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Ministério Público deve promover 
diálogo entre Alphaville e mineradoras

O Ministério Público deverá 
intermediar o diálogo entre 
moradores do Condomínio 
Alphaville Lagoa dos Ingleses, 
em Nova Lima, e as minera-
doras que atuam na região, 
sobretudo a Vale.

O encaminhamento foi 
proposto na última quarta-fei-
ra (31), durante audiência da 
Comissão de Assuntos Muni-
cipais e Regionalização que de-
bateu, no condomínio, as con-
sequências da poluição causa-
da pela atividade minerária. A 
reunião foi solicitada pelo de-
putado Fred Costa (PEN).

A poeira atinge, sobretu-
do, as residências do condo-
mínio às margens da BR-356, 
com consequências para a 
saúde e para os imóveis, que 
acabam desvalorizados.

Na região, além da Vale, 
atua também a Vallourec, que 
já mantém interlocução com 
os moradores e realiza duas 
medições anuais da qualidade 
do ar no condomínio. “Os lau-
dos apontam para situação 
normal”, frisou o diretor da 
associação dos moradores, 
Ricardo Nolasco, embora te-
nha reiterado que a poeira 
esteja em toda parte.

Ele contou que, em julho 
passado, um morador filmou 
uma nuvem de poeira próxima  

ao condomínio. A associação 
cobrou esclarecimentos da 
Vale, de cuja mina vinha o pó, 
mas não obteve retorno. 

Diante disso, a associa-
ção ingressou com uma re-
presentação no Ministério Pú-
blico, em agosto, para tentar 
esclarecer a causa da poeira,  
e buscou ajuda na ALMG. “Só 
hoje a Vale fez contato com a 
associação”, afirmou.
Conciliação – Andressa Lan-
chotti, promotora de justiça 

em Nova Lima, sugeriu que 
a associação envie a repre-
sentação diretamente para a 
comarca do município, para 
acelerar os entendimentos. 
“Já tivemos êxito em casos 
análogos, com sessões de 
conciliação”, relatou.

Uma das discussões pos-
síveis seria a elaboração de 
um estudo que considere a 
sinergia entre todas as fon-
tes poluidoras, e não apenas 
de cada fonte individual-

mente, conforme orientou o 
gerente de Monitoramento 
de Qualidade do Ar e Emis-
sões da Fundação Estadual 
do Meio Ambiente (Feam), 
Flávio Ferreira.

Segundo ele, os resulta-
dos das análises realizadas 
na região atendem aos pa-
drões legais, mas o estudo 
poderia indicar até mesmo 
a necessidade de um novo 
padrão de monitoramento, 
mais detalhado.

Na audiência, moradores relataram transtornos causados pela mineração na região e cobraram ações preventivas

Clarissa Barçante

Moradores cobram ações preventivas
Vários participantes da au-
diência relataram transtor-
nos causados pela mine-
ração na região. Eles co-
braram ações preventivas 
das mineradoras, como a 
revegetação das pilhas de 
rejeitos, a lavagem dos ca-
minhões, uma cortina arbó-
rea e o uso de aspersores.

A bióloga Judite Velas-
quez, moradora do Alpha-
ville, explicou que há pe-

ríodos em que o problema 
se agrava, em função de 
mudanças nas correntes de 
ar. Por isso, segundo ela, as 
medições não retratam a 
real situação, e as ações mi-
tigadoras seriam a solução.

O deputado Fred Costa 
ressaltou que a atividade 
minerária tem que existir, 
mas com os cuidados ne-
cessários. O parlamentar 
frisou que qualquer ilícito 

precisa ser corrigido ime-
diatamente, para evitar 
acidentes como o ocorrido 
em Mariana, onde houve o 
rompimento de uma barra-
gem da Samarco.
Defesa – Os representantes 
da Vale e da Vallourec na 
reunião reiteraram que as 
atividades estão dentro dos 
parâmetros legais.

Alexander Xavier, da 
Vallourec, citou várias me-

didas preventivas que a 
companhia estaria adotan-
do, entre as quais a limpeza 
das rotas e dos caminhões 
e o uso de polímeros para 
aglutinar as partículas de 
resíduos.

