineiro, a atuação do setor público adquire maior importância na promoção de
investimentos industriais, através de uma agressiva política de incentivos fiscais
e creditícios. E implantada também uma reforma administrativa, constituindo-se
um aparato moderno e apto a transmitir maior eficiência e coordenação às ações
públicas. Como decorrência, há um expressivo incremento na atração de novos
capitais e projetos, sobretudo de origem externa, levando a indústria mineira a
uma maior diversificação.

- Novamente, entretanto, a região é marginal ao processo. Sem industriali-
zação prévia, pouco urbanizada, com mercado restrito e de baixo poder aquisiti-
vo, além de apresentar sérias deficiências em sua infra-estrutura básica, não
constit'ui alternativa para os investimentos privados.

A inexistência de um processo industrial no Jequitinhonha decorre, por-
tanto, da própria lógica de funcionamento do capitalismo, em que a localização
industrial deriva de critérios de eficiência e rentabilidade económicas e não de
equidade regional e redistributivistas. Reflete, em particular, a contradição so-
cial/privado em sua dimensão espacial, e que se manifesta de forma mais acen-
tuada na ausência de mecanismos eficazes de regulação ou reordenação econô-
mica, acionados pelo setor público. Como espaço marginal na estrutura dos flu-
xos e localizações da produção e serviços, a região praticamente não é conside-
rada no processo de tomada de decisões relativo a investimentos industriais.

Merece destaque o fato de municípios regionais integrarem a área mineira
de atuação da SUDENE e, portanto, disporem da oportunidade de utilizar dos
incentivos fiscais e creditícios dessa autarquia na atração de projetos industriais.
Seus reflexos, no entanto, têm sido limitados. Isto se deve principalmente à de-
bilidade da infra-estrutura econômico-social de seus municípios como suporte a
empreendimentos industriais de porte, sobretudo quando comparados a centros
urbanos extra-regionais, também objeto do mesmo tratamento diferencial fa-
vorecido por parte da SUDENE, em especial Montes Claros e Pirapora.

A capacidade própria de desenvolvimento industrial do Jequitinhonha é
extremamente limitada, na medida em que não dispõe de estrutura, traduzida
em empresariado e capital locais. Nesse contexto, a implantação e expansão de
projetos industriais na área depende principalmente de oportunidades economi-
camente viáveis de investimentos para atração de capitais e iniciativas extra-re-
gionais.

As principais perspectivas de curto e médio prazos nesse sentido estão as-
sociadas a duas vantagens locacionais especificas - a vigência de incentivos fis-
cais e creditícios concedidos pela SUDENE em parte de seus municípios e a do-
tação de determinados recursos minerais e produtivos. Assim, a vertente básica
para implantação de indústrias no Jequitinhonha passa pela combinação desses
dois fatores, ou seja, projetos complementares ao setor produtivo hegemônico -
agropecuária, inclusive silvicultura - ou extrativista mineral, orientados prefe-
rencialmente para os municípios da área da SUDENE.
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Potenciais para o Desenvolvimento Regional

O Jequitinhonha representa um dos mais críticos casos de desenvolvi-
mento desigual da formação social do Estado. O desenvolvimento desequilibra-
do traduz-se em desigualdades cumulativas quanto à formação de capital e ao
lucro, com implicações sobre o desempenho da economia e conseqüências so-
ciais clássicas, das quais o expressivo êxodo rural da região é elucidativo. Assim,
o Jequitinhonha convive com elevados níveis de pobreza, sendo que 40 de seus
56 municípios integram a relação dos 100 municípios com mais baixo índice de
qualidade de vida do Estado.

A mudança desse quadro não é viável meramente através de ações de ca-
ráter corretivo na área social. Sua reversão requer a efetiva dinamização da eco-
nomia regional. Considerando-se, no entanto, o estágio de relativo atraso em
que esta se encontra, a promoção de seu desenvolvimento deve passar pelo
crescimento em extensão do capitalismo, ou seja, sua expansão horizontal, de
forma a incorporar o espaço regional, já que as forças produtivas locais, mais
especificamente, sua base capitalista, são limitadas e incapazes de dar sustenta-
ção ao processo.

Cabe ao setor público um papel decisivo nesse contexto. A intervenção go-
vernamental, através de mediações técnicas e políticas, é fundamental à indução
e orientação do desenvolvimento regional, explicitando e promovendo oportu-
nidades para investimentos produtivos, seja em nível privado ou público.

A eficácia dessas ações está ligada a uma percepção clara dos potenciais
sócio-económicos da região quanto à sustentação de seu processo de desenvol-
vimento. Para tanto, é necessário que os potenciais sejam analisados tendo co-
mo perspectiva sua articulação ao sistema económico como um todo. Isto signi-
fica que a questão não se restringe apenas a relacionar os principais potenciais
existentes, mas envolve sua hierarquização, sendo as referências básicas a
oportunidade em nível de mercado para seu aproveitamento produtivo e os im-
pactos económicos e sociais.

Vamos tentar identificar potenciais cujo aproveitamento possa demarcar e
dar sustentação ao desenvolvimento regional.

Potencial Hidráulico para Geração de Energia Elétrica

A bacia do Jequitinhonha representa atualmente uma das principais alter-
nativas do Estado para aproveitamento em termos de geração de energia hidre-
létrica. Este potencial já havia sido dimensionado na década de 60, tendo-se em
vista a evolução tecnológica ocorrida, a evolução dos custos do petróleo e de
suas reservas, além da mudança na estrutura do parque industrial brasileiro, não
só quanto ao consumo de energia mas, também, quanto à produção, entre ou-
tros, evidenciou-se a necessidade de se reestudar o potencial hidráulico da bacia
do Jequitinhonha.

Esse reestudo realizado pela CEMIG foi editado em março de 1987. O es-
tudo estende-se desde as cabeceiras do rio Jequitinhonha até o local do apro-
veitamento denominado de Almenara, próximo à cidade do mesmo nome, in-
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cluindo nos estudos dos futuros aproveitamentos somente aqueles com energia
firme superior a 20Mw médios. Em conjunto, os barramentos previstos possibi-
litam uma energia firme de 735,3Mw médios.

Potencial para Expansão da Agricultura

O desenvolvimento e modernização agrícola do Estado não vem tendo re-
batimentos correspondentes ao nível regional. Embora a agropecuária constitua
o suporte básico de sua economia, o desempenho setorial tem sido marcado por
reduzido dinamismo, com a presença de atividades pouco capitalizadas e de bai-
xas produtividades do trabalho e do uso da terra.

Apesar desses problemas, a trajetória esperada quanto ao desenvolvi-
mérito regional aponta no sentido de manutenção do papel hegemônico dos
setores primários - agropecuária e, em menor escala, mineração - frente ao se-
tor secundário. Nesse contexto, é fundamental procurar estabelecer os contor-
nos do potencial agropecuário da região, e as alternativas economicamente viá-
veis ao seu aproveitamento produtivo.

Verifica-se que mais de 50% das terras agropecuárias são ocupadas por
uma bovinocultura extensiva, enquanto a agricultura, sustentada na pequena
produção de culturas alimentares básicas e em algumas atividades modernas,
porém localizadas - cafeicultura e reflorestamento -, restringe-se a uma parcela
pouco significativa da área. No entanto, existe um expressivo potencial para a
expansão agrícola, desde que adotadas técnicas e manejos mais adequados.

São vários os argumentos que poderiam contestar esta afirmação, como
relevo acidentado correspondendo a cerca de 70% da área total, a baixa produti-
vidade natural dos solos, apenas 3% da área possui solos sem limitações de fer-
tilidade. No entanto, o principal constrangimento á agricultura está associado
a fatores climáticos. As chuvas são concentradas em três meses do ano, alter-
nando-se ciclos em que sua regularidade chega a extrapolar esse período, com
ciclos em que a baixa precipitação pluviométrica é acentuada durante quase
todo o ano. Por outro lado, inexistem obras que retenham o excesso de escoa-
mento superficial durante o período chuvoso, para aplicação em agricultura,
através de irrigação.

As Possibilidades da Irrigação

Neste quadro amplo de restrições, a irrigação emerge como uma das prin-
cipais vertentes para a promoção do desenvolvimento e modernização setorial.
Sua adoção permitiria a prática de uma agricultura comercial na região, reduzin-
do ou mesmo eliminando a margem de risco derivado das adversidades climáti-
cas.

Potencial Mineral

As informações relativas a reservas, confrontadas com aquelas referentes a
produção e ocupação do setor, mostram um quadro de subaproveimento do
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potencial existente. Cabe acionar ações voltadas à expansão das minas em ope-
ração, bem como à abertura de novas minas, além da implantação de projetos
de mapeamento geológico e de prospecção mineral nas áreas com potencial
mais significativo.

Estratégia

O enfrentamento do quadro geral de debilidade económica e social da re-
gião remete a dois aspectos básicos:

- a maior relevância das políticas de geração de emprego e renda em
qualquer intervenção que vise à redução das desigualdades sociais; e

- a prioridade da agricultura, dadas as características intrínsecas da eco-
nomia regional, em que o setor desempenha papel fundamental, notadamente
em termos da ocupação da força de trabalho.

Num plano de desenvolvimento regional, a preocupação central deve ser a
de procurar direcionar o processo produtivo no sentido de geração de emprego
e renda, não só como decorrência posterior, mas também principalmente como
finalidade precípua e específica. Assim, o aspecto básico da estratégia a ser se-
guida é o de procurar atenuar as desigualdades sociais e conter os fluxos mi-
gratórios da região através de ações voltadas para a criação e a consolidação
de bases para o surgimento e a expansão de atividades produtivas dinâmicas, e
não por via de programas e projetos de caráter meramente assistencialista. Isso
não significa negligenciar ou mesmo omitir os agudos deficits regionais na área
social, mas buscar na instância econômica sua viabilização instrumental.

Uma concentração de esforços na agricultura se justifica a partir de uma
análise da economia regional, que indica, em linhas gerais, uma trajetória evolu-
tiva em que o setor deve manter seu papel hegemônico, não só por suas maio-
res potencialidades, mas principalmente pelas limitações objetivas quanto a um
processo de industrialização regional em curto prazo.

A presença marcante da agricultura na região leva necessariamente à sua
priorização como setor que apresenta maior possibilidade ou potencial de pro-
porcionar retorno rápido e abrangente em termos de seu quadro sócio-econó-
mico atual. Embora a região apresente, em graus variados, restrições a agricul-
tura, associadas a deficiências de fertilidade e hídricas, susceptibilidade a erosão
e dificuldades de mecanização entre outras, constata-se que estas não são sufi-
cientes para conformar um quadro de inviabilidade nem de inaptidão à sua ex-
ploração produtiva. A superação dessas restrições, seja mediante ações de cará-
ter corretivo, seja mediante a convivência ou a adaptação a elas mesmas, requer
uma participação efetiva da instância pública, com uma intervenção qualificada e
diferenciada de acordo com especificidades intra-regionais, O objetivo é o cres-
cimento agrícola em extensão, por via de alargamento de sua fronteira produtiva
- para a qual se dispõe de elevado potencial e em profundidade, com intensifica-
ção ou capitalização das práticas produtivas.
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Racionalização no Aproveitamento dos Recursos Hídricos

Considerando que o principal constrangimento ou restrição natural à ex-
pansão agrícola regional é representada pelo deficit em recursos hídricos, um
tratamento que incorpore maior racionalidade e eficácia económica e social em
seu aproveitamento se configura como estratégia central a ser adotada. Estudos
preliminares indicam um potencial expressivo de áreas para irrigação. Essas
áreas, que comportam irrigação de médio e grande portes, seja através de pro-
jetos públicos - perímetros irrigados -, seja através de projetos privados, con-
centram-se sobretudo no médio Jequitinhonha e na bacia do rio Pardo. Seu
aproveitamento pode ser viabilizado através da construção de barramentos para
usÕ múltiplo - notadamente geração de energia, além da irrigação - ou específi-
cas para irrigação. A primeira alternativa deve ser priorizada, considerando-se,
principalmente, a atual importância das bacias hidrográficas regionais para a ex-
pansão da capacidade de geração de energia no Estado. A formação de reser-
vatórios a partir de barramentos para geração de energia terá reflexos positivos
sobre o aproveitamento dos solos irrigáveis, em que se destacam a maior dispo-
nibilidade de água, a elevação de seu nível favorecendo a irrigação de terras al-
tas (via menor necessidade de bombeamento), a maior regularização da vazão
em trechos a jusante, além da própria disponibilidade de energia esssencial ao
desenvolvimento da atividade.

A modernização agrícola se apresenta intrinsecamente associada a ativida-
des produtivas de natureza mercantil, cuja amplitude é bastante restrita na re-
gião. As culturas alimentares básicas— atividades agrícolas predominantes— não
têm constituído alternativa eficaz nesse sentido. Cabe, portanto, à instância pú-
blica, identificar e promover culturas çomerciais que revelem adaptabilidade aos
quadros natural e sócio-económico da área. Essa vertente permitiria a passa-
gem, mesmo que parcial, de uma agricultura de policulturas e de baixa interação
mercantil para uma atividade especializada, essencialmente voltada para o mer-
cado.

A Questão Floresta!

O Jequitinhonha revela uma clara vocação para atividade florestal, seja
pelo nível de desenvolvimento 1á alcançado pelo setor na região, seja pelo po-
tencial de expansão ainda existente. Constitui, ao longo das duas últimas déca-
das, uma das principais atividades responsáveis pela geração de oportunidades
de emprego na área. Nesse contexto, faz-se necessária a definição de uma políti-
ca florestal para a região, com rebatimentos em nível de programas e projetos,
sobretudo considerando-se o quadro de mudanças e indefinições que permeia
as principais variáveis setoriais.

A atividade florestal representa, em determinados subespaços da região,
notadamente no alto Jequitinhonha e rio Pardo, o setor dinâmico da economia.
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O Aproveitamento dos Recursos Naturais

Na promoção do desenvolvimento de uma região deprimida como o Je-
quitinhonha, deve-se procurar fomentar o'aproveitamento de suas principais
vantagens locacionais, traduzidas em potenciais para intensificação da atividade
econômica. E este o caso da disponibilidade de reservas naturais da região, que
revela um claro subaproveitamento econômico.

Deve ser dada atenção especial à província pegmatitica que envolve os
distritos de Virgem da Lapa, Coronel Murta, Araçuaí, ltinga, Medina, Padre Pa-
raíso, Caraí, onde se concentram expressivas reservas de minerais estratégicos.
A montagem de uma política mineral para essa área representa a via concreta
para dinamização de sua economia, que praticamente não dispõe de outras op-
ções nem potenciais de desenvolvimento.

Efeitos Estruturantes

A intervenção pública na região deve envolver investimentos em infra-es-
trutura econômica, sobretudo transporte e energia, não só porque o desenvol-
vimento regional passa pela superação de seus principais estrangulamentos se-
toriais, mas também pelos efeitos estruturantes que esses investimentos tendem
a ter. A implantação ou a melhoria da infra-estrutura básica recriam o espaço no
sentido econômico, potencializando uma articulação mais direta da região ao
sistema produtivo como um todo.

Transporte

O programa rodoviário em implantação no Jequitinhonha vem procuran-
do atender suas necessidades mais imediatas de vias de transporte. Impõem-se,
no entanto, investimentos adicionais no setor, orientados prioritariamente a:

- complementar os principais ligações da região. A programação em curso
está voltada, em grande parte, à implantação de sua malha viária básica. E ne-
cessário completar esses investimentos, assegurando uma infra-estrutura míni-
ma de interligação dos espaços regional, estadual e nacional.

- implantar ou melhorar a infra-estrutura de transporte dos subespaços
mais dinâmicos ou em processo de transformação. A programação setorial deve
conferir prioridades a áreas com maior potencial de desenvolvimento ou a áreas
onde venham a se implantar projetos produtivos, isto é, atuar no sentido de su-
primir eventuais estrangulamentos localizados.

Energia Elétrica

Nesse setor, cabe basicamente o aproveitamento do potencial de geração
de energia identificado em nível da bacia do rio Jequitinhonha.
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O Meio Ambiente

As principais atividades com expressão econômica efetiva ou potencial na
região, em destaque a mineração e o reflorestamento, têm ligações diretas com
a questão ambiental. A degradação do meio ambiente, por si só perversa em
termos sociais, é particularmente grave na região e grande parte da população,
essencialmente rural, mostra dependência direta dos recursos naturais para sua
subsistência.

A trajetória esperada para o desenvolvimento regional, refletida nos prin-
cipais projetos programados pelas instâncias pública e privada, aponta no senti-
do de intensificação dos impactos ambientais. E oportuno citar, nesse contexto,
os novos investimentos na área de mineração e, sobretudo, as intervenções que
requerem construção de barramentos— geração de energia e irrigação.

O relatório "Estudo Integrado para os Aproveitamentos Hídricos na Área-
Programa do GEVALE" dá uma indicação clara desse quadro. A bacia do rio Je-
quitinhonha é, potencialmente, uma das mais ricas e variadas em termos de
flora e fauna do Estado de Minas Gerais. Essa riqueza é explicada pela existência
de três ecossistemas: Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, com variados tipos de
vegetação e correspondentes habitats.

A sobrevivência dessa riqueza se encontra ameaçada pela progressiva
destruição de seus "habitats", em conseqüência da desenfreada devastação an-
trópica que vem sofrendo a flora natural dessa bacia.

Verifica-se que as atuais condições de sobrevivência da flora e da fauna
nessa bacia não são boas, e a tendência é piorar cada vez mais. Nesse contexto,
deve ser encarado o projeto da implantação de hidrelétricas como uma ação que
poderia ser benéfica, desde que explorados ao máximo os benefícios indiretos
que poderão ser obtidos com tais obras. Entre tais benefícios, podem ser lem-
bradas a possibilidade de preservação de reservas de vegetação nativa no entor-
no dos reservatórios, a manutenção de flora e fauna aquática que propiciem a
diversificação de avifauna, a criação de estações de piscicultura, a melhoria de
alguns aspectos limnológicos, além de outras soluções conjuntas com órgãos
fiscalizadores do meio ambiente. Faz-se necessário, portanto, a montagem de
um programa consistente de política ambiental, o qual deverá permear as diver-
sas atividades em curso ou previstas para a região.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS)
Agradecemos as palavras do Dr. Jarbas Maranhão e passaremos aos comentá-
rios da Dra. Marislene Ferreira Napoleão Barros.

2.7.1 - Comentário

A ORA. MARISLENE F. N. BARROS - Inicialmente, gostaria de agradecer
o convite que tornou possível a presença da CODEVALE, que, assim como o
Vale, encontra-se à margem do contexto político e do desenvolvimento econô-
mico de Minas Gerais. Costumo dizer que semelhante ao Vale do Jequitinhonha,
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a CODEVALE anda de pires na mão procurando recursos para desenvolvimento
da região e pouca coisa se fez e se faz até agora. Gostaria de agradecer o fato de
a CODEVALE se fazer presente a este Simpósio. As palavras do Dr. Jarbas dei-
xaram bastante claro que o Vale do Jequitinhonha não é somente um caso de
proteção ao meio ambiente ou dos desajustes que as rrineradoras e os garim-
peiros trazem à região. Ficou muito claro que o Vale do Jequitinhonha é uma
região que, historicamente, tem-se mantido estagnada em termos econômicos,
uma estagnação marcada por fortes desequilíbrios regionais e sociais, com uma
migração relativamente acentuada, no sentido campo-cidade, para fora da re-
gião e para fora do Estado. Tem perdido população. Na década de 80, apesar do
crescimento natural de 22,5%, devido à acentuada emigração, o Vale do Jequiti-
nhonha cresceu apenas 0,4% na sua população, sendo que a população rural te-
ve crescimento negativo, de menos 1,1%. A situação do Vale é bem grave e não
pode ser vista apenas pelas questões de mineração e do meio ambiente, embora
seja de alta relevância. Ficou muito claro pela apresentação do Dr. Jarbas a ne-
cessidade urgente de que o Governo estabeleça uma política de proteção, não só
do meio ambiente, mas da região como um todo, uma política que interiorize o
desenvolvimento daquela região. Tenho índices bastante negativos que mos-
tram o seguinte: no Vale do Jequitinhonha, a população economicamente ativa,
que representa 66,6%, recebe até um salário mínimo, enquanto que no Estado
como um todo esta relação é bem diferente. Isso é um indicativo bastante acen-
tuado da falta de emprego e rendas. A população do Vale do Jequitinhonha vive
à mercê da atenção pública: das Prefeituras, dos programas oficiais do Estado e
do Governo Federal. Os indicadores, por si eloqüentes, apresentam vasta maté-
ria para análise quando se os comparam com seus similares do Estado como um
todo.

No Vale do Jequitinhonha o setor agropecuário é responsável por 40.7%
da arrecação, enquanto que em Minas Gerais o seria por apenas 21,3%.

O que eu gostaria de dizer, apenas como um comentário, já que estmos
numa casa política, é que é extremamente urgente que se tome uma posição a
respeito do Vale, à semelhança disso que se criou com relação à proteção do
meio ambiente. O mesmo terá que ser feito em relação à educação e ao desen-
volvimento económico daquela região, criando-se infra-estrutura para tal de-
senvolvimento. Vivemos numa sociedade capitalista, enquanto que no vale do
Jequitinhonha vive-se quase numa relação pré-capitalista. Temos situações de
mercado que não são de forma alguma capitalistas, estão bem aquém disto. E
mais do que hora, é mais do que necessário se tomar consciência de que o Vale
do Jequitinhonha é uma região que merece atenção especial, merece a injeção
de recursos financeiros de grande porte, a fim de que, juntando-se os pequenos
capitais da região, possamos promover realmente o seu desenvolvimento, ge-
rando emprego e renda para a população. Essa população vive numa situação
de miséria quase absoluta. Tudo o que se fez ou o que se faz é muito pouco
diante da necessidade, do quadro de pobreza da região. Entretanto, não é uma
região pobre, que não tenha recursos de matéria-prima ou condiçôs regionais
para o desenvolvimento. Necessita, sim, de atenção especial por parte do Go-
verno Estadual ou Federal para viabilizar a penetração do grande capital de uma
forma integrada ao pequeno capital. Entretanto, isto não deverá ser feito como

176



na época das reflorestadoras no Vale do Jequitinhonha, na década de 70, em
que se expulsou o camponês, o trabalhador rural para a ocupação de terras pe-
las grandes reflorestadoras. A penetração do grande capital deve se dar acopla-
da ao incentivo das pequenas iniciativas regionais. E preciso estar consciente das
dificuldades de reversão deste quadro de depressão econômica, que somente
poderá se dar através de atividades permanentes de geração de emprego e ren-
da.

E imprescindível que se busque integrar o Vale do Jequitinhonha ao pro-
cesso de desenvolvimento do Estado, injetando, na região, recursos financeiros
de grande porte e, principalmente, estabelecendo estratégias realistas de inte-
gração do grande capital ao capital regional, de modo a respeitar as potenciali-
dades locais. E preciso que se estabeleçam políticas de desenvolvimento que
resgatem a dignidade da população do Vale do Jequitinhonha e que levem em
conta as questões de proteção do meio ambiente.

Com a CODEVALE, trabalhando nesta região há 13 anos, estamos sempre
na esperança de que alguma coisa seja feita, de que alguma definição política
aconteça de forma a privilegiar essa região, de forma a integrar essa região no
contexto do desenvolvimento do Estado.

Era isso que gostaria de comentar. O Jarbas foi bastante feliz em suas co-
locações, dando uma visão panorâmica do que seja a problemática do subde-
senvolvimento e atraso do Vale do Jequitinhonha.

O DR. JARBAS MARANHÃO VILELA - Gostaria publicamente de fazer um
convite à Dra. Marislene, assim como aos demais companheiros da CODEVALE,
para que acompanhem o orçamento de 1990, quando ainda está em tempo para
apresentação de emenda para que possibilite um remanejamento de verbas não
só para a CODE VALE, mas também para a política de desenvolvimento obriga-
tória na legislação orçamentário.

Fica feito aqui o convite publicamente - é um compromisso do Deputado
Ronaldo Vasconcellos. Passamos à fase dos debates.

2.7.2 - Debate

O SR. JOÃO CÉSAR - Não tenham dúvidas de que o homem do Vale do
Jequitinhonha foi e continua sendo manipulado por artifícios de propaganda.
Mas começa a se organizar politicamente para quebrar esse ciclo de alienação a
que foi historicamente submetido, criando associações de ecologistas e coope-
rativas de garimpeiros. Enfim, estão começando a se organizar politicamente
para não ficarem restritos somente ao voto na época das eleições.

O que desejamos para o Vale é que sua economia seja sólida, autônoma,
permitindo a produção de excedentes minerais e industriais para exportação,
sem contudo prejudicar o objetivo maior que é o de servir a população local.

Gostaria de colocar que determinadas coisas no Vale não passam muito
pela reforma agrária, pela garantia de posse e uso da terra a pequenos campo-
neses. Isso poderia vir a acabar com os atravessadores. Isto com montagem de
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um sistema de escoamento da produção agrícola, com a integração regional ci-
dade-campo. Poder-se-ia partir para uma agricultura organizada, sem agrotóxi-
cos, sem insumos industriais que desequilibram a ecologia até mesmo mais do
que a prórpia mineração, com tecnologia batata, eficiente e acessível, com pro-
dução agrícola diversificada.

Diante deste comentário, como poderia se dar a descentralização geográfi-
ca da produção mineral, industrial e agrícola no Vale do Jequitinhonha? Em que
escala essa descentralização já existe? Enfim, que descentralização da economia
deveria ser feita no Vale do Jequitinhonha para atender prioritariamente ao
mercado do Vale e às necessidades básicas de sua população?

A DRA. MARISLENE FERREIRA NAPOLEAO BARROS - A respeito dessa
questão da descentralização da economia, acho que a solução é possibilitar aos
pequenos produtores que quiserem produzir e escoar a produção que o façam
sem atravessadores. Acho que é por aí: possibilitar ao homem do Vale ser real-
mente produtor. Mas para isso é preciso que haja uma injeção de recursos, por-
que não adianta apenas a reforma agrária. O Vale do Jequitinhonha convive
com questões que atrapalham a produção há muito tempo: quanto ao relevo,
por exemplo, apenas uma pequena parcela de pequenos produtores tem acesso
a terras planas, onde, com menores recursos, poderiam produzir mais. As terras
melhores estão concentradas nas mãos de grandes fazendeiros. Acho que o Vale
tem de se estruturar, o que é possível somente com uma definição política maior
e com a população se arregimentando, isto é, o povo se organizando, através de
sindicatos ou associações de garimpeiros, de artesãos, etc. Mas há muito ainda
por fazer. Não é muito simples resolver essas questões, porque elas mexem
muito com o povo e corri estruturas bastante pesadas; do meu ponto de vista, só
com uma definição política e uma opção pelo desenvolvimento dessa região, é
que será possível lidar com essas questões.

Há muita dificuldade com relação à produção agrícola. Convivi com essa
região durante muito tempo, isto é, durante 13 anos trabalhei na CODEVALE.
Com muita sinceridade, informo aos senhores que, em todos esses 13 anos, um
ano o pequeno produtor colheu e precisou até de regimentar a comissão de
produção para ajudar, porque o atravessador estava acabando com os lucros.
Então, num ano houve uma boa safra agrícola no Vale do Jequitinhonha. Sem
irrigação, é ilusão, pelo menos para o pequeno agricultor, poder sobreviver nes-
sa região.

Acho que a questão é muito séria e não sei se a CODEVALE teria, de
pronto, uma proposta para a solução desse problema. Portanto, no meu modo
de ver, sem mexer na estrutura econômica e agrária e sem fazer investimentos
pesados, não há possibilidade de melhorar a situação daquela região tão sofrida.
Não se pode achar que o pequeno produtor, tendo terras, vai poder produzir. É
preciso muito mais do que isso para ele produzir.

O SR. NÍLTON LEME DRUMOND - Sou Presidente da Comissão de Mi-
neração da Federação das Indústrias e Coordenador do Grupo de Pedras Precio-
sas da Associação Comercial.

Temos tido um contato muito grande com o Vale não somente através de
elementos e empresas que mineram naquela área e vêm sofrendo ultimamente
as agruras desses conflitos ambientais como também pela nossa presença no
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Vale, onde somos pequeno proprietário de terras e candidato a garimpeiro, ex-
ploração de jazidas de pedras preciosas. Através de visitas freqüentes àquela re-
gião, sentimos profundamente essa problemática do Vale e concordamos, em
grau e número, com o pronunciamento da Dra. Marislene Ferreira, da CODEVA-
LE, porque mesmo grandes fazendeiros sofrem tremendamente com as agruras
do tempo no Vale. Tenho um amigo que teve uma excelente produção de café.
Já replantou e não consegue pagar o financiamento porque o solo já não produz
por falta de chuvas. Então, o seu plantio teria de ser acoplado a um projeto de
irrigação, e o financiamento do Banco do Brasil não previa o suplemento neces-
sário para a irrigação. O problema do Vale é a aridez. E uma região com alto ín-
dice demográfico.

O que é preciso fazer é um diagnóstico do Vale, levantando-se o que lá
existe e o que pode ser utilizado em favor dele para se produzirem empregos
imediatos.

Há seis anos atrás, então Vice-Presidente da Associação Comercial, Cássio
Monteiro realizou, naquela Casa, um debate sobre soluções para o Vale. Na oca-
sião, baseado na minha experiência, sugeri a implantação de pequenas e médias
indústrias, inclusive para exportação de móveis e artesanatos, utilizando-se a
madeira das reflorestadoras da região, porque é um produto vegetal já existente,
capaz de ser utilizado a baixo custo, com pequenos capitais, através de microin-
dústrias e oficinas caseiras.

Desde que houvesse uma cooperativa, ou uma coordenação para estimular
a venda em conjunto e a exportação, estaria aberto um mercado com grande ca-
pacidade de ocupação de mão-de-obra, em um nível de rentabilidade econômi-
ca superior aos salários da região. Este é um dos caminhos que vejo para a re-
gião.

Outro caminho que vem-se abrindo é a indústria de lapidação de pedras
preciosas e semipreciosas, indústrias essas que têm sua sede em Teófilo Otoni,
com mais de 3 mil lapidadores. Neste momento, está ameaçando se transferir
para a Bahia, porque o imposto sobre pedras em Minas Gerais é de 25%, en-
quanto que lá é de 1%. Gostaríamos de ver a CODEVALE junto conosco na Co-
missão de Mineração, Associação Comercial, na Federação das Indústrias e tam-
bém na Associação de Joalheiros - JOAMIG -, nesta luta que estamos desen-
volvendo em favor do Vale, pleiteando a redução das alíquotas de impostos, ou
para toda a Minas Gerais, ou para o ICMS da região, para se evitar o maior em-
pobrecimento dela. Os garimpeiros vivem da venda da pedra, a qual necessita
ser lapidada para se dar mais valor à economia local.

Outro pólo que surge também é o de produtores de granito amarelo em
Medina, onde há muitos produtores e exportadores. Infelizmente, esse granito
Vem sendo exportado "in natura" em blocos. E em blocos, o granito, embora
valioso, é exportado a 300 dólares o m 3 da pedra superselecionada. Se fosse
serrado, seria vendido a 600 dólares o m 3 e haveria aproveitamento do material
de segunda qualidade, que é de maior volume. A Bahia, mais uma vez, através
de uma ZPS, está acenando para atrair as indústrias produtoras de granito para
se transformarem em indústrias serradoras de granito naquele Estado, fazendo
de Minas Gerais e do Vale do Jequitinhonha meros produtores de insumos bási-
cos e de matérias primas.
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É mais uma oportunidade que trago para o nosso brilhante Deputado Ro-
naldo Vasconcellos e para os companheiros da Assembléia Legislativa, para em-
preendermos uma luta em favor de Minas Gerais. Precisamos ter ZPS para o
Vale do Jequitinhonha. Existe nesse Vale uma área da SUDENE, a qual exige
que se conjuguem as duas coisas para se conseguir benefícios para a produção
de granito, lapidação e também para outras indústrias de transformação de pro-
dutos locais, vegetais e minerais.

