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Bhaz
Título: CPI das Mineradoras ganha força na ALMG e deve ser protocolada na segunda-feira

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 03-02-2019 Link para a Notícia

O pedido de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  sobre a mineração em Minas deve ser
protocolado na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), na próxima segunda-feira (4). Na sexta-feira, dia de
posse dos deputados eleitos, o número mínimo de assinaturas foi obtido.

O documento circulou pelas mãos de diversos deputados  e foi assinado por mais de 30 parlamentares, portanto,
quantidade acima das 26 assinaturas necessárias para o pedido ser protocolado. "É preciso apurar e investigar tudo
que se refere às mineradoras, desde os modelos de barragens até os licenciamentos e as fiscalizações. É uma
investigação complexa e deverá incluir não só o crime da Vale em Brumadinho, como também o de Mariana", afirmou
ao BHAZ a deputada Beatriz Cerqueira (PT), responsável por protocolar o pedido.

Segundo a deputada, o documento será entregue logo no primeiro horário de amanhã e a ação trata-se de uma
resposta à sociedade sobre as tragédias recentes. "O mundo inteiro está olhando pra gente e se questionando como
permitimos que acontecesse de novo, depois de 2015. É uma resposta que o Brasil e o mundo estão esperando",
disse.

Trâmite

Depois de protocolado, o pedido é apreciado pela mesa da ALMG, que pode aceitá-lo ou não. Se for aprovada, a CPI é
iniciada e tem um prazo de 120 dias para que as investigações apresentem resultado, podendo ser acrescentado mais
60 dias neste prazo.

Já há na casa um projeto que tramita em segundo turno do deputado João Vitor  Xavier (PSDB), que prevê alterações
na mineração para garantir segurança às barragens do Estado.

O projeto foi feito após a tragédia da Samarco, em Mariana, em 2015. De acordo com o deputado, a proposta deve
começar a correr novamente na próxima semana.

"Será o assunto principal nesta semana e tenho a esperança que a voz da população será ouvida. Lutaremos para ter a
chance de apresentar um projeto que traga seguranças às barragens do Estado", disse João Vitor .

Segundo o deputado estadual, o documento foi feito em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG),
Ibama e 52 ONGs. "É uma proposta que proíbe o alteamento de barragem, obriga o uso de métodos mais seguro, e
proíbe que as empresas construam em um raio de 10 quilômetros de cidades e rios. É um projeto que muda a
mineração no Estado", conclui.

Presidente

O novo presidente da ALMG, Agostinho Patrus (PV) disse que deve acompanhar a movimentação dos
deputados e fazer valer o regimento interno da casa.

"Nós já temos uma projeto na casa, proposto pela Comissão de Barragens, que faz uma série de recomendações e
sugestões. É importante que os parlamentares apreciem esse projeto. Além disso, a CPI é algo regimental e
precisamos ter um número mínimo de assinatura para instaurar. A Casa e a mesa vão avaliar se todos os requisitos
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estão sendo cumpridos e, aí sim, ela será instaurada", disse Agostinho.

Comentários
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Rádio CBN
Título: Posse dos deputados mineiros - 08h44

Editoria: Jornal da CBN
Assunto: ALMG

Publicado: 03-02-2019 Link para a Notícia

A posse dos 77 deputados  mineiros foi marcada pela promessa da instalação de uma CPI para apurar o desastre em
Brumadinho e a situação de todas as barragens em Minas. Pelo menos 35 deputados  assinaram requerimento para
abertura da CPI que será protocolada na próxima segunda-feira pela deputada Beatriz Cerqueira  do PT. A
parlamentar afirmou que a casa legislativa mineira precisa dar uma resposta à sociedade depois das tragédias em
Brumadinho e Mariana. Outro desafio da atual legislatura é a discussão de pautas relacionadas a situação fiscal do
estado. O líder de governo, deputado estadual Luiz Humberto Carneiro  do PSDB, afirma que a primeira proposta
desse tipo que chegará na casa será a reforma administrativa do estado.
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Itatiaia
Título: Observatório Feminino - 08h32

Editoria: Observatório Feminino
Assunto: ALMG

Publicado: 03-02-2019 Link para a Notícia

Hoje o programa vai abordar a tragédia de Brumadinho. Edilene também fez toda cobertura da tragédia de Mariana.
Edilene comenta que quando recebeu a notícia para ir à Brumadinho, ela não acreditou que aconteceu mais uma vez.
Jornalista fala que a situação piorou de lá pra cá. Houve uma flexibilização por parte do governo do estado, da
concessão desses licenciamentos e quando a gente tinha que tornar às normas mais duras, o estado flexibilizou essas
regras e permitiu, mais uma vez, com que isso acontecesse. A Assembleia Legislativa foi omissa, os deputados
não aprovaram projeto de lei de segurança das barragens. A CPI das barragens foi enterrada pelos deputados .
Simplesmente eles não abriram essa CPI. A justiça também falhou mais uma vez. Grande parte dos deputados  que
estão na Assembleia, tiveram grande parte da sua campanha financiada por mineradoras. Entrevistados: Edilene
Lopes, Priscila Mendes e Alessandra Mendes (jornalistas).
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Itatiaia
Título: Análise de Luis Flávio Sapori - 07h56

Editoria: Jornal da Itatiaia 1a Ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 03-02-2019 Link para a Notícia

Luis Flávio analisa a ação criminal da tragédia em Brumadinho. A tragédia de Brumadinho que se soma à tragédia de
Mariana, colocam em questão um enorme desafio a ser enfrentado na sociedade brasileira. A elite política de Minas
Gerais está muito comprometida com os interesses econômicos das mineradoras, sem falar nas outras instituições do
estado. Com a palavra a procuradoria de justiça de MG e o Tribunal de Justiça de MG e não se esquecendo da
Assembleia Legislativa  de Minas Gerais, o enfrentamento dessa impunidade deve partir dessas instituições. Que
elas venham à público e se posicione de maneira clara e objetiva para a população. Entrevistado: Luis Flávio Sapori
(especialista em segurança pública).
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Isto é - SP
Título: 'Quem não preveniu, ou não fez a devida comunicação, foi a empresa', diz Pimentel

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 03-02-2019 Link para a Notícia

O ex-governador de Minas, Fernando Pimentel (PT), falou ontem com o Estado pela primeira vez sobre a tragédia de
Brumadinho.