Já Fernando Cláudio, 
da Vale, enfatizou a dispo-
nibilidade da empresa para 
o diálogo e afirmou não sa-
ber das tentativas de conta-
to feitas pelo condomínio. 
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8 horas
• Participação da ALMG no 10º Encontro da Associação Brasileira de Ciên-

cia Política (Belo Horizonte/Hotel Ouro Minas)
12 horas

• Zás (Teatro) – show Setembro, de Walter Dias e banda

16 horas
• Comissão de Participação Popular (Plenário) – debater, com a presença 

de convidados, a saúde nutricional da população. Requerimento: depu-
tada Marília Campos

 0h Palestra (continuação) – Formas de participação da mulher na 
política, com Daniela Santiago

 1h Panorama – Mitos e verdades sobre a vitamina D 
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão Extraordinária do Idoso (6/7) – Envelhecimento da 

população
 3h40 Formação do Povo Mineiro – Território e geopolítica nas Minas 

do século XIX, com Haruf Espíndola 
 6h TV Escola – Mobilidade urbana – Teleaula 5: Participação 

popular
 6h30 Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo Político/Parlamento Brasil
	 7h30	 #Confirma
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – Prevenção e combate a incêndios florestais 
 9h Assembleia Notícia (ao vivo)
 9h30 Comissão de Esporte (23/8) – Política Estadual da Juventude
 12h Sala de Imprensa – Eleições 2016 (Uberaba e Uberlândia) 
 13h Horário Político

 13h10 Mundo Político 
 13h45 Assembleia Notícia (ao vivo)
 14h15 Comissão de Assuntos Municipais (13/7) – Situação da MG-030
 16h Comissão de Participação Popular (ao vivo) – Debater a saúde 

nutricional da população, da prevenção ao tratamento
 18h Horário da Câmara Municipal de Belo Horizonte | Interior: 

Mundo	Político/#Confirma								
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)                
19h30 Panorama – Prevenção e combate a incêndios florestais 
 20h Segunda Musical (inédito) – Arthur Andrés e Regina Amaral
20h30 Horário Político
20h40 Compactos de Comissões 
 21h Assembleia Debate – Conflitos em ocupações urbanas
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Cartórios e a Convenção de Haia
 23h30 Zás (inédito) – Grupo Aruanda

• programação sujeita a alterações 

FÓRUM TÉCNICO

Fórum técnico sobre startups vai
começar por Santa Rita de Sapucaí

O fórum técnico Startups em 
Minas: A Construção de Uma 
Nova Política já tem definida 
a sua agenda de interioriza-
ção. Ao todo, serão quatro 
encontros em cidades de di-
ferentes regiões do Estado, 
começando no dia 6 de outu-
bro por Santa Rita do Sapucaí 
(Sul de Minas), reconhecida 
como importante polo de 
desenvolvimento tecnológico 
no País. A decisão foi tomada 
em reunião preparatória para 
o evento, realizada na última 
terça-feira (30), na Assembleia.

O fórum está sendo pre-
parado pela ALMG, com di-
versos parceiros da socieda-
de civil e do poder público. As 
outras cidades que receberão 
os eventos regionais, com 
suas respectivas datas, são: 
Uberlândia (25/10); Viçosa 
(27/10); e Diamantina (4/11).

Os organizadores têm co-
mo meta colher sugestões da 
sociedade para aprimorar o 
Projeto de Lei (PL) 3.578/16, 
que trata da política estadual 
de estímulo ao desenvolvimen-
to de startups. O projeto é de 
autoria dos deputados Dalmo 
Ribeiro Silva e Antônio Carlos 
Arantes, ambos do PSDB. A ex-
pectativa também é valorizar o 
empreendedorismo e mapear 
a realidade das novas empre-
sas e dos grupos que traba-
lham com algum tipo de inova-
ção tecnológica no Estado.
Dinâmica do evento – Du-
rante a reunião preparatória, 
os participantes sugeriram 
nomes de palestrantes que 
deverão abrir as reuniões no 
interior. Cada encontro, que 
durará um dia inteiro, terá 
o seguinte formato: na par-
te da manhã, haverá uma 

palestra de abertura, para 
contextualização do assunto, 
seguida do depoimento de 
um empreendedor local. Na 
sequência, virá a explicação 
sobre a dinâmica dos grupos 
de trabalho, que se reunirão 
depois, até o fim da tarde.

Correção – Ao contrário do 
que foi informado na edição 
do Assembleia Informa da úl-
tima quarta-feira (31), a reu-
nião preparatória que definiu 
os objetivos do fórum foi reali-
zada no dia 9 de agosto, e não 
na última terça-feira.

 O fórum está sendo preparado pela ALMG, com diversos parceiros 

Guilherme Bergamini