São estas as sugestões que quero fazer aqui e, mais uma vez, fazer um
apelo para que os conflitos entre dirigents de entidades defensoras do meio am-
biente e os de empresas mineradoras sejam resolvidos previamente, na mesa de
negociações e não por meio de medidas bombásticas, que trazem desassossego
ao Vale e desemprego às famílias. Eram estas as minhas palavras. Muito obriga-
do.

O DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS - Convido o jovem Jaime
Queiroz para que se apresente e, com a sua participação, vamos encerrar a fase
de debates.

O SR. JAIME QUEIROZ — Meu nome é Jaime Queiroz. Sou funcionário da
Assembléia e membro da Associação Ecológica da Lagoa do Nado. Queria fazer
um breve comentário.

Podemos, aqui, salientar a questão da exploração dos recursos naturais, a
qual se divide em duas outras questões vitais: a questão social da distribuição
das riquezas e a da preservação do meio ambiente.

Devemos salientar que a preservação da natureza deve sempre preceder a
questão social, tendo em vista que a degradação ambiental avança rapidamente
e não é um processo totalmente reversível, além de demandar tempo e recurso.

Verificamos que a postura de ação dos órgãos governamentais, relativa-
mente à preservação ambiental, encontra-se ainda muito aquém da demanda e
geralmente as comunidades não são consultadas e não atuam juntamente com
técnicos, com o poder público e os empresários.

Finalmente, fazemos um apelo à Comissão de Meio Ambiente e a todos os
membros da Assembléia Legislativa, no sentido de darem prosseguimento a es-
se movimento, realizando novos simpósios, inclusive sobre a preservação am-
biental urbana, e convidando entidades envolvidas com essas questões. Pensa-
mos ser importante, também, a promoção de publicações e informações relati-
vas a meio ambiente, para serem levadas às comunidades.

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) -
Gostaríamos de agradecer as palavras elogiosas do Dr. Eudes e agradecer as su-
gestões do Jaime em meu próprio nome, em nome do Deputado Narciso Mi-
chelli e dos demais componentes da Comissão do Meio Ambiente. Gostaríamos
de aproveitar esta idéia de realização de outros simpósios no tocante a Belo Ho-
rizonte. Nossa Capital sofre, hoje, de algumas dificuldades, inclusive com refe-
rência à questão atmosférica.

Por uma liberalidade da Mesa, passamos a palavra para Outro jovem, que
deseja tecer alguns comentários.

O SR. MARCUS - Gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Jarbas. Que
opções você vê para o Alto Jequitinhonha e para a região de Diamantina, na
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questão relacionada ao garimpo e à mineração? Estive em Diamantina na época
do fechamento do garimpo e o que vimos por lá foi todo mundo apavorado,
porque, sem o garimpo e a mineração, a economia de Diamantina sofreria sérias
conseqüências. Então o que se deve começar a fazer, desde hoje, para a região
não entrar em colapso, quando o ouro e o diamante acabarem? O que deveria
ser feito para a economia local sobreviver após exauridos o ouro e o diamante?

O SR. JARBAS MARANHÃO VILELA - Esta questão do direcionamento
do trabalho para a região do Alto Jequitinhonha tem sido uma questão básica. A
solução é estudarmos, de forma estrutural, os problemas do Alto e do Médio
Jequitinhonha. Nós acreditamos que passa, tranqüilamente, pela instância pú-
blica a solução destas questões. O quadro que hoje está formado no Vale do Je-
quitinhonha fecha, de uma certa maneira, as possibilidades de um levante local.
Nós não acreditamos, diante do conhecimento que temos da região, diante de
todas as informaçôs estatísticas e de relatórios, que, de uma forma natural, a re-
gião se levante e se projete para um desenvolvimento de fato. Os diversos fato-
res que cerceiam esse quadro, como a questão da própria ocupação do solo, a
questão migratória, a questão da saúde, da educação, enfim, todas estas ques-
tões fecham as possibilidades de uma salda local.

Primeiramente, não existe um capital próprio, um empresariado local que
possa estabelecer propostas. Daí a alternativa da indução desse processo de de-
senvolvimento passar pela instância pública. Diante disso, nós acreditamos que,
com um investimento pesado, se formos analisar do ponto de vista economica-
mente viável, realmente ficaria difícil chegarmos a alguma proposta em termos
de desenvolvimento.

Outras regiões apresentam condições melhores para esses investimentos,
tanto no setor público como no setor privado. Mas, partindo do pressuposto de
que o investimento no Estado não passa por essa avaliação, na questão do re-
torno de forma econômica, no caso específico do Jequitinhonha, se a gente le-
vantar uma área que deveria ter um tratamento especial sob este aspecto, algu-
ma coisa poderia acontecer em termos de aproveitamento do Alto Jequitinho-
nha ou mesmo em termos da atividade reflorestadora, em função das grandes
dificuldades da própria situação contingencial que não favorece a possibilidade
de nenhuma agricultura. A área é totalmente acidentada. Acontece que, no Alto
Jequitinhonha, a atividade reflorestadora é uma das principais atividades quanto
à geração de emprego e mesmo quanto à exploração industrial. Mas essa ativi-
dade caminha combinada com outros programas, no sentido de permitir o cres-
cimento da economia de forma horizontal. O que acontece na região, no caso da
atividade mineradora? Essa atividade acontece de forma vertical. São poucas as
empresas que a desenvolvem. No caso, por exemplo, dos garimpeiros, nós não
sTentirnos uma mudança na situação desses cidadãos, nesse contexto. A proposta
de uma ação mais agressiva do Governo, no sentido de investimento pesado na
região, é para permitir dar a mão a essa região e a essa gente, para que esta se
levante e se estabeleça. Assim ela poderá produzir e reproduzir o capital.

Acho que é necessário fazerem-se mais estudos, para sabermos quais me-
didas seriam essas. Nós somos contra, definitivamente, a política adotada até
hoje, do ponto de vista assistencialista. Se a região não conseguiu apresentar re-
sultados diferentes, é porque, até hoje, a política de desenvolvimento para essa
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região tem sido puramente emergencial. Se os programas forem emergenciais,
essa região permanecerá nesse quadro emergencial. Nossa proposta representa
urna guinada no que diz respeito à política para essa região.

2.8— ENCERRAMENTO

O SR. COORDENADOR (DEPUTADO RONALDO VASCONCELLOS) -
Agradeço a participação do Dr. Jarbas Maranhão Vilela e da Dra. Marislene
Ferreira Napoleão Barros, e declaramos encerrado o VI Ternário do nosso Sim-
pósio.

Em nome da Comissão de Defesa do Meio Ambiente e da Comissão de
Energia, Minas e Metalurgia, agradecemos a todas as entidades co-patrociona-
doras; agradecemos ao ilustre expositor, à ilustre comentarista; agradecemos a
presença de todos, e declaramos encerrado o Simpósio Mineração e Meio Am-
biente no Vale do Jequitinhonha.

Garantimos a todos que será feito um relatório, o qual poderá ser procu-
rado depois por quem tiver interesse. Está encerrada a reunião.
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3.1 - ABERTURA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO)— Gostaria de convi-
dar os ilustres colegas Deputados Mauro Moraes, Otacllio Miranda, Elmiro Nas-
cimento, Tancredo Naves e José Duarte a tomar assento à mesa. Tenho, tam-
bém, especial alegria de convidar o Dr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, DD.
Secretário de Estado da Indústria, Mineração e Comércio de Minas Gerais a to-
mar assento à mesa e a promover a abertura oficial do 32 Painel do Simpósio
"Política Mineral".

Convido, ainda, o Dr. Armando Galhardo Nunes Guerra Júnior, represen-
tado o Dr. Luiz André Ricco Vicente, DD. Secretário Nacional de Minas e Meta-
lurgia, e o Dr. Élmer Prata Salomão, DD. Diretor do DNPM.

Gostaria, ainda, de saudar os senhores representantes de entidades ligadas
à Geolbgia e à Engenharia, bem como os professores ligados à área de minera-
ção e os amigos que, hoje, pela terceira vez, participam deste diálogo na Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais, sobre a mineração no Estado.

Quero dizer inicialmente que este terceiro encontro que a Comissão de
Energia Minas e Metalurgia da Assembléia realiza, tem o objetivo de delinear,
traçar, numa estreita convivência e num diálogo muito aberto e democrático, os
alicerces de uma política mineral no Estado de Minas Gerais.

Contamos com a presença do Dr. Elmer, do Dr. Armando, representantes
da área federal, assim como a do Dr. Carlos Alberto, representando a área mi-
neral do Estado, como Secretário de Indústria, Mineração e Comércio. São pre-
senças significativas para o calor dos nossos debates. Temos, aqui, também, re-
presentantes das entidades das áreas de Geologia, Engenharia e outras afins.

Com este Simpósio e os outros que aqui realizamos, pretendemos promo-
ver uma publicação sintética, com três capítulos, dos três eventos, para que ela
possa chegar a cada um e a todos os senhores e senhoras.

Com este Simpósio, que reputamos importante e rico, talvez possamos,
juntamente com a sociedade, desenvolver uma política, ou pelo menos deli-
neá-la, para essa área de suma importância para o Estado, até hoje não desen-
volvida.

Dando início aos trabalhos de hoje, passamos a palavra ao Dr. Carlos Al-
berto Teixeira de Oliveira, DD. Secretário de Estado de Indústria, Mineração e
Comércio de Minas Gerais.

O DR. CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA— Prezado Deputado
Delfim Ribeiro, muito obrigado pelo gentil convite para presidir estes trabalhos,
Deputado Mauro Moraes, Deputado Tancredo Naves, Deputado José Duarte,
Deputado Elmiro Nascimento, Deputado Otacílio Miranda, prezado Armando
Guerra, ilustre Dr. Élmer Prata Salomão, senhores representantes de entidades
ligadas à Geologia e à Engenharia presentes, senhores empresários, imprensa
presente, senhoras e senhores.

E para mim uma honra e uma satisfação muito grande estar presente no-
vamente nesta Casa e muito me orgulho, neste momento, de estar aqui para
presidir os trabalhos.
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O Estado de Minas Gerais encontra-se atualmente diante do grande desa-
fio de consolidar seu processo de industrialização para alcançar o grau de de-
senvolvimento desejável por todos que nele trabalham e investem.

O termo desenvolvimento possui uma conotação que alia crescimento
econômico a bem-estar da população em seus diversos estratos sociais e seg-
mentos setoriais produtivos.

Para alcançar o desenvolvimento, Minas Gerais terá que aceitar de bom
grado as vocações naturais do seu território, destacando-se a mineração, a agri-
cultura e a indústria, todas elas atividades humanas que transformam a nature-
za, causando impacto ao meio ambiente.

Aceitando essas vocações naturais, a sociedade civil tem pela frente a ta-
refa de compatibilizar o desenvolvimento com a preservação da natureza e a
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, participando e acompanhando de
perto o aproveitamento dos recursos minerais, sem passionalismos exagerados,
mas com maturidade cultural e tecnológica cada vez maior.

Nas duas últimas décadas, distinguimos uma sensível retratação no ritmo
de investimento de capitais no setor mineral do Estado, pois boa parte da ex-
pansão da capacidade instalada no setor mineral do País vem-se dando em ou-
tros Estados, principalmente no Pará, como atesta o diagnóstico da economia
mineira realizado no ano passado pelo BDMG.

Minas Gerais carece de recursos financeiros destinados à realização de
pesquisas geológicas para identificação e cubagem de depósitos minerais e de
pesquisas tecnológicas para tratamento, recuperação e industrialização de
substâncias minerais.

Em 1975, os investimentos nessas pesquisas representavam, no conjunto
dos investimentos do setor mineral do Estado, cerca de 20%. Atualmente, essa
participação reduz-se apenas a 12% em média. Há também carência de planeja-
mento e execução na produção de mapas e informações geológicas sobre uma
grande porção do território mineiro, e desde 1977 ocorre uma evidente desace-
leração de atividades de mapeamento geológico do sistema federal DNPM-
CPRM (Departamento Nacional da Produção Mineral - Cia. de Pesquisa de Re-
cursos Minerais). Para agravar a situação, não há atualmente nenhum órgão es-
tadual planejando nem executando mapeamentos geológicos básicos, ficando
restrita à União (Sistema DNPM-CPRM) e às empresas de mineração com inte-
resses em áreas específicas, qualquer iniciativa nesse sentido. Diante desse qua-
dro, que procuraremos inverter o mais breve possível, constatam-se as signifi-
cativas potencialidades do setor mineral em Minas Gerais como importante ala-
vanca de seu processo de desenvolvimento no futuro próximo. Sabemos que o
aproveitamento desse potencial não prescindirá de uma ação mais direta e efeti-
va por parte do Governo Estadual.

Em curto prazo, em Minas Gerais, a participação relativa deverá ser manti-
da na produção de diamante, feldspato, grafita e quartzo, prevendo-se a perda
de posição relativa em minério de ferro, estanho e manganês.

Por outro lado, há perspectivas favoráveis para ouro, molibdênio, chumbo,
zircónio, lítio, titânio, nióbio, níquel e zinco.

Diante das tendências internacionais, que apontam para a redução da in-
tensidade de uso de minerais tradicionais e para o uso crescente de novos mate-
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riais. É importante estabelecer urna política mineral para o Estado, ouvindo-se
todos os segmentos envolvidos no setor.

Tenho afirmado, já por repetidas vezes e até bem antes de assumir a Se-
cretaria de Indústria, Mineração e Comércio, que é preciso que Minas se reconci-
lie com a mineração, aceitando sua vocação natural, protegendo consciente e
adequadamente o meio ambiente e incentivando a industrialização dos minérios
nos limites do seu território.

Tive a satisfação de encontrar na superintendência de mineração da Se-
cretaria de Indústria, Mineração e Comércio um pequeno grupo de técnicos in-
teressados na elaboração do 1 Plano aüinqüenal de Geologia e Mineração para
Minas Gerais,

Trata-se de uma semente plantada no terreno fértil do trabalho "Econo-
mia Mineira de 1989" diagnóstico da mineração, realizado pelo BDMG. Nossa
intenção é fazê-la germinar e dar frutos.

No reordenamento institucional que o Governo do Estado pretende fazer,
criando a Secretaria de Estado do Desenvolvimento, mensagem a esse respeito
será encaminhada dentro de poucos dias a esta Casa para decisão, o setor mi-
neral será contemplado com mecanismos mais consistentes, que proporcionarão
ações constantes e sistematizadas no campo da Geologia e da Engenharia de
Minas.

E nossa intenção prestigiar os geólogos e os engenheiros dos quadros téc-
nicos estaduais, dando-lhes condições para produzir e avançar com vistas a criar
uma memória geológica e tecnológica em Minas Gerais.

Procuraremos sempre negociar com o Governo Federal para que a partici-
pação do setor público na formação bruta de capital fixo do setor mineral em
Minas Gerais não continue a reduzir-se a níveis tão inexpressivos como os dos
últimos anos.

Refiro-me principalmente à diminuição dos investimentos da Cia. Vale do
Rio Doce e ao cronograma de investimentos programados até o inicio da próxi-
ma década, o qual evidencia que não estão previstos para Minas Gerais impor-
tantes projetos, além dos já definidos nos itens ferro, fosfato, lítio, nióbio, ouro,
titânio e zinco.

Queremos seguir à risca as determinações da Constituição Estadual, pro-
curando implementar o que dispõe seu capitulo relativo à política minerária, e,
para tal, desde já solicito o apoio desta Comissão de Energia, Minas e Metalur-
gia, da Assembléia Legislativa, dos Srs. Prefeitos e Vereadores de cidades mi-
neradoras, dos Srs. Deputados Federais, dos trabalhadores e dos empresários
do setor mineral.

As portas da Secretaria estarão abertas para a realização de foros perma-
nentes de debates com as entidades representativas do setor, que sem dúvida já
se encontram interessados em participar direta e efetivamente da elaboração do
1 Plano Qüinqüenal de Geologia e Mineração de Minas Gerais.

Minas Gerais já tem as suas bases firmes por causa de seu solo rico e fértil.
Nós precisamos agora de firmes bases para promovermos o seu crescimento e o
seu desenvolvimento econômico. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Geologia e tecno-
logia mineral formam, a nosso ver, a base para o desenvolvimento econômico e
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social, sobretudo num Estado de alto potencial como Minas Gerais. Portanto,
é tão saudável este encontro entre empresários, representantes de entidades e
Governo.Dando seqüência aos trabalhos de hoje, temos agora a alegria de anunciar
a presença do Dr. Armando Guerra, Diretor do Departamento Nacional de Minas
e Metalurgia, que vai falar sobre "Mineração e Metalurgia - Situação Atual e
Perspectiva".

3.2 - CONFERÊNCIAS

1 Conferência

O DR. ARMANDO GALHARDO NUNES GUERRA JÚNIOR - Srs. Deputa-
dos, prezados senhores, primeiramente, queria agradecer aqui, em nome do Dr.
Luiz André, o convite e pedir desculpas pela sua ausência, porque ele teve um
compromisso com o Ministro Ozires e ficou impossibilitado de comparecer.

Dentre os diversos enfoques que o tema desta palestra comporta, escolhi o
da reorganização do Governo Federal, como parte do Plano Brasil Novo, e seus
reflexos nas atividades de mineração e metalurgia.

Para um melhor entendimento da nova concepção do papel do Estado
nesses setores, vou me permitir um relance ao passado. Há 30 anos, também
numa reorganização governamental, foram criados o Ministério da Indústria e
do Comércio e o Ministério das Minas e Energia, há muito reivindicados por
empresários, técnicos e profissionais desses setores, naquele momento em que
o Brasil de JK deslanchava no seu processo de industrialização. O primeiro de-
les, O MIC, a que ficavam afetos "os assuntos relativos à indústria e ao comér-
cio", saía do antigo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Entre outras,
ficava sob a sua jurisdição a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, a única si-
derúrgica de porte em operação no País.

Já o Ministério de Minas e Energia originava-se do conceito de que o be-
neficiamento da matéria-prima mineral e sua transformação em produto são
realizados mediante a utilização de energia. Daí a necessidade de que houvesse
um único setor da administração pública capaz de planejar a exploração e o
aproveitamento das diferentes formas de energia e das substâncias minerais,
otimizando seu emprego, poupando as mais escassas e utilizando mais as abun-
dantes.

Nas décadas seguintes, em reformas de outros Governos, modificações
foram feitas em ambos os Ministérios: criando, extinguindo, incorporando ou
desligando vários órgãos e instituições, tais como ELETROBRAS, CONSIDER,
CPRM e NUCLEBRÁS. Verificaram-se notáveis aumentos, tanto em termos ab-
solutos quanto em relativos, em praticamente quase todos os segmentos a eles
ligados. Assim, por exemplo, a produção de aço bruto multiplicou-se mais de
dez vezes; a de minério de ferro passou de 9.800.000t/ano para 150.000.000t/ano;
a oferta de energia superando uma crônica situação de carência e racionamen-
tos, tornou-se, graças à construção de novas hidrelétricas, um dos maiores mar-
cos de desenvolvimento dessas décadas. Tais crescimentos, invariavelmente, se

190



deram com crescente presença do Estado, seja agindo como "empresário", seja
no patrocínio de um capitalismo corporativo, gerando distorções nas relações do
poder público com a sociedade, especialmente com o setor privado da econo-
mia.

Esse modelo de desenvolvimento econômico, cuja imagem mais conheci-
da ficou sendo a do "milagre brasileiro", já no início dos anos 80 começou a
mostrar suas falhas e acabou esgotando-se de forma dramática, com enormes
dívidas financeiras, às quais se somaram as injustiças sociais e a ameaça da hi-
perinflação, no fim da década.

Tornou-se impositivo, assim, noinício da administração Colior, desinchar
o Governo e reduzir o poder do Estado, que além de cercear a iniciativa privada,
também oprimia, revoltava e humilhava o cidadão comum.

Dai, no que tange à administração da máquina estatal, surgiu a concepção
racional de um Ministério da Infra- Estrutura, reunindo sob comando único mi-
neração, metalurgia, energia, transportes e comunicações. Racional, porque, por
exempío, hoje que o Brasil lida com centenas de milhões de toneladas anuais de
insumos e produtos primários, não se pode conceber que o transporte de tais
volumes ou a energia demandada nas várias etapas de seu processamento pos-
sam ser tratados por entidades diferentes, a menos que se queira permanecer no
divórcio de objetivos e na duplicação de esforços que, até então, frequentemente
caracterizavam esses setores da infra-estrutura.

No caso específico da Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia, partiu-
se, de um lado, do confronto disponibilidade de matérias-primas minerais "ver-
sus" necessidades da indústria de transformação. De outro lado, como tem re-
petidamente declarado o Ministro Ozires Silva, da idéia de que a privatização é
um dos pilares importantes para a redução do poder do Estado e do déficit pú-
blico. O resultado foi urna estrutura com apenas dois órgãos de administração
direta: um inteiramente novo, o Departamento Nacional de Minas e Metalurgia,
e o outro, dos mais conhecidos e tradicionais da administração federal, o De-
partamento Nacional da Produção Mineral.

Sobre o DNPM não me estenderei, pois terão os participantes deste Painel
a oportunidade de ouvir, mais adiante, o seu Diretor, o geólogo Elmer Prata
Salomão. Quero aqui apenas sintetizar as diretrizes que lhe foram transmitidas
para a atuação daquele Departamento: busca obstinada de produtividade e efi-
ciência na gestão dos recursos minerais do País. Para tanto, enfatizam-se as
ações de desburocratização e de fomento à produção mineral.

Essas ações específicas do DNPM são, sempre que necessário, comple-
mentadas pelas da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, cujo
redirecionamento de objetivos, com eliminação de atividades e setores deficitá-
rios ou supérfluos, já foi iniciado, paralelamente à reestruturação do quadro de
pessoal.

Conforme mencionado anteriormente, compete à Secretaria Nacional de
Minas e Metalurgia superintender os interesses da União em empreendimentos
minerários, metalúrgicos e atividades afins. Nosso Departamento tem jurisdição
exatamente sobre as empresas que operam nessas áreas.

No tocante às empresas siderúrgicas estatais, a reforma administrativa
contida no Plano Brasil Novo busca resolver sucessivas crises vividas ao longo
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da última década, em razão de desajustes estruturais provocados substancial-
mente por decisões governamentais. Tal situação conduziu à descapitalização
das empresas e a inadequadas estruturas de custo operacional. Nos últimos
anos, os problemas se agravaram com o crescente uso de critérios de política
regional na escolha dos administradores. Foi neste contexto que aconteceu a
primeira mudança estrutural profunda e significativa na condução dos negócios
das empresas. O Ministério, como não podia deixar de ser, conduziu o processo
de indicação das novas equipes de administradores das empresas. As indicações
recaíram sobre os melhores técnicos, da mais alta capacidade e probidade, des-
considerando-se as reivindicações corporativistas e os interesses de quaisquer
grupos. Assim, o Departamento Nacional de Minas e Metalurgia poderá desen-
volver os seus trabalhos em conformidade com os objetivos governamentais
estabelecidos e fixando metas com uma equipe de administradores comprome-
tida com os interesses do acionista - O Governo Federal e a sociedade brasileira.

Detalhemos os objetivos do Departamento Nacional de Minas e Metalur-
gia:

a) elaborar as premissas básicas para a composição dos orçamentos e pla-
nos de investimentos;

b) acompanhar e propor ajustes na execução dos planos aprovados pelas
autoridades competentes;

c) estabelecer metas em conjunto com as empresas e avaliar seu desem-
penho;

d) orientar e acompanhar planos de auditoria interna
e) acompanhar e cooperar com programas de privatização, de abertura de

capital, associação ou liquidação.
O setor siderúrgico estatal, agora sob o comando da Secretaria Nacional

de Minas e Metalurgia, é constituído por cinco empresas produtoras de aços
planos e semi-acabados: CSN, COSIPA, USIMI NAS, CST e AÇOMINAS. Conta
também uma empresa de menor porte, produtora de aços especiais— a Aços Fi-
nos Piratini.

Atualmente, o Brasil é o sétimo país em produção de aço, tendo produzi-
do, em 1989, 25.000000t de aço bruto. O setor siderúrgico estatal participa com
70% dessa produção.

O outro setor, sob a supervisão da Secretaria Nacional de Minas e Meta-
lurgia, é o de recursos minerais, comandado pela Companhia Vale do Rio Doce.
As empresas do Sistema Vale formam um vasto complexo mfnero-industrial,
com atividades nas áreas de minério de ferro, alumínio, florestas e celulose,
manganês, titânio, ouro e cobre, além de operarem ferrovias e portos e de
atuarem em transporte marítimo.

A principal frente de atividade da Vale é o minério de ferro, base do seu
grande desenvolvimento.

Com os recursos gerados pelo minério de ferro, aliados à sua capacitação
tecnológica e gerencial, a Vale promoveu uma grande diversificação, compreen-
dendo negócios próprios e empresas controladas e coligadas. Entre os negócios
próprios, na área mineral, ampliou a sua gama de produtos, com o manganês, o
ouro e o titânio. No ouro, vem explorando diversas minas, com uma produção
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crescente, que atingiu 2,8t em 1989.
Na área de transporte ferroviário e embarque e desembarque portuário, os

sistemas sul e norte vêm ampliando a movimentação de cargas não pertencen-
tes à Vale, em especial, insumos e produtos siderúrgicos.

Entre as empresas controladas e coligadas, citemos as mais relevantes:
• a DOCEGEO, constituída com a finalidade de realizar prospecção e ava-

liação de jazidas minerais, visando apoiar os planos de expansão, os programas
de diversificação e a reposição de reservas minerais em processo de exaustão;

• a base florestal propiciou a entrada da Vale nas áreas de papel e celulose,
através das coligadas CENIBRA, em operação, e Bahia Sul Celulose S.A., em im-
plantação;

• a DOCE NAVE vem operando no segmento de transporte transoceânico,
voltada predominantemente para o seu minério de ferro, e a ele vem acrescendo
o transporte, para exportação, de grãos e de placas de aço, além de aproveitar os
fretes de retorno com carvão e outras mercadorias;

em 1974, surgiu a Mineração Rio do Norte, através da associação com
vários sócios privados;

• o marco inicial da ALUNORTE reporta-se à estratégia de dar aproveita-
mento integrado, na própria região, às reservas naturais abundantes, produzin-
do-se alumina para atender os projetos ALBRAS e VALESUL e exportando-se o
excedente; a situação desfavorável do mercado levou à sua paralisação, e a re-
tomada vem sendo negociada com a NIPPON e outros potenciais sócios priva-
dos;

a ALBRAS insere-se na estratégia de agregar maior valor aos produtos
minerais. A capacidade nominal do empreendimento é de 320.000t anuais, a
primeira fase, com capacidade de 160.000t, já está em plena operação;

• VALESUL Alumínio S.A., empresa em operação comercial desde 1982,
em Santa Cruz, Rio de Janeiro, é uma associação com a Shell do Brasil S.A.,
com capacidade de produção de 90.000t anuais de alumínio;

A ELETROVALE, a companhia Nipo-Brasileira de Pelotização— NIBRAS-
CO; a Companhia ítalo- Brasileirade Pelotização - ITABRASCO; a Companhia
Hispano-Brasileira de Pelotização - HISPANOBRAS; a Minas da Serra Geral e a
URUCUM Mineração são as outras empresas ligadas à Vale do Rio Doce.

São muito relevantes as o perações externas da Vale. A formação de uma
estrutura própria no exterior, desde a década de 60, objetivou acompanhar de
perto as mudanças nos setores em que a Vale atua e a elas adaptar as especifica-
ções e a qualidade de seus produtos. Essa aproximação tem sido essencial para
a manutenção da confiabilidade junto ao mercado. As empresas no exterior en-
volvem o sistema de comercialização e a realização de operações financeiras.

A Vale participa da Califórnia Steel, nos Estados Unidos, juntamente com a
Kawasaki Steel, produzindo cerca de 1.000.000lJano de bobinas, chapas e tubos
de aço, operando a partir de placas importadas, na maior parte, de usinas side-
rúrgicas brasileiras.

Para que estes dois sistemas produtivos - siderurgia e mineração - pos-
sam continuar executando suas atividades dentro de processo de normalidade
operacional, o Departamento Nacional de Minas e Metalurgia, cumprindo o seu
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programa de trabalho, relacionou as prioridades para investimentos em 1990 e
1991, os quais serão viabilizados sempre com a geração interna das empresas e
com a participação de capitais privados.

São prioridades no setor de siderurgia:
dar prosseguimento aos projetos de melhorias e modernização tecnológi-

ca, que mantêm a competitividade e reduzem custos, e ao programa de grandes
reformas dos principais equipamentos, visando assegurar a capacidade de pro-
dução do setor;

será importante, também, prosseguir projetos iniciados, como o de gal-
vanização eletrolítica da USIMINAS, e a implantação dos laminados de perfis
médios e pesados e de trilhos da AÇOMINAS; e revisar os estudos para implan-
tação do lingotamento continuo da CST.

As prioridades do setor de mineração estão ligadas à manutenção das po-
sições de mercado conquistadas e ao prosseguimento dos investimentos em
curso nos variados segmentos de atuação da Vale do Rio Doce.

Merecem atenção os projetos de sinterização de manganês, de concentra-
do de titânio e seus subprodutos e de expansão da produção de ouro.

Nos próximos anos, evidentemente, preocupa-nos de modo especial a
abertura de novas perspectivas para o setor siderúrgico, cujas empresas come-
çam, neste momento, um ingente esforço para eliminar as marcas de ineficiência
que se lhes agregaram no passado. Ao mesmo tempo em que rompem com ví-
cios culturalmente incorporados a seu dia-a-dia, dedicam-se a eliminar também
as distorções patrimoniais e financeiras, resultado de anos e anos operando com
preços comprimidos, geradores de brutal transferência de renda no setor públi-
co para a indústria consumidora de aço - nacional e multinacional; de anos e
anos com cerceamento de sua capacidade gerencial pela multiplicação de nor-
mas, regulamentos e entraves burocráticos; de anos de instabilidade no fluxo de
recursos programados para investimentos e de tantas outras mazelas.

Eliminar tais mazelas é nossa meta, no afã de preparar esse setor para a
privatização. Este é o nosso empenho, que será perseguido por ações adminis-
trativas, investimentos essenciais e luta por políticas de preços internos adequa-
das.

A Secretaria Nacional de Minas e Metalurgia, atuando coordenadamente
em inúmeras frentes de trabalho, pretende consolidar cada vez mais as ativida-
des que já obtiveram níveis ótimos de eficiência e modificar o atual rumo dos
acontecimentos no setor siderúrgico, sinalizando ao mercado e à opinião pública
em geral a firme intenção do Governo de recuperar as empresas, de valorizar o
patrimônio público e de realizar um programa de privatização eficiente e res-
ponsável, no contexto do Plano Brasil Novo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Depois das pala-
vras do Dr. Armando Guerra, Diretor do Departamento Nacional de Minas e
Metalurgia, aqui representando S. Exa. o Sr. Secretário, daremos a palavra ao
Dr. João César de Freitas Pinheiro, Superintendente de Mineração da Secretaria
de Estado de Indústria, Mineração e Comércio, que falará sobre a elaboração do
1 9 Plano Quinqiienal de Geologia e Mineração do Estado de Minas Gerais.

