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Parlamentares ouvem moradores e 
agricultores atingidos por tragédia

O 1º-vice-presidente da As-
sembleia Legislativa, depu-
tado Antonio Carlos Arantes 
(PSDB), as deputadas Beatriz 
Cerqueira (PT) e Andréia de 
Jesus (Psol), além de repre-
sentantes da Comissão Exter-
na das Barragens da Câmara 
dos Deputados, do Senado, 
do Ministério Público e da 
Defensoria Pública, partici-
param, na sexta-feira (8), de 
reunião da Câmara Munici-
pal de Brumadinho, na Re-
gião Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH).

Eles ouviram moradores 
da cidade, entre os quais pro-
dutores rurais, que foram im-
pactados pelo rompimento de 
barragem de rejeitos de miné-
rio da Mina Córrego do Feijão, 
da Vale, no dia 25 de janeiro.

Antonio Carlos Arantes 
enfatizou os três pedidos 
recebidos pelo Parlamento 
mineiro para a instalação 
de uma comissão parlamen-
tar de inquérito (CPI) sobre 
a mineração no Estado. Ele 
destacou que, com os traba-

lhos dessa CPI, será possível 
fazer cobranças à empresa.

O parlamentar também 
ressaltou que continua a tra-
mitar na Assembleia, nesta 
nova legislatura, o Projeto de 
Lei (PL) 3.676/16, de autoria 
da Comissão Extraordinária 

das Barragens, criada justa-
mente em virtude do rompi-
mento, em 2015, da Barra-
gem de Fundão, da Samarco, 
empresa controlada pela Vale 
e pela anglo-australiana BHP 
Billiton, em Mariana (Região 
Central do Estado).

Essa proposição, que 
tramita em 2º turno e aguar-
da parecer da Comissão de 
Administração Pública, es-
tabelece regras mais rígidas 
para o licenciamento, pelo 
Estado, de barragens de re-
jeitos de mineração.

Comissão estuda novo marco regulatório

Reunião na Câmara Municipal de Brumadinho teve a presença de autoridades federais e estaduais

Segundo o deputado federal 
Zé Silva (SD-MG), que coor-
dena a Comissão Externa das 
Barragens da Câmara dos De-
putados, estão sendo colhi-
das informações para a ela-
boração de um novo marco 
regulatório da mineração. Em 
sua opinião, a legislação de 
2010 precisa ser aprimorada.

Os moradores presentes 
destacaram não só a dor cau-
sada pela perda de parentes e 
amigos, mas também a inse-
gurança com relação ao futu-
ro, com a falta de infraestru-
tura e a possibilidade de que 
os empregos desapareçam na 
região. Eles denunciaram que 
a zona impactada extrapola as 

três comunidades próximas 
ao rompimento e reclamaram 
da ausência de representante 
da Vale na reunião.

Após o compromisso na 
Câmara de Brumadinho, o de-
putado Antonio Carlos Arantes 
e outras autoridades visitaram 
o centro de operações que co-
ordena as buscas por vítimas 
e que funciona em prédio da 
Faculdade ASA, no município.
Devastação – A avalanche de 
lama decorrente do rompi-
mento da barragem em Bru-
madinho atingiu a área admi-
nistrativa da Vale, bem como 
comunidades próximas, cau-
sando dezenas de mortes e 
devastação social e ambiental. 

Até a tarde de sexta-feira (8), 
haviam sido contabilizados 
157 mortos, e 182 pessoas 
continuavam desaparecidas. A 
lama atingiu o Rio Paraopeba, 
o que compromete o abasteci-
mento de água de municípios 
banhados por ele.

Há pouco mais de três 
anos, o rompimento da barra-
gem em Mariana culminou na 
morte de 19 pessoas, naque-
le que é considerado o maior 
desastre ambiental da história 
do Brasil. O Rio Doce foi afeta-
do, tendo fauna e flora aquáti-
cas comprometidas em Minas 
Gerais e no Espírito Santo, e 
os rejeitos de minério chega-
ram ao Oceano Atlântico.

Recomendações – Além de 
propor o PL 3.676/16, a Co-
missão Extraordinária das 
Barragens fez diversas reco-
mendações em seu relatório 
final. Entre outras coisas, res-
saltou que o aperfeiçoamen-
to da legislação, isoladamen-
te, não basta para evitar no-
vas tragédias. O documento 
alerta para a insuficiência de 
recursos materiais e huma-
nos dos órgãos federais res-
ponsáveis pela fiscalização de 
barragens e outros empreen-
dimentos minerários e para 
as dificuldades de o Estado 
complementar essa fiscaliza-
ção no que lhe compete, que 
é o licenciamento ambiental.