Ele destacou as ações tomadas após o acidente de Mariana e afirmou ter herdado "um enorme estoque de processos
ambientais".

Sua administração errou ao não prevenir a tragédia em Brumadinho? O que sua gestão poderia ter feito?

Nosso governo atuou, desde 2015, prontamente para responder ao desastre de Mariana com um grande esforço para
superar aquele momento, inclusive com a criação de uma força-tarefa que atendeu à emergência e reviu todos os
procedimentos de licenciamento e fiscalização. Além disso, considerando ter havido um acidente (com vítimas)
semelhante, com uma barragem do mesmo método construtivo (à montante) em operação no governo tucano, em
2014, da empresa Herculano, adotamos em 2016 uma ação ainda mais incisiva que foi a proibição de construção de
novas estruturas com esse método em Minas Gerais. Essa medida foi recomendada por um grupo de especialistas que
se reuniu, a nosso pedido, para debater esta e outras ações preventivas na sequência do desastre. Na tragédia de
Brumadinho, quem não preveniu, ou não fez a devida comunicação, foi a empresa e suas subcontratadas. E isso fica
cada vez mais evidente à medida em que vão sendo reveladas as falhas e omissões da Vale na operação da barragem
que se rompeu.

Por que o Executivo, com a Lei 21.972/2016, tirou do Conselho de Política Ambiental a competência exclusiva de
decidir sobre o licenciamento de parte dos pedidos de licenciamento? Por que só caberá ao Estado definir se os
empreendimentos são de baixo ou grande risco? Não há prejuízo na falta de participação de outros entes sociais?

Quando assumimos o governo do Estado, herdamos, entre outros passivos, um enorme estoque de processos de
licenciamento ambiental, de variadas complexidades, desde simples postos de combustível até operações de grandes
complexos minerários. Criamos também uma força-tarefa para propor à Assembleia a reestruturação administrativa do
Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, considerado então extremamente ineficiente. Esse grupo
observou que a tarefa do Copam (Conselho Estadual de Política Ambiental) era de analisar projetos de maior
complexidade, onde se inserem as principais questões sociais. E isso foi mantido. A classificação de projetos e
atividades quanto ao porte e potencial degradador é do Copam. Está garantida a participação de outros entes sociais
na análise. O Copam é conselho paritário, ao qual a lei confere ampla participação da sociedade, por meio de
universidades, ONGs, entidades de classe e setor econômico. Quaisquer outros entes sociais e qualquer cidadão
também podem participar das audiências públicas e das reuniões do conselho.

Segundo especialistas, a possibilidade de conceder licença prévia, licença de instalação e licença de operação ao
mesmo tempo reduz as chances de identificar potenciais impactos e planejar possíveis soluções para reduzir, evitar e
mitigar os impactos ambientais...

Também há especialistas na área do sistema nacional de meio ambiente e na área do licenciamento ambiental que
sustentam que a adoção do procedimento trifásico (fases sequenciais) ou do aglutinado (fases conjuntas) não reduz
nem aumenta a identificação de impactos. Cabe esclarecer o que é licenciamento e o que é avaliação de impacto
ambiental. O que determina a identificação de potenciais impactos e o planejamento de possíveis soluções para
reduzir, evitar e mitigar impactos ambientais são os estudos ambientais, matéria tratada diferentemente pela legislação.
Vale ressaltar que, para qualquer atividade de minério de ferro em Minas Gerais, nossa lei exige o EIA, o relatório mais
complexo dentre todos os previstos na esfera ambiental.
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Divinews - Divinópolis (MG)
Título: Vereador de Divinópolis considerado "Rei das CPI"; pede uma para ele mesmo e é acusado

de pegar propina e comprar votos
Editoria: Notícias

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 03-02-2019 Link para a Notícia

Edson Sousa (MDB), o vereador da Câmara de Divinópolis, em Minas, o mesmo que entrou com um Projeto de Lei
querendo alterar a cor do luto, de preto para cinza, entre outras justificativas do projeto alegou questão de racismo, e
também é o mesmo que teve a ideia de criar um outro projeto em que proibiria em escolas municipais o concurso de
que na época de festa junina, eleger a rainha da pipoca e o rei do amendoim, com a venda de bilhetes seria incentivo à
corrupção - É também esse mesmo vereador que, em toda história da Câmara de Divinópolis, desde sua criação, é o
maior solicitador de pedido de instauração de "investigações". O surrealismo é que, entre tantos pedidos de
investigações, através de CPI, ele ao pedir uma contra si mesmo, para investigar uma coisa, e acabou aparecendo
outra, através de uma gravação em que foi acusado de pegar propina e comprar votos. Que ele mesmo, através de
entrevista feita ao Divinews pediu que fosse investigado, se existia a fita mesmo. E existia. Só que nunca foi exibida de
público.

Edson, no total já solicitou 6 CPI´S. Mas somente em 2018, solicitou quatro pedidos de investigações, sendo três
Comissões  Parlamentares de Inquéritos (CPI); uma sobre publicidade; outra de gravações de áudios; uma especial de
post no Facebook sobre empresa de lixo (Arbor), e finalmente a mais recente, antes do recesso, pediu mais uma, desta
vez sobre IPTU -

Alguns jornalistas e veículos de comunicação, percebendo o exagero de pedidos de CPI por ele e por outros
vereadores que também o fizeram, já se manifestaram a respeito do dinheiro público que é jogado pelo ralo, que quase
sempre são inócuas, que comprometem o tempo dos próprios vereadores que são nomeados para constituírem as
comissões , tempo dos servidores públicos concursados, como exemplo os procuradores e assessoria jurídica, além
da legislativa, mais funcionários terceirizados, da Casa Legislativa. E papel, muito papel e tinta de impressora. Enfim,
movimenta uma enorme estrutura para ao final, quase sempre dá em nada.