Após a palavra do Dr. João César, entraremos na fase dos debates entre as
entidades classistas, técnico-científicas e empresas ligadas ao setor mineral.
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Com a palavra, o Or. João César.

20 Conferência

O DA. JOÃO CÉSAR DE FREITAS PINHEIRO - Exmo. Deputado Delfim
Ribeiro, Presidente da Comissão de Energia, Minas e Metalurgia da Assembléia
Legislativa; Exmo. Sr. Secretário de Estado de Indústria, Mineração e Comércio,
Dr. Carlos Alberto; Exmo. Sr. representante do Secretário Nacional de Minas e
Metalurgia, Dr. Armando e Exmo. Dr. Élmer Prata Salomão, Diretor do DNPM.

Nestas duas últimas décadas o setor mineral brasileiro foi objeto de dois
planos específicos elaborados na esfera do Poder Executivo Federal: O Plano
Mestre Decenal Para Avalição de Recursos Minerais do Brasil, que abordou o
período 1965-1974; e O Plano Decenal de Mineração, que Abordou o Período
1981-1990.

donvém discorrermos um pouco sobre estes planos antes de abordarmos
a necessidade de elaborarmos um plano qüinqüenal para Minas Gerais.

O Plano Mestre Decenal do Período 1965-1974 continha uma programação
detalhada para os primeiros 4 anos de sua vigência, estipulando o que se fazer
com relação à Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, aos projetos básicos e
aos projetos específicos de pesquisa mineral. Essa programação quadrienal pro-
curou viabilizar a geração de jazidas minerais que pudessem servir ao processo
de substituição de importações de equipamentos e matérias-primas.

Preconizando a agricultura e a mineração como suportes básicos da eco-
nomia, esse plano quantificou, por etapas, regiões e exercício financeiro, as es-
timativas de investimentos, baseando-se no valor aquisitivo do cruzeiro em ja-
neiro de 1965. Os investimentos previstos eram cerca de 47 bilhões de cruzeiros,
que representavam 5,2% das importações de bens realizadas em 1963. Nessa
época, cerca de 40 substâncias minerais, além de carvão e petróleo, compunham
as necessidades básicas da indústria brasileira. As substâncias mais importantes
da pauta da importação eram: cobre, fosfato, alumínio, zinco, potássio, níquel,
amianto, enxofre, estanho, titânio e chumbo.

Os Estados da Bahia e Minas Gerais, por serem os principais produtores
de petróleo e ferro, mereceram um tratamento especial no planejamento.

A elaboração da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo foi proposta
como processo dinâmico que se aperfeiçoaria à medida que se aprimoraria o
conhecimento geológico. Estavam previstos para essa atividade de mapeamento
geológico 2,76 bilhões de cruzeiros. Os projetos básicos totalizavam um investi-
monto de 7,58 bilhões de cruzeiros que deveriam ser destinados a mapeamentOs
geológicos de áreas favoráveis à mineralização. Na Região Norte, as áreas esta-
níferas de Rondônia, os aluviões auríferos do Pará (Tapajós/Jamanxim) e a bau-
xita dos limites estaduais Pará/Amapá e Pará/Amazonas. Na Região Nordeste, a
província pegmatítica da Borborema (Paraíba/Rio Grande do Norte); rutilo alu-
vionar e as intrusivas básicas ocorrentes no Ceará; e na Bahia, a chapada Dia-
mantina e o Distrito plumbífero de Boquira. Na Região Leste, partes do Rio de
Janeiro: em Minas Gerais, as chaminés alcalinas do Triângulo Mineiro, a serra
do Espinhaço e os depósitos de zinco e vanádio de Januária/ltacararnbi. Na Re-
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gião Sul, as áreas de cobre e estanho de Caçapava e Encruzilhada. Na Região
Centro-Oeste, as áreas de cromita, níquel, amianto, estanho, chumbo e manga-
nês de Goiás e Mato Grosso. Na faixa costeira, áreas de ocorrências de fosforita
desde o Espírito Santo até o Pará.

Os projetos específicos seriam conduzidos em áreas selecionadas pelos
trabalhos geológicos dos projetos básicos. Na realidade seriam atividades para
definir reservas de água subterrânea, cobre, fosfato, alumínio, zinco, vanádio,
níquel, cromo, estanho, titânio, chumbo, ouro, diamante, berílio, Rio, césio, ru-
bídio, tungstênio, molibdênio, manganês, carvão, sódio, potássio, enxofre e ou-
tros bens de origem mineral.

Em síntese, eram essas as metas do plano mestre decenal. Para alcançá-
las o plano propugnava, também, a descentralização dos serviços do DNPM, a
fim de que o órgão pudesse imprimir uma maior eficiência técnico-administrati-
va nos trabalhos propostos. Esse plano surgiu da iniciativa do General Castelo
Branco que nomeou Bernardo Geisel, Sylvio Foes de Abreu, Glycon de Paiva
Teixeira, Othon Henry Leonardos e Josué de Camargos Mendes para integra-
rem um conselho que tinha, inclusive, poderes para submeter ao Ministro das
Minas e Energia alterações no plano. No primeiro trimestre de 1966, esse con-
selho, presidido na ocasião por Mário da Silva Pinto, decidiu formular consultas
à Sociedade Brasileira de Geologia, ao Clube de Engenharia do Rio de Janeiro,
ao Instituto de Engenharia de São Paulo, à Sociedade de Engenharia do Rio
Grande do Sul, à Associação Brasileira de Metais e à Sociedade Mineira de En-
genheiros. Para analisar as críticas e opiniões emitidas por profissionais e enti-
dades do setor, o conselho designou uma comissão composta por Luciano Jac-
ques de Morais, Fernando Lacourt, Francisco Moacyr de Vasconcellos, Gabriel
Mauro de Araújo Oliveira e Evaristo Penna Scorza.

Não restam dúvidas de que foi um plano imposto à sociedade, de cima
para baixo, procedimento típico do período ditadorial, atrelado ao plano de ação
económica do Governo-Paeg, de 1965, cuja tônica era cortes nos gastos públi-
cos, aumento de impostos, contenção de créditos e arrocho salarial. Foi nessa
época que foram criados o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional para
executarem a política monetária. O sistema financeiro foi reordenado com vistas
a buscar investimentos externos. As financeiras financiavam bens duráveis; os
Bancos comerciais financiavam capital de giro; e os Bancos de investimentos fi-
nanciavam projetos de retorno em longo prazo. O mercado de ações buscava
fórmulas para capitalizar as empresas. Foram criados fundos de investimentos
formados com recursos advindos do imposto de renda. Para estimular o setor
da construção civil, foi criado o BNH, amparado por recursos do FGTS. A lei de
remessa de lucros foi reformulada para oferecer ao capital estrangeiro novas
vantagens, assim como foi criada uma sistemática de incentivo às exportações.

Houve um crescimento industrial no período 196811974, que foi bastante
diferente do crescimento verificado no período 195611962 do plano de metas de
Juscelino Kubitschek. No tempo de JK, o crescimento industrial baseava-se na
captação de investimentos estrangeiros diretos, sendo desprezível a contribuição
dos empréstimos em moedas; a dívida externa crescia a taxas modestas. Já o
crescimento do "milagre brasileiro" contemplou a entrada maciça de emprésti-
mos em moeda impulsionados pela sobretiquidez ocorrente no mercado finan-
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ceiro internacional, O Brasil foi financiando aos poucos um crescente déficit em
conta corrente, provocando graves problemas na Balança de Pagamentos. As
exportações, mesmo crescentes, foram insuficientes para cobrir as importações
e sanar desequilíbrios da conta de serviços. Nessas circunstâncias cresceu o en-
dividamento externo. Essa tendência de endividamento foi agravada em 1973
pela elevação dos preços do petróleo.

O "milagre brasileiro" não teve nenhuma semelhança com os chamados
milagres japonês e alemão. No Brasil não houve um crescimento auto-sustenta-
do. Raras negociações internacionais buscaram modificar as condições brasilei-
ras de industrialização moderna, mas tecnologicamente atrasada. Por suas ca-
racterísticas, o setor mineral talvez tenha sido o único setor a gerar uma tecno-
logia propriamente brasileira nessa época. Os tipos de minérios brasileiros assim
o exigiram.

Para o período de 198111990 foi elaborado o segundo plano decenal, o de
mineração. O Ministro de Minas e Energia na época, César Cais, presidiu um
grupo 'de trabalho formado por representantes do MME, DNPM, IBRAM, CPRM,
ABEMIN, CONAGE, CVRD, PETROMIN, NUCLEBRAS e ANBEM. O grupo tinha
a finalidade de avaliar os resultados obtidos com a execução do primeiro plano
mestre decenal. Esse segundo piano se autodefiniu como um documento quali-
tativo e doutrinário, que seria quantificado à medida que ocorressem os seus
desdobramentos, na forma de programas de trabalho.

Logo em sua introdução esse segundo plano reconheceu que a balança
comercial de bens minerais vinha revelando-se altamente desfavorável para o
Brasil, não tendo o setor da mineração contribuído com o contingente que po-
deria propiciar. A maior parte do déficit foi considerada como tendo origem nas
importações de petróleo. A agricultura e a energia foram consideradas como
diretrizes prioritárias para o desenvolvimento sócio-econômico do Brasil.

O texto, em sua introdução, colocou a atividade de mineração a reboque
destes setores, destacando a importância dos fertilizantes e corretivos (rochas
fosfáticas, calcário e etc.) na expansão da fronteira agrícola através da incorpora-
ção dos cerrados. Sem citar a mineração como prioritária, no mesmo nível da
agricultura e da energia, o texto distinguia o papel que os bens minerais energé-
ticos e os metais desempenham na geração, na distribuição e na utilização de
energia, na substituição do petróleo e na interligação e extensão de redes de
sistemas elétricos. Falava também dos vínculos entre os recursos minerais e a
indústria de transformação, citando os não-ferrosos como fator importante de
ampliação desta indústria e os não-metálicos como utilizáveis na construção ci-
vil. A água foi considerada bem mineral, com ênfase para a água subterrânea
como importante fator social pelo abastecimento às populações de áreas sujeitas
a períodos de seca e dependentes da agricultura e de indústrias de transforma-
ção-

O plano defendeu a expansão na busca de novas fontes de matérias-pri-
mas minerais, o aproveitamento das jazidas brasileiras, colocando a mineração
como contribuinte do crescimento e da melhoria de distribuição da renda, da
oferta de empregos, da redução das disparidades regionais, do equilíbrio da ba-
lança de pagamento e do desenvolvimento energético. O objetivo principal des-
se segundo plano foi o de atingir, em curto prazo, a mínima dependência exter-
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na do subsolo de outros países, ampliando-se o conhecimento do subsolo bra-
sileiro e intensificando-se o aproveitamento dos recursos minerais conhecidos.
O grupo de trabalho avaliou que houve aumento do conhecimento básico do
subsolo brasileiro entre 1965 e 1980, mas detoante de um esperado aumento da
produção mineral, o qual não aconteceu. Como causa desse descompasso, o se-
gundo plano citou carência de pesquisas detalhadas e entraves económicos, fi-
nanceiros, tecnológicos e de infra-estrutura.

O segundo plano dividiu o setor da mineração nos seguintes subsetores e
áreas: prospecção e pesquisa, produção, tecnologia mineral, comercialização, re-
cursos humanos, recursos financeiros, controle ambiental e legislação minerária.

Do ponto de vista de ação política, o segundo plano inseriu o seguinte:
1 9 - Estímulo e apoio do Estado às empresas privadas para que as mes-

mas organizem e explorem, preferencialmente, as atividades económicas;
2 9 - Cabe aos brasileiros o poder de decisão sobre a exploração e o apro-

veitamento dos recursos minerais do País. Ficou determinado que o setor go-
vernamental, além de exercer o papel normativo de praxe, geraria as condições
necessárias para execução de levantamentos geológicos, de apoio tecnológico, e
de formação e aperfeiçoamento de recursos humanos.

Chegamos a 1990, época de avaliar o que foi realizado desse segundo pla-
no decenal de mineração. Até que ponto houve avanços nos trabalhos geológi-
cos básicos, de semidetalhe e de detalhe nessa última década? Como se deu o
aumento e a diversificação da produção mineral? De que maneira ela se expan-
diu geograficamente no território nacional? Até que ponto nossa tecnologia mi-
neral avançou e qual o grau de dependência tecnológica que o setor possui em
relação à tecnologia estrangeira? Aliás, outro dia se discutia, no Simpósio Lati-
no-Americano, se temos, ou não, capacitação para repassar experiências de co-
mercialização de minérios para países latino-americanos, se nossos recursos
humanos estão sendo, ou não, formados a contento e se são suficientemente
valorizados. Quais são os recursos financeiros existentes para que o setor mi-
neral se desenvolva nos âmbitos federal, estadual e municipal? Como andam as
quéstões de compatibilização da mineração com o meio ambiente? Por que esse
cerco fechado dos ecologistas em torno do setor? Como será a nova legislação
minerária após o processo constituinte de 1988? Como serão realizadas as dis-
cussões em torno da reformulação do código de mineração? No âmbito da le-
gislação tributária, que providências deverão ser tomadas? Parece que se nos
apresenta, agora, a questão da organização institucional, na área Federal, com a
presença do Dr. Éimer, que já esteve aqui, no Simpósio Latino-Americano, e
com a presença do representante do Secretário Luiz André R. Vicente.

Qual o papel do sistema estadual de geologia e mineração em fase das
propostas federais?

A maioria dessas perguntas e de muitas outras que podem ser feitas estará
na avaliação do último plano decenal, caso o setor e o governo se interessem em
realizá-la. Pensando nessa avaliação e procurando dar um enfoque à busca de
menor prazo no planejamento, estamos conscientes de que chegou o momento
de Minas Gerais contribuir, elaborando um primeiro plano qüinqüenal de geolo-
gia e mineração para 199111995. Para isso é importante que o empresariado da
mineração, que detém interesses no Estado, esteja de acordo em colocar no pia-
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no os programas e projetos das empresas de mineração. Que os sindicatos de
trabalhadores da indústria extrativa mineral estejam de acordo em colocar no
plano suas demandas sociais, políticas e económicas. E, finalmente, é importante
que as instituições governamentais também estejam de acordo em colocar no
plano suas propostas de execução das atividades normativas, fiscalizadoras e de
fomento da produção mineral.

Após contatos mantidos com o IBRAM, através do Dr. José Mendo Mizael
de Souza; com a FIEMG, através da Comissão de Mineração presidida pelo Dr.
N. L. Drumond e com a ACM, através do Dr. Leonídio Pontes, Presidente do
Grupo de Mineração, tivemos do empresariado da mineração o apoio para reali-
zar durante o mês de junho, vários foros de debates englobando o espectro da
produção mineral do Estado, nos quais estarão presentes os representantes da
classe empresarial para expor e debater programas e projetos. Em reuniões com
representantes da Associação Profissional Mineira de Geólogos presididas pelo
Dr. Jorge Luiz Padilha; com representantes da Associação de Engenheiros de
Minas Gerais, presidida pelo Dr. Evaldo Garzon, da Sociedade Mineira de enge-
nheiros, através do Dr. José Maurício Neto, Presidente da Comissão de Minera-
ção daquela entidade da Sociedade Brasileira de Geologia, através do Prof. Car-
los Ploce. seu Presidente e de outras entidades classistas e técnico-científicas,
verificamos que a comunidade minero-metalúrgica anseia por uma definição de
política mineral, em Minas Gerais, colocada em um planejamento que será ela-
borado, em conjunto, pelo setor e pela área governamental. A Superintendência
de Mineração da SEIMC espera contar com o apoio da METAMIG, do IGA, do
BDMG, do CETEC, do INDI, das universidades (UFMG e UFOP). do DNPM, da
CPRM, da CVRD, enfim, de todos os demais organismos estatais para levar
avante a elaboração desse plano qüinqüenal.

Os recursos financeiros estaduais advindos das atividades do setor mineral
em Minas Gerais são grandes, mas não retornam ao setor em quantidade sufi-
ciente para seu fomento. No plano, demonstraremos fielmente a necessidade de
o Governo Estadual destinar ao setor uma parcela mais adequada desses recur-
sos, inclusive para que a Constituição Estadual seja cumprida no que se refere ao
seu capítulo da política minerária. Pelas atuais Constituições Federal e Estadual,
Minas Gerais poderá legislar concorrentemente com a União, sobre os seus re-
cursos naturais, o que inclui a mineração. Em competência comum com a União
e com os municípios, o Estado poderá registrar, acompanhar e fiscalizar as con-
cessões de direito de pesquisa e de exploração de recursos minerais em seu ter-
ritório. Tornou-se dever do Estado de Minas Gerais, agora, fomentar a pesquisa
geológico e tecnológica, adotando o mapeamento geológico básico como subsí-
dio técnico para a planificação do uso e ocupação do solo.

O primeiro plano qüinqüenal deverá detalhar como agirá o sistema esta-
dual de gerenciamento dos recursos minerais em Minas Gerais. Deverá identifi-
car as instituições e os seus papéis com relação ao fomento à pesquisa, à explo-
ração racional e ao beneficiamento dos recursos minerais por meio das iniciati-
vas privada e pública. Tratará também da adoção de instrumentos de controle
dos direitos de pesquisa e exploração dos recursos minerais e do mapeamento
geológico básico como suporte para o gerenciamento e a classificação desses re-
cursos. Detalhará de que forma se dará a democratização das informações car-
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tográficas de geociências e de recursos naturais. E enfim, ainda para atender aos
dispositivos constitucionais, abordará como se estabelecer o estímulo à organi-
zação das atividades de garimpo, sob a forma de cooperativas, com vistas à
promoção sócio-econômica de seus membrbs, ao incremento da produtividade
e à redução dos impactos ambientais decorrentes dessa atividade. Impactos es-
ses que se refletem negativamente na população.

Nos foros de debates, durante a elaboração do plano, é de interesse que
participem representantes de entidades ecológicas para que fique clara para eles
a posição do setor mineral de que o aproveitamento de recursos minerais do
Estado não comprometerá os patrimônios natural e cultural.

Srs. Deputados, uma lei que será apreciada no Congresso Nacional deverá
criar um fundo de exaustão e assistência aos municípios mineradores, formado
por recursos oriundos do Estado e dos municípios interessados. Esperamos que
quando forem discutidos os projetos de lei neste sentido, V. Exas. demonstrem
que o setor mineral necessita ser contemplado, porque sem geologia e tecnolo-
gia mineral é impossível realizar a contento a diversificação de atividades eco-
nômicas nos municípios tradicionalmente mineradores.

O primeiro plano qüinqüenal não nascerá sem diagnóstico sobre a atual
situação do setor. Nosso atual Secretário de Indústria, Mineração e Comércio.
Dr. Carlos Alberto, quando na Presidência do BDMG, durante o ano passado, te-
ve a preocupação de agrupar uma equipe técnica para diagnosticar o setor mi-
neral no contexto da economia do Estado. Na época, tive a oportunidade e o pri-
vilégio de participar dessa equipe, supervisionada pelo Dr. Paulo Brant e coor-
denada por Dr. Iran Pordeus, a qual levantou a estrutura e evolução da produção
mineral, a desconcentração espacial dos investimentos para outros Estados e os
entraves ao desenvolvimento do setor mineral em Minas Gerais, O diagnóstico
do BDMG traçou algumas perspectivas e apresentou algumas propostas de
ação, constituindo-se um documento básico para o planejamento do setor no
Estado, o qual está integrado em um documento maior, que aborda toda a eco-
nomia de Minas Gerais, situando o setor mineral no plano de destaque que ele
merece.

Junto com as entidades classistas, de geólogos, com a PEMIG, com a
PROMIN, com a ASSEMG, com o IBRAM, entidade classista empresarial, e com
os representantes da FIEMG, lutamos aqui na Assembléia Legislativa, na época
da Constituinte Estadual para que os recursos do Estado oriundos do setor mi-
neral em Araxá e relativos ao aproveitamento de nióbio passassem da CAMIG
para a METAMIG. Lutaremos no âmbito da elaboração do primeiro plano qüin-
qüenal para que esses mesmos recursos que V. Exas, Senhores Deputados,
aprovaram para a METAMIG, sejam racionalmente aplicados no setor mineral,
sem nenhum prejuízo para Minas Gerais, muito pelo contrário, com perspectivas
de gerarem mais riquezas circulantes no processo de industrialização do nosso
Estado.

Em síntese são essas as considerações que queria fazer sobre a necessida-
de e a importância política de se elaborar o primeiro plano qüinqüenal de geolo-
gia e mineração do Estado de Minas Gerais. Muito Obrigado.
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3,2.1 - DEBATE

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIROi Após as palavras
do Dr. João César de Freitas Pinheiro, abordando o Primeiro Plano Qüinqüenal
do Estado de Minas Gerais, passaremos aos debates. Solicitamos aos empresá-
rios e representantes da área que, ao se manifestarem, se identifiquem. Com  a
palavra, o Dr. Jorge Luiz Padilha.

O DR. JORGE LUIZ PADILHA - Meu nome é Jorge Luiz Padilha, Presi-
dente da Associação Profissional Mineira de Geólogos.

Inicialmente gostaríamos de par'abenizar a Comissão de Energia, Minas e
Metalurgia da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, na pessoa do seu Presi-
dente, Deputado Delfim Ribeiro. Acreditamos que este evento contribuirá bas-
tante para o soerguimento do setor mineral.

Gostaríamos de abordar aqui a questão da Cia. de Pesquisa de Recursos
Minerais - CPRM - e posteriormente colocar uma questão para o Dr. Armando
Guerra', representante do Sr. Secretário Nacional de Minas e Metalurgia. A posi-
ção dos geólogos brasileiros sobre a CPRM e sobre o serviço geológico nacional
vem sendo discutida há mais de uma década, no âmbito da Sociedade Brasileira
de Geologia e da CONAGE. principalmente. A posição dos geólogos não é cor-
porativista visando apenas à emancipação e à evolução da categoria, ou a um
posicionamento melhor da categoria no contexto social que ai temos. A posição
dos geólogos é balizada principalmente na Constituição, que reza que a União é
responsável pela realização dos serviços geológicos básicos. Neste contexto,
também tivemos a satisfação de ver o Dr. Elmer em recente pronunciamento no
Simpósio Latino-Americano de Mineração expor que a CPRM passará daqui
para frente a ser o serviço geológico nacional de fato, com a eliminação da
prestação de serviços a terceiros, de financiamentos, de pesquisas e de outras
atividades que não dizem respeito ao serviço geológico nacional.

Também nos causa inquietação o pronunciamento do Sr Ministro Ozires
Silva, na posse do Dr. 0111 na Presidência da CPRM, de que esse órgão terá que
ser economicamente sustentável. Entendemos que essa é uma posição um pou-
co contraditória, pelo que se vê atualmente, já que o serviço geológico nacional
deverá executar apenas trabalhos geológicos básicos, e não prestar serviços.
Gostaria, então de obter um esclarecimento do Dr. Armando sobre essa questão.

O DR. ARMANDO GUERRA - Entendo que já houve uma demonstração
da seriedade com que este Governo está tratando tanto o DNPM como também
da própria CPRM. A própria indicação do Dr. Elmer e da diretoria da CPRM com
pessoas dessa Casa integradas no esquema, é uma prova de confiança, é uma
prova de que o Ministro realmente quer dar ênfase e tratar com respeito essa
área. Gostaria de aguardar a volta do Dr. Elmer que poderá especificar muito
bem como serão as fontes de recursos e como ele irá viabilizar economicamente
essa questão. De uma maneira geral, a tese dentro do Ministério é que as em-
presas têm que ser auto-sustentadas. Se elas não conseguem gerar recursos, ou
têm que sobreviver com dotação orçamentária, ou têm que se tornar um órgão
da administração direta. Tivemos um exemplo claro disso no setor siderúrgico,
no caso da SIDERBRAS. O Governo entendeu que a SIDERBRAS não sobrevi
veria porque ela não dispõe de recursos, não gera recursos e nessas condições,
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passa a ser intermediária no processo, e não contribuindo positivamente. Assim
o Governo entendeu e extinguiu a empresa. Não conheço bem as fontes que a
CPRM poderia obter, mas, na hipótese de ela não conseguir sobreviver como
empresa, deverá se tornar um órgão do setor público, ou, então, o DNPM fará
essa ligação de recursos. Assim, todo o recurso para o serviço geológico básico
viria através de dotações que serão feitas ao DNPM, que irá contratar a CPRM
para executar esse serviço.

O SR. JORGE LUIZ PADILHA - No pronunciamento do Dr. Elmer ele ex-
pós que uma das fontes seria a obtenção de royah'ies, através de concessão de
suas áreas de pesquisas minerais.

O DR. ARMANDO GUERRA - Esta é uma das fontes existentes. Há outras
fontes sobre as quais conversei ainda hoje no avião com o Dr. Elmer. Temos
também a fonte dos próprios "royalties". Temos um caso que está sendo estu-
dado e temos também o caulim que está sendo estudado naquele processo tu-
multuado.

O DR. JORGE LUIZ PADILHA - Sobre a questão que o senhor apresentou
a propósito da SIDERBRÁS, entendo que, no caso do serviço geológico nacional,
o papel institucional desse órgão é diferente do da SIDERBRAS.

O DR. ARMANDO GUERRA - Não tenho dúvida disso. Uma empresa deve
ter fontes de recursos bem definidas. Ela não pode iniciar nenhum trabalho nem
assumir nenhum compromisso se não contar com fontes bem definidas. Essas
fontes podem vir através da geração de recursos próprios, como também de
dotações orçamentárias aprovadas pelo Congresso. Se o Governo definiu que
aquele setor é prioritário e vai contar com aqueles recursos, então, fontes serão
passadas para essa empresa. Isso é o que eu quis dizer. Refiro-me à SIDER-
BRAS, por exemplo: o Governo julgou que ela não era necessária e não contri-
buía positivamente para o processo, então, realizou o processo de sua extinção.
Esse não foi o caso da CPRM que passou pelo crivo. Participei da transição de
Governo e sei que ela sofreu duras críticas.

O DR. JORGE LUIZ PADILHA - Agradeço as respostas do Dr. Armando e
sugiro que, quando o Dr. Elmer voltar ao Plenário, desenvolva um pouco mais
este assunto.

O DR. ARMANDO GUERRA— Hoje teremos a palestra do Dr. Elmer, quan-
do então ele poderá complementar este assunto.

O DR. JACOUES S. PORTO - Permita o Dr. Carlos Alberto que antes de
tudo eu deixe consignada a satisfação que tive em conhecê-lo e em ouvir pela
primeira vez que talvez tenhamos agora um Secretário de Minas, o que é para
nós muito importante.

Eu gostaria de denunciar um fato que reputo de grande importância. Está
fazendo hoje um mês de idade a Resolução COPAM n° 01190. O senhor nos
brindou com a afirmação de que pretende ver o desenvolvimento do setor mi-
neral de Minas Gerais, respeitada a sua vocação natural. Enfatizou a retomada
do desenvolvimento mineral que vem perdendo ano a ano a sua pujança em
nosso Estado. Eu me permitia dizer, Excelência, que, enquanto o tecnocrata do
terceiro escalão não sentir o pulso firme e determinado de seu superior, será
muito difícil a iniciativa privada tomar iniciativas sem saber a que veio, sem sa-
ber o que pode fazer e o que não pode fazer; ao que é obrigada e ao q ue não é
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obrigada. Não se diga que a Resolução n 9 01 foi feita por gente menos avisada,
pois, logo nos primeiros tópicos, encontramos trechos extremamente técnicos.
Estamos com o Plenário repleto de técnicos, e muito dificilmente, todos aqui sa-
beriam o exato significado da palavra cominuição, que consta na resolução. Por
ai se vê que a resolução foi feita por quem conhece das coisas. Essa malsinada
resolução, no meu modesto entender, na minha posição de mero advogado, ex-
empresário do Setor de mineração, que dedica os seus dias a atender os seus ex-
colegas, não vai possibilitar esse almejado desenvolvimento do setor mineral,
antes, vai determinar a sua completa extinção. Veja o senhor que a resolução
determina que uma atividade que incida em mais de uma taxação será sobreta-
xada em quantas atividades ela se enquadrar. Ora, começa o art. 1 2 determinan-
do que o reembolso dos custos incorridos pela Fundação Estadual do Meio Am-
biente serão previamente indenizados pelo interessado. Depois reza que a ideni-
zação dos custos não garante ao interessado a concessão da licença. Reza mais
adiante que, se a sua atividade se enquadrar em mais de uma atividade, ele de-
verá pagar tantas taxas de licenciamento prévio de instalação e de funciona-
mento quantas forem as suas atividades, ou seja, uma consignação, por exem-
plo, vai pagar pela mineração de calcário, vai pagar pela calcinação e pela hidra-
tação. Examinamos a questão e verificamos que há casos em que se chega a sete
superposições. Esse licenciamento prévio chega a 13.000 BTNs, sem garantir a
concessão da licença, e nos casos do licenciamento-carência do EIA ou do RIMA,
além da licença, ele vai reembolsar ao FEAM os custos de exame do MEIA e do
RIMA. Não me parece que o bom-senso esteja do lado das pessoas que elabo-
raram esta resolução. Parece-me mesmo que há até usurpação das atribuições
do Poder Legislativo. Trata-se, a meu ver, de uma criação de taxas não previstas
na lei.

O DR. JACQUES S. PORTO - Como é que o empresário privado vai se
atirar a uma aventura dessa, mormente se o senhor levar em consideração que a
atividade mineral, a par de ser uma atividade de grande risco e de retorno a lon-
go prazo, tem que ser adequada à potencialidade do depósito mineral descobrí-
vel. Isto torna completamente inviável o comportamento de pequenas reservas.
E esse tipo de desenvolvimento que queremos? Creio que não. Apenas para dar
um exemplo jocoso, peço vênia para usurpar um pouco da mineiridade dos se-
nhores, pois eu sou carioca e os senhores são mineiros porque nasceram aqui,
mas quanto a mim, sou mineiro porque escolhi viver aqui. Uma coisa que me ir-
rita profundamente é quando se ouve: "isso aí é coisa de mineiro!"

Mas, vejam o seguinte: lá na famigerada resolução, enquadra-se na ativi-
dade passível de licenciamento pela FEAM quartéis do Exército, da Aeronáutica.
da Marinha e quartéis do Corpo de Bombeiros. Será possível ? Será que é isso
que queremos? Tenho a impressão, com autoridade do cargo, que o senhor de-
veria determinar urgentemente o reexame dessa Resolução n° 01 e recolocá-la
nos devidos termos, na exata proporção do almejado. Ninguém quer evitar que
o COPAM e a FEAM sejam ressarcidos pelos custos de determinada atividade.
Não é isto. Mas, que isso seja equacionado de sorte a não impedir esse almejado
desenvolvimento do setor a que o senhor se referiu. Muito obrigado.

O DR. CARLOS ALBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA - Quero agradecer as
suas palavras, mas gostaria de fazer uma ressalva. Hoje é o meu segundo dia à
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frente da Secretaria de Indústria, Mineração e Comércio. Já tomei conhecimento
da Resolução n g 01, da COPAM, que está fazendo 30 dias. Já memorizei e pro-
meto tomar as providências necessárias, rever, analisar com profundidade o as-
sunto. É o mínimo que posso prometer no momento.