Willian Dias
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DIA INTERNACIONAL DA MULHER

TV ASSEMBLEIA

Terça-feira (12/2)

9 horas
• Dia Internacional da Mulher 2019 (Plenarinho I) – reunião preparatória

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

Quarta-feira (13/2)
14 horas

• Reunião Ordinária (Plenário)

Quinta-feira (14/2)

14 horas
• Reunião Ordinária (Plenário)

 0h Zás – Danação
 0h30 Palestra – Opinião pública: práticas de comunicação, influências 

e riscos, com Daniel Reis 
 2h30 Comissão de Meio Ambiente (22/8/2018) – Debate o impacto 

das mineradoras nos parques do Rola Moça e da Baleia
 6h10 Compactos de Comissões
 6h30 Sala de Imprensa – Cobertura jornalística da tragédia em 

Brumadinho
 7h05 Compactos de Comissões 
 7h30 Resenha da Semana
 8h Mundo Político 
 8h30 Via Justiça – Contrato de Imóveis
 9h Memória e Poder – Educador e político Murílio Hingel
 10h Segunda Musical – Cecília Pacheco e Luiza Anastácio
10h30 Zás – Danação
 11h Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras 

(11/12/2018) – Apresenta relatório final de atividades
 13h Geração – Jovens e trabalho

13h30 Compactos de Comissões
 14h Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
14h30 Comissão de Saúde (5/12/2018) – debate relatório do gestor 

do SUS sobre despesas com saúde
16h30 Comissão de Agropecuária e Agroindústria (6/12/2018) – 

Debate o fechamento de fazenda da Epamig em Itabira
 18h Sala de Imprensa – Cobertura jornalística da tragédia em 

Brumadinho
18h35 Compactos de Comissões 
 19h Assembleia Notícia (ao vivo)
19h30 Palestra – População em situação de rua, com Luana Lima, 

Cecília Silva e Alex Teixeira 
 22h Assembleia Notícia
22h30 Mundo Político (inédito) – Entrevistas, comentários e notas 

sobre a movimentação política no País
 23h Narrativas – Vale de lama: a vez de Brumadinho
23h30 Panorama – Gravidez na adolescência

• programação sujeita a alterações

Discussões sobre direitos da mulher serão
um dos temas centrais da pauta da ALMG

Será realizada amanhã, às 9 
horas, no Plenarinho I, a quin-
ta reunião preparatória do ato 
unificado do Dia Internacional 
da Mulher, marcado para 8 de 
março, na Praça Sete, em Belo Ho-
rizonte. Participam da organização 
a ALMG, o Governo do Estado, 
outros órgãos públicos e diver-
sas entidades e associações.

Neste ano, a agenda do 
evento é baseada nos debates 
sobre o direito à vida e o com-
bate ao feminicídio e outras vio-
lências contra as mulheres. Mas 
as discussões sobre esses temas 
não se restringirão à celebração 
do Dia Internacional da Mulher. 
Elas estarão presentes ao longo 
de toda a 19ª Legislatura, inicia-
da no primeiro dia de fevereiro.

A pauta de debates so-
bre os direitos da mulher foi 
acertada na quinta-feira, dia 
7, em reunião de seis depu-

tadas e de representantes da 
sociedade civil com o presi-
dente da ALMG, deputado 
Agostinho Patrus. Na ocasião, 
também começou a ser deba-
tido um calendário de ações, 
que inclui o Dia Internacio-
nal da Mulher. Participaram 
da reunião as parlamentares 
Marília Campos (PT), Beatriz 
Cerqueira (PT), Leninha (PT), 
Ana Paula Siqueira (Rede), 
Andreia de Jesus (Psol) e Ro-
sângela Reis (Pode).

“O dia 8 de março vai 
inaugurar nosso calendário 
de lutas”, afirmou a deputada 
Marília Campos, que presidiu 
a Comissão de Defesa dos Di-
reitos da Mulher, criada em ju-
lho de 2018. Ela também des-
tacou a importância de contar 
com o reconhecimento do pre-
sidente da Assembleia para 
a centralidade da pauta. “As 

condições estão criadas para 
que tenhamos todo o apoio e 
o envolvimento institucional 
pretendido”, declarou. 

O presidente Agosti-
nho Patrus sugeriu trazer à 
Assembleia o secretário de 
Estado de Segurança Públi-
ca e outros gestores para 

que prestem contas sobre as 
ações de combate à violência 
e para comprometê-los com 
as políticas em prol das mu-
lheres. Ele pretende, ainda, 
agendar uma reunião com a 
direção-geral da ALMG para 
debater a operacionalização 
das atividades.

Daniela Tiffany

Presidente recebeu deputadas e representantes da sociedade civil