Recentemente o Jornal Agora publicou um editorial com o título, "A Terra da Comissão", onde o editorialista fala sobre
o assunto, e tece críticas à CPI da UPA, CPI da Copasa, entre outras, que mesmo não sendo por pedido do edil
geraram custos desnecessário para a Câmara, ou melhor para os cidadãos, através do duodécimo que o Executivo
repassa para o Legislativo, e o como os recursos das Prefeituras são compostos por taxas e impostos, quem paga tais
gastos com infrutíferas CPI´S, são no final os sofridos cidadãos, os contribuintes.

Também o jornalista político, BOB Clementino, em um artigo escrito nesta última quarta-feira (30), veementemente
falou sobre a atuação parlamentar do edil Edson Sousa, chegando dentro da realidade histórica das CPI no Legislativo,
a adjetivá-lo como "REI DA CPI", com o foco direto sobre a CPI do IPTU, ao dizer que Edson como presidente  em
2006, e vereador por 16 anos, teria sido "conivente ou omisso" em não ter cobrado do Executivo a revisão da planta de
valores.

Como Bob Clementino o apelidou, em 2008, o edil Edson Sousa solicitou também uma CPI com objetivo de apurar
possíveis irregularidades na extinção do passe livre do transporte coletivo em Divinópolis. Mas foi em 2011, que Edson,
o autor do projeto de Lei que pretendia mudar a cor do luto de preto para cinza, em um pedido inusitado possivelmente
sem precedente não só na história da Câmara, mas talvez do país, resolveu se auto investigar, e para isso solicitou que
a ex-vereadora Heloisa Cerri pedisse uma CPI contra ele mesmo. Só que, como o próprio edil diz, que uma CPI
começa de um jeito e não sabe como termina, não terminou bem.

1 - CPI DO EMPREGO NA COPASA / PROPINA TRANCID

O objetivo de tal CPI era investigar um único fato, de uma suposta oferta de emprego feito pelo seu assessor, na
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época, Roberto Clementino, que supostamente teria oferecido um emprego para o cidadão José Venâncio do Amaral,
em troca de que ele (Venâncio) um contumaz usuário da Tribuna Livre, não se manifestasse quanto à entrega do
Esgoto para a Copasa, que Edson naquela ocasião defendeu, por ser um ferrenho aliado do ex-prefeito Demetrius
Arantes, e quanto a isso existe uma vasta publicação nos históricos do Jornal Agora, arquivados na Biblioteca Ataliba
Lago.

Ocorre que, o cidadão Venâncio do Amaral ao invés de entregar a gravação que disse ter, sobre a suposta oferta de
emprego, feito por Roberto Clementino para silenciá-lo, apareceu com outra gravação, em que o irmão do vereador,
explicitamente o acusou de receber dinheiro da empresa de transporte público Trancid, e também de comprar votos,
além de se beneficiar de um estacionamento que existia ao lado do campo do Guarani, na época. Com essa
inesperada novidade, todo o curso da investigação da CPI que o próprio vereador pediu contra ele, foi acrescentado de
novos ingredientes.

O vereador que estava querendo se auto-investigar, solicitou indiretamente a convocação de uma infinidade de
pessoas para serem ouvidas. Como o próprio Roberto Clementino, que foi seu assessor de gabinete em 2006; Ricardo
Salgado, assessor parlamentar que gravou a conversa com o irmão de Edson, Regis Faria, tio do ex-prefeito Vladimir
Azevedo, e que na hora da gravação, diz ele ter passado pelo local; o irmão do edil, Valdeci Alves de Sousa, quem na
ocasião o acusou e foi gravado; além de outro irmão do vereador, Jurandir José de Sousa; Walon Delano, na época,
diretor de comunicação da Prefeitura, o próprio prefeito Demetrius Arantes Pereira, o secretário de Meio Ambiente,
Pedro Coelho Amaral, José Sátiro da Costa; Lucio Spindola, Carlos Eduardo Resende, vereador Rodyson do Zé Milton,
Deputado Federal Domingos Sávio, e um outro prefeito, Vladimir de Faria Azevedo. Ou seja, 15 pessoas.

Vereador em entrevista ao Divinews em 9 de junho de 2011, solicitou que a imprensa apurasse e fosse atrás da fita e
pedisse esclarecimentos sobre a propina denunciada pelo irmão dele. Na gravação, o edil levantou ainda a suspeita de
que o PSDB pudesse estar por trás, finalizou atacando a linha editorial do Jornal Agora, que naquele momento o deixou
descontente.

Para o Divinews levantar todos os dados de todas as CPI´s e torná-los públicas, fez vários requerimentos, solicitando
inclusive cópias oficiais dos áudios e documentos que estão anexados publicamente nos arquivos da Câmara, para
quem quiser ver, ou ouvir.

A situação começou a sair do controle do vereador, que pediu para ser auto-investigado, quando o cidadão Venâncio
do Amaral, do alto da Tribuna Livre, denunciou a suposta propina recebida pelo vereador assim como a compra de
votos. O que fez com que o vereador fosse atrás de Venâncio para as vias de fatos, que só não se consumou por que
foi contido (veja vídeo)

Nesta CPI, que ocorreu em 2011, após várias oitivas, de todos os citados, as mais importantes foram a do irmão do
vereador Edson Sousa, que negou o que disse para Ricardo Salgado, e esse o gravou, Valdeci afirmou na ocasião que
falou, o que falou por que estava com raiva, pois na ocasião eram inimigos por motivos familiares; Já Venâncio do
Amaral ao ser ouvido relatou que, Roberto Clementino, na ocasião (2006), assessor de Edson Sousa, era quem deveria
responder qual era o interesse da Trancid em patrocinar a campanha do vereador e gerar mais estacionamento no
campo do Guarani; Roberto Clementino se ateve a questão da suposta gravação que Venâncio afirmava existir dele
(Roberto) oferecendo emprego na Copasa e não entrou no assunto da suposta propina da empresa de transporte e
compra de votos; Finalizando, no depoimento de Ricardo Salgado, ele confirmou que gravou o irmão do vereador,
como uma forma de vingança, por que ele (Ricardo) e seu pai eram perseguidos pelo vereador Edson, somado ao fato
de que ele também já havia sido processado pelo edil.