O DR. EVALDO GARZON - Sou Presidente da Associação dos Engenhei-
ros do Estado de Minas Gerais e queria cumprimentar os integrantes da Mesa,
os nobres mandatários, o Deputado Delfim Ribeiro, Presidente da Comissão de
Energia, Minas e Metalurgia, que tem, inclusive, imprimido um sentido rigoroso
a esses eventos relativos à atividade minerária, o ilustre Secretário de Indústria,
Mineração e Comércio, Dr. Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, o representante
do Secretário de Minas e Metalurgia, Dr. Elmer Prata Salomão que, inclusive,
será também expositor no painel da tarde e também o meu colega Dr. João Cé-
sar de Freitas Pinheiro, que tem sido também um denodado batalhador em prol
das questões relativas à mineração.

Sabemos, inclusive, que nosso setor se encontra numa fase relativamente
melancólica. Inclusive não se tem ciência de grandes investimentos para 1990 e,
provavelmente, para 1991 e esses anos subseqüentes. Não há previsão para
grandes empreendimentos no setor mineral. Isso se justifica também pela cres-
cente descapitalização que estão sofrendo, particularmente as empresas de mi-
neração, compelindo-as, inclusive, à verticalização e também a investimentos de
grande monta, investimentos bastante significativos em tecnologia. O setor mi-
neral vem, ultimamente, sendo penalizado não apenas psicologicamente por
aqueles que hoje se aventuram a uma atividade minerária e são considerados
provavelmente pelos ambientalistas mais exaltados, como "persona non grata",
como simplesmente aqueles que promovem escavações e disseminação de bu-
racos, pura e simplesmente. E se atentarmos para o que ele extrai, deixando es-
ses buracos que são preenchidos, são reabilitados através de exigência de prote-
ção ambiental, essas riquezas extraídas são multiplicadoras do desenvolvimento
econômico e do bem-estar social porque é perfeitamente possível estabelecer o
que se chama de eco economia, que é o desenvolvimento econômico atrelado à
proteção ambiental.

Há pouco presenciamos uma série de medidas em relação à atividade mi-
nerária, não somente à castração de um incentivo, à exaustão incentivada, como
também às pressões tributárias do ICMS, os "royalties", os projetos que visam
proteger o meio ambiente, o RIMA, os estudos de impacto ambiental e esse res-
sarcimento de custos que inclusive foi mencionado há pouco pelo nosso colega
Jacques Porto. Percebemos que há necessidade de se promover um esforço
efetivo para que se restaure a verdadeira dimensão e o conceito da atividade mi-
neradora, particularmente no Estado que ainda é o líder no Brasil, ou seja. Minas
Gerais. Nós temos praticamente duas substâncias que representam o maior va-
lor em importação que são o minério de ferro e a bauxita. As importações repre-
sentam um ônus muito pesado, superando até um bilhão de dólares, simples-
mente em quatro substâncias como o carvão mineral e os fertilizantes, potássio,
enxofre e cobre. Esses quatro representam mais de um bilhão de dólares. Se
temos, inclusive, um superávit na nossa balança comercial, não temos resultados
significativos na balança de pagamentos, provavelmente incluindo essas impor-
tações.
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Queria dirigir ao Dr. Carlos Alberto Teixeira algumas palavras em nome
dos engenheiros de Minas Gerais, inclusive agora que existe essa perspectiva de
fundir a Secretaria de Indústria, Mineração e Comércio com outras Secretarias,
outros órgãos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. Que
o setor de mineração, que hoje está embutido na Secretaria de Indústria, Mine-
ração e Comércio, seja encastoado eventualmente nessa futura Secretaria e que
possa receber a atenção devida para o seu fomento. Há pouco, com o Secretário,
Dr. Flávio Pentagna Guimarães, tivemos o início, esse esforço inicial, essa tenta-
tiva de start up desse setor, mas precisamos muito mais, precisamos agora de
um binômio fundamental que são os recursos financeiros e vontade política para
que esse setor possa deslanchar, possa cumprir suas finalidades, em seu aspecto
inclusive institucional, promovendo essa expansão da atividade minerária.

Temos que analisar o homem, o engenheiro, o geólogo que devem ter as
suas atividades valorizadas nesse órgão da administração direta e não simples-
mente ser desmotivado, não apenas em relação a sua atividade como profissio-
nais - com o aviltamento salarial.

Esperamos, nessa fase crepuscular, conhecendo o seu dinamismo, a sua
capacidade realizadora, que até ao final da sua gestão, ela possa pontificar como
tendo contribuído efetivamente para a expansão da atividade, não esquecendo o
elemento que é o dínamo dessa atividade, que é o engenheiro de minas, o geó-
logo e o técnico que estão também atuando e colaborando no setor e que a ati-
vidade-fim, em realidade, seja a atividade-fim e que o profissional, além da res-
ponsabilidade, tenha competente autoridade para que, com a sua motivação, ele
possa atingir esses objetivos e que essa atividade-fim seja a meta e não por
questões conjunturais e de vontade política, ou ausência dessa vontade política,
ele se veja, ao invés de estar na atividade-fim, no fim de sua atividade em rela-
ção as suas perspectivas, aos seus ideais e ao seu desiderato. Muito obrigado.

O DR. CARLOS ALBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA - Dr. Evaldo, eu agradeço
suas palavras, mas é da minha mais absoluta convicção uma ênfase já demons-
trada anteriormente inclusive através de documento que tive a honra de presidir,
intitulado "Economia Mineira 1989, Diagnóstico e Perspectiva", em que o setor
mineração foi um dos maiores destaques recebendo a edição específica de um
volume naquele trabalho. Tenho a mais absoluta certeza de que vamos conse-
guir uma dinamização do setor através da implementação de novas técnicas,
através do esforço de valorização do trabalhador como um todo.

Nessa nova Secretaria que se pretende mais para a frente criar, quem vai
definir vai ser a Assembléia Legislativa de Minas, dando uma ênfase toda espe-
cial ao setor mineral, com o destaque que ele merece. Tem a minha palavra, a
minha certeza de que vai sair. Volto a repetir: Minas precisa se reconciliar com a
mineração.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Este Plenário está
tão enriquecido por empresários, representantes de entidades classistas, profes-
sores, que a oportunidade é muito boa para conversar com os Governos Esta-
dual e Federal, aqui presentes. A importância desse debate é muito significativa
e seria bom que todos, na medida do possível, participassem desse debate para
que ele seja mais democrático e mais aprofundado nas preocupações da área
mineral do nosso Estado.
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Com a palavra o Dr. Hélder Dirielli.
O DR. HELDER DINELLI— HélderDinelli, Presidente da METAMIG.
Deputado Delfim Ribeiro, antes de mais nada quero me congratular com

os Srs. por este Simpósio, que deverá trazêr a este Plenário as reivindicações
dos empresários e das entidades da mineração.

Dr. Elmer, Or. Armando, representando o Secretário, Dr. José Henrique,
Sr. Secretário da Indústria, Mineração e Comércio, Dr João César. Posso dar,
hoje, 1á, o testemunho de que, com a posse do novo Secretário de Indústria, Mi-
neração e Comércio, há na realidade uma vontade política de incentivar a mine-
ração em Minas Gerais através do Governador Newton Cardoso. Ontem nós ti-
vemos o primeiro contato e posso afirmar que Minas Gerais voltará a ser o Es-
tado das Minas Gerais. Um dos problemas sérios no setor mineral, além dos di-
versos que podemos citar, é o problema de recursos para o setor. E a transfe-
rência de recursos do setor mineral para outros setores é um dos problemas que
afligem o Estado. Isso está sendo resolvido. Houve um compromisso político de
que os recursos de outros setores possam advir para o setor mineral. Está nos
retoques finais a decisão de os recursos da CAMIG virem para a METAMIG. Es-
ses recursos não serão absolutamente para custeio da METAMIG. Esses recur-
sos virão para, incentivar o setor mineral. Incentivar junto com a iniciativa priva-
da. O novo Brasil mostra que hoje a estatal tem o seu mérito, mas tem também
as suas obrigações de fazer com que haja fomento no setor, haja crescimento no
setor, porque o setor mineral nada mais é do que um indutor da industrialização
do País. Ele é um indutor e tem que ser olhado nesse sentido, porque, se não ti-
vermos matéria-prima, a industrialização também decrescerá. E importante,
portanto, esse incentivo ao setor.

Vários problemas no setor são discutidos no dia a dia, como o caos dos
impostos, as alíquotas que muitas vezes impedem a comercialização no mercado
internacional dos nossos minérios. Vamos procurar também verticalizar um
pouco a nossa exportação. Vamos procurar trazer não só no Estado, como em
todo o Brasil, maneiras de fomentar, de incentivar para que os nossos minerais
não saiam in natura. Vamos fazer um novo Brasil. Vamos produzir. Vamos
crescer. Muito Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Pediu a palavra o Professor Grossi Sad, da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais.

O SR, GROSSI SAD - Sr. Deputado, Srs. colegas. Ao ouvir aqui a apre-
sentação do plano qüinqüenal, me lembrei de alguma coisa já vista, de fins de
governo. Não acredito que haja vontade política neste Estado para se implanta-
rem planos e se cumprirem planos. Há 30 anos nós vemos as mesmas coisas
sendo repetidas, as mesmas coisas sendo faladas e as mesmas coisas não sendo
feitas.

Reparem: planos qüinqüenais não vão resolver a situação do Estado. Pla-
nos de governo não vão resolver a situação do Estado. Eu acredito que algo
mais relacionado com vontade política, mais relacionado com permanência na
realização de trabalho poderia realmente consolidar a posição do Estado em
termos de produção mineral e em termos de desenvolvimento. Eu absoluta-
mente não acredito e repto qualquer pessoa que me demonstre que haja vonta-
de política de se realizar alguma coisa nesse Estado em termos de bem mineral
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ou em termos de apoio à geologia e ao desenvolvimento geológico do Estado.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Este Plenário é democrático e, dentro da democra-
cia de ação de cada um e de todos nesse diálogo aberto com o governo aqui re-
presentado pela Mesa, Governo Estadual e Governo Federal, e nós, do Poder
Legislativo, achamos que a dúvida, o questionamento sobre a validade de um
programa deve ser levantada, assim como uma proposta alternativa de solução
do problema. Tudo isso deve ser debatido. Nós achamos válida a crítica e o
questionamento, como queremos também que este Plenário ofereça contribui-
ções com propostas alternativas às prdpostas que o Governo está apresentando
para que, realmente, este debate seja aprofundado e fecundo e a gente possa
dele ter resultados que não fiquem apenas no papel.

Então, dentro do jogo democrático, é válido questionar, como é válido
e importante também sugerir novas idéias e novas propostas. Dentro desta con-
cepção aberta e democrática é que nós devemos dialogar aqui, hoje, para que
o resu(tado desse diálogo não fique apenas no papel e no sonho de se realizar
alguma coisa para a política mineral de Minas Gerais, O debate continua livre e
aberto para que os companheiros possam usar da palavra.

O DR. MARCOS BICALHO - Sou Superintendente Comercial da EPC -
Engenharia, Projeto e Consultoria Ltda. Tenho uma pergunta a dirigir ao Dr.
Armando Guerra, relativamente à parceria com sócios estrangeiros. As empre-
sas estatais, principalmente na área siderúrgica, área metalúrgica de um modo
geral e área de mineração, especificamente a CVRD, têm executado empreendi-
mentos em parceria com empresas estrangeiras. Uma série desses empreendi-
mentos previstos para este ano estavam, até antes da posse do Governo Collor,
mais ou menos em compasso de espera, em função, dizia-se, de uma inseguran-
ça desses parceiros internacionais com relação ao que seria a política de desen-
volvimento do Governo Collor.

O que eu queria perguntar ao Dr. Armando é se já existe ou se ele já tem
sentido da parte desses prováveis sócios estrangeiros alguma posição nova em
relação a essa questão de investimento, considerando algum exemplo objetivo
de como é que esses investidores estrangeiros estão se comportando agora, que
tipo de intenção eles têm demonstrado mais recentemente. Eu citaria o caso da
ALUNORTE, que o Sr. mencionou. O sócio japonês da ALUNORTE estava bas-
tante reticente no sentido de colocar dinheiro. Agora, talvez, a situação tenha
mudado. Espera-se que esse projeto realmente deslanche este ano e talvez pos-
samos aguardar nos próximos meses o efetivo início desse projeto. De um modo
geral, qual tem sido a resposta que esses investidores estrangeiros, parceiros da
Vale do Rio Doce e de empresas do grupo siderúrgico como CST, por exemplo,
têm dado, como têm reagido à política ou às idéias do novo Governo?

O DR. ARMANDO GUERRA - No caso da ALUNORTE, especificamente,
esse projeto está sendo retomado, os contratos estão sendo mantidos nova-
mente com a Nippon e com outros eventuais e potenciais sócios. Isso foi parali-
sado mais por problemas de mercado e agora está sendo retomado.

Quanto à procura, temos recebido no Ministério muitos pedidos de au-
diência de grupos estrangeiros interessados. O que eu sinto é que eles estão
marcando uma posição inicial. Eles estão interessados no processo. Alguns ban-
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cos estrangeiros já têm manifestado confiança no resultado do plano. Embora
eles não se manifestem publicamente, eles mostram confiança, porque os ins-
trumentos estão todos nas mãos do Governo e eles acreditam que o Governo
tem a vontade política de fazer isso.

No caso específico da privatização das siderúrgicas, a gente sente clara-
mente esse interesse. O sócio japonês da CST tem mostrado muito interesse
nesse processo. E a Vale está aí. Ela hoje é uma empresa cujo futuro está nessas
associações com sócios privados nacionais e estrangeiros. Quando eu fiz toda
aquela apresentação, eu discorri sobre as empresas que estão ligadas, controla-
das, coligadas à Vale do Rio Doce para mostrar que a Vale está aberta a esse tipo
de associação. No futuro ela vai buscar isso cada vez mais.

O SR. ARNALDO GRAMANI - Sou diretor da Geosol e estou aqui instado
pelo Dr. Olinto Pereira, Coordenador Regional da APROMIN, ele me pediu que
usasse desse espaço, e em nome da APROMIN eu ressalto a preocupação da
mineração em relação às normas ambientais, à aplicação dessas normas. A mi-
neração reconhece e acata toda a regulamentação que deve haver a respeito,
que deve ser até bastante rígida em relação à recuperação ambiental, mas se
preocupa em relação ao uso inadequado dos instrumentos da regulamentação.
Então, a palavra da APROMIN é no sentido de transmitir aos Srs. Deputados, e
em especial à Comissão de Energia. Minas e Metalurgia da Assembléia, que aos
profissionais da mineração interessa a manutenção e o desenvolvimento da ati-
vidade, e com isso ela se preocupa e espera que não sejam exacerbadas essas
ações em relação à mineração e meio ambiente.

Ainda em relação à APFIOMIN, faço parte de um grupo que pretende estu-
dar proposta para atuação do Estado em relação a levantamentos geológicos
básicos. Acho que esse é o ponto que está sendo colocado. O Deputado Delfim
Ribeiro foi muito feliz em trazer para o nosso ambiente a participação do Minis-
tério da Infra- Estrutura, através da Secretaria das Minas e Metalurgia, junta-
mente com o DNPM. A APROMIN, ao estudar o ponto do levantamento geoló-
gico básico, tem em mente que esse é um papel do Estado, fundamental ao se-
tor.

O SR. ARNALDO GRAMANI - Ouvimos declarações de representantes da
Secretaria de Minas de que esta seria uma meta para implementação via CPRM.
Então, estudava-se, há muitos anos, a referida estruturação do setor. Parece-nos
agora que a CPRM estaria sendo direcionada neste sentido.

Aproveito assim, para trazer novamente à baila a pergunta feita pelo cole-
ga e Presidente da METAMIG, já que o Dr. Elmer está aqui presente, pois todos
nós estamos curiosos para saber como será implementada a atuação da CPRM.
A APROMIN acha que esses levantamentos devem ser feitos. Considerando-os
como papel constitucional do Estado, estes devem ser implementados com toda
força e urgência.

Agora, do ponto de vista de um diretor de uma empresa, e não mais pela
APROMIN, gostaria de fazer uma pergunta sobre o plano que o Dr. João César
colocou aqui. Acho que está na hora do Estado, quando planejar ou programar
sua ação, pensar um pouco mais sobre o que não fazer. Pensou-se sempre no
que fazer e acho que está na hora de raciocinar sobre o que não fazer, para,
eventualmente, obstaculizar certas ações da sociedade como um todo. Este é o

208



ponto que coloco, pois é importante que este plano deixe o setor crescer não só
em relação a certas ações como as de meio ambiente, mas também em relação a
outras questões pertencentes ao plano.

Embora as palavras do Presidente da METAMIG já tenham sido no senti-
do de que os recursos de Araxá venham para o setor mineral através desta em-
presa, não sendo colocados para o custeio da mesma, isto preocupa-me, pois,
como pequeno empresário do setor de serviços, gostaria de saber o que iria
acontecer com tal ação ou providência. Até agora, estes recursos foram admi-
nistrados pela CAMIG e, apesar de ter havido as melhores intenções no principio
do plano, a ação desta empresa por eem pIo em relação à infra-estrutura, colo-
cou em prática a compra de equipamentos para poços artesianos. Não participei
dessa implantação, mas imagino que, com a melhor das intenções, a CAMIG iria
fazer esses poços para pequenos produtores rurais, fomentando a produção.
Mas, ao longo do processo, foram inviabilizadas empresas de perfuração de po-
ços em Minas Gerais. A grande empresa, TEJANELI, cuja sede não era aqui, fe-
chou s'uas portas para esta área. Assim, a intenção do Estado pode ser a melhor
possível, mas, ao implementar sua ação, surge o mau direcionamento. pois, ao
invés de se fazerem poços para o pequeno produtor, indiscriminadamente
criam-se poços para prefeituras, indústrias, grandes fazendeiros, políticos etc.
Isto tem inviabilizado o setor, pois, só agora, através de uma política consistente
da COPASA, este setor tem sido recuperado, felizmente.

No entanto, preocupa-me este recurso ser destinado à METAMIG, pois
como ele virá? Repito, então, que, como pequeno empresário do setor de servi-
ço, isto me preocupa. O fomento à produção mineral envolve também a compra
de sondas e montagem de laboratórios. Além disso, há no próprio setor, o le-
vantamento básico, a tecnologia mineral, a ação do Governo Estadual, propria-
mente dita, junto ao Governo Federal, pois a Constituição até abriu as portas
para que o Estado exerça a fiscalização, o controle, a administração e o geren-
ciamento dos recursos minerais.

Então, questiono as metas do Estado, as quais são cobradas pela socieda-
de, através das eleições, pois foi eleito este tipo de discurso de se tirar o Estado
da produção. Hoje, Minas Gerais participa deste setor em menor expressão, re-
presentando apenas 2% do PIB, e o Estado apresenta recursos enormes, apesar
de sabermos que os de Araxá já se esgotaram.

Assim, a minha questão é em relação a este plano e a esta verba: por que
virão para a METAMIG e não para uma secretaria que, eventualmente, pudesse
usar a referida empresa para fomentar o setor? Além disso, se vier para a ME-
TAMIG, até quando nosso setor poderá ficar certo das palavras ditas pelo nosso
Presidente, há pouco tempo7

O DR. JOÃO CÉSAR FREITAS PINHEIRO — Permita-metratá-loporvocê,
pois nos conhecemos há muito tempo. Assim, é um prazer respondê-lo e tê-10
como representante da APROMIN.

Isto me preocupa também, pois acho que um milhão de dólares por mês é
uma quantia razoável a ser aplicada em desenvolvimento económico e social.
Entretanto, não se faz esse desenvolvimento matando empresas. A minha idéia
é que esse dinheiro vá para a METAMIG, com a finalidade de se criar uma exce-
lente equipe técnica, tanto na área de geologia, como na área de tecnologia mi-
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neral, além de se criar um serviço social de geologia do Estado, que, no tempo
de Djalma Guimarães, possuía uma denominação, tornando-se depois o GEAE,
e que se acabou também.

Assim, acredito que você esteja certo quando diz que deve ser colocado no
plano o que não fazer, pois muito tem sido feito no Estado para entravar a mi-
neração. Haja vista determinadas posturas que foram assumidas com relação à
mineração e que deveriam ter sido melhor avaliadas antes de assumidas, como,
por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, onde dragas foram fechadas de uma
hora para a outra, sem o amadurecimento da questão. Desta forma, concordo
com você e discordo do Dr. Grossi, pois acho que deve haver planejamento,
desde que este explicite o que fazer e o que não fazer. Acho que o Secretário
poderia complementar bem melhor esta discussão.

O DR. CARLOS ALBERTO TEIXEIRA - "Peguei o bonde andando", mas,
mesmo assim, quero dar a minha palavra.

Ontem, solicitei ao pessoal da METAMIG que decidiu pela realização de
reuniões todas as terças-feiras, às 9 horas, com todos os setores da Secretaria,
uma programação da utilização dos recursos, ao nível de investimento, o que
estaria de acordo com o lançamento de um programa de apoio à mineração. Eu
lhes dou a minha palavra. Estes recursos serão utilizados para investimento.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO)— Há duas perguntas
a serem respondidas pelo Dr. Élmer, neste momento, para que, depois, possa-
mos ter a alegria de ouvir o professor Cláudio.

O DR. ELMER PRATA SALOMÃO - Rapidamente, com relação à CPRM, e
baseado na pergunta do Padilha e do Sr. Gramani, a determinação do Ministério
é de que esta empresa caminhe progressivamente para se tornar a entidade rea-
lizadora dos levantamentos geológicos básicos, tornando-se também um birô de
desenvolvimento de tecnologia de alto nível. Podemos compará-lo à EMBRAPA,
pois o CPRM teria os moldes desta, sendo o setor mineral um birô do serviço de
desenvolvimento de tecnologia e de geração de documentos básicos para a in-
dústria e para o uso da comunidade, em geral.

Com relação aos recursos, a forma jurídica da CPRM não pode ser alterada
neste momento, sob pena de se comprometer seriamente o trabalho não só da
CPRM, mas do DNPM. O orçamento de 1990 está votado desde o ano passado e
qualquer desmontagem das rubricas, neste momento de reforma administrativa,
significa o cancelamento destas, com a perda de dinheiro do DNPM, sendo que
o novo órgão não o tem. Por outro lado, a Lei de Diretrizes Orçamentárias será
votada, no dia 15 próximo, para 1991, de modo que não há tempo hábil para in-
cluirmos uma nova estrutura de governo no orçamento do ano que vem. Assim,
teremos que fazer uma transição para discutirmos, durante este período, a nova
formatação da CPRM, sendo que nada impede que ela continue como empresa
de economia mista, tal como ela é, devido a flexibilidade, mas com o redirecio-
namento integral de suas atividades. Neste momento, ela já cessou com o re-
querimento de áreas, sua pesquisa básica também já está encerrada e ela vai
passar por um período em que se descartam os requerimentos, convertendo-os
e fazendo uma análise, caso a caso, dos alvarás para detectar em que estágio de
pesquisa estão estas áreas. Estes alvarás serão convenientemente repassados,
resguardando os royalties e a remuneração do trabalho investido.
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Provavelmente, nos próximos dois ou três meses, depararemos com mui-
tas dificuldades. Está havendo uma grande dificuldade em relação a liberação
dos recursos bloqueados ao nível federal e estamos tentando pagar os salários
dos funcionários, pois estão atrasados e estão saindo agora às custas de recur-
sos emprestados por banco, os quais serão pagos pelo dinheiro liberado pelo
Estado. Isto, entretanto, está sob controle, não havendo nenhum problema
maior, a não ser algumas dificuldades a curto prazo.

Inclusive, já há uma mensagem nossa solicitando que a CPRM assuma a
parte de computação, antes feita pela CAEB, que serviu não só ao DNPM, mas
também ao CNP, DENAEE e ao IBAMA. Esta competência desenvolvida pela
CPRM na área de programação de computadores será extremamente útil, pois,
provavelmente, pelo menos a curto prazo, servirá como um instrumento para
que o Ministério da Infra-Estrutura, na área da informática, gere maior capaci-
dade de venda de serviços a outras agências. Isto 1á está acontecendo com rela-
ção à Prefeitura de São Paulo, principalmente porque ela desenvolveu aprimo-
rada té'cnica ao criar bases digitalizadas para o planejamento regional.

Então, o problema da CPRM está bastante equacionado, deixando de fazer
competição com a iniciativa privada, além de sondagens, indo concentrar-se na
área de levantamentos básicos e de desenvolvimento de metodologias, prospec-
ção e pesquisa para minerais estratégicos, continuando na sua área de informa-
tização. Poderemos conversar sobre isto mais tarde.

Mas gostaria de me reportar ao meio ambiente, uma vez que aqui está
presente o Secretário da área, dizendo que o DNPM, particularmente, se preo-
cupa com os entraves que o meio ambiente vem criando às concessões minerais,
de modo geral, em todo o Brasil e, principalmente, em Minas Gerais, O DNPM,
por sua vez, possui hoje cerca de 600 portarias de lavras paralisadas, já que os
órgãos ambientais não liberam as respectivas lideranças.

São duas as razões para isto, sendo que a primeira se baseia no fato de
que alguns órgãos ambientais entendem que a mineração desenvolve uma ativi-
dade que só faz buracos e depredações. Por isto, o seu objetivo consiste em não
fornecer licenças, impedindo a implantação de projetos minerais. Entretanto,
este tipo de comportamento precisa ser combatido. Há falta de capacitação em
estruturas de meio ambiente para analisar projetos de mineração e esta é, pro-
vavelmente, a razão fundamental para estarem os processos guardados nas ga-
vetas. A concessão mineral é um ato do Governo e o bem mineral é uma pro-
priedade da União. Deste modo, não pode haver dissociação entre a obrigação
do DNPM de conceder o bem mineral e a obrigação dos organismos regionais e
nacional, do meio ambiente, de também participarem deste ato de concessão. E
preciso que o Governo entenda que este processo tem que ser único, unívoco
e integrado. Se houver dois processos paralelos, provavelmente a mineração é a
que sofrerá mais, à medida que o meio ambiente não é uma atividade produtiva.
A determinação do DNPM ocorre por duas vertentes. Primeiro, vamos criar in-
ternamente a capacitação do DNPM em meio ambiente, e consorciados com os
organismos regionais, vamos analisar, ainda que em primeira instância, os pro-
tetos, internamente, em nossos órgãos.

Segundo, gostaria de oferecer ao Sr. Secretário toda a colaboração do 3'
Distrito do DNPM do DNPM de todo o Brasil, no sentido de formatar uma poli-
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tica consorciada à mineração e meio ambiente, considerando que agora também
o Estado é co-participante das concessões minerais. Creio que não podemos ter
um divórcio das duas atribuições. Era o que gostaria de falar.

O DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Com a palavra o Prof. Cláudio Scliar.
O PROF. CLÁUDIO SCLIAR - Cláudio Scliar, do Departamento Geológico

da UFMG.
Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar esta Comissão, presidida pelo

Deputado Delfim Ribeiro, por mais uma vez receber os representantes do setor
mineral. Não tenho dúvida nenhuma da importância desse tipo de debate, de
discussão, e acho também, que deveriam ser publicados os resultados do pri-
meiro, segundo e terceiro debates.

Gostaria de me referir à questão mineira do primeiro plano qüinqüenal.
Quando o nosso colega, Dr. João César, me procurou, para que a UFMG desse
sua contribuição nesse plano qüinqüenal, eu não tive dúvida nenhuma em falar
para ele que estamos dispostos a contribuir, e a UFMG estará disposta sempre a
ajudar em qualquer atividade nesse sentido.

Não podemos, de maneira nenhuma, deixar de trazer aqui uma enorme
preocupação, que já foi expressa pelo Prof. Grossi, e que sem dúvida nenhuma
perpassa por todo o setor mineral deste Estado.

Minas Gerais, depois de muito esforço, conseguiu criar uma Secretaria de
Minas, que foi extinta. Depois de muito esforço, conseguimos ter uma superin-
tendência, que começou a desenvolver alguns trabalhos, inclusive com um es-
forço enorme de muitos e a colaboração do setor mineral, para desenvolver uma
política para este Estado.

Sem dúvida nenhuma, há uma preocupação enorme no sentido de que,
em alguns meses de governo, se consiga encaminhar e realizar um plano qüin-
qüenal, que vai ser aplicado pelo próximo governo, que será de 1991 a 1995.

A primeira questão, então, me parece de fundamental importância. Este
não deve ser um plano qüinqüenal de governo, mas um plano de Estado. Eu não
sei qual seria a forma, a alternativa exata, qual o formato da discussão desta po-
lítica mineral. Deveria, entretanto, ser um formato em que se conseguisse fazer
todos os levantamentos necessários. Penso que o estudo do BDMG é uma base,
e sem dúvida nenhuma, da maior importância. Seria necessário que se aprofun-
dasse na questão da geologia no Estado. Parece-me que o Governo do Estado
Já passou seu tempo, no sentido do fechamento do plano qüinqüenal, do fe-
chamento das políticas. Infelizmente neste País chamado Brasil, onde, mesmo a
gente dizendo que é um plano de Estado acaba sendo de Governo, pois eu acre-
dito que, tanto o Secretário quanto o Dr. João César diriam que esta idéia não é
para o Governo Newton Cardoso, e que se fosse fechado neste Governo, prova-
velmente no ano que vem teria que ser retomada toda esta discussão.

Parece-me que é da maior importância que se dê continuidade a este es-
tudo feito pelo BDMG. Seria importante que se chamassem todas as entidades,
as universidades, as empresas, e sei que elas todas estão dispostas a contribuir.

Seria importante o fechamento deste plano, que fosse feito um cronogra-
ma para que este fechamento se desse dentro das novas perspectivas que se vão
abrir a partir da eleição que será em outubro. Chamar novamente o setor mine-
ral, que se dispõe a contribuir para o fechamento de alguma coisa que talvez te-
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nha uma vida muito curta, é mais um golpe no sentido de que as coisas não vão
para frente.

Esta seria uma sugestão que eu faço ao Secretário e ao Dr. João César, no
sentido de que levem em frente sua proposta de coleta de dados, de discussão,
debates, pensando em termos de futuro, porque, realmente, é difícil ter confian-
ça neste Governo, no sentido da implementação de alguma coisa. De vez em
quando, aparece um raio no céu azul, como foi o caso citado do Jequitinhonha.
Entretanto, eu não sei se vão aparecer outras coisas. Não adianta estar discutin-
do a questão da CAMIG, da METAMIG, se ninguém sabe o que vai acontecer.
Ninguém sabe o que irá acontecer em termos da aplicação efetiva no setor mi-
neral, quanto à verba da CAMIG e quanto ao plano qüinqüenal que seria possi-
velmente engavetado pelo próximo governo. E o que gostaria de trazer aqui.

O DR. FÁBIO DE ASSIS - Estou aqui representando o IBRAM. Em pri-
meiro lugar, gostaria de parabenizar o Deputado Delfim Ribeiro pela iniciativa.
Em nome do Secretário Executivo do IBRAM, que recebeu o convite direta-
mente'do senhor, gostaria de apresentar as suas desculpas por não ter podido
comparecer aqui, hoje, devido a um compromisso em Brasília.

Gostaria de fazer algumas colocações, embora acredite que as principais já
tenham sido feitas, mas não poderia perder esta oportunidade.

Em primeiro lugar, dirigindo-me especialmente ao nosso Secretário, Dr.
Carlos Alberto, gostaria de dar uma ênfase, em nome do IBRAM, como um todo,
porque representamos o setor mineral, com relação à co l ocação do Dr. Jacques
Porto, a respeito da resolução que ele chamou de malsinada, porque realmente
preocupa seriamente todo o setor, e isto veio inclusive dar uma oportunidade
para que o Dr. Elmer levantasse a posição federal em relação à questão do meio
ambiente, porque as coisas estão realmente se chocando no desembaraço dos
processos.

Gostaria de adiantar que em Minas Gerais represento o setor mineral jun-
tamente ao COPAM. Sou membro da Câmara de Bacia Siderográfica e Minera-
ção, e lá existe uma postura que é absurda e deve ser mudada. Até hoje, para
não falar na questão dos recursos, tanto dos recursos técnicos dos próprios
membros da COPAM e FEAM, mas para dizer em relação aos aspectos técnicos
que faltam, gostaria de destacar o seguinte: a preocupação única e exclusiva
nesses últimos três anos da COPAM se refere a uma posição simples: multar.
Multa-se e não se adota aquela posição que deveria representar exatamente o
objetivo da COPAM, do FEAM, que é levar, principalmente ao pequeno e médio
minerador, uma assistência técnica no que diz respeito à preservação ambiental.
Realmente, não foi tomada esta posição por este órgão. Isto é em relação ao
Governo do Estado e também em relação à questão que já foi discutida aqui, e
até concordo com o Dr. Grossi: temos tido muita retórica. Infelizmente, o mine-
rador não tem interlocutor no Estado. Tem agido de maneira própria e, apesar
de criada a Secretaria de Minas que depois foi desativada e recriada dentro da
Secretaria da Indústria, da qual sou titular, até hoje, realmente, não passamos da
retórica, O IBRAM, realmente, também participou, com as outras entidades que
aqui já se pronunciaram, no sentido do Estado ter um interlocutor, ainda não
adiantou. Esperamos que passe da retórica, e que o caso tenha continuidade.

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para dizer o seguinte: espe-
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ramos que ao nível de Governo Federal, seja o Executivo realmente participante
do Congresso, pois vamos ter discussões com relação ao Código de Mineração e
outras legislações complementares à mineração que deverão ser travadas no
Congresso Nacional. Nesta oportunidade, ostariamos também de colocar à
disposição as nossas entidades, principalmente as mineiras, e o IBRAM, para dar
esta colaboração. Esperamos com isto chegar a um bom termo. São estas as
minhas palavras. Muito obrigado.

O DR. PLINIO PEREIRA - Engenheiro Plínio Pereira, da Construtora An-
drade Gutierrez, Diretor da área de mineração.

Gostaria de aproveitar a oportunidade para colocar um assunto especial-
mente ao Sr. Secretário da Indústria e Comércio, que, mesmo recém-chegado,
já trouxe sua contribuição ao setor mineral, antes mesmo de ter vindo para a
área de Secretaria de Mineração.

Realmente, concordo com algumas colocações de que este Governo do
Estado de Minas Gerais não só deixou de ajudar o setor, como tem criado al-
guns problemas para ele. Já foi citado o caso da paralisação, do embargo, da
operação legalizada que se fazia no Jequitinhonha, e particularmente o Sr. Se-
cretário já havia visitado o nosso projeto, que era muito elogiado por todos na
área do meio ambiente, e, no entanto, foi embargado por problemas de meio
ambiente, dentro de um embargo coletivo, indiscriminado, genérico e sem ne-
nhuma sustentação técnica. Sem nenhum respeito à técnica e à legislação. Isto,
embora possa parecer uma coisa incrível, durou praticamente três meses, e só
conseguimos voltar por via judicial. Hoje, praticamente, já resolvemos o assunto
tecnicamente através da COPAM. Isto é apenas um comentário rápido, mas
gostaria também de colocar para o Sr. Secretário, aproveitando a presença de
autoridades federais que poderiam também sensibilizar-se com o assunto, a
questão relacionada com a tributação do imposto sobre os metais nobres e pe-
dras preciosas. Antigamente, pagávamos 1,5% de UM, e com a unificação do
imposto em Minas Gerais foi estendido este imposto de 17%, agora 18% tam-
bém, aos metais nobres e pedras preciosas.

E uma deformação e não há referência desse tipo de cobrança de imposto
em nenhum lugar do Brasil e do mundo. Os metais nobres de alto valor e pedras
preciosas de alto valor e pequeno volume sempre foram tratados, em todos os
países de tradição, com impostos da ordem de 1 a 2%. Vou contar uma história
rápida. Antuérpia, na Bélgica, era um dos maiores pólos de produção, comercia-
lização e industrialização de diamante do mundo, especialmente comercialização
e industrialização. O Governo da Bégica, querendo aumentar a arrecadação, do-
brou o imposto de 1% para 2%, e isto levou à criação de um pólo em Amster-
dam, na Holanda, que, na época, partiu do imposto que era anteriormente co-
brado na Antuérpia. Hoje, o pólo de industrialização do diamante de Amsterdam
é tão forte quanto o da Antuérpia e, embora o Governo da Bélgica tenha recua-
do, já era tarde.,

O DR. PLINIO PEREIRA - Aqui em Minas, hoje, nós estamos tendo de re-
colher 18% de impostos sobre diamante e ouro. Nós estivemos fazendo um tra-
balho para mostrar as inconveniências disso, pois o Estado, na realidade, ao in-
vés de aumentar a arrecadação, a está perdendo, especialmente junto ao setor
informal, junto aos garimpeiros e junto às pequenas empresas. Isso é uma coisa
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que o próprio setor reconhece: não há controle. Então, além de não haver a ar-
recadação do imposto há uma escala da economia invisível em série porque, na
medida em que um garimpeiro vende uma pedra sem nota, ele tem que fazer
compra no comércio e na indústria também sem nota, porque não pode com-
provar a origem. Então, o Estado está perdendo com isso, as empresas também
estão perdendo, e nós estamos perdendo competitividade, porque 18% são um
Ónus muito pesado, que traz o desinteresse em investir no Estado. No ano pas-
sado mesmo, nós tínhamos duas áreas em perspectiva para pesquisar diamante:
uma em Mato Grosso, outra em Minas Gerais, com potencial semelhante. Nós
optamos por Mato Grosso, porque lá não existe esta alíquota de 18%. Acho que
isso não traz nenhum benefício para o Estado. Não há beneficiados nessa tran-
sação, só prejudicados. Esntão, é o tipo de medida que precisa ser reestudada.
Nó.s estivemos com o Secretário anterior, que mostrou interesse e chegou a
anunciar, numa feira de pedras preciosas em Teófilo Otoni, que o assunto esta-
ria resolvido e que seria votada uma alíquota semelhante à anterior, que era de
1,5%, dom pequeno aumento. Mas isso, na realidade, não chegou a ser efetiva-
do. Então, gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para fazermos um apelo
ao Sr. Secretário, que já deu mostras de interesse, de reconciliação. Acho que a
atividade aqui está sendo tratada como uma atividade maléfica, e este é o berço
da mineração no País, é uma fonte significativa do produto interno de nosso
Estado. Portanto, gostaria de fazer um apelo ao Secretário para que ele encam-
passe esta nossa causa, que, já vai para mais de um ano, está sem solução.

O DR, CARLOS ALBERTO TEIXEIRA OLIVEIRA - Gostaria de destacar
que entre as mais variadas e amplas preocupações que possa ter a atividade mi-
neral, inclui-se, em minha ótica, a questão tributária. Evidentemente, essa
questão vai merecer um estudo mais amplo, mas está incluída nas prioridades
de uma discussão preliminar.

Quero também ressaltar que o Banco de Desenvolvimento de Minas Ge-
rais já está nos seus preparativos finais e deverá já iniciar uma rodada junto com
a Secretaria de Estado, de Indústria, Mineração e Comércio, a partir do dia 17 ou
22 deste mês para a instalação dos fóruns setoriais permanentes, entre os quais
se inclui o setor de mineração. Foram 11 setores considerados prioritários, in-
cluindo-se aí a mineração. A Secretaria de Estado de Indústria, Mineração e
Comércio também vai criar seus fóruns setoriais numa base mais ampla dentro
dos diversos setores, entre os quais se incluiriam todos os subsegmentos e sub-
setores especificamente do campo de mineração.

Estava agora há pouco, lá fora, conversando com alguns dos senhores so-
bre uma crítica que faço e espero que seja entendida, com o devido respeito,
pelo lado positivo, pelo desejo de contribuir, que é um defeito geralmente dos
legisladores: a questão do estabelecimento de uma regra geral. Se nos aprofun-
darmos um pouco na legislação brasileira, veremos que os maiores vícios e de-
feitos se referem sempre à questão da uniformização, de se pensar que todos os
brasileiros têm o pé número 40 e consequentemente têm de usar sapato numero
40. Acho que essa ótica tem de ser diferenciada, até nos diversos segmentos e
subsetores da atividade económica, a começar pela própria mineração, que
acho, no caso específico de determinados materiais e minerais, merece um tra-
tamento diferenciado. Portanto, gostaria, como acho que deve ser minha função.
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como homem público, de ser o interlocutor quando houver necessidade de fazer
reparações, promover a justiça ou fazer o reequilíbrio do setor. Gostaria que os
senhores pudessem encontrar em mim um mensageiro para todas essas ques-
tões.	 -

O DR. ÉLMER PRATA SALOMÃO - Quero aproveitar a exposição do Dr.
Plínio para dizer que também o DNPM tem uma preocupação muito grande com
a questão das gemas que são um bem mineral de extrema importância para Mi-
nas Gerais. Análises de que dispomos informam que, se o Estado tratasse cor-
retamente a questão das gemas no Brasil, elas poderiam ser, em curto prazo, o
segundo item mais importante da exportação brasileira. O potencial de exporta-
ção de gemas, se agregássemos a ela a tecnologia adequada e resolvéssemos os
problemas da ilegalidade e do contrabando, poderia alcançar sem dúvida ne-
nhuma, em curto prazo, 500 milhões de dólares, por ano de exportação, com
potencial de duplicação em médio prazo. Incluem-se nisso os diamantes com
mais ou menos a metade dessa participação. Ocorre que a tributação tem sido
um empecilho permanente, aliado às dificuldades de exportação, que fazem com
que a economia das gemas seja sempre subterrânea e esteja sempre trabalhan-
do contra o Estado e a comunidade em geral. Foram resolvidos, em 1986, alguns
problemas de exportação com a introdução de uma resolução que permite o fe-
chamento do câmbio - ouro, de modo que as gemas, assim como o ouro, sejam
taxadas pelo câmbio real. Agora, com a possibilidade desse câmbio, essa situa-
ção pode estabilizar-se. Mas a questão da tributação estadual passa necessaria-
mente pelo Conselho de Administração Fazendária, o famoso CON FAZ, que é o
fórum dos Secretários de Fazenda, que tem que uniformizar as taxações esta-
duais para esse tipo de material de alto valor agregado, porque, caso contrário,
se um dos Estados tiver uma taxação diferente do outro, toda a produção fluirá,
obrigatoriamente para aquele Estado. De modo que Minas Gerais pode estar
abosolutamente segura de que, se taxar pedra com 18%, o Espírito Santo, em
curtíssimo prazo, se tornará o maior produtor de pedras do País. Por isso essa
questão tem de ser tratada ao nível de CON FAZ, para que isso seja uniformiza-
do.

Quero aproveitar a presença do Sr. Secretário para pedir que as históricas
resistências que os Secretários de Fazenda de Minas Gerais têm apresentado ao
CON FAZ sejam amortecidas ao nível de Estado. Minas Gerais, Goiás e a Bahia
compõem o tripé que dita as normas para as pedras. Essas taxações estaduais
são consideradas ilegais, porque deveriam ser referendadas pelo CONFAZ, o
que não tem sido feito. Os Estados têm, simplesmente, taxado um como ICMS
comum, ou, então, têm estabelecido alfquotas especiais como é o caso da Bahia.
Goiás ainda não conseguiu fazer isso. E preciso que o Estado entenda que a ma-
neira porque as pedras preciosas têm de colaborar com a economia local é a
oxigenação do dinheiro que elas vendem aplicado no próprio Estado, e não a ta-
xação. Isto é universal. Não há como remover esse tipo de objeção em nível des-
sas substâncias. Então, acho que se Minas Gerais levar ao CONFAZ uma pro-
posta para uniformizar essa taxa em 1% ou 2%, o Pais vai rapidamente fazer is-
so; se Minas Gerais oferecer resistência, o resto do País também vai oferecer, e
as pedras de Minas vão sair por outros caminhos.

O DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Vamos ouvir agora o professor Edésio

216



Carvalho, da UFMG.
O PROFESSOR EDESIO CARVALHO - Edésio Carvalho, do Departamento

de Geologia e do Instituto de Geociências da UFMG.
Ouvi algumas posições do Dr. Armando e do Dr. Élmer, a respeito do fu-

turo da CPRM, e gostaria de lembrar que, ao longo da história, não importam as
longitudes, os Governos têm-se lambuzado escandalosamente em relações in-
cestuosas com suas filhas criadas como as fundações ou as empresas públicas.
Eu acho que esse tipo de relação não traz nenhum resultado de boa qualidade
para o País. Na minha opinião, como cidadão e, portanto, proprietário passivo
da CPRM e da METAMIG, ou o Governo toma a decisão, consultada evidente-
mente a comunidade que se interessa no caso, e opta pela privatização, ou, en-
tão, opta pela transformação em serviços especializados nas respectivas esferas,
nesse caso, portanto, sustentado pelo tesouro, sem ter que entrar em concorrên-
cias, nem sempre muito leais, com os empresários privados prestadores de ser-
viços. Acho que o Dr. Gramani teve um pouco de preocupação nessa linha.

Em relação ao plano de geologia e mineração, eu gostaria de pedir ao
Prof. João César que tivesse o máximo cuidado - eu sou mais crédulo que o
Prof. Grossi e acredito que seja possível fazer alguma coisa - para que esse pla-
no tivesse o escopo mais amplo possível em termos do contributo que se pode
obter da aplicação do conhecimento geológico. Se esse escopo ficar restrito à
preocupação da produção mineral, ele ficará amesquinhado, e será diminuído o
potencial de contribuição do meio geológico.

O DR. JOÃO CÉSAR FREITAS PINHEIRO - Gostaria de fazer um comen-
tário com relação ao pronunciamento do Prof. Edésio. Na realidade, não se faz
geologia somente para mineração. Faz-se geologia para ocupação do solo urba-
no, para planejamento económico em geral, dentro de uma órbita bem maior do
que só para procurar e encontrar minério. Quando, Prof. Edésio, nós propomos
o plano de geologia e mineração, vimos a geologia tratada como geociência,
geologia global, geologia tratada em nível de suporte básico para o desenvolvi-
mento económico e social.

O DEPUTADO DELFIM RIBEIRO - Há mais alguém que queira manifes-
tarse?

O DR. EDUARDO SIMÕES - Eduardo Costa Simões, da Mineração Lapa
Vermelha e da Associação Brasileira dos Produtores de Cal.

Gostaria de fazer duas perguntas, e a primeira é a seguinte: temos acom-
panhado pelos jornais declarações do Ministro Ozires a respeito da transferência
das minas e das jazidas das empresas estatais do setor siderúrgico, principal-
mente a CSN, a COSIPA e outras, para a Vale do Rio Doce. Gostaria de saber se
seria simplesmente uma transferência, num primeiro processo, ou se esse seria
o primeiro passo para a privatização do setor.

O DR. ARMANDO GUERRA - Essa questão das minas é muito polêmica.
Os jornalistas ali fora estão todos interessados em saber como isso será feito.
Existe uma definição do Governo, através da Secretaria, de questionar a existên-
cia de todos os ativos que nós chamamos periféricos das empresas, os ativos
não operacionais que elas têm. Precisamos verificar se é rentável para a empre-
sa, se é um bom negócio para ela. No caso específico da CSN, nós questionamos
o seguinte: será que a CSN conseguiria explorar minas de uma forma tão eficaz
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quanto a Vale do Rio Doce? Será que ela conseguiria obter um minério mais
barato? Não seria mais vantajoso para a CSN vender a mina para a Vale do Rio
Doce ou para uma empresa privada e usar esses recursos no seu saneamento fi-
nanceiro, em suas dividas de curto prazo? lso é que foi colocado. Nesse projeto
específico da CSN já temos o minério de ferro, sobre o qual já existe um estudo
e uma avaliação das minas há mais tempo. Já existem negociações da empresa
com a Vale do Rio Doce para chegar a um preço razoável e interessante para as
duas partes. As outras minas de calcário, manganês, carvão de Santa Catarina
estão nesse mesmo processo. Se julgarmos que uma mina é inviável, que apre-
senta custos maiores, ela será fechada. Temos que tirar do setor siderúrgico a
pecha de ineficiente. Temos que identificar de onde está vazando o dinheiro. Por
exemplo, se o Governo definir que uma mina de carvão de Santa Catarina tem
que ser mantida porque é um problema social, vai ter que dar o dinheiro para is-
so. A CSN já não vai manter essa mina. Nós estamos apenas fazendo esse tra-
balho, antecipando um negócio que o setor privado fará quando for proprietário
das minas. Eu não imagino que o setor privado vá perder dinheiro ou vá produ-
zir calcário mais caro.

Não acredito que ele vai continuar produzindo carvão em Santa Catarina,
quando pode comprar um outro mais barato. Então, estamos iniciando este pro-
cesso antes da privatização. Estamos valorizando, antes, o patrimônio das em-
presas, com esta intenção. Mas não existe aí transferência pura e simples, a título
gratuito. Existe, realmente, uma vontade de vender essas minas, capitalizar a
empresa e concentrar a sua atividade naquilo em que ela é especialista, que é a
produção de aço. Esta é a idéia.

O DR. RONALDI FLESCHI (GEOLOGO DA CONSTRUTORA ANDRADE
GUTIERREZ) - Penso que, na discussão entre Serviço Geológico Nacional e
CPRM, entramos na análise de um grande equívoco cometido no passado, a
meu ver, que foi a criação das empresas estaduais de mineração e a CPRM. Isto
porque se confundiu uma empresa com serviço público, e tenho medo de que
isto persista.

O que a sociedade necessita do Governo na área mineral é, essencialmen-
te, de informação básica, para que, com tal informação, venha a se desenvolver.
A coleta e a disseminação de informação é um serviço público, e este é o caráter
da atividade. Então, este serviço não pode e não deve ser feito por empresas que
têm de dar lucro. Por definição, serviço público não dá lucro.

Assim, entendo que tem de ficar muito claro que CPRM é uma companhia
e não pode fazer o serviço público como este deve ser feito. Deve ser transfor-
mada em serviço geológico nacional. O Governo Colior fez inúmeras transfor-
mações e entrou no bolso de todos. Não sei por que não se poderia fazer esta
transformação, mesmo através de medida provisória. Talvez o setor não tenha
força nem peso político para ser objeto de uma medida provisória. Mas é certo
que temos de resolver este problema, transformando uma companhia de ações,
já que o público detém ações da CPRM. Ela não é só do Estado; portanto, tem de
prestar contas pelo menos a seu público restrito de acionistas.

Esta situação tem de ser resolvida, para que a CPRM seja transformada em
serviço público mesmo com o Governo entendendo que a CPRM tenha de dar
lucro e de se autoprover. Isto não é possível, quando o objetivo é a coleia e a
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disseminação de informação.
Era o que eu queria dizer.	-
O DA. ELMER PRATA SALOMÃO - O Rónaldi expressa, de modo geral, o

pensamento da comunidade geológica nacional. Sou, há muitos anos, um histó-
rico defensor do serviço geológico. Creio que posso adiantar, aqui, algumas coi-
sas de extrema importância. Em primeiro lugar, que a criação do Serviço Geoló-
gico Nacional, ou seja, a conversão da CPRM no Serviço Geológico Nacional, já
é uma decisão tomada. Irá caminhar para isto, e será Serviço Geológico Nacio-
nal. Ocorre que há um (imming que precisamos observar, para que não exista um
período morto entre a desativação de uma empresa e a criação de um serviço
público, onde as equipes serão desestruturadas e onde o serviço seja desconti-
nuado - ainda que pouco o serviço, como está acontecendo hoje. Então, a opção
que foi feita em nível de ministério, foi a de que se priorizasse, em uma primeira
instância, duas vertentes: primeiro, a manutenção do plano de levantamentos
geológicos sistemáticos no Brasil, que está em andamento, embora não na velo-
cidade > necessária. Mas que esses serviços continuassem sendo produzidos, para
que não houvesse a desativação das equipes, e a interrupção do próprio serviço;
segundo, e apenas para informação de vocês, quando dos planos iniciais que
existiram no "bolo-de-noiva", tive acesso a alguns documentos que vieram de
lá.

Para citar um exemplo, um deles fazia comentário sobre todos os órgãos
de Governo na área de mineração. Na CPRM, havia uma única palavra: "extin-
guir".

A extinção da CPRM seria, com certeza, um problema gravíssimo. Toda a
estrutura de mapeamento do Brasil está lá, como também estão lá todos os
geólogos especializados neste tipo de trabalho. Portanto, a sua desativação, pura
e simples, seria complicada.

A conversão em um serviço imediato, por mais que se possa imaginar que
é possível editar uma medida provisória, é difícil, pois há mecanismos no Go-
verno completamente estranhos àqueles da iniciativa privada.

No primeiro dia em que lá cheguei, tudo aquilo parecia grego. Hoje está
parecendo espanhol, mas ainda não é português. Então é necessário que se fa-
çam algumas concessões quanto a isto. De qualquer forma, parece-me que o
processo está bem conduzido. Assim, deixa-se de fazer pesquisa própria, deixa-
se de concorrer com a iniciativa privada, concentra-se o esforço na preparação
do pessoal para levantamento geológico básico, e, não há dúvida, o Governo
tem de bancar isto. Concordo com o Edésio quando ele diz que há uma relação
meio imbricada entre a CPRM e o DNPM que tem de ser resolvida.

A possibilidade de se oferecer dinheiro do Estado para missões institucio-
nais tem de ser total. Temos de conduzir este processo durante uni ano ou dois,
para que isto aconteça. Por exemplo, a CPRM precisa do DNPM, para que ela
seja ressarcida com relação aos levantamentos básicos. Mas ela tem verbas di-
retamente consignadas da Secretaria do Tesouro para fazer suas próprias pes-
quisas. E meio complicado, mas tem de ser resolvido. Acreditem, ninguém mais
do que eu quer um serviço geológico nacional implantado no Pais. Se não ti-
vermos a inteligência nacional de mapeamento em geração de tecnologia e de
mapeamento básico concentrada em um único organismo, que planeje e pense,
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sob a superintendência do DNPM - apenas supêrintendência - não vamos con-
seguir realizar aquilo de que o Pais precisa, em termos de produção de levanta-
mentos básicos.

Vamos ter este ano como um ano crItio para que se discuta de que forma
será implantado, pois, quando chegar na lei de diretrizes orçamentárias, no ano
que vem, teremos que fazer isso. Evidentemente, existem resistências a esse tipo
de comportamento e também uma certa comodidade do sistema CPRN/DNPM
em funcionar com uma certa flexibilidade, tanto por parte de uma quanto de
outra, nesse conjunto. Entendo que temos de romper com esse tipo de comodi-
dade e balançar um pouco a estrutura. Se depender de mim, podem estar certos
de que isto acontecerá e muito.

O DR. ARMANDO GUERRA— Este ponto é muito importante. Participei da
transição e, para mim, chegar ao final e não ser extinta a CPRM é uma vitória. O
que eu escutava, embora sem entender do assunto, porque não era a minha
área, era que a CPRM ia acabar. Pensei que isso fosse acontecer. Mas o Pais deu
uma grande sorte nesse processo, porque o que estamos vendo com as outras
extinções são terríveis problemas administrativos. E difícil imaginar o caos que
se instalou nessa administração. Temos de lutar não pelo que está no papel mas
pelo que as pessoas que lá estão acreditam. Como exemplo, é preciso cobrar do
Elmer essa posição, se ele acredita nela. Então, não precisa estar no papel, por-
que, ao chegar lá, ele vai conseguir. Se se coloca no papel e vai uma pessoa que
não esteja afinada com a idéia, não adianta, porque não sai mesmo.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Há mais alguém
que queira manifestar-se?

O DR. JOÃO CÉSAR FREITAS PINHEIRO - Queria apenas fazer um pe-
queno comentário. Acreditamos também que o modelo estadual tem muito a
ver com a implementação do modelo federal. O serviço oficial de geologia do
Estado está intimamente ligado com o serviço oficial de geologia federal. E, pois,
necessário que, aqui no Estado, continuemos com relacionamento com a área
federal, no sentido de que se afinem as ações para que os serviços oficiais de
geologia do Estado venham a contribuir para o crescimento da geologia tanto
do Estado, quanto no Pais.	-

O DR. ELMER PRATA SALOMÃO - Apenas para complementar, adianto
para vocês que a questão da geologia agora é obrigação institucional, em de-
corrência do art. 8, XV, da Constituição. Então, se é constitucional, se é obriga-
ção do Estado, temos de ter leis que digam como terá de ser feito. Esta será a
oportunidade e espero que possamos disparar imediatamente o processo e
construir essa regulamentação da Constituição, no que diz respeito à geologia.
Entendo ser esta a oportunidade de se discutir, em um senso amplo, qual é a
missão do Estado feita através do Governo Federal e dos Governos Estaduais. É
uma boa oportunidade para consolidarmos tudo isso em uma legislação, de tal
forma que não fique submetida à vontade dos governantes mas, sim, a uma lei e
se possa, pela primeira vez, pensar em continuidade deste serviço, como ele é
feito no mundo todo.

O DR. ÉLCIO CAMBRAIA (ASSESSOR JURÍDICO DA METAMIG) - Gos-
taria de fazer uma pequena colocação relacionada com as empresas estaduais de
mineração e com a própria CPRM. E no sentido de lembrar, como todos que li-
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dam há muito tempo na mineração, o grande papel de fomento exercido pela
CPRM no País. Ela foi criada com esse objetivo e muitos foram os fomentos in-
centivados e criados por seu intermédio, através das descobertas dos bens mi-
nerais, do bloqueio de reservas e jazidas, entregando-as à iniciativa privada. Isto
aconteceu em todo o território nacional. Sabemos o quanto ela fomentou em
termos de mineração, exercendo muito bem o seu papel. Daí para se chegar à
conclusão de que também importantes são as empresas S.As. de mineração nos
Estados.

Temos de levar em consideração que, no Brasil, pelo atual ordenamento
jurídico nacional, para que se exerça ur'ri fomento objetivo e real ao setor mineral
não bastam as ações de mapeamento geológico básico; não bastam as ações de
prospecção, pura e simplemente; são necessárias as ações empresariais também
naquela fase, sobretudo, de alto risco, que é a pesquisa mineral em seu início, no
bloqueio de uma área promissora, entregando-as posteriormente a uma iniciati-
va privada. E para que esta ação efetiva de fomento se exercite na realidade jurí-
dica nacional, são indispensáveis as empresas estatais estaduais como indispen-
sável foi a CPRM, e acredito que ela seria ainda indispensável, a não ser que ai-
teradoo texto da nossa Constituição Federal e mesmo o da Estadual.

E sabido que a nossa Constituição é bastante clara no sentido de dizer que,
para atuar na atividade mineral propriamente dita, tem de ser através de empre-
sa de mineração, uma S.A. constituída e autorizada a funcionar como tal, de
acordo com a Constituição e com o código de mineração atual.

Parece-me, pois, que a sua figura é e será sempre indispensável, a menos,
repito, que se altere o texto constitucional com outros propósitos de deixar com
que a iniciativa privada aja também naquele setor de risco substancial.

Era o que eu gostaria de dizer corri relação à CPRM, e dizer também da ne-
cessidade que as empresas estaduais de mineração têm de exercitar o fomento
efetivo através de associações com a área privada na mineração. De passagem
também, respondendo ao Gramani, sobre o perigo que a METAMIG possa re-
presentar, contando com recursos que serão canalizados como o nióhio de Ara-
xá, possa ela extrapolar esse intuito governamental, essa filosofia de Governo
que campeia hoje não apenas no âmbito federal mas também no Estado, po-
dendo começar a concorrer com as empresas prestadoras de serviço, o que não
irá acontecer. O Objetivo, creio eu, e assim nos tem sido informado pelo Presi-
dente Hélder Dinelli que a METAMIG exercerá esse fomento a que me referi.
Para esse fomento, as empresas estaduais de mineração são necessárias, pois
são elas que atuarão efetivamente no setor de pesquisa para, depois de blo-
queada a reserva, chamar a iniciativa privada.

Quer dizer, essas empresas estaduais prestarão esse auxílio, essa ajuda na
alavancagem do setor mineral, nunca concorrendo em termos de construir, por
exemplo, poços artesianos e de desempenhar outras atividades básicas. Quanto
a isto ele pode ficar tranqüilo, pois não é propósito do Estado, não será do nosso
Secretário nem dos nossos próximos Governos, se Deus quiser. Muito Obriga-
do.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - O tempo expirou e
parece-me não haver mais quem queira manifestar-se agora. Vamos, então, en-
cerrar nossos trabalhos nesta primeira etapa. Retornaremos às 14 horas com a
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palestra do Dr. Élmer Prata Salomão.

3.3 - CONFERÊNCIAS

1 a Conferência
DR. ÉLMER PRATA SALOMÃO

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Daremos início à
segunda etapa dos nossos trabalhos. Convidamos para tomar assento à mesa o
Deputado Federal Gil César Moreira de Abreu, ex-Secretário de Minas e Energia
do Estado de Minas Gerais, que está aqui presente.

Da pauta consta a palestra do Dr. Elmer Prata Salomão sobre o Sistema de
Gerenciamento dos Recursos Minerais: Com ele, a palavra.

O DR. ELMER PRATA SALOMÃO - Nobre Presidente, Deputado Delfim
Ribeiro, nobre Deputado Gil César Moreira de Abreu, senhoras e senhores,
aproveitarei a oportunidade de estar no Plenário da Assembéia Legislativa para
tentar traçar as linhas gerais do reordenamento do setor mineral neste novo Go-
verno e dar uma idéia das grandes diretrizes que deverão nortear o trabalho do
DNPM, em particular, e o trabalho da Secretaria Nacional de Minas e Energia
como organismo agora responsável pela mineração e metalurgia no País.

A primeira grande sinalização de que há uma mudança drástica na forma
de conduzirem as questões minerais aparece no momento em que se cria uma
Secretaria de Mineração e Metalurgia. Todos se lembram de que era uma velha
discussão e aspiração do setor mineral ter um Ministério da Mineração, ou al-
guma outra organização que pudesse transmitir os anseios da comunidade mi-
neral aos órgãos centrais do Poder. Não é novidade para ninguém que durante
estas últimas décadas, sem desmerecer as pessoas que assumiram o Ministério
das Minas e Energia, sempre tivemos neste posto homens públicos que antes
explicavam à mineração por que o Governo não podia fazer as coisas, que expli-
cavam ao Governo, as quais a mineração precisava que ele fizesse. Acho que
podemos entender que houve uma reversão fundamental. Tanto o Secretário
Luiz André Ricco Vicente quanto o Dr. Ozires Silva, Ministro da Infra- Estrutura,
têm-se comportado exatamente no sentido de dizer ao Governo o que a minera-
ção precisa. Têm perguntado, solicitado e querem decididamente implementar
ações que signifiquem fomento, desburocratização, simplificação e afastamento
da ingerência do Estado naquilo que não lhe couber na atividade minerária. E
uma mudança de comportamento grande, que significa, em primeira instância,
que as questões minerárias deixam de estar sendo discutidas e implementadas
num plano inferior da administração para subirem a outro patamar de decisão.
Até o momento, embora tenha muito pouco tempo na direção do DNPM, posso
assegurar-lhes que, em nenhum momento, tive qualquer sinal de que as coisas
pudessem caminhar de outra forma.