A empresa de Transporte Urbano, Trancid, na ocasião não foi ouvida na CPI. Mas, recentemente ao Divinews negou
que tivesse participado de qualquer ato ilícito, como relatado pelo irmão do vereador Edson Sousa, na gravação feita
por Ricardo Salgado.

2 - CPI DO PASSE LIVRE
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Também solicitada pelo vereador Edson Sousa, o objetivo da CPI foi para, segundo o edil avaliar possíveis
irregularidades em 2008, na extinção do passe-livre do transporte coletivo, por ocasião em que Renato trade, era
superintendente de Trânsito e Transporte (DivTrans).

3 - CPI DOS AÚDIOS

A CPI dos Áudios, que ainda está em andamento. Porém, na ata referente ao Relatório Preliminar concluso, os
membros por 3 x 2 foi afastou a hipótese de improbidade administrativa do prefeito, uma vez que a nomeação mesmo
sendo um poder discricionário do prefeito, tornou-se apenas conjecturas, uma vez que o ato não foi consumado com a
publicação no Diário Oficial. Nesta CPI, o vereador pediu também para serem arroladas uma imensidão de pessoas.
Que demandou o gasto também muito dinheiro, com diversos técnicos, secretários e vereadores envolvidos. Enfim,
como toda CPI, uma estrutura imensa foi e continua sendo movimentada.

Todas têm o que fazer, além de criar CPI motivadas mais por questões pessoais do que republicanas.

4 - CPI DA PUBLICIDADE

O edil solicitou uma outra investigação, desta vez sobre a Publicidade, não de uma fiscalização ampla e responsável
dos dois poderes, o Legislativo e o Executivo, mas de um desejo meramente pessoal de perseguição ao Divinews, com
o objetivo de tentar achar algum tipo de irregularidade, de que teria recebido recursos públicos municipais
indevidamente. Ocasião em que Edson de forma pueril, em suas redes sociais, e neste caso como em outros, segundo
o Regimento Interno da Câmara ele não está coberto pela imunidade parlamentar, compartilhou um post insinuando
que os valores das publicidades que o Divinews recebeu do Poder Legislativo pudessem ser ilegais. E ainda levando a
suspeita de que até mesmo a Prefeitura, que sequer fez ainda licitação de agência de publicidade, pudesse ter pago
qualquer valor ao Divinews. Fato este que através da Diretoria de Comunicação foi provado ser apenas irresponsáveis
ilações do vereador.

O fato é que, se o parlamentar quisesse de fato demonstrar seriedade aos cidadãos divinopolitanos, ele teria solicitado
os levantamentos de publicidades desde o ano em que ele foi presidente  da Câmara, e que ainda passasse pelos
gastos do ex-prefeito Demetrius Arantes Pereira, que teve o mandato de 2005 a 2008. E abrangesse também a gestão
do ex-prefeito Vladimir Azevedo, nos dois mandatos, de 2009 a 2012. Porém, o seu objetivo não foi republicano e de
fiscalização do dinheiro público, restringiu-se apenas a "picuinha com o Divinews".

COMISSÃO ESPECIAL DA ARBOR (empresa da coleta do lixo)

Mais uma vez alicerçado em sentimentos pessoais contra o Divinews, e não republicanas de interesse coletivo, pois se
assim fosse, os problemas que passaram os munícipes com a coleta de lixo, quem sabe, não é certeza, poderiam ter
sidos evitados. Isso por que Edson Sousa ao querer investigar um post que o Divinews fez, através do perfil de
Facebook, aventando a ligação de um certo vereador com a empresa Arbor. O edil ao invés de querer saber os fatos
em si se havia tal ligação e por que, muito embora dentro da prerrogativa jornalística Constitucional de que fontes
jornalísticas são invioláveis e o Divinews não divulgaria. Edson, se ateve a um dos seus motes preferidos, de que o
Divinews ameaça vereadores e políticos, e por essa razão não foi a fundo no que deveria e poderia ter evitado o caos
que foi estabelecido pela Arbor de não recolhimento do lixo, e que posteriormente foi banida dos serviços por um ato do
Executivo.

O fato é que, o representante da ARBOR não compareceu na solicitação feita pela Comissão especial  e tão pouco o
Divinews. Porém já naquela época havia sinais de que a empresa teria sérios problemas operacionais, como acabou
tendo, e teve seu contrato suspenso. O que ele deveria ter visto não viu.

5 - COMISSÃO ESPECIAL INVESTIGAR POST DA ARBOR

Em consequência de um post publicado pelo editor do Divinews, o vereador quis saber a razão da publicação da
mensagem cifrada, dizendo sobre os interesses de vereador no contratado da Arbor. O edil então, solicitou a presença
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de um representante da empresa Arbor e do editor do Divinews, em que ambos não compareceram, por terem julgado
a insignificância do assunto e a prerrogativa do jornalista do Divinews em não revelar fontes.

6 - CPI DO IPTU

Agora foi a vez do vereador Edson pedir sua mais recente CPI. Ele quer investigar o cadastramento dos imóveis, cerca
de 26 mil, que no entendimento dele estejam pagando abaixo do valor da cota básica, de quem são, etc, etc.

Porém como disse o seu ex-assessor de gabinete de quando ele era presidente  da Câmara em 2006, Roberto
Clementino, mas popularmente conhecido atualmente como Bob Clementino, que escreve no Jornal Agora, em sua
coluna o criticou veementemente: "Se o vereador Edson pretende apurar o que houve, e as razões pelas quais a planta
não se alterou nos últimos 25 anos, então, em todas as legislaturas que ele foi vereador, nada vez. Ora! Se sabia e não
denunciou à época ajudou também a perpetuar o que ele chama hoje de "ABSURDO". Veja minha tese: se o edil com
16 anos de mandato. acha absurdo o fato de que em 25 anos passados, os edis não fizeram a revisão da planta
genérica de valores do IPTU, ele também deve responder na mesma proporção das autoridades que ele quer atingir
com a CPI. Ou seria errôneo esse raciocínio?"