A inserção da mineração e da metalurgia numa única instância de decisão
traz imediatamente uma vantagem ao setor mineral. Une-nos ao segmento in-
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dustrial, que consome imediatamente a nossa matéria-prima mineral, portanto
integra-nos num processo produtivo ao qual a mineração já era integrada de
fato, mas não de direito. Os acompanhamentos de mercado e as estatísticas do
setor mineral é que situam os números no nível do concentrado mineral. Acho,
primeiro, que não se faz assim na maior parte do mundo e, segundo, que é um
verdadeiro absurdo imaginar-se que uma barra de estanho ou de alumínio pos-
sa ser considerada alguma coisa diferente de uma produção mineral. Não é que
os semi-acabados tenham que compor o universo do produto mineral obrigato-
riamente e que os transformados diretos, que não são metalúrgicos, como o ci-
mento e o vidro, também tenham quedar sua cota de contribuição. Quando nós
unimos essas estatísticas e quando as apresentamos de forma integrada, a mi-
neração salta de 2% do Produto Interno Bruto para 27%. Embora isto não tenha
um significado maior sob o ponto de vista econométrico, tem um enorme signi-
ficado diante da comunidade, da sociedade brasileira e da forma como hoje ela
enxerga a mineração, bem como da forma como deve ela enxergar a mineração.

Ma verdade, a atividade mineradora no Brasil ainda não atingiu, no nível
da sociedade, o status de indústria. Ainda é freqüentemente confundida com o
garimpo, com a atividade predatória, com a procura de tesouros, e nós ainda in-
sistimos, muitas vezes, neste cacoete de dizer que "descobrimos" jazidas e mi-
nas. A expressão "descoberta de jazidas e minas" deveria ser substituída por
outra, na medida em que jazida não se descobre. Jazida é o resultado de um
trabalho diligente que envolve tecnologia, que envolve experiência profissional,
investimento de capitais, risco empresarial e, às vezes, um pouquinho de sorte.
Este conjunto de atividades é um conjunto de atividades industriais, não é como
abrir um baú e descobrir tesouros. E preciso que a comunidade entenda que a
atividade de mineração, embora possa ser remunerada muito acima de outras
atividades industriais, pela renda econômica pura que um minério de alto teor
pode conferir a um empreendimento, em sua grande maioria, é, na verdade, um
empreendimento que trabalha com níveis mínimos de lucro, que trabalha dis-
putando com tecnologia e outras atividades a rentabilidade e que nem sempre é
aquele eldorado que a sociedade pensa. O que podemos transmitir para a co-
munidade como um todo, então, tem de passar por este conceito de que a mi-
neração é uma atividade difícil, que precisa de talento, de energia, de capitais e
de tecnologia para que seja rentável.

O segundo grande traço da modificação do sistema de gerenciamento dos
recursos minerais no Brasil, é a inserção da mineração e da metalurgia num Mi-
nistério chamado Ministério da Infra-Estrutura. Confesso aos senhores que no
inicio não entendia bem por que criar um Ministério com dimensão tal que inclui
mais da metade da área econômica do Brasil. Nós que vemos às vezes o Minis-
tro Ozires despachar, ficando com ele meia hora, ficamos estarrecidos com o gi-
gantismo dos problemas que a cada cinco minutos aparecem sobre sua mesa:
energia, transporte, comunicação, mineração, metalurgia, siderurgia, coisas do
arco-da-velha. Porém, só depois de um certo tempo é que percebemos que a
questão da infra-estrutura num pais de dimensão continental como é o Brasil
está diretamente vinculada à velocidade e à mais-valia da utilização dos recursos
naturais. Trata-se de imaginar que a exploração de províncias minerais e a ex-
ploração de espaços produtivos na área natural devem ser organizadas no tem-
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po e no espaço em função não apenas da disponibilidade de matéria-prima, mas
também e principalmente em função da disponibilidade do escoamento, do
mercado, da comunicação e da energia necessários à produção e transformação
dessa matéria-prima. Quando isto não acontce, quando não há a integração, ou
seja, timing dos investimentos necessários, há um enorme atraso na colocação
em marcha dos produtos naturais. Quanto a isso temos um grande exemplo que
é a própria província mineral de Carajás, que primeiro foi encontrada e medida e
depois viu-se que era preciso construir ali uma estrada, depois um porto, depois
uma hidroelétrica, etc. De repente se tem um conjunto de investimentos neces-
sários para se viabilizar um pólo de produção mineral.

Existem, dentro de nosso espaço territorial, dezenas de províncias mine-
rais - que podem até não ser do porte de Carajás, mas que certamente serão ab-
solutamente úteis ao desenvolvimento do País que estão sendo eventualmente
pensadas e planejadas ou, às vezes, nem isso.

Podemos considerar, por exemplo, uma província mineral como o Norte
de Roraima, da qual se sabe apenas que produz 1 bilhão de dólares em ouro
através de garimpagem, mas que tem jazidas enormes de cassiterita e certa-
mente tera também outras substâncias minerais, por se tratar de uma província
mineral de dimensões expressivas, embora nada conheçamos dela. Sabemos
que ela está lá e que, para que se torne viável, para que entre em produção ple-
na, no interesse nacional, será necessário um conjunto de ações ordenadas de
Estado. Exatamente esse conjunto de ações ordenadas de Estado é que dá sen-
tido à locação da mineração dentro do espaço do Ministério da Infra-Estrutura.
Isso significa, talvez, uma reversão do próprio conceito de produção mineral
num país de dimensões continentais como o Brasil, e significa darmos mais
atenção àquilo que o Prof. Eliezer Batista dizia, ao referir-se aos corredores de
exportação de grãos. O sentido é exatamente este: ter-se o desenvolvimento
agrícola, por exemplo, do Centro-Oeste, dos cerrados, acoplado à ferrovia que
vai transportar a produção, acoplado a um porto, acoplado a um mercado. Não
adianta desenvolver-se mais a agricultura no Centro-Oeste do que as outras
produções naturais. Nós temos, por exemplo, a província mineral de Urucum,
que até hoje não tem uma solução política, ou uma solução de infra-estrutura
adequada para explorar as grandes reservas de manganês. Há a visão de que
uma estrada de bitola estreita pode não servir para transportar manganês, ou de
que nós precisamos de uma hidrovia para levar esse manganês para o exterior.
Quer dizer, quando isto não acontece, as jazidas não entram em produção, ou
entram deficientemente em produção. Então, talvez, se quiséssemos imaginar o
Brasil do terceiro milênio, devêssemos imaginar que hoje não dispomos de co-
nhecimento geológico suficiente para termos uma idéia bastante concreta de
quais são os pólos de produção mineral para o terceiro milênio, quais as subs-
tâncias minerais que terão a sua exploração condicionadas pelo Estado e já po-
deremos trabalhar no planejamento, no direcionamento estatal, para que esses
pólos possam tornar-se realidade em menor prazo. Esse novo modelo, quer di-
zer, essa nova concepção de se encarar o setor mineral acoplado a coisas que até
agora ele não estava unido passa naturalmente por Outras questões. A questão,
por exemplo, do reordenamento dos próprios instrumentos de ação do Estado.
O Estado participa na mineração brasileira, historicamente, em três frentes bem
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nítidas: a produção mineral, onde a Vale do Rio Doce desponta como entidade
principal do Governo na área de produção; a área do fomento, e controle e fisca-
lização das leis minerárias, onde o DNPM tem função primordial; e a geração de
tecnologia e levantamentos geológicos básicos, espaço que tem sido ocupado
pela equipe do CPRM através do DNPM. Quando se observa a ação do Estado,
parece que é muito simples entender também quais os instrumentos de que o
Estado necessita para implementar essas ações. Um organismo de produção
mineral: Vale do Rio Doce; um organismo de fomento e fiscalização; DNPM; um
organismo de levantamentos geológicos básicos; CPRMou Serviço Geológico
Nacional, como queiram chamar.

Ocorre que, até passado recente, havia uma grande mistura dos objetivos
do Governo nestas áreas. Ao mesmo tempo que o DNPM fazia o fomento e a
produção, também fazia mapeamento geológico básico; era de sua responsabili-
dade fazer isso.

Bem, são dois caminhos profissionais completamente distintos. O homem
da mineração, o homem da lei e o homem do mapeamento básico da escala do
trabalho geológico. Então, até para acomodar as carreiras dentro de um orga-
nismo de funções tão diversas, fica difícil. Por Outro lado, a CPRM, que cumpria
a função de fazer levantamentos básicos, também minerava, requeria áreas em
concorrência com a iniciativa privada, mas era impedida de lavrar. Fazia serviços
no exterior, quando nós temos serviços internos para serem feitos também. Fa-
zia sondagens, concorrendo com a iniciativa privada. E extremamente difícil ad-
ministrar uma empresa como esta. E fácil entender porque a CPRM veio, ao lon-
go dos anos, se deformando, porque realmente é impossível qualquer tipo de
organização, sem que haja abjetivos claros, explícitos, e um ponto futuro aonde
se quer chegar. Se isto não existir, seja na iniciativa privada ou no serviço públi-
co, a administração se torna um ato de corporativismo, voltam as missões de
Governo para uma visão corporativista. Então, deixa-se de pensar a instituição
com o objetivo de que ela necessita para se pensar a instituição como um lugar
em que se precisa pagar salários no fim do mês. A idéia, então, é retornar com
esses organismos disponíveis na estrutura governamental às suas funções bási-
cas. A CPRM deverá competir, em futuro próximo, a missão de mapear o terri-
tório nacional, a missão de gerar tecnologia. Ao DNPM deverá competir a mis-
são de fomentar e fiscalizar a mineração brasileira, sem deixar que a parte car-
torária de registro se sobreponha à parte técnica de planejamento e gestão. Essa
reversão já começou, e hoje posso dizer aos senhores que o DNPM, por uma
série de razões, passou por períodos conturbados e difíceis, e é natural que,
nestas condições, sem uma liderança forte interna, as instituições se voltem
realmente para produzir mais papéis, mais normas e coisas que, às vezes, não
são necessárias. Então, nós já começamos a inverter essa situação. O profissio-
nal do DNPM deve ser um profissional que trabalhe com sua intel gência; sua
arma é a geração do conhecimento, é a inteligência, a produção de formulações
políticas, econômicas e técnicas. Um profissional que deverá ser o elo de ligação
entre a indústria minerária, a exploração mineral e Outros organismos de Go-
verno, sem evidentemente abdicar da sua condição de fiscalização. Esta deverá
até ser mais intensa. Mas eu não quero mais fiscalizar processos; quero fiscalizar
projetos. A unidade de trabalho do minerador é um projeto de mineração, e a
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unidade de trabalho do DNPM é um processo burocrático, que, às vezes, nada
tem a ver com o projeto. Então, já está em curso uma modificação drástica neste
comportamento. Ao DNPM tem que competir a análise e o acompanhamento de
projetos de mineração, desde a parte de exØloração mineral, prospecção e pes-
quisa, até a fase de implantação, desenvolvimento e acompanhamento da lavra.
Para que isso aconteça, será necessário modificar um conjunto de leis que são
fortemente normativadoras da atividade do minerador, e tem como conseqüên-
cia a produção de toneladas de papéis que não servem absolutamente para na-
da.

É claro que isso é uma perda de tempo enorme. Não se pode imaginar que
você precisa de uma estrutura desse tamanho, para dar parecer técnico num
processo. E não se pode imaginar que o cidadão sentado em Brasília possa sa-
ber o que está ocorrendo no campo aqui ou possa questionar o parecer técnico
do geólogo que eventualmente viu aquilo no campo.

Temos que substituir alguns comportamentos. Toda a diretoria que fazia
esse serviço em Brasília está reduzida a um serviço burocrático, que vai apenas
analisar o processo quanto à sua condição jurídica e quanto à sua forma. Se tudo
está bem, o Diretor assina. Em contrapartida, os Diretores de distrito têm uma
obrigação adicional. O processo não volta mais para o distrito, para que seja
feita a exigência. Ele volta para o distrito com uma "catracada" no diretor, se ti-
ver feito errado.

Acho que a medida da responsabilidade tem que ter duas mãos. E preciso
que não haja acomodação dos técnicos no distrito, mas nós queremos que esses
técnicos tenham competência e capacidade; serão treinados para isso na medida
do possível, para proceder a uma análise em caráter terminal dos processos. Isso
faz com que de repente retome um pouco a sua prerrogativa de gestor do pa-
trimônio mineral, e não de mero registrador de concessões minerais. Essa é a
intenção. Perdeu-se, ao longo dos anos, uma parte considerável da sua impor-
tância porque, eventualmente, ele deixou de assumir as responsabilidades, ou
seja, não procurou abarcar as responsabilidades que lhe eram de direito e dei-
xou que lhe fosse usurpada uma série de atribuições que antes a ele pertenciam,
as quais estão hoje distribuídas por uni monte de organismos que vão desde o
Banco Central até a área militar, Polícia Federal, institutos de meio ambiente e
organizações específicas tão esdrúxulas como a Secretaria do Programa do
Grande Carajás. Eu não sei por que se possa imaginar que a gente precise de
uma secretaria especial para poder gerir a questão mineral ou por que o garim-
po em épocas passadas saiu da alçada do DNPM e foi para a alçada do Conselho
de Segurança Nacional. Acho que é por falta de um pouco de punch do DNPM
de dizer "não saio, tenho que ficar aqui". Porque o DNPM não pode abdicar
dessas responsabilidades, sob pena de abdicar da sua própria condição de ges-
tor do patrimônio mineral. Esse é um compromisso que eu estou assumindo
publicamente. O Diretor do DNPM vai estar presente em todos os lugares do
Brasil onde houver qualquer problema de mineração. E com a criação do fato
político, da presença do Diretor, da presença do Secretário, ou da presença do
Ministro, se necessário, que vamos resolver as questões minerais. E com a pre-
sença da autoridade no local, antes que o problema vire um monstro. Onde há
um problema de garimpo, a autoridade sempre está presente, para abonar os
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acordos e dar, em caráter de decisão final, o direito a quem o tem. Se isso não é
feito, o que ocorre é que o problema cresce, criam-se novos interesses, novas
ramificações regionais, políticas, econômicas e, quando se vai tentar resolver o
problema, este está de tal forma complicado, que é só com exocet que se pode
resolvê-lo.

A primeira coisa que se tem que fazer é encarar os problemas. Quem tem
que ir é o Diretor. Se ele não tiver condições de ir resolver o problema sozinho,
tem que ir o Secretário. Se o Secretário não tiver condições, tem que ir o Minis-
tro; e se o ministro não tiver condições, tem que ir o Presidente da República.
Mas a turma tem que que ir, porque, se não, não resolve. No momento que isso
começar a acontecer, os problemas deixarão de ser tão agudos como hoje são
na mineração. Acho que a mineração retoma, dessa forma, o espaço que ela
precisa ocupar em nível da sociedade, da comunidade, e não chegará atrasada a
todo o lugar onde há problemas de mineração. E uma pena que eu tenha chega-
do antes, porque, se não, duas coisas poderiam ter acontecido anteontem: ou
não se' explodiriam as pistas do garimpo lanomani, ou eu estaria presente para
assistir à explosão. Mas eu acho que o DNPM não pode estar fora de situações
como essa. E já tomei a providência de ligar para o Dr. Tuma e marcar uma vi-
sita em Roraima, porque o DNPM quer estar lá. Eu disse que 1á liguei para o ge-
neral da Calha Norte, porque o DNPM quer mapear suas áreas lá, quer estar
presente. Já fui ao Banco Central e disse que o DNPM quer participar com o
Banco Central da política do ouro. Eu preciso participar da política do ouro, por-
que respinga em mim. Então, quero saber o que o Banco Central está fazendo,
quero saber o que o DNPM pode fazer pelo Banco Central.

Vou ao IBAMA falar com o professor Lutsembergh, para nós podermos
acertar os pontos com relação a essa coisa de meio ambiente, porque isso atinge
a mineração. Mas é preciso se levantar da cadeira e ir atrás das coisas. Enquanto
o DNPM estiver mandando o último geólogo da sua escala hierárquica para fa-
zer inspeção em áreas conflitadas, nós não vamos resolver problema algum. É
preciso que essa missão seja do Diretor do Distrito, do Diretor-Geral, do Secre-
tário, do Ministro e, felizmente, nós temos a informação de que isso não está
acontecendo. Acho que com isso nós vamos conseguir pelo menos tornar me-
nos aguda uma série de problemas que acontecem em volta da mineração, os
quais precisam, às vezes, de uma decisão imediata, na hora, de fato, de formula-
ção de um acordo ou de resolução efetiva, para que os problemas não atinjam
dimensões desproporcionais ao tamanho da capacidade do DNPM de resolvê-
los.

Se o DNPM tiver forças e conseguir implantar algumas das políticas, que
nós estamos pretendendo, eu tenho a impressão de que nós mudaremos uma
situação histórica na mineração brasileira: a de que nós não temos política mi-
neral. Acredito que a primeira condição para que haja uma política mineral é a
existência de um órgão suficientemente forte em nível federal para fazer essa
política viger. O primeiro passo é esse. Vamos fazer o DNPM ficar forte. Acho
que o caminho não é tão difícil. Eu já tenho muitos anos de janela para não me
deixar ser embrulhado por nenhum tipo de situação no setor mineral e acredito
que posso montar uma equipe consistente, que esteja afinada com esse tipo de
comportamento. Posso lhes dizer até que nível interno, no DNPM, tenho tido o
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melhor apoio que eu poderia ter. Os funcionários do DNPM têm reagido de
forma absolutamente inesperada para mim, porque eu imaginava encontrar
exatamente ali dentro uma quantidade de resistência suficientemente grande
para me fazer perder a paciência. Posso dizer a vocês que o pessoal está traba-
lhando a todo o vapor, porque viram a possibilidade de dar sentido ao trabalho
de um profissional do DNPM. Esse é um objetivo absolutamente claro. Os pro-
fissionais do DNPM têm que ver sentido no seu trabalho, não têm que ficar len-
do papel inútil. Acho que nós vamos conseguir. Vamos ter um trabalho árduo,
porque o discurso é fácil, mas a ação nem sempre o é. E nós teremos que ter
disposição e apoio para realizar todas essas tarefas. Nesse sentido, posso dizer a
vocês que está na pauta do DNPM uma questão crucial na mineração brasileira:
o ordenamento da questão garimpeira. O ordenamento da questão garimpeira
passa não só por uma determinação de resolvê-la, como também por uma revi-
são da legislação atualmente existente, que, embora não seja muito antiga - ela
praticamente nasceu a partir da Constituição -, merece uma série de reparos
para que seja exequível. Infelizmente, somos obrigados a admitir que a Consti-
tuição não foi feliz quando estabeleceu, por exemplo, o critério das cooperativas
dos garimpeiros, o qual foi posteriormente regulamentado pela lei n° 7.805, que
também não é muito exeqüível, na medida em que ela simplesmente extinguiu o
garimpeiro como indivíduo, como pessoa física, e criou a forma de cooperativa
como única maneira de o garimpeiro exercer sua atividade.

Quando eu vinha para cá, na hora do almoço, vi, e os senhores também
viram, a enorme fila do álcool. Acho que o cidadão comum fica perplexo. Eu fico
perplexo porque já ouvi falar e participei de muitas discussões, em nível federal,
sobre o assunto. O álcool de repente falta como num passe de mágica. Faltou o
álcool porque não existia uma política coerente, identificada com a nossa reali-
dade no setor. Falta álcool da mesma maneira que pode faltar outra coisa.
Quando eu era Secretário, descobri que 67% da produção do álcool nacional es-
tava em São Paulo. Perguntei a um determinado Ministro por que o álcool esta-
va lá, e ele me falou que era porque lá se preparava mais depressa. Então, onde
está a política? Por que nós, mineiros, demos para explorar mandioca aqui perto
da região de Curvelo Nós quebramos meia dúzia de fazendeiros para produzir,
ao invés de álcool, mandioca. Não houve essa política e, com isso, o álcool vai
para a PETROBRÁS, faz um turismo por aí, e hoje não temos álcool. Vejo até al-
gumas pessoas declararem e escreverem que devemos encerrar a produção do
álcool nacional, como se fosse um processo simples essa questão do petróleo.
Então, é por isso que eu quero insistir que essa política nacional que foi estabe-
lecida pelo DNPM, como um órgão da Secretaria de Minas e Metalurgia, e sendo
essa Secretaria um órgão do Ministério dirigido pelo Ministro Ozires Silva, che-
gue a nível do Estado e do Município, de tal maneira que haja esse casamento.
Acho esta expressão "casamento" oportuna. Pode até haver um desquite ou um
divórcio posteriormente, mas que haja um casamento entre aquilo que se esta-
belece em níveis nacional, estadual e municipal. Por que é importante que seja
assim? Os senhores sabem que o imposto único sobre minérios que existia -
houve uma grande divergência na Constituinte em transformá-lo ou não, como
foi feito com o ICMS - e que era arrecadado no Estado, era diretamente enviado
para o DER e não voltava ao setor. Vamos até admitir que seria conveniente fa-
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zer algumas estradas vicinais com os recursos do imposto único sobre o miné-
rio, atendendo aos municípios mineradores, mas, também, não havia uma políti-
ca para a aplicação desses recursos. Apesar de o texto da Constituição mineira e
de a legislação existente obrigarem a que esses recursos se voltem ao setor, isso
vai para o caixa único do Estado e não é cumprido. Portanto, acho que esse ca-
samento também precisa existir entre as atividades mineradoras das empresas
privadas e os municípios. Mas, como fazê-lo? Tivemos até que produzir um fo-
lheto sobre isso, sobre uma experiência recente com referência ao Vale do Je-
quitinhonha. De repente surge o problema ecológico e vem logo a providência:
interrompe-se a atividade mineradora; Como é que se vai resolver o problema?
Foi acionado o Conselho de Geologia e Mineração do Estado, convocou-se a
METAMIG; podia-se convocar o DNPM, sentar com o setor e ver como resolver.
Por que? Porque não existia antes, não se sabe como vai resolver. Vai-se resol-
ver com medidas transitórias ou paliativas, ou através de uma política que iden-
tifique claramente o problema e proponha soluções que passem a ser normal-
mente 'executadas, desde o processo inicial da atividade mineradora até o direito
de lavra e, posteriormente, atividade extrativa nas diversas maneiras como ela se
processa. Então, acredito que, enquanto não houver um universo de informa-
ções que permitam esse casamento... Eu freqüento muito as chamadas cidades
mineradoras, discuto com os Prefeitos e o que há é uma perplexidade. Até eles
chegarem a um nível de informação que lhes permita participar do processo, vai
algum tempo. Então, se o DNPM e a METAMIG não se prepararem e não tive-
rem uma equipe de geólogos capazes de se deslocar para diversas regiões do
Estado, não há condições de se resolver o problema. Em Minas Gerais temos
724 municípios, e mais de 113 desses municípios tem uma ligação direta ou in-
direta com atividades mineradoras. Seria o caso de, regionalmente, através da
Associação de Prefeitos - que já existe com o objetivo de integrar atividades
comuns, que um município isoladamente não pode fazer - mobilizar geólogos,
promover eventuais palestras com elementos do DNPM que possam deslocar-
se. Dessa forma, esses recursos, que porventura venham a ser colocados nos or-
çamentos dos municípios, decorrentes da atividade mineradora, a compensação
financeira (que se chamava Fundo de Exaustão Mineral, e que se transformou
em compensação financeira prevista no art. 20, do texto constitucional) e tam-
bém aquele registro que deve ser feito em nível do Estado e do município, os al-
varás fornecidos pelo DNPM possam ser administrados de tal maneira que o
Estado e o município comecem a participar do processo no início. Assim, o pro-
cesso poderia ser factível e não simplesmente uma legislação que não possa ser
posta em prática em virtude da impossibilidade técnica, quer ao nível dos órgãos
do Estado, quer ao nível dos órgãos que porventura venham a ser criados no
âmbito municipal. E preciso acompanhar esse processo e fazer com que ele fun-
cione.

Então, acho que é como se nós estivéssemos começando agora com novos
procedimentos, procurando chegar a essa política, como foi dito aqui pelo novo
Diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral. Então, acho que reu-
niões como essas precisam desdobrar-se em eventos práticos, o que eu acredito
que possa ser feito desde que haja consciência desses problemas. Acho que nós
somos muito mal informados sobre a realidade do setor. Na elaboração do texto
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constitucional, houve um atropelo pela pressa, péla necessidade de se terminar o
texto, pela pressão genérica da sociedade, pela presença dos Iobbies indispensá-
veis ao exercício do poder da sociedade junto aos Deputados Constituintes e Se-
nadores, mas isso em cima de um atropelô muito grande, da impossibilidade
dos interessados, daqueles que iriam votar, de conhecer as particularidades do
setor mineral nacional.

Ontem eu vi que começaram a explodir pistas de garimpo. Surge, de re-
pente, o problema dos garimpeiros invadindo as áreas dos lanomanis além de
outras áreas. Falo da singularidade desse processo e da velocidade com que ele
ocorre. O Diretor do DNPM fez referência ao problema das cooperativas. Há al-
gumas cooperativas que dão certo. Não sei como está se desdobrando o Projeto
Pedra Hematita, em Governador Valadares. Quando eu estava na Secretaria, ele
terminou. Não fui eu quem o iniciou. Foi um projeto iniciado quando o Dr. Paulo
Haddad era Secretário do Planejamento de um governo anterior. Na realidade, o
processo era muito simples. Em síntese, era uma troca: o garimpeiro levava
matéria-prima e a METAMIG dava o apoio através do fornecimento de equipa-
mentos para ele exercer as suas atribuições. Quanto a essa caracterização da co-
operativa, que é um organismo econômico e não social, acho que, ao nível na-
cional ele funciona. Pelo que já conheço deste País, pois tenho andado, fre-
qüentado e trabalhado na Amazónia e em Rondônia, durante seis anos, já so-
brevoei e desci até de helicóptero, num garimpo no rio Madeira, com imensa
surpresa de ver que construíram debaixo das árvores uma cidade, e vi que
aquilo funciona. Aquilo é fantástico, funciona como uma cidade. Eles não têm
delegado de polícia, mas têm uma polícia interna. Isso aconteceu, no meu mo-
desto entendimento, em todos os países do mundo. Eu via nos filmes de fa-
roeste as pessoas correndo a cavalo, cada um querendo pegar o seu pedaço de
terra para tirar o ouro. Então, entrar nesse processo não é fácil. Se fosse fácil, já
tinha sido resolvido. Mas, em contrapartida, também acho que nunca se entrou
nesse processo, de um modo geral, com a seriedade que ele merece. De repente,
levanta-se o problema, discute-se o assunto, produz-se um documento, e o do-
cumento vira mais um documento. Os senhores podem ver, por exemplo, na
área de pedras preciosas ou semipreciosas. Na primeira vez que eu fui a Teófilo
Otoni, os chamados cambalacheiros sumiram. Eles estavam comentando: "vem
um cidadão aí com o rigor fiscal do Estado, vem em cima da gente".

E não é isto, é? O camarada compra a sua pedrinha, põe numa malinha e
sai vendendo: ele está exercendo uma atividade, que é uma economia subterrâ-
nea, mas que é forma de ele sobreviver. Então, não se pode fugir a esta realida-
de. Assim, quando eu discutia com o João, com os colegas e com outros geólo-
gos, eles me disseram que deveríamos ter na pauta de exportação 1 bilhão de
dólares por ano, dessas nossas pedras, mas que aparecem, de vez em quando,
60 ou 70 milhões. Quando aparecem 100 milhões, tem que se dar "graças a
Deus". Mas isto vai ad eternum? Será que é possível que o Uruguai, como fez no
ano passado, que exportou 40t de ouro, por ser um mercado livre, não vai conti-
nuar? E como regulamentar isso, ou, pelo menos, fazer uma regulamentação
que permita que a sociedade brasileira tire mais proveito dessa atividade, para
nós não ficarmos, como eu fico, no nível político...

Eu estive, outro dia, em Teófilo Otoni. Lá, uma série de questões foi le-
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vontada, e as respostas que eu sempre dou, ou tento dar, são estas considera-
ções que estou fazendo para V. Exas. Onde está e quando virá uma política vol-
tada para o setor?

Eu não quero alongar-me mais sobre isto. Eu acho que o próprio Texto
Constitucional tenta solucionar estas questões. Participei ativamente da elabora-
ção do Texto Constitucional, no qual introduzi um artigo - evidentemente aju-
dado por outros colegas - o art. 20, que fala da indenização pelo uso dos recur-
sos naturais, nos quais se inclui a água. O petróleo paga um royalty para os Esta-
dos litorâneos e os municípios da sua área de influência. Portanto, o petróleo
paga royalty. Nós, mineiros, exportamos energia, subsidiamos a energia produ-
zida em outros Estados. Subsidiamos a energia cuja origem é o carvão mineral,
através de uma sigla chamada CCC - Conta de Consumo de Combustível -, que
é distribuída em nível nacional para os consumidores. Nós chegamos à conclu-
são de que as empresas eficientes, como é o caso da CEMIG, subsidia as inefi-
cientes. E esta indenização também irá para as terras inundadas, proporcional-
mente às áreas dos municípios que tiverem parte do seu território inundado
para a produção de energia, da mesma forma como eu disse antes sobre o ro-
yalty do petróleo. É evidente que nessa discussão há os Estados mais consumi-
dores e há os Estados produtores e é preciso haver um equilíbrio nacional, para
que não haja, também, dicotomia entre aquilo que um Estado pode oferecer e o
outro Estado não. E nós temos isso praticamente acontecendo, hoje, na área do
ferro gusa. De repente, resolveram instalar o gusa na região de Carajás, por con-
veniência local: conveniência de uma estrada, conveniência de ter uma mata vir-
gem ao lado, e também de ter um grande porto. Então vai o gusa para lá, com
subsídios que chegaram a 90% para as empresas de construção civil e outras que
haviam, lá, trabalhado, e que, ao invés de recolher o Imposto de Renda, através
de subsídio da SUDAM e da SUDENE, montaram as forjas de indústria de gusa.
Mas, dois anos depois, a gente pega o jornal e lê que estão tentando paralisar
algumas indústrias, nas proximidades de Belém, se não me engano, pelo motivo
de que já está havendo uma depredação imensa na floresta.

Portanto, estes são fatos recentes, como o que vi, hoje, da explosão de
uma pista de garimpo, para se evitar a invasão. Eu espero que não se transforme
em mais um fato eventual. Explode-se uma pista hoje, mas tem que explodir
quantas? Qual é a velocidade que seria possível para se fazerem estas pistas e
qual a velocidade que teria o Governo de empregar, para sair por aí explodindo
pistas?

Por isso, eu concordo totalmente com aquilo que foi dito pelo Dr. Elmer. E
fundamental estabelecer uma política séria, com participação da sociedade, sem
nenhum mistério em cima disto. E preciso que haja transparência no esclareci-
mento da opinião pública sobre o que está sendo feito. Mas isto não é um tra-
balho que cabe somente ao Governo; isto cabe a todos nós, envolvidos no setor:
os políticos envolvidos no setor, o setor propriamente dito nos seus diversos
desdobramentos, os órgãos municipais, estaduais e federais. Quando nós tiver-
mos transparência . .. Porque nós, políticos, falamos muito em transparência,
mas ela é muito pouco praticada. Mas é preciso que o cidadão que tenta infor-
mar-se sobre um assunto tenha o direito de entender o assunto. Paro isto, é pre-
ciso haver transparência. Muitas vezes se fala num assunto, mas a pessoa que
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está ouvindo não tem condições de entendê-lo. Se ele tem alguma atividade li-
gada ao setor ou se participa de um organismo municipal que precisa entender
para poder participar efetivamente do setor, o setor sempre vai ficar mascarado,
como se a atividade mineradora não produzrsse nada no nível de município, não
interessando, portanto, ao município, já que ele gera empregos apenas even-
tualmente. E nós vamos ter que ficar explicando que não é bem isto, etc. Então
esse casamento a que me referi antes precisa acontecer nos três níveis de gover-
no, para que, realmente, se mude esta rotina, que, de certa forma, é tragicómica,
no nível da procura de uma política mineral brasileira.

Eu quero, ao encerrar, dizer, também, que este assunto entrou em meu
período de Secretário, e no nível da Constituição, quando eu discuti muito com a
Vale do Rio Doce e conversei muito a respeito. E o que acho importante, no nível
de arrecadação nova que vai surgir para o Estado e Município? Eu espero que
haja participação da Vale do Rio Doce na procura de investimento, através do
seu Fundo de Reserva - que chega a 8% do resultado do seu lucro anual. De que
forma? Como nós tínhamos proposto antes: usando o instrumental que o Estado
tem, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, jogando uma parcela,
de acordo com um artigo que li. Um dos artigos da regulamentação fala que os
recursos da indenização financeira não podem ser usados para pagamento da
folha do pessoal. Então, esses recursos que o município vai receber podem vol-
tar para o setor público; podem, talvez, transformar-se em pequenas indústrias.
São transformações que podem ser feitas no município. Também o Estado pode
jogar a parcela que ele vai receber dentro desse processo, introduzindo o Banco
de Desenvolvimento do Estado o que pode ser feito, pela sua função precipua
que são investimentos de baixo retorno, de baixo custo, que são subsidiados.
Esses recursos podem ser juntados aos da Vale. Nós tínhamos feito, na época,
um protocolo para isto. A Vale do Rio Doce, como tem esses recursos, às vezes
os investe, ajudando o Prefeito a fazer uma ponte, a fazer isto ou aquilo. E preci-
so que tais recursos sejam sistematizados, ou seja, que haja uma política para os
investimentos do chamado Fundo de Exaustão Mineral. Assim, os recursos
oriundos dessa indenização financeira no nível estadual, municipal e federal de-
vem ser somados à parcela que o DNPM tem, e que com certeza vai ser voltada
para pesquisas e mapeamento geográfico, para que haja esta postura, para que
isto não fique disperso, e para que, na realidade, esses recursos não se trans-
formem em benesses. As vezes dá para uma creche, dá para isso e aquilo, e não
existe uma política em nível de Estado voltada para a aplicação desses recursos.

Em síntese, era isso o que eu queria dizer. Estas são observações que fiz
durante a minha vida, pela oportunidade de convivência que tive com o setor,
ainda que julgue, hoje, que foi uma convivência muito pequena, porque foi rápi-
da a minha participação, menos de dois anos, como Secretário de Minas e Ener-
gia do nosso Estado. Mas eu acredito que esta modesta experiência tem algum
valor. Eu quero dizer a V. Exas. que isto foi resultado de muita conversa, de
muito diálogo. Infelizmente, não o suficiente para me entender com as diversas
áreas, para que pudéssemos ter um certo nível de informação que nos permitis-
se participar da elaboração do Texto Constitucional e estar aqui conversando
com V.Exas.

Ao encerrar, quero renovar os meus cumprimentos à Casa, à qual eu já
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servi no passado. Fui Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Plane-
jamentos Regionais e procurei transformar, como o Delfim está fazendo hoje,
muito oportunamente, a Assembléia num fórum de debates, para o esclareci-
mento, também, cio Poder Legislativo. E evidente a dificuldade com que estas
coisas são feitas. Este nível de informação tem que chegar a um número enorme
de Deputados que freqüentam as cidades mineradoras. Este é um papel que
acho importantíssimo e que a Comissão presidida pelo colega Delfim Ribeiro
pode fazer.

Desejo que as notas daquilo que foi discutido aqui não se transformem
simplesmente em inutilidade; que o meu "papo" aqui e o "papo" dos outros
conferencistas, na presença do novo Diretor do DNPM, não se transformem,
simplesmente, na conversa amena que nós estamos tendo e que isto sirva de
orientação também para os meus colegas que lidam nas chamadas cidades mi-
nera doras.

Agradeço a oportunidade, cumprimento a Mesa e quero agradecer a todos
a paciêhcia de me terem ouvido. Muito obrigado.

3.3.1 - Debate

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Depois das belas
palavras do nosso ilustre Deputado Gil César, sobretudo na defesa da integração
de uma política em nível federal, estadual e municipal, numa maior aproximação
dessas três esferas, na definição de uma política global minerária, e depois da
densa e importante palestra proferida, também pelo Dr. Elmer Prata Salomão,
nós passaremos, agora, aos debates.

Nesta fase de debates, é importante que todos participem, porque estamos
diante de uma nova realidade, de uma nova diretriz do Governo Federal, e es-
tamos, também, com uma nova Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e
Mineração. Então, o palco desta reunião, hoje, é muito propício a todas as pes-
soas interessadas na área do setor mineral de Minas Gerais. Vamos, portanto,
dar início aos nossos trabalhos, aos nossos debates. Pedimos a cada um que se
aproxime do microfone, que decline o seu nome e a sua representação.

O SR. GERALDO LUDOVICO Geraldo Ludovico, Vereador do PT, por
Caeté, Presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara Municipal. Desejo
dar o meu boa tarde ao nobre Gil César e aos nobres palestristas.

Eu faço uso deste microfone com muita satisfação, cumprimentando o no-
bre Deputado pela iniciativa de uma discussão tão importante para a atual reali-
dade de Minas Gerais, porque nós somos de um Estado rico, temos uma nature-
za maravilhosa, que vem sendo devastada em nome do dito progresso, mas que,
lamentavelmente, esse progresso não é tão palpável para o povo de Minas. Mas,
nobre Deputado, eu vim aqui usar da palavra para fazer um questionamento e
uma denúncia sobre a mineração que está sendo feita na serra da Piedade, em
Caeté, um património nacional desde os tempos de Getúlio Vargas, tombado
pelo SPHAN e tombado também, agora, pela Lei Orgânica de Caeté.
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Há seis meses, como Presidente da Comissão do Meio Ambiente, requisi-
tamos uma Comissão de Inquérito na Câmara, e, através da Mesa, fomos desig-
nados para uma missão e fomos até a MITRISE - Minerações Reunidas S.A.,
que está ali na serra da Piedade. Todas as pessoas que vão para Caeté, Vitória
ou Itabira, vêem que a devastação está enorme. Eles nos disseram que perten-
ciam ao Município de Sabará. Realmente, telefonando para a Prefeitura de Sa-
bará, naquela época - hoje eu não posso afirmar que ainda seja assim -, concor-
daram que estava no seu perímetro urbano. Realmente pertencia ao Município
de Sabará. Mas, na verdade, ela não pode ser vista de uma forma comparti-
mentada. O património do ecossistema da serra da Piedade tem de ser entendi-
do como um corpo. Se eu disser que vou cortar o braço do nobre Deputado, ou
o pé, ou as mãos, os médicos me dirão que ele viverá; mas viverá mutilado. Esta
é a nossa tese para defender a integridade do conjunto da serra da Piedade, que
tem uma fauna rara, um ecossistema do qual dependem muito a Grande BH, as
regiões de Caeté e outras cidades do Vale do Aço.

Então, nós queremos usar esta tribuna e esta oportunidade que o Deputa-
do nos concede para fazer uma denúncia aos órgãos públicos e para solicitar, de
certa forma, o clamor daquelas entidades responsáveis pela fiscalização e pre-
servação dos nossos patrimônios, para que a serra da Piedade não seja mutila-
da. Por mais interesse comercial que haja, nós entendemos que esse monu-
mento histórico tem de ser preservado.

Queríamos dizer que estamos mobilizando os grupos ecológicos e que nós
iremos a Brasília e, também, procuraremos, sem nenhum preconceito, o Gover-
no do Estado, para que nós tenhamos o amparo jurídico, e assim evitemos que
essa depredação continue, porque estamos vendo o triste fim de Catas Altas,
atrás da serra do Caraças, e o da serra do Curral.

Finalizando, queria agradecer esta oportunidade que tive e dizer que ne-
nhum lucro, nenhuma justificativa, serve para nos convencer de que determina-
dos patrimônios do povo mineiro possam ser devastados. Muito Obrigado.

O SR. PRESIDENTE - Meu caro colega, da minha parte, o que eu posso
dizer é que a Comissão de Minas, Energia e Metalurgia desta Casa, associada à
de Meio Ambiente, vai levantar esta denúncia, para que esse dano seja reparado.

Com a palavra, o Dr. Jacques Porto.
O DR. JACQUES PORTO - Dr. Elmer, neste nosso breve relacionamento,

eu já ousaria dizer que o DNPM fez a sena, vamos ver se nós, da iniciativa priva-
da, conseguimos, pelo menos fazer a quina. Eu gostaria de enfatizar uma afir-
mação que o senhor fez, de que o ordenamento da questão garimpeira será
prioridade na sua gestão junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral.
Ouvi com uma satisfação muito grande. É a responsabilidade de quem vive o
problema da mineração organizada em face do garimpo. Que a mineração virou
a grande vilã do meio ambiente, não resta mais dúvida, acabamos de ter o tes-
temunho aqui.

Há dias, a revista Brasil Mineral propôs e publicou no último número um
debate com as comissões de mineração da Federação das Indústrias e da Asso-
ciação. Como Ieitmotiv, nos mandou, por telex, 13 questões que seriam mote da
discussão. Eu tomei a mim uma questão para responder, como sugestão. Esta
pergunta dizia da compatibilização da atividade mineral com o meio ambiente.
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Nós que vivemos no setor sabemos perfeitamente, e o senhor hoje já reiterou
isto, que é impossível fazer mineração sem uma certa agressão ao meio am-
biente. Cabe ao minerador se cercar dos cuidados para que esta agressão seja a
menor possível e para que a relação custo-beneficio seja sempre em proveito da
sociedade. Se serve um exemplo, eu gostaria de perguntar aos ecologistas faná-
ticos se eles concordariam em viver nus na praia, comendo coco. Até para curtir
o couro eles precisam de cromo e de cal. Para fazer sua casa, eles precisam de
areia e de pedra. Não sei como o homem moderno poderia viver sem a atividade
mineral. Então, na resposta a esse quesito, eu dizia que não há compatibilização
entre a atividade mineradora e o meio'ambiente na medida em que se considere
garimpeiro como minerador e na medida em que se considere garimpeiro o ex-
plorador do garimpo, aquele homem que se esconde atrás de uma carteira de
garimpeiro para ser, na verdade, um falso empresário, um homem que não arca
com a sua responsabilidade social, um falso empregador, que não reconhece ao
seu trabalhador os seus direitos sociais, um homem que não cuida, sequer, de
provera sua atividade de instalações condignas para abrigar os homens que tra-
balham a seu serviço. Então, nesta medida, não se pode considerar que haja
compatibilização na medida em que se trata desse minerador, desse falso em-
presário que se esconde atrás da atividade mineral, vamos dizer assim, desse
homem que não recolhe os impostos, que não tem condições sequer de ser fis-
calizado, porque não tem responsabilidade técnica, não tem responsabilidade fi-
nanceira, não tem responsabilidade administrativa, não tem endereço certo.
Mas, na medida em que se queira considerar a atividade mineradora como uma
atividade legalmente organizada, por mais que essa atividade descumpra a le-
gislação, está sujeita aos rigores do poder de polícia. Então, se essa atividade re-
gularmente organizada não é fiscalizada, já vai um problema mais sério, um
pouco mais adiante do que se possa exigir do contribuinte.

Mas. Sr. Diretor, o que mais me espanta, e quero dizer isso em reforço à
afirmação de V. Exa., é que se queira chamar de organização em cooperativa fal-
sos garimpeiros. O que é o garimpeiro, tal como defendido pelo Código de Mi-
neração ? E aquele homem que, com recursos próprios, com instrumentos rudi-
mentares, com o próprio trabalho ou de sua família, exerce uma atividade. Este
homem nunca molestou a comunidade nem a mineração. Quem dava a licença
de garimpeiro? A Secretaria da Receita Federal. No momento em que se extin-
guiu o IUED e que a Secretaria da Receita Federal perdeu a competência para
fiscalizar o recolhimento do Imposto único sobre Minerais, a Secretaria da Re-
ceita Federal deixou de expedir as licenças de garimpo. Por força da Instrução
Normativa, se não me engano, n 20, essas licenças caducavam a 31 de dezem-
bro de cada ano, com vigência prorrogada por 30 dias; assim a partir do dia
31/1/89 não existe garimpeiro no Brasil. Pela lei de organização das cooperati-
vas, qual é o requisito número um para se integrar a cooperativa? E fazer parte
da categoria econômica. Mas, se a categoria económica não existe, cooperativa
de quê? Parece-me, no mínimo, uma impropriedade, essa designação de garim-
peiro. Então, se é para taxar o falso minerador de falso minerador, vamos ta-
xá-lo de falso minerador com a consciência de que a empresa de mineração, o
empresário brasileiro é, até prova em contrário, uma pessoa responsável, que
jamais fugiu de suas obrigações, jamais se escondeu atrás de falsos papéis para
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deixar de cumprir com o que a lei lhe impõe. Enquanto não se tratar desse as-
sunto de frente, não é só o minerador que vai ter dificuldades, o senhor, do
DNPM, vai tê-las redobradas, porque ao senhor cabe a responsabilidade de to-
dos os problemas do Brasil inteiro. Muito obrigado.

O DR. ÉLMER PRATA SALOMÃO - Prezado Dr. Jacques, acho que o se-
nhor tem toda razão nessa argumentação. A minha opinião é que os problemas
da garimpagem no Brasil tiveram um curso desmesurado nas últimas décadas.
Primeiro, porque nós não tínhamos uma legislação que espalhasse a realidade
do campo. Existem duas formas de se legislar: uma é aquela clássica do direito
anglo-saxónico, que normatiza a atividade já implantada pela própria sociedade,
e a outra é aquela, que nós usamos, de construir leis que vão determinar como a
sociedade vai se comportar. No caso específico do garimpo, as leis eram tão an-
tigas que a atividade já não mais refletia o que dizia a lei. Então, elas eram im-
possíveis de serem executadas. E, agora, conseguimos fazer uma lei mais inexe-
quível ainda. Agora realmente, complicou, porque se extinguiu a categoria que
deveria estar organizada em cooperativa. O senhor tem toda a razão. Sua análise
jurídica é absolutamente perfeita. O único lugar que ainda diz alguma coisa so-
bre o garimpeiro como profissional é o art. 71 do Código de Mineração, que está
completamente inócuo diante da nova legislação. E uma dificuldade terrível.
Agora, de qualquer forma, temos que admitir que não é possível desconsiderar a
atividade garimpeira no Brasil. Ela é uma forma de produção mineral, agora já
legalizada, porque tem até prioridade, pela Constituição. Eu escrevi uma vez,
num artigo meu, que o garimpo é a favela da mineração. A imagem é exata-
mente esta. Temos favelas na nossa cidade, sabemos que é uma forma de vida
não desejada pelos nossos concidadãos, sabemos que há enormes dificuldades
sociais envolvidas lá, mas não podemos acabar com elas. Quase sempre, sequer
são passíveis de serem urbanizadas, é o mesmo caso do garimpo, que é favela
da mineração. Vamos ter que conviver com esta favela durante muito tempo e
tratar de fazer com que os exploradores dela venham à luz. Esta é a questão
mais séria. A proposta que nós tínhamos para a regulamentação desta lei era a
de que se explicitassem claramente os agentes do garimpo que são, de um lado,
o garimpeiro, que deveria ter uma carteira nacional que permitisse que ele fosse
cadastrado, que identificasse a sua origem, que dissesse onde estava sua família,
e como mostrasse como é que ele poderia ser fixado. Por Outro lado, o empre-
sário brasileiro - que é o cidadão que utiliza o capital ao invés do trabalho, e cuja
atividade é tipicamente empresarial e, se bem instrumentalizada e direcionada
corretamente, com um certo nível de criatividade, é capaz de produzir bons re-
sultados. Agora, misturado ao apelo social do garimpo, desprovido de qualquer
embasamento legal, à margem do recolhimento do seu tributo social como em-
presário, este, certamente, vai ser um elemento pernicioso desse mecanismo to-
do e vai querer ganhar cada vez mais. Então, acho que uma das questões mais
sérias que temos que resolver nesse momento, além de apagar os incêndios do
garimpo, que estão por todo lado, é o de rever esta legislação do garimpo. Já
conversamos sobre isso com os Deputados da Comissão de Minas e Energia, e
eles estão sensíveis a uma argumentação nesse sentido. Acho que agora esta-
mos mais tranqüilos do que à época da Constituinte, para podermos argumentar
com fatos novos e com posições novas a respeito de como é que as coisas
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ocorrem lá e usarmos, pelo menos uma vez, a forma anglo-saxônica de legislar.
Vamos criar uma legislação que seja adequada àquilo que ocorre no campo e
que seja possível de ser exercida para que nós possamos, de alguma forma,
conformar os interesses da mineração organizada e do garimpo àquilo que a so-
ciedade espera: que não briguem entre si, que respeitem o meio ambiente e que
tenham um reflexo social mais positivo do que a mineração até agora tem tido.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Professor Grossi
da UFMG.

O PROFESSOR GROSSI SAD - Meu caro Álvaro, estou encantado com as
suas idéias a respeito do DNPM, mas me ocorreu uma dúvida: como o DNPM
pretende avaliar não só os relatórios de pesquisa mas os pedidos de pesquisa
também, lembrando, dentro desta linha, que pedidos de pesquisa normalmente
sãq feitos, algumas vezes, com tanta rapidez, que até o carimbo do nome do
responsável fica de cabeça para baixo, e serve aquele pedido de pesquisa, para a
água, enxofre, mármore, granito, pedras lunares e coisas assim. Qual seria a
maneira, então, do DNPM avaliar, agora, a seriedade de um requerimento de
pesquisa?

O DR. ELMER PRATA SALOMÃO - A pergunta é muito boa, porque me
permite detalhar um pouco mais sobre o que eu penso de como fazer um re-
querimento de pesquisa. Inicialmente, já foi removida uma dificuldade enorme
que existia com relação ao pedido de pesquisa, que era aquela limitação do fa-
moso art. 26 do Código de Mineração - os advogados me entendem - que limi-
tava a cinco requerimentos de pesquisa para cada substância mineral.

Então, a conseqüência era a seguinte: o minerador era obrigado a criar um
monte de empresas-fantasmas para poder empliar o seu ranking de solicitações,
requerendo as substâncias mais avessas do mundo, sem nenhuma possibilidade
de que o DNPM soubesse exatamente o que o minerador estava querendo pes-
quisar. O DNPM não sabe o que o minerador está pesquisando. O minerador é
obrigado a trabalhar com uma papelada enorme com relação a empresas, etc.,
para poder aumentar seu limite. Como o País não tem estatística de nada, não é
possível julgar aquele documento, a não ser à luz de um cartório. Os projetos de
pesquisa eram analisados sem a confrontação do objetivo do trabalho com a
geologia de campo. O art. 26 está removido. Não são mais necessárias mil em-
presas para requerer aquela área. A segunda coisa que vou fazer é remover o
máximo possível das áreas. Não serão 1.000ha. O minerador tem que requerer
seu próprio projeto. Aí você vai falar que pode chegar um cidadão e requerer o
Estado de Minas Gerais. Está bom. Ele pode requerer. Só que eu, como poder
concedente, vou dizer: "Não, o senhor não vai requerer". Vou simplificar o pro-
jeto de pesquisa. Não quero mais um plano de pesquisa da maneira como esse é
feito. Quero um documento simples, enxuto, onde o minerador me diga o que
ele pretende, que tipo de depósito mineral ele está empenhado em descobrir.
Em segundo lugar, qual é a metodologia que ele vai utilizar. E, finalmente, em
terceiro lugar, qual o orçamento e qual o cronograma. Só isso. Porque, se ele
me falar que vai requerer 50.000ha para pesquisar um veio de quartzo, eu vou
dizer não. Se ele está me requerendo cobre em cima dos arenitos do Norte, eu
vou dizer não. O DNPM tem que retomar seu critério técnico de decisão. Pode
parecer uma coisa difícil, mas se não for feito isso, nós não vamos ter condições
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de fazer o DNPM voltar a ser o gestor do patrimônio mineral.
Nos casos em que não houver dúvida, eu posso conceder aquilo na hora,

sem problema nenhum, se estiver tudo dentro do razoável. Posso até imaginar
um sistema em que, se estiver tudo bem, voú apertar um botão aqui e vai sair na
impressora a minuta do alvará. Não há nenhum problema quanto a isso. Eu vou
dizer que, se tudo estiver bem, se o geólogo que for ver seu plano concordar,
tudo bem. Agora, eu vou querer, dentro de um prazo de seis meses, um projeto
técnico com locação de recursos, com equipe técnica, com objetivos, com dados
de campo, com cronograma e orçamento e ele vai pagar ao DNPM a vistoria
pelo trabalho e eu vou acompanhar o trabalho dele mesmo. E aí que reside a fis-
calização. Ele vai ser obrigado, a cada 18 meses, a descartar 50% de sua área e
vai pagar-me uma taxa de ocupação do alvará.

Então eu tenho agora todos os instrumentos de gestão - rapidez na con-
cessão do título e responsabilidade na execução do trabalho.

Basicamente, Grossi, passa por ai a idéia. Tudo isso está mais ou menos
delineado no anteprojeto do Código de Mineração, que é da Deputada Raquel
Cândido, mas que tem como base um trabalho feito por uma comissão, em
1985, logo no começo do Governo do Ministro Aureliano Chaves, a qual produ-
ziu um anteprojeto de código de mineração que, no meu ponto de vista, é um
ótimo documento para se começar a discutir. A Raquel Cândido aproveitou esse
documento fazendo pequenas adaptações. A gente, naquele tempo, já tinha pre-
parado o Código para todas essas coisas que eu estou falando hoje, e parece que
o Dr. Aureliano não quis enfrentar o negócio, que acabou ficando meio parado.

Acho que, com pequenas modificações, com uma maior adequação na
forma de análise, a gente muda a figura das coisas. E o relatório de pesquisa
também não pode ser analisado em última instância e o técnico ir ao campo fa-
zer inspeção do relatório de pesquisa. O relatório de pesquisa tem que ser
acompanhado desde o começo, desde a geologia, desde as metodologias. O
DNPM deve estar no campo, não fiscalizando o mirierador, mas co-participando
do trabalho, porque o DNPM tem a obrigação de dar informações ao minerador.
Ao mesmo tempo, ele tem que coletar as informações para divulgar entre os
mineradores. Tem que trabalhar no nível das minas, porque é a geologia das
minas que fornece instrumentos para você prospectar melhor.

Essa é a visão, em rápidas palavras, do que será o novo requerimento de
pesquisa do DNPM. E uma coisa simples, que pode ser fornecida em dois dias.
Vamos, inclusive, acabar com algumas aberrações. Digo isso, porque acho real-
mente um absurdo. O minerador tem que pagar uma taxa de publicação de al-
vará. Todo mundo está habituado a pagar essa taxa. E uma taxa comum, todo
mundo concorda, etc. Mas vocês não sabem de algumas coisas. Para o minera-
dor pagar essa taxa de publicação do alvará, o DNPM faz uma publicação no Diá-
rio Oficial, convidando-o a pagar a taxa em 30 dias. Aí, nesse prazo, ele deve ir ao
DNPM apanhar uma guia de recolhimento, ir ao Banco do Brasil, fazer o reco-
lhimento da guia, voltar ao protocolo do DNPM, fazer um protocolo para infor-
mar ao DNPM que ele fez o pagamento. Essa papeleta vai ser anexada ao pro-
cesso e só depois, então, o processo vai ter a minuta do seu alvará em curso.

A situação é mais ou menos a seguinte: cerca de 30% dos pedidos de pes-
quisa deixam de se transformar em alvará, apesar de todo o trabalho que o
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DNPM teve para estudá-los, porque o minerador não viu a publicação no fliário
Oficial; pagou o taxa, mas esqueceu-se de recolher o protocolo; protocolizou
num distrito e por alguma razão sumiu e não foi feita a juntada no outro distrito;
enfim, as coisas estão por aí. Como é que se resolve o problema dele? Da forma
mais simples e econômica possível, extinguindo-se a taxa, porque o dinheiro
que o DNPM gasta para movimentar uma máquina, em meses, vários cadastros
no computador, com protocolos, tempo, perdas, etc., paga cem vezes a pequena
taxa de publicação de alvará que o minerador tem que pagar. Então, essa taxa
vai ser simplesmente extinta. Se a Lei permitir, tudo bem; se a Lei não permitir,
nós vamos fazer um bypass na Lei. Sob o ponto de vista de racionalização e de
economia, o DNPM se propõe a pagar a taxa de publicação do alvará. Enfim, são
pequenas coisas que podem ser resolvidas internamente no órgão.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO)— A palavra continua
livre para os debatedores.

O DR. JOÃO CARLOS - João Carlos, representante do CREA-MG, geólo-
go da tâmara de Geologia em Minas.

Colega Elmer, eu gostaria de tirar uma dúvida: Com todos esses mecanis-
mos da Lei a que você se referiu, você acha que também seria possível acabar
com a figura do leigo ou aproveitador que requer áreas e negocia com empresas
ou de alguns leigos que se aventuram no setor mineral?

O DR. ELMER PRATA SALOMÃO - João Carlos, para lhe ser bastante sin-
cero, eu não creio que esse seja um problema sério. Se o DNPM conseguir esti-
mular a fiscalização dos trabalhos e conseguir melhorar a forma desses reque-
rimentos, o meu ponto de vista é que nós deveríamos permitir a negociação de
todos os títulos minerários, livremente. Hoje, por exemplo, o alvará de pesquisa
é vedado a negociação pelo Código de Mineração. Isso só é possível por suces-
são comercial, etc.

Sob o meu ponto de vista, você poderia negociar um mero protocolo. E
um direito que você tem, que está de alguma forma assegurado, ainda que seja
de prioridade, e nada impede que você negocie esse direito com uma empresa
de mineração, até como uma forma de participação dos prospectores leigos no
processo minerário, como existe em quase todo o mundo. Só que, em alguns
outros países, eles recebem o que chamam de prêmio de descoberta. E no Bra-
sil, nós não temos a figura do prêmio de descoberta. Mas nós temos ainda
enorme áreas Invias, onde ainda é possível tropeçar num depósito mineral. Pa-
rece brincadeira, mas, de repente, você tropeça numa jazida do tamanho de Bom
Futuro, em Rondônia, que hoje é um enorme garimpo, mas que é, certamente,
uma das maiores jazidas de estanho do mundo, em plena província estanífera.
Depois de mais de 20 anos de exploração, você ainda acha o citado minério. As-
sim como nós achamos Carajás, assim como nós achamos o alumínio de Trom-
betas, assim como nós achamos Pitinga, ainda existe no Brasil a expectativa de
que você possa eventualmente encontrar descobertas minerais promissoras.
Então, quando isso se dá por parte de um leigo, acho que tem que ser dado a ele
o direito de vender sua descoberta, desde que ele não tenha condições técnicas
de levar aquilo adiante. E essas condições técnicas serão facilmente verificadas.
O que nós vamos fazer é encolher o tempo que hoje decorre entre a concessão
do alvará e o tempo em que o DNPM vai se dar conta do que já faz alguns anos
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que aquilo está parado. A idéia é exatamente inverter essa situação. Ao cabo de
18 meses, será obrigatoriamente descartada a metade da área requerida. Isso
poderá ser feito a partir de uma vistoria do DNPM e, se nada tiver sido feito, nós
vamos forçar o descarte de tudo. Uma coisa que nós temos que dizer - e eu
sempre insisto nisso, porque é uma mudança de conceito fundamental - é que o
DNPM é o gestor do patrimônio mineral, e a ele compete a concessão. Sempre
que essa concessão não for do interesse nacional, ela não será dada. Acho que
esta é uma questão fundamental. Agora, o que é preciso é que o minerador
confie em que órgão não vai fazer bandalheira. Isto é uma coisa que tem que ser
absolutamente cristalina. Os critérios pelos quais essa autoridade será exercida
são critérios transparentes, do conhecimento de todos, e a autoridade que exer-
ce esse poder tem que estar vulnerável às críticas e à justiça, para que isso possa
ficar bem claro, para que não possa haver dúvida. Acho que é uma questão fun-
damental, mas nós vamos imaginar que o requerimento de pesquisa, agora
constitucional pode ser negociado - pelo menos o alvará - porque na Constitui-
ção há uma parágrafo dizendo que não serão transferidos os direitos sem a
anuência do órgão concedente. Pressupõe-se que com anuência, serão transfe-
ridos. Há evidentemente, a necessidade de uma regulamentação dessa parte da
Constituição, para que se possa tratar com transparência a questão da negocia-
ção dos direitos minerários.

O que não é conveniente, João Carlos, é deixar as coisas ficarem debaixo
da moita. O cidadão tem uma área, negocia "por baixo do pano" com uma em-
presa, o DNPM não tem a referência de quem efetivamente está trabalhando na
área, etc. Aí, não. Vamos clarear as coisas, porque depois que estiver tudo claro,
fica tudo fácil de resolver.

O DR. JOÃO CÉSAR FREITAS PINHEIRO - João César Freitas Pinheiro,
Geólogo, Superintendente de Mineração da Secretaria de Indústria, Mineração e
Comércio.

Colega Elmer, você disse que se tivesse havido a sistematização das infor-
mações geológicas nos processos que estão no DNPM de relatórios de pesquisa,
nós já teríamos por volta de 18% do território nacional conhecido.

Como é que você vê essa sistematização, em termos de formação do servi-
ço oficial de geologia, e como vai ser o repasse do DNPM para o CPRM Pelo
que eu entendi, vai ser esse o serviço oficial de informações geológicas. Que ti-
pos existirão de informações que possam ser consideradas sigilosas ou não?

O DR. ELMER PRATA SALOMÃO - Como postura pessoal, acredito que
não há razão para informações de natureza geológica serem sigilosas. Mapas
geológicos têm que ser mapas de informação pública. Esse é um conceito do
qual eu não me afasto. Uma concessão mineral que está sendo mapeada tem de
gerar algo mais além da mera retribuição em minérios para quem está mineran-
do. E obvio que o DNPM poderá, em casos particulares, estudar com o minera-
dor a possibilidade de retardar, ou mesmo de segurar, a informação geológica,
se isso representa algum tipo de necessidade premente. Posso dar alguns
exemplos: Se você está pesquisando uma área de ouro na iminência de ter al-
guma invasão garimpeira, é óbvio que eu não vou divulgar o mapa geológico da
área, porque, se não, vou entregar o ouro para o garimpeiro. São situações es-
pecíficas, e cabe ao DNPM decidir.