Bob Clementino, um excelente jornalista político, antenado nas questões da cidade, principalmente no que tange a
Câmara e a Prefeitura, continua o seu questionamento ao nobre vereador:

"Se a planta de revisão do IPTU continua defasada e inviabilizando o crescimento de receita da Prefeitura, de quem é a
culpa? Na minha opinião, a culpa é de quem é o principal opositor ao projeto que visa a corrigir esta distorção. E o
maior opositor ao projeto que visa a revisar a planta de valores do IPTU em Divinópolis, é justamente o vereador, autor
do requerimento da CPI do IPTU. Politicamente, ainda não sei se o edil Edson Sousa ser o maior opositor a revisão da
planta, é bom ou ruim. Mas sei eu os servidores municipais, que estão há meses sem receber salários em dia,
gostariam que a receita da prefeitura crescesse e muito para voltarem a receber seus salários em dia. Para mim, o
vereador Edson Sousa se revela implicitamente grande defensor da permanência da situação em que ele mesmo se
baseis para instaura a CPI. Apenas não o que ele ganha com isso"

O interessante de tudo, é que o vereador Edson Sousa que move vários processos contra o Divinews, em total abuso
de autoridade e querendo silenciar jornalisticamente o Divinews. Porém, do alto da sua "suposta" imunidade
parlamentar disparou e dispara impropério a toda hora usando a tribuna da Câmara. Mas fica totalmente silencioso,
apático, frente às ferrenhas críticas que o seu ex-assessor de gabinete, da época em que era presidente  da Câmara
em 2006, o BOB CLEMENTINO lhe faz. Será Por que?

Finalizando a questão das CPIS que só dão prejuízos para os cofres do município, que já tão sofrido em consequência
do não repasses do Governo Municipal, do que esclarece alguma para a população e faça a situação financeira da
cidade melhorar. Sobre isso o Jornal Agora, no editorial "A Terra da Comissão" escreveu:

A terra da Comissão

Em Divinópolis há uma cultura enraizada, e que não leva a lugar nenhum, que é a instauração de Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) . Doa a quem doer, mas a bem verdade é que essas CPI's instauradas pela Câmara
não mudam em nada na rotina do divinopolitano.

A população acompanhou de perto, e encheu o seu peito de esperança, quando o ex-vereador, e agora deputado
estadual Cleitinho  Azevedo (PPS) protocolou em setembro de 2017 o pedido de instauração da CPI que investigaria
a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Quem acompanhou de perto, e também os bastidores,
lembra-se muito bem que foi a notícia do dia, e faltou pouco para ser a notícia do ano.

Os corações dos divinopolitanos se encheram de esperança, pois a "caixa preta" do contrato firmado entre a Prefeitura
de Divinópolis, e a Copasa na concessão do esgoto. A função da comissão era investigar os cumprimentos das
responsabilidades legais da Companhia com o município na execução dos serviços que lhe foram concedidos para o
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abastecimento de água e esgotamento sanitário, seus termos aditivos, Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),
firmado com o Ministério Público. Além disso, muito se ouviu falar também, na suspensão da cobrança da taxa de
Esgoto Dinâmico com Coleta (EDC). Era muito para o coração do povo. Primeiro a "caixa preta" seria aberta, e
segundo a cobrança da taxa seria suspensa.

Seis longos meses se passaram, os trabalhos foram concluídos, mais de um ano da instauração da CPI, e aí? Alguém
teve notícia da tal "caixa preta"? Alguém teve a cobrança da taxa suspensa? E assim segue-se a vida, em seu fluxo.

Em meio à CPI da Copasa, foi instaurada a CPI da UPA. Outra bomba para Divinópolis. A criação da Comissão se deu
em meio a um dos vários caos que a Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto (UPA 24H) enfrentava. Pessoas
morrendo nos corredores à espera de uma vaga em um hospital, profissionais sobrecarregados, salários atrasados, o
Conselho Regional de Medicina de Divinópolis ameaçando fechar a Unidade por causa das condições de trabalho, um
cenário de guerra.

A tal "caixa preta" seria aberta. E mais de seis meses de trabalhos sob total sigilo, o relatório final foi entregue. E aí, a
UPA está um paraíso em Divinópolis? Os salários foram colocados em dia? Os atendimentos são feitos de forma
satisfatória?

Temos ainda a CPI dos Áudios, ainda em curso, que investiga a suposta oferta ilícita de cargo comissionado na
Prefeitura, feita pelo prefeito Galileu Machado (MDB), a seu ex-aliado Marcelo Máximo de Morais. Quase um ano se
passou desde a instauração e Galileu respondeu pela suposta irregularidade? Foi tirado de seu cargo? Não! O prefeito
caminha para o final do seu mandato, e com promessa de disputar as eleições de 2020.

Divinópolis terá mais uma CPI. Mais uma investigação. Agora é a vez do IPTU ser investigado. Assunto este que já
rendeu "pano pra manga". Outra "caixa preta" será aberta. E o povo? O povo continuará pagando seu imposto do
mesmo jeito, com desigualdade social. Tudo continuará na mais bela "harmonia" como sempre foi. Sem grandes
novidades. Sem grandes efeitos. E assim a vida continua seu fluxo, e a Câmara os seus "trabalhos".

Alguns links que demonstram a atuação de Edson Sousa com o objetivo de auxiliar o leitor a conhecer o seu perfil
político de atuação quanto vereador.

Vereador no Caso da denúncia pede investigação da imprensa

Briga com imprensa e põe dedo na cara de jornalista

https://www.youtube.com/watch?v=Ln26QgRwZfg

Corre atrás do cidadão Venâncio no plenário da Câmara

https://www.youtube.com/watch?v=djiS_shs13c

Ataca Prefeito Vladimir Azevedo

https://www.youtube.com/watch?v=rvUw5zU0ob4

Discute com cidadão e pede para chamar polícia para retirá-lo

https://www.youtube.com/watch?v=or5fTmz5kBU

Depoimento Ricardo Salgado na CPI pedida pelo vereador contra ele mesmo

https://www.youtube.com/watch?v=9JAWn4j9Zmc
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Presidente da Câmara Edmar Rodrigues diz que irmão falou na hora da raiva (mas falou )

https://www.youtube.com/watch?v=LVrzpwkVoNE

Heloisa Cerri presidente da CPI da Copasa e da Trancid

https://www.youtube.com/watch?v=iV6-3anW9Bs

Vereador acusa Domingos Sávio da sua expulsão do PDT

https://www.youtube.com/watch?v=xqnxan4100Y

Presidente da Câmara, Paulo César fala sobre expulsão de Edson do PDT

https://www.youtube.com/watch?v=b1M91l3pIxQ

Ataca Jornal Agora e Coronel Faria

https://www.youtube.com/watch?v=BgA-TxWk-f8

Quis mudar a cor do luto, avalia que preto é apologia ao racismo

https://www.youtube.com/watch?v=ZbJwCYoo5zs

Venancio reafirma denúncia de proprina

EM ANDAMENTO .....

===================================================================

O post Vereador de Divinópolis considerado "Rei das CPI"; pede uma para ele mesmo e é acusado de pegar propina e
comprar votos apareceu primeiro em DiviNews.com.
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Divinews - Divinópolis (MG)
Título: Deputados mineiros fazem parte da Bancada da Lama que barrou ações para melhorar

segurança em barragens entre eles está Domingos Sávio; que nega recebimento direto das
mineradoras

Editoria: Últimas Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 03-02-2019 Link para a Notícia

Segundo reportagem publicada pela Folha, uma pequena tropa de deputados  eleita para a legislatura passada com
doações de mineradoras é bem atuante nos assuntos do setor: propõe mudanças em textos que já resultaram em
retirada de fiscalização, ocupa cargos chave em comissões  e influencia o que passa na Câmara - Principal expoente
da agora chamada bancada da lama, devido ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), Leonardo
Quintão (MDB-MG) recebeu em 2014 R$ 2,1 milhões de mineradoras (42% do que arrecadou).Em 2018, não se
reelegeu, mas manteve sua influência, tornando-se assessor do governo Jair Bolsonaro (PSL) - Nove deputados
ativos em temas de mineração se reelegeram, como os mineiros Paulo Abi-Ackel e Domingos Sávio (ambos do PSDB),
os paraenses José Priante (MDB) e Joaquim Passarinho (PSD), e os capixabas Evair Vieira de Melo (PP) e Sergio
Vidigal (PDT) - O deputado Domingos Sávio, com base eleitoral em Divinópolis, disse para a Folha que nunca recebeu
diretamente de mineradoras, só via partido. A Assessoria de Imprensa do parlamentar informou para o Divinews que,
ele em breve vai se pronunciar através de um vídeo.

Em 2017, ao aprovar a medida provisória (MP) que criou a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Câmara derrubou
uma taxa de fiscalização que viabilizaria vistorias presenciais em prol da segurança de minas e de barragens.

O texto aprovado foi o do relator da MP, Quintão -que argumentou que a criação de uma taxa federal poderia
inviabilizar a estadual já existente.

Desde 2014, quando uma comissão especial  foi criada para discutir mudanças no Código de Mineração, o assunto
esteve quente na Câmara. Naquele ano, de 52 membros da comissão, 23 se elegeram com recursos de mineradoras.
Foi o último pleito com doações de empresas.

Com a tragédia de Mariana (MG) em 2015, o projeto da comissão não foi adiante, e a relação dos deputados  com o
setor ficou sob vigilância.

Nesse contexto, em 2017, o então presidente  Michel Temer (MDB) decidiu fazer alterações na regulação do setor por
meio de três MPs, movimentando novamente a tropa.

Uma dessas MPs foi a que criou a ANM, aprovada simbolicamente. Só uma emenda teve votação nominal. Ela previa
audiências públicas para atos da ANM "que afetarem direitos de agentes econômicos, das comunidades impactadas e
dos trabalhadores".

Apesar de a emenda ter passado, a maioria dos deputados do grupo da mineração na sessão votou contra.

Para identificar deputados  ativos na bancada da mineração, a Folha considerou: 1) se ganharam doações de
mineradoras em 2014; 2) se atuaram na tramitação das MPs em 2017, propondo emendas; 3) se integraram
anteriormente a comissão que discutiu mudanças no Código de Mineração em 2014, ou a Comissão Permanente de
Minas e Energia, por onde passam todos os projetos de interesse do setor na Câmara.

Marcos Montes (PSD-MG) foi um dos que atendeu a todos os critérios e um dos que mais recebeu de mineradoras em
2014 -em torno de R$ 786 mil. Em 2018, ele concorreu a vice-governador na chapa derrotada de Antônio Anastasia
(PSDB-MG).
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Como ele, estão sem mandato outros dois figurões da bancada: Luiz Fernando Faria (PP-MG) e Gabriel Guimarães
(PT-MG), que ganharam de mineradoras R$ 785 mil e R$ 317,5 mil, respectivamente.

Guimarães foi presidente da comissão do Código de Mineração, e Montes, vice- presidente . Ambos atuaram
também na Comissão de Minas e Energia -da qual fazia parte a maioria do grupo.

Desde a tragédia em Mariana, chegaram à Câmara dois projetos para aprimorar a lei de 2010 que instituiu a Política
Nacional de Segurança de Barragens. Tiveram parecer favorável de duas comissões  (Meio Ambiente e Integração
Regional), mas emperraram na de Minas de Energia.

"A Comissão de Minas e Energia tem mais de 30 deputados  financiados por mineradoras, é raposa tomando conta
do galinheiro. É muito difícil você aprovar por conta do lobby no Congresso, que, aliás, funciona no Executivo, no
Legislativo e no Judiciário", diz o autor de um dos projetos, Arnaldo Jordy (PPS-PA).

A segunda MP de Temer aprovada no Congresso acabou aumentando os royalties. O texto que passou foi uma
emenda do relator, Marcus Pestana (PSDB-MG), eleito com doações de R$ 200 mil de empresas do ramo.