A geologia do DNPM deverá funcionar num sistema de duas mãos. A idéia
é que os geólogos do DNPM, após treinamento - que já está inclusive providen-
ciado - façam o acompanhamento do mapeamento geológico das concessões,
com o objetivo de: 1 - levar ao minerador a conceituação da geologia regional,
para que ele que, às vezes, está trabalhando num quadradinho de 1000ha, ou de
2000ha, possa saber onde aquela geologia de detalhe ou aquela litologia de de-
talhe que ele está mapeando se enquadra no contexto regional. Isso pode ser
altamente importante para você programar os seus furos de sondas, para você
saber em que contexto geológico, em que contexto metalogenético você se situa
naquela área. Em contrapartida, esses mesmos geólogos vão trazer essas infor-
mações de detalhe de cada área para o serviço geológico nacional, de modo que
esse possa ir melhorando progressivamente o seu conhecimento das unidades
regionais. Uma vez concluído o trabalho, deverá ser produzido um mapa geoló-
gico com critérios de cartografia e de padronização especificados para que você
possa uniformizar a informação. Ao DNPM caberá fazer a união, o acoplamento
de áreas contíguas que estão sendo trabalhadas por empresas diferentes, even-
tualmente com geólogos diferentes, a uniformização da qualidade de informa-
ção geológica que os mineradores estão fazendo e a composição desses mapas
de tal forma que sejam traduzidos em folhas, cabendo ao serviço geológico na-
cional fazer a complementação entre as áreas mapeadas e as que, eventual-
mente, não têm interesses minerais, para que você possa ter os detalhes. Acho
que é uma coisa muito simples; é uma função de bureau de Minas, como o
DNPM deve funcionar e dá, inclusive, um novo sentido aos geólogos do DNPM,
que vão ter uma nova feição de trabalho bem mais interessante.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Com a palavra, o
Dr. Elcio Cambraia, Assessor Jurídico da METAMIG.

O DR. ÉLCIO CAMBRAIA - Dr. Élmer, nós gostaríamos de uma palavra
sua a respeito da utilidade ou da coexistência das empresas estaduais de mine-
ração, como entidades necessárias à complementação dessa ação governamen-
tal central, em torno dos deslanches da mineração no País - considerando que a
legislação mineral exige que a atividade seja praticada por empresa de minera-
ção e não por qualquer órgão público ou da administração centralizada - e a
respeito da importância delas, no sentido do fomento através de associações ou
de joirn' venture ou de outras empresas, sobretudo com empresas do setor priva-
do. Essa é a primeira pergunta.

A segunda, relaciona-se com o art. 43 do Ato das Disposições Transitórias
da Constituição Federal. Diante da nova concepção económica do País, como fi-
cará, por exemplo, a ética do DNPM, com relação a maior ou menor rigor no
cumprimento das disposições do art. 43, no Pais como um todo?

O DR. ËLMER PRATA SALOMÃO - Estou preparando-me para enfrentar
o art. 43. Tenho dito que não se pode começar a trabalhar nele porque o com-
putador está fora do ar, mas isso não é verdade. Estou empurrando esse pro-
blema um pouco para a frente porque quero dedicar-me em tempo integral e,
no momento, tenho outras prioridades mais complicadas. Já que os prazos da-
dos pela Lei já foram esgotados, vou assumir a responsabilidade de empurrar
para a frente essa questão.

Com relação ao art. 43, vou solicitar a cada distrito que retome a sua lista
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de áreas inativas que já foi feita e faça uma revisão. Revisão essa que deverá ser
feita a partir de critérios explícitos que vão ser emanados da sede, para que haja
uma uniformização de comportamentos em todos os distritos. O que eu percebi
é que há uma grande gama de interpretaçãb do art. 43 e como não houve ne-
nhuma orientação específica para os distritos, cada um seguiu a sua própria in-
terpretação. Eu quero uniformizar essa orientação. É a função da sede assumir a
responsabilidade e determinar claramente para os seus distritos quais os crité-
rios fundamentais para análise de uma área e para determinar se esta está ou
não inativa. Isso está sendo preparado, deverá retornar aos distritos junto com
suas listas. Vários distritos já tomaram iniciativa de fazer revisão. Estão anali-
sando novamente e verificando tudo com calma.

Com base nessas premissas que vão ser estabelecidas, as listas dos distri-
tos serão fechadas. Não cabe ao DNPM ser mais ou menos rigoroso com uma
norma constitucional. Essa norma constitucional diz claramente: "tornar-se-ão
sem efeito na data de aniversário da Constituição as concessões inativas". Cabe
ao DNPM determinar claramente qual o seu conceito de inatividade. Como já
tem um longo trabalho anterior feito de solicitação de informações, de protocoli-
zação de documentos, de relatórios, etc., acho que o trabalho do DNPM está
simplificado.

Um dos critérios que espero poder utilizar é o de avaliar não o processo
mas o projeto. Há casos em que o projeto está bem, mas alguns processos não
estão. Se eu puder uniformizar esse comportamento de tal maneira a analisar o
projeto de mineração e não o processo, já faço um grande avanço no sentido de
caracterizar o que está ou não inativo. Fora isso, uma vez publicadas as listas de
inatividade, nada há a fazer a não ser a apresentação dos recursos convencionais
ao nível administrativo, que cabe a todo minerador, e, finalmente, dos recursos
judiciais.

Eu acredito que nós vamos ter bastantes problemas e já posso adiantar al-
guns para vocês irem pensando neles, porque são complicados, e eu não tenho
soluções para eles no momento.

Existem mineradores que começaram a trabalhar nas suas áreas ou pros-
seguiram o trabalho após o aniversário da Constituição. Como já se passaram
vários meses depois disso, sem que o DNPM se tivesse manifestado, há casos,
que eu conheço, de o cidadão estar praticamente com a mina pronta, embora ele
esteja na lista dos inativos, porque na época da Constituição ele estava inativo, e
estar usando esse aceleramento de investimento como uma forma de justifica-
ção. Infelizmente, essa é uma questão jurídica absolutamente clara. Todo e
qualquer serviço executado nas áreas após a data fatal da Constituição não po-
derá ser considerado em termos de defesa, porque a Constituição é bastante
clara. Eu não posso abrir exceção. Deveria ter um critério um pouco mais alásti-
co porque o que interessa ao DNPM é colocar as áreas em atividade. Se por al-
guma razão há investimentos numa mina antes inativa, eu gostaria de poder se-
gurar o processo. Mas, eu não encontrei uma forma jurídica de procedimento.
Esse é um problema que os mineradores têm, o DNPM tem e nós vamos ter que
resolvê-lo juntos. Eu já alertei isso ao IBAMA, numa reunião específica que ti-
vemos. Esse é um dos problemas do art. 43 que nós vamos ter que solucionar.

O outro caso é mais simples. No meu ponto de vista, como uma boa parte
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dos distritos fizeram vistorias nas áreas em andamento, o parecer técnico do en-
genheiro de minas que esteve na área é um documento determinante na análise
do DNPM. Se o geólogo ou engenheiro atesta que a área, naquele tempo, estava
paralisada, a menos que haja uma comprovação definitiva em contrário, o
DNPM tem que levar em consideração a opinião do seu técnico. São cerca de 12
a 15 mil processos que hoje estão listados na situação de inatividade. E óbvio
que será um trabalho gigantesco. O DNPM tem que retornar com essas áreas de
iniciativa privada, num prazo de dois anos. Se nós imaginarmos, por exemplo,
12 mil processos retornando, vai significar um descarte mensal entre licitações e
colocações de disponibilidade da ordem de 500 por mês nos próximos dois anos.
E um trabalho brutal, O DNPM tem que se preparar para isso porque a tarefa é
difícil. Já estou estudando as primeiras minutas da forma de licitação, porque eu
quero ver se a simplifico e evito um problema que, inevitavelmente, acontecerá.
Isso foi alertado e eu vivo dizendo isso. Quando o DNPM coloca em licitação
uma área para pesquisa, não há critério de julgamento. Dois profissionais de mi-
nas, tecnicamente instrumentados, constróem dois projetos que podem ser di-
ferentes na forma, mas absolutamente equivalentes no conteúdo, porque a
maior parte dos trabalhos da pesquisa deve ser prevista em função da interpre-
tação geológica ou de hipóteses de trabalho, que ficam a critério de cada um.
Elas podem ser concorrentes, coerentes e é extremamente difícil o DNPM deci-
dir quem poderá fazer o melhor trabalho. Não meço essas coisas pela quantida-
de de dinheiro aplicado. Talento não tem nada a ver com riqueza. Temos que
modificar e considerar esse como um dos critérios apenas, mas não como um
critério definitivo. Eu tenho absoluta certeza de que, se as áreas interessantes
forem colocadas em disponibilidade e se houver duas pessoas concorrendo e
uma perder, esta entrará na Justiça. Os exemplos estão ai. Em todas as licitações
que o DNPM fez até hoje nunca houve uma que passasse "batido", a não ser
que a área não prestasse.

O DR. ÉLCIO CAMBRAIA - Eu gostaria de que o senhor levasse em consi-
deração, na segunda resposta, aquela famosa "curva da morte" que todos nós
conhecemos e que existiu com relação à administração federal, quando os recur-
sos da União eram bastante parcos e os Estados entraram com suas ações re-
gionais e salvaram grande parte da mineração neste País.

O DR. ÉLMER PRATA SALOMÃO - Com relação aos sistemas estaduais
de mineração, nós temos que considerar que eles foram instituídos ao longo do
tempo nos Estados e continuam sendo instituídos até hoje. Existem Estados,
como o Pará, que acabaram de criar empresas de mineração contrariando expe-
riências de décadas como a da METAMIG, de Minas Gerais. Essas empresas es-
taduais, a meu ver, na situação do Brasil, hoje, deveriam ter uma função política
muito relevante. Eu não considero importante o investimento prévio da empresa
de mineração no risco, para depois oferecer a jazida à iniciativa privada. Isso
traz, no meu ponto de vista, dois problemas intrínsecos. O primeiro é a possibi-
lidade de acomodação de capitais privados, que poderiam ser usados para a
criação de tecnologia de exploração mineral e que estão, na verdade, dependen-
do de licitação de áreas para seu investimento na mineração. Houve uma época
em que nós tínhamos dinheiro no Estado suficiente para empregar uma parcela
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no risco da mineração e, em contrapartida, auxiliar o minerador. Esse é um dos
riscos intrínsecos. O outro risco intrínseco é que, como as empresas estatais re-
cebem normalmente dotações orçamentárias - e eu tenho acompanhado algu-
mas trabalhando e tenho visto que não há uma relação de custo/benefício no in-
vestimento em exploração mineral - eles são, às vezes, mais lentos do que a ini-
ciativa privada e, às vezes, não há uma correspondência entre aquilo que se
gasta numa área e a efetiva resposta em termos de jazida. Mas, tudo isso pode-
ria ser resolvido com gestão, com diretriz política definida. Mas, o que eu vejo de
importante nas empresas estaduais de mineração é uma complementação do
trabalho dos serviços federais, talvez em outra escala, mas uma complementa-
ção de investigação tecnológica, de trânsito de tecnologia para as pequenas e
médias empresas de mineração de fazerem com a tecnologia mineral, desde as
técnicas de mapeamento geológico até as técnicas de produção mineral. Não
confundir tecnologia mineral com beneficiamento mineral, o que tem sido co-
mum no Brasil de hoje. Uma coisa não tem nada a ver com a Outra. São partes
do mesmo processo, mas o que eu vejo, na função política dos organismos esta-
duais de mineração, é, primeiro, o apoio ao uso das matérias-primas minerais
pelas prefeituras do interior. Quem anda pelo interior do Brasil vê a necessidade
de gerar empregos; ruas esburacadas, e o prefeito batalhando para conseguir
verbas para asfaltar as ruas. No entanto, quem viaja pela Europa, em Paris, por
exemplo, que é uma cidade com mais de mil anos, vê que ela está calçada com
pedra de cantaria, e seu calçamento, embora suportando o tráfego pesado, está
intacto. O calçamento de paralelepípedo, que foi usado no Brasil, deu lugar ao
asfalto caro e importado, e, devido a isso, temos, talvez, a maior reserva mundial
de cantaria, fácil de cortar e de montar, que pode gerar mão-de-obra para todo
o interior brasileiro, possibilitando que cada vila mais longínqua possa ter o seu
calçamento, possa usar o seu quartzito no revestimento de suas casas mais sim-
ples; possa usar areia e cascalho, de um modo econômico, para melhor constru-
ção de suas habitações populares. Esse é um trabalho político da maior impor-
tância, com o qual deveria competir a empresa estadual de mineração: ligar-se a
um município; levar para lá o apoio tecnológico, incentivando o uso correto das
matérias-primas minerais disponíveis nesses municípios.

A segunda questão que acho muito importante abordar é com relação a
maior parte das empresas estaduais de mineração, que, hoje, vivem um impasse
muito severo com a extinção do IUM. A maior parte delas perdeu uma quanti-
dade substancial de receita e, hoje, debatem-se com problemas de receita muito
sérios.	 -

O DR. ELMER PRATA SALOMÃO - No meu ponto de vista, não há tempo
para que essas empresas mais jovens, que não têm recursos, que não têm um
cartel de jazidas nas mãos, possam formar esses cartéis e, através deles, sobre-
viver.

Então, a conversão dos objetivos das empresas estaduais de mineração
para funções sociais e políticas mais específicas, em nível dos municípios, em ní-
vel da produção de matéria-prima, não é econômica do ponto de vista imediato
da mineração, mas é econômica do ponto de vista do retorno social e de im-
postos pagos ao Estado. Posso dar um exemplo: a exploração de pó de calcário
ou de jazidas de fosfato de baixo teor, que, sob o ponto de vista de mineração

244



convencional e privada, pode não ter significado, mas que, aplicada correta-
mente na agricultura dos municípios, vai fazer com que se melhore o nível de
renda.

Em contrapartida, o Estado, tendo aplicado o seu dinheiro ali, vai receber o
seu retorno por outra via.

Essa visão política da empresa de mineração parece-me essencial nesse
momento crucial que estão vivendo, sem recursos e com dificuldade em transi-
tar com a sua proposta de simplesmente fomentar a iniciativa privada, a fim de
se conseguir verba dos Governos Estaduais.

Por outro lado, acho que a BEEMIN tem uma grande função, pois tenta
uniformizar os objetivos dessas empresas estaduais, que vão desde a exploração
de carvão da CRM. no Sul, até mapeamentos geológicos básicos, em outros Es-
tados, ou exploração mineral competitiva, com iniciativa privada, em algumas
áreas.

Eventualmente, a uniformização dos objetivos e a volta deles a uma função
mais p»olítica pode significar, para as empresas estaduais de mineração, não só a
sua inserção plena num modelo mineral brasileiro mais abrangente como, prin-
cipalmente, a sua sobrevivência. A realização de trabalhos efetivos e a conserva-
ção de equipes treinadas devem fazer parte desses objetivos.

Inicialmente, gostaria de dizer ao Deputado Delfim Ribeiro e aos demais
membros desta Comissão que nós temos um documento elaborado pela CO-
NAGE - Comissão Nacional de Geólogos -, que congrega todas as associações
de geólogos do Brasil. Esse documento foi feito no inicio deste ano e se chama
"A Geologia, os Recursos Minerais e o Novo Governo da República - Proposta
dos Geólogos do Brasil". No final desta reunião, entregaremos uma cópia desse
documento a V. Exa. e ao Deputado Gil César. Informamos ao Plenário que
existem outras cópias para serem distribuídas.

Trata-se de um documento bastante extenso, que trata de praticamente
todos os assuntos inerentes ao setor mineral, desde os levantamentos geográfi-
cos básicos, passando pelo meio ambiente, pelo problema do garimpo e da mi-
neração em terras indigenas e outros.

Gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Elmer concernente a essa reestru-
turação do DNPM, com o fim de acompanhar projetos e não processos, acom-
panhar constantemente o geólogo, o mapeamento e a pesquisa como um todo,
durante todo o período dos trabalhos: como está a equipe de geólogos do
DNPM? Quantos geólogos tem a sua equipe? Essa equipe, hoje, tem condições
de executar esse trabalho ? E quanto à idade dos profissionais? Há intenção de se
realizarem concursos e treinamentos? Como está a questão dos recursos huma-
nos para se executar essa política?	-

O DR. ELMER PRATA SALOM ÃO - O DNPM tem, hoje, cerca de 24 geó-
logos distribuídos em todo o País, dos quais uma grande parte encontra-se na
sede. O Padilha tocou em um ponto essencial: o último ingresso de pessoal no
DNPM foi em 1985, e o órgão tem cerca de 18% do seu pessoal egresso de 1985.
Fora disso, a média de idade já deve estar superior a 35 anos. Naturalmente, es-
se órgão está precisando de oxigenação.

Acho que o geólogo deve realizar a sua tarefa no campo. Lá, ele é senhor;
sentado no gabinete, não. Infelizmente, por questões várias, parte dos geólogos
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brasileiros entendeu que subir na profissão era arranjar um gabinete onde se as-
sentar. Isso trouxe conseqüências muito sérios. Para isso, há uma razão históri-
ca: a minha geração - estou fazendo 25 anos de formado este ano - está chega-
do em nível de gerência e de diretoria só agora. Quando eu me formei, éramos
menos de 1000 geólogos; de repente, a geologia foi descoberta, e todo o mundo
começou a contratar geólogos: O DNOCS, a PETROBRÁS, o DNPM, etc. E bas-
tava que um geólogo se destacasse no campo, como profissional, para ser, ime-
diatamente, levado para uma posição de gerência, porque não havia gerente. A
pirâmide estava só na base. Não havia gerência nem direção.

Boa parte da nossa geração não teve tempo para se treinar. Fomos cha-
mados a postos de direção, a postos de gerência muito cedo, antes de termos a
prática de campo necessária para isso. De certa forma, isso prejudicou um pouco
toda uma geração de geólogos. O Grossi, como eu, não tem curso de pós-gra-
duação. Não temos curso de especialização em coisa alguma; nunca nos foi pos-
sível fazer esses cursos.

Hoje, você não tem esse problema, porque já existe a pirâmide consolida-
da e uma geração capaz de ser preparada tecnicamente para ocupar essas posi-
ções. Já existe uma geração intermediária capaz de ser treinada para assumir
postos de direção.

Estamos fazendo um quadro ideal para o DNPM, embora a Lei de Diretriz
Orçamentária diga que temos de nos conformar com um modelo do passado.
Mas não vamos concordar com isso e vamos brigar. Estamos colocando num
quadro ideal aquilo que achamos necessário fazer para cumprir as funções do
DNPM e vamos ao Congresso brigar por mais orçamento, por mais funções e
por mais gente.

Paralelamente a isso, precisamos aproveitar o enorme potencial do pes-
soal no DNPM. Posso garantir que os nossos geólogos têm um potencial enor-
me, têm um nível de vivência que dificilmente vamos conseguir obter treinando
o pessoal. Esse pessoal vai ser reciclado numa grande velocidade, pois vamos
treinar "pivôs" em cada uma daquelas áreas, os quais, por sua vez, no decorrer
do serviço, vão treinar mais duas ou três pessoas. Quer dizer, fazer um sistema
de trigo no tabuleiro de xadrez para ver se, a curto prazo, conseguimos uma ca-
pacitação média, interna.

A partir daí, o órgão já deverá ter implantado um plano de aperfeiçoa-
mento de pessoal envolvendo não apenas o pessoal novo. O DNPM mantém
uma série de convênios com organismos internacionais, com o Canadá, o Japão,
etc., o que permite, com muita facilidade, a troca de pessoal para fazer cursos.
No entanto, se você não tiver uma política de pessoal definida, o pessoal vai lá,
faz o curso e depois volta para um lugar onde não usa nada do que aprendeu.
Vamos evitar que isso aconteça. Ninguém mais vai sair do País ou fazer qual-
quer curso que não esteja diretamente relacionado com a sua atividade-fim,
para não perder tempo e dinheiro.

Então, o plano de formação de pessoal começa com um plano emergencial
para treinar rapidamente o pessoal da casa, para que assumam as novas fun-
ções, a curto prazo. Esse plano será complementado com um plano definitivo de
formação de pessoal que vai envolver, evidentemente, uma relação direta entre
o treinamento e a atividade-fim.

246



Particularmente, sou um defensor intransigente do treinamento, pois acho
que não se pode cobrar de um profissional o resultado de seu trabalho, se pre-
viamente você não ensinou nem informou precisamente o que ele devia fazer, o
que se espera dele.

Essa é uma regra mais ou menos comum em todos os lugares. Você colo-
ca a pessoa para trabalhar e depois sai cobrando. Só que você não disse exata-
mente o que ela tinha de fazer. Depois, chama o sujeito de "burro", porque ele
não pensou como você. Posso dizer isso porque já ocorreu comigo pessoal-
mente.

O essencial do treinamento é você dizer para a pessoa: "Você tem de fazer
essa tarefa, e eu espero de você esse resultado." Aí, ele estará instrumentado
para fazer a tarefa, e você terá autoridade para cobrar o resultado. Essa é a única
maneira que você tem para resolver essa questão.

O DR. EVALDO GARZON - Dr. Elmer, se nós atentarmos para esse tripé
fundamental, que é constituído de recursos tecnológicos, recursos financeiros e
vontade política, nós estaremos, provavelmente, percebendo um desejo que,
certamente, se transformará em vontade. Isso é o que se tem inferido, pela sua
exposição. Certamente, já existe essa vontade política do DNPM. Os recursos
tecnológicos seriam traduzidos pela capacitação tecnológica - recursos huma-
nos. Mas faltam os recursos financeiros. Qual a perspectiva de drenagem do
quantum satis para a execução de suas propostas, haja vista que a proposta or-
çamentária que contemplou o DNPM ano passado corresponde a aproximada-
mente três por cento da verba do antigo Ministério das Minas e Energia? Sabe-
mos que esta é a menor parcela de recurso destinada à área, desde 1975.

Existem trás fatores fundamentais para a resolução dos grandes proble-
mas nacionais. E a trilogia: "DDD" - desgigantização, desburocratização e des-
regulamentação. Com esse enfoque, o DNPM será fortalecido. Mas, como fun-
cionaria em relação à delegação de poderes para os departamentos regionais?

O DR. ÉLMER PRATA SALOMÃO - O DNPM tem uma dotação orçamen-
tária para 1990 de aproximadamente U$40.000.000,00, dos quais mais ou menos
U$13.000.000,00 são para investimentos, e o resto, para custeio. Uma boa parte
do que estou dizendo não demanda muito capital, demanda muito mais vontade
e movimentação interna. Reconheço que o problema do dinheiro é sério, mas
não estou preocupado com ele. Em agosto, vamos ter uma revisão orçamentária
e vamos ter de mostrar serviço. E muito difícil você pedir dinheiro, a pessoa per-
guntar o que você vai fazer com ele e você não ter resposta. E claro que você
não vai receber dinheiro. Com toda essa modificação que estamos propondo e
as atribuições adicionais que foram dadas ao art. 43 da Constituição, com a na-
cionalização parcial da mineração.

Quanto à questão da organização garimpeira, que são os serviços adicio-
nais que, obrigatoriamente, o DNPM tem que promover, nós vamos poder ar-
gumentar, em nível de Congresso Nacinal, mostrando serviço, mostrando obje-
tividade, que nós podemos ser premiados com um pouco mais do orçamento.
Mas, de qualquer forma, eu ainda espero em curto prazo recursos que nos vão
auxiliar bastante: uma estimativa da ordem de 10 milhões de dólares carreados
pela taxa de compensação financeira das minerações, numa estimativa global
aproximadamente de 87 milhões de dólares que deverão ser arrecadados por
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ano. Nessa taxa, em cima do valor da produção mineral, o DNPM deve ficar com
12% aproximadamente, quer dizer, é alguma coisa como nove ou dez milhões de
dólares.

Eu entendo que, no início, a fiscalização desse negócio vai ser difícil, vai
haver muita sonegação, vai haver muita complicação. Você não pode aplicar o
fator bruto em cima da produção mineral, assim, podemos dizer: se a gente con-
seguir arrecadar alguma coisa como 60% disso, de qualquer forma vão ser uns
seis milhões de dólares que podem ser contabilizados na estrutura do DNPM.

Nas taxas de ocupação das áreas, as quais nós vamos passar a cobrar em
breve, a expectativa do quadro atual, nas taxas atuais, é aproximadamente de 15
milhões de dólares de ingresso. Mas eu não concordo com isso e estou discutin-
do isso nos níveis convenientes. Porque acho que houve uma certa disfunção na
hora de estabelecer essas taxas, ou seja, a portaria que regulamentou essa taxa
estabeleceu aqueles critérios por área mapeada. Primeiro, com esse critério, eu
também não concordo, porque se estabelece um critério dinâmico para cobrança
em cima de uma taxa. Critério para cobrança de taxa tem de ser estático. Quem
paga tem de saber quanto paga, quem recebe tem de saber quanto recebe.

Quando você estabelece critério de cobertura de mapeamento, a cada no-
vo projeto de mapeamento geológico que eu coloco em cima da área, eu mudo
o valor da taxa. Depois deve ser necessário fazer um enorme programa de com-
putador, porque existiam centenas de áreas que caíam na junção de dois ou três
projetos, e o computador saía calculando 40,4% em escala para 50 mil, 22,9% em
escala para 100 mil, para poder fazer a composição de quanto se vai pagar.

Dai, só depois que eu estive lá dentro do DNPM é que fui entender porque
era o DNPM que tinha que emitir a guia para o minerador pagar, porque não me
passa pela cabeça o minerador saber quanto ele tem de área. Calcula quanto de-
ve e paga. Mas não é o DNPM que tem de calcular, porque um computador tem
de fazer isso. Há várias áreas que caem na junção de vários projetos.

Eu acho que, quando se pensou nisso, pensou-se naturalmente em valori-
zar o mapeamento geológico do Brasil, etc. Mas eu acho que não é por aí. Te-
mos que simplificar a nossa vida e a do minerador também. Então, eu vou rever
essa portaria para que a cobrança de taxa seja uma cobrança simples. Você vai
pagar tanto por hectare, e acabou-se.

O segundo ponto é que eu acho que, como o DNPM padece cronicamente
de recursos, de repente, aquilo que foi concebido para ser um instrumento de
gestão - e nós toda a vida brigamos por essa taxa, porque essa taxa é um ins-
trumento de gestão - é uma forma de acelerar o custo das áreas, uma forma de
concentrar investimentos em menos áreas e adicionalmente trazer algum recur-
so para o DNPM, mas isso não é um instrumento de arrecadação.

Então, eu não vou drenar 15 nem 20 milhões de dólares da exploração mi-
neral, que podiam estar sendo aplicados na oferta de empregos para geólogo e
na descoberta de depósitos de minerais, para dentro do DNPM de forma ne-
nhuma. Não é essa a função da taxa. Então, essa taxa vai ser revista. É uma coisa
difícil porque, depois que você a estabelece para o Governo, você falar que vai
cobrar menos, é complicado, mas vou revê-ia no que for possível, para poder
diminuir essa taxa.

248



Eu imagino arrecadar menos do que 15 ou 20 milhões de dólares, tal como
está previsto. Vamos admitir que eu arrecadasse mais seis milhões de dólares e,
então, eu teria uma receita visível adicional do DNPM este ano aproximada-
mente de 12 a 15 milhões de dólares, dependendo de as coisas andarem bem. O
minerador vai pagar as vistorias, e eu também vou rever aquela portaria maluca
da vistoria, porque ela é inexequível, mas o minerador vai ter que prover as vis-
torias de campo do DNPM. Eu estou dimensionando as minhas equipes para
que uma equipe-padrão possa, pelo menos duas vezes por ano, visitar todas as
concessões minerais do distrito. Então, uma das despesas complicadas, que é
esse negócio de o geólogo estar se móvendo no campo para fazer vistoria sem
dinheiro, sem carro, sem nada, o minerador vai cobri-ia.

Acho que com isso eu consigo, pelo menos por este ano, transitar com es-
ses projetos que tenho, sem grandes dificuldades. Se eu conseguir um reforço
de receita em cima desse negócio aqui, se sair dinheiro do Banco Mundial para o
mapeamento geológico básico em que estamos trabalhando para o ano que
vem, etc, eu acho que vamos dar um jeito de consertar. Eu não gosto de pedir
dinheiro sem mostrar serviço. Primeiro, mostra-se o serviço; depois, pede-se
dinheiro, porque aí fica fácil de conseguir, pois a obrigação de quem dá o di-
nheiro aumenta. Pelo menos, você não está pedindo dinheiro exclusivamente
para pagar pessoal, mas está produzindo alguma coisa.

3.4— ENCERRAMENTO

(O SR. PRESIDENTE - DEPUTADO DELFIM RIBEIRO) - Há mais alguém
que queira fazer uso da palavra?

Esta Presidência comunica ao Plenário que estaria aqui conosco, para en-
cerramento deste terceiro painel, S. Exa. o Secretário de Indústria, Mineração e
Comércio, mas ele foi chamado ao palácio pelo Governador e justificou-nos a
sua ausência.

Ao encerrar, gostaríamos de dizer da alegria que o Poder Legislativo tem,
através da Comissão de Energia, Minas e Metalurgia, de abrir as suas portas a
esse evento - Terceiro Painel de Mineração em Minas Gerais.

O Terceiro Painel será estratificado, com os dois anteriores, numa publica-
ção que faremos chegar às mãos de cada um dos participantes desse evento.

Sentimos que a atividade minerária em Minas e no Brasil é muito rotulada
como uma atividade primária, como atividade poluidora do meio ambiente, co-
mo atividade predatória. Essa concepção, essa imagem, precisa ser mudada.
Nós vivemos numa sociedade onde o apelo à mudança é imperioso. Nesse apelo
à mudança, é preciso que haja um esforço da iniciativa privada e do poder públi-
co para que, numa comunhão de esforços, se possa realmente alterar a imagem
dessa atividade econômica tão expressiva, tão substancial no comportamento do
nosso PIB. Por tudo isso, neste momento, nesta conjuntura de mudança, eu me
permito lembrar que o poeta Thiago de Meio, em uma de suas obras, se expres-
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so dizendo: "Mais do que viver, o importante étrabalhar na mudança, na mu-
dança do que é preciso mudar. Cada um de sua vez, cada um no seu lugar".

O Poder Legislativo, através da Comissão de Minas e Energia, o Governo,
as entidades, os empresários, os professores, os geólogos, todos vamos somar
forças, vamos fazer um trabalho solidário. Vamos fazer com que esses três pai-
néis realizados pela Comissão de Minas e Energia possa representar também
subsidio para que nós todos, juntos, pensando e agindo, possamos definir uma
coisa que até hoje é um sonho ou apenas retórica: definir uma política mineral
para o Pais e para o nosso Estado, sobretudo para o Estado de Minas Gerais.

É com esse pensamento, com essa responsabilidade e com essa sensibili-
dade que o Poder Legislativo de Minas Gerais abriu e abrirá sempre as suas
portas a este segmento econômico e social tão importante que é o segmento
minerário.

Quero dizer que outros eventos nós faremos realizar aqui, Dr. Elmer. A
presença do senhor foi importantíssima e nos trouxe uma visão nova do DNPM
e daquilo que o sistema operacinal de minas e energia pretende realizar nos ní-
veis nacional e regional. Por tudo isso, nós nos sentimos felizes de patrocinar
mais esse evento, singelo na sua forma, mas altamente representativo no seu
valor intrínseco, no seu conteúdo, por tudo que foi debatido neste dia. Portanto,
podemos encerrar o Terceiro Painel, dando a cada um dos presentes e às auto-
ridades que nos honraram com sua presença o nosso muito obrigado. Que con-
tém com o Poder Legislativo de Minas Gerais para elaboração desse projeto que
é a concretização de uma política, uma política de Estado, uma política que não
seja apenas de Governo, mas que tenha vinculação permanente à vida institu-
cional de nosso Estado, para que nós, com ela, possamos desenvolver ainda
mais a nossa atividade econômica e social através da mineração.

Nosso especial agradecimento ao Geólogo Dr. João César de Freitas Pi-
nheiro, cuja colaboração, no nível de consultoria, tornou possível a realização
dos três painéis sobre mineralogia programados por esta Comissão, asseguran-
do-lhes o êxito.

Agradecemos, ainda, ao pessoal da assessoria parlamentar, particular-
mente à Dra. Sílvia Pimentel, pelos excelentes subsídios oferecidos a esta Co-
missão.

Muito obrigado a todos.
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