Evair Vieira de Melo tentou, sem sucesso, usar a MP para tirar da lei uma punição a empresas que, reiteradamente, se
recusarem a dar documentos à autoridade reguladora.

Ele recebeu de uma empresa ligada à mineração R$ 50 mil em 2014 e compôs a comissão do Código de Mineração.
Hoje, integra grupo que a Câmara criou para monitorar as apurações em Brumadinho.

MEMBROS DE BANCADA NEGAM DEFENDER EMPRESAS DO SETOR

Os integrantes da chamada bancada da lama negam defender os interesses das empresas de mineração em troca de
doações em 2014.

"O fato de receber em 2014, quando a lei permitia, é uma decorrência natural da inclinação da economia mineira.
Tenho sido duramente crítico ao setor desde Mariana", diz Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG).

José Priante (MDB-PA) afirma que, se foi construída uma legislação que não é eficiente na fiscalização, "temos que dar
um jeito de consertar".

Joaquim Passarinho (PSD-PA) diz que deputados  não têm conhecimento técnico para avaliar se a fiscalização é
eficaz. "Acho que é uma falha de todos nós, mas não forma de proteger alguém."

Para João Carlos Bacelar (PR-BA), a influência das empresas é relativa. "Atuo no setor de mineração e estou coletando
assinaturas para a CPI de Brumadinho."

Domingos Sávio (PSDB-MG) enfatiza que nunca recebeu diretamente de mineradoras, só via partido. Evair Vieira de
Melo (PP-ES) diz que sua relação com a mineração é só com o setor de rochas ornamentais. Cleber Verde (PRB-MA),
que as doações não interferiram em seu mandato.

A reportagem não localizou os demais deputados .

DEPUTADO RECEBEU DOAÇÃO E ATUOU JUNTO A ÓRGÃO AMBIENTAL

A influência das mineradoras vai além do Congresso. Parlamentares atuam também junto a órgãos de fiscalização e
licenciamento, em defesa da mineração.

Em 15 de janeiro, pouco antes de assumir o cargo de deputado estadual, Virgílio Guimarães  (PT-MG) fez uma
reunião em Belo Horizonte com o superintendente do Ibama, Júlio Cesar Grilo, para tratar da "ampliação do
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licenciamento da Mina do Baú, sob responsabilidade da mineradora MR", segundo nota publicada no site da prefeitura
de Barão de Cocais (MG).

Estavam presentes um representante da mineradora e o prefeito do município, que "buscou informações sobre o
andamento do processo e pediu celeridade na liberação".

Em 2018, Virgílio recebeu R$ 80 mil dos sócios da MR Mineração Rangel e Minervino Almeida Bethonico, como doação
de campanha. O valor equivale a cerca de 11% do total arrecadado pelo candidato.

Em 2006, quando se elegeu deputado federal, Virgílio recebeu ao menos R$ 450 mil (R$ 890 mil, em valores corrigidos
pela inflação) de doações de mineradoras. Na época, o valor foi quase metade da arrecadação do candidato.

Ele é pai do ex-deputado federal Gabriel Guimarães (PT-MG), que foi presidente  da comissão do Código de
Mineração e também recebeu doações de mineradoras.

Para Maria Julia Andrade, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), esse tipo de reunião é comum.
"Isso é revelador da influência das mineradoras nos políticos no estado", afirma.

Segundo o secretário do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, Jarbas da Silva, se trata de
"um conflito de interesses". "As mineradoras exploram um bem público, que é o minério, e usam parlamentares, que
deviam atender aos interesses do povo", diz.

A economista Alessandra Cardoso, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, diz que órgãos de
fiscalização e de licenciamento costumam sofrer pressão de políticos. "Quando um parlamentar vai até um órgão
licenciador, é claramente uma ingerência em um processo que deve ser técnico e demorar o tempo que for preciso",
diz.

Andrade, do MAM, afirma que as relações entre mineradoras e políticos em MG são enraizadas. "Muitos deputados
foram ou querem ser prefeitos. Querem atrair projetos de mineração, porque a empresa reforma as escolas, faz pontes,
patrocina aquele show legal. Mas essas benesses não são de graça", diz.

O deputado Virgílio Guimarães  nega que o objetivo da reunião tenha sido de pressionar o Ibama. "Não pedi
aceleração do licenciamento, nós fomos para mostrar resultados, relatórios, não foi para fazer pedido não", afirmou.

Virgílio diz que o "setor mineral é importantíssimo", e o projeto do município Barão de Cocais "é imprescindível".

"No meu intervalo de vida pública, me dediquei ao setor mineral. Não tenho nenhum problema de ajudar, ao contrário.
Nesse caso de Barão de Cocais, eles estavam penando por falta de dinheiro, a prefeitura falida, e com licenciamentos
que demoravam mais de dez anos. Prestei serviço a eles, seguramente, de maneira lícita", disse.

Em 2014, uma empresa do deputado participou de um negócio para explorar rejeitos de propriedade da Vale na bacia
do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), em 2014. Uma das empresas envolvidas era da família de Quintão.

O superintendente do Ibama em Minas Gerais, Júlio Cesar Grilo, disse que a reunião foi realizada a pedido de Virgílio.
"Como de praxe, os participantes foram informados que as análises realizadas pelo Ibama seguem a ordem do
protocolo de registro e os prazos estabelecidos pela legislação', afirmou, em nota.

Segundo ele, o pedido ainda não foi analisado, e o licenciamento é feito pelo governo estadual. "Ao Ibama cabe
analisar a viabilidade dos pedidos de supressão de vegetação."

Os sócios da MR Mineração disseram que doaram para a campanha de Virgílio porque o político "se coloca
publicamente como favorável à prática da mineração responsável".

impresso em 21/02/2019 às 03:40 40 de 307



Sobre o projeto, afirmaram que a ampliação aguarda licenciamento há quatro anos e que "alguns órgãos não
respeitaram prazos legais".

"Vale ressaltar que a análise do licenciamento é extremamente técnica e obedece legislação ambiental, motivo pelo
qual compareceu à reunião a representante da MR Mineração responsável pela área ambiental", disseram, em nota.
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Notícias Uai - BH (MG)
Título: Agentes de segurança protestam na ALMG durante cerimônia de posse dos deputados

estaduais
Editoria: Notícia

Assunto: Interior de Minas
Publicado: 03-02-2019 Link para a Notícia

Agentes penitenciários e policiais civis fizeram manifestação durante a cerimônia de posse dos deputados  estaduais
na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG), na manhã desta sexta-feira (1º). Outros dois protestos
aconteceram durante a posse.

Os servidores protestavam para o pagamento do 13º salário. No vídeo, eles estariam tentando empurrar a porta de
vidro enquanto os seguranças da ALMG barravam a entrada. Eles teriam ficado por cerca de 30 minutos insistindo.

Já em outra área da praça da Assembleia , trabalhadores da Central Única dos Trabalhadores (CUT) faziam protesto.
Também houve manifestação contra a Vale feita por civis.

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans) informou às 15h45 que os manifestantes foram para
a Praça Sete, no centro da cidade.
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Alvorada
Título: Posse dos deputados na Assembleia é marcada por protestos - 16H59

Editoria: Repórter Alvorada
Assunto: ALMG

Publicado: 03-02-2019 Link para a Notícia

O deputado estadual Agostinho Patrus do PV foi eleito presidente da Assembleia Legislativa  de Minas com 75
votos. A cerimônia de posse dos deputados  estaduais foi marcada por confusão. Servidores da segurança
protestaram em frente a casa contra a forma de pagamento do 13º salário. Na semana passada, o governador Romeu
Zema anunciou que o pagamento será dividido em 11 vezes e as parcelas serão depositadas no primeiro dia útil após o
dia 20 de cada mês a partir de fevereiro.
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"Você está andando por Minas Gerais e está correndo um risco", disse o promotor de Justiça Guilherme de Sá
Meneghin em entrevista a EXAME.
O promotor de Justiça Guilherme de Sá Meneghin, que acompanha o caso do rompimento da barragem em Mariana,
em Minas Gerais, falou a EXAME sobre as medidas tomadas após aquela tragédia e sobre o que deixou de ser feito.
Três anos após o desastre outra barragem se rompeu em Brumadinho (MG), deixando pelo menos 110 mortos.

Segundo ele, a legislação sobre o tema não melhorou, pelo contrário. "Não tivemos nenhum avanço nos últimos três
anos. Eu diria que alguns dos nossos políticos estão com as mãos manchadas de sangue. Eles contribuíram para esse
desastre", diz.

Aos moradores de Brumadinho, ele aconselha se manterem unidos e observarem as estratégias da mineradora Vale.
"O presidente  da Vale está parecendo perdido, mas é uma estratégia de defesa. Não é interesse pelas vítimas e dos
responsáveis pelos desastres. Tudo o que ele falar é estratégia de empresa", diz.

Leia os principais trechos da entrevista:

Quais foram as medidas tomadas? Foram as medidas suficientes para a época?

Logo de início, percebemos que o desastre tinha deixado uma marca profunda na sociedade. Entramos primeiro com
uma ação cautelar de bloqueio de bens de 300 milhões de reais da Samarco e foi deferido. Esse foi o grande primeiro
bloqueio de bens de uma mineradora no Brasil. Foi uma medida pioneira e que está sendo repetida. Nós percebemos
que esse bloqueio de bens foi a nossa melhor moeda de troca em toda a negociação. Só liberamos o recurso se for
para as vítimas, nunca para eles.

Em outubro, do ano passado, fizemos um acordo para indenizar às vítimas e respeitando algumas regras. A que eu
acho mais importante foi a inversão do ônus da prova. Em um processo civil normal, quem tem que trazer a prova é o
autor. Com a inversão, e ele declarasse que tinha 20 cabeças de gado, o juiz ia ter que aceitar esse argumento. A não
ser que a empresa provasse que ele não tinha. Ou seja, a palavra da vítima passou a ter uma força ainda maior.
Justamente porque ela estava em uma situação de vulnerabilidade.

Como foi feita a contabilização das vítimas?

Foram 3 000 vítimas em Mariana, sem contar a bacia. Dessas 3 000, 1 000 ficaram desabrigadas e as outras tiveram
algum prejuízo por conta do desastre. Essas pessoas desabrigadas foram realocadas em hotéis e em casas alugadas -
Bento Rodrigues, Paracatu e algumas comunidades rurais de Mariana.

Foram sete distritos atingidos em Mariana. Apesar da mineração ficar longe, todas foram afetadas. As principais foram
Bento Rodrigues e depois Paracatu de Baixo.

Em relação as indenizações, quanto foi pago para as vítimas?

Para quem perdeu parente, foi pago inicialmente 100 000 reais para as famílias. Para quem perdeu casa, foi pago 40
000 de antecipação. Quem perdeu casa de lazer, de fim de semana, recebeu 20 000 reais antecipados. Foram 19
vítimas e um aborto, que uma ex-moradora de Bento Rodrigues que estava grávida. Por isso, considero 20 vítimas
fatais.
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Quais são os próximos passos? Vocês tiveram as reuniões em outubro e os assentamentos estão sendo feitos. Existe
mais alguma coisa a ser feita?

Existe. Por exemplo, os acordos de indenização ainda não foram cumpridos. Os cadastros começaram a ser entregues
na semana passada e, com base nesse cadastro, as vítimas vão começar a negociar individualmente. Cada família vai
sentar com a Fundação Renova, que vai analisar e fazer uma proposta.

A pessoa não é obrigada a aceitar. Se ela recusar, vai entrar na Justiça, liquidar e vai se aproveitar da cláusula de ônus
da prova para convencer o juiz que tinha mais direitos a receber. Estamos nessa fase.

As obras de terraplanagem em Bento Rodrigues já foram concluídas. As de Paracatu ainda não começaram, estão no
licenciamento. Quanto às indenizações finais, começaram a ser entregues agora. Esperamos que até o fim do ano,
todas as famílias tenham tido alguma proposta. Cada família vai decidir se vai aceitar ou não e se vai para a Justiça. O
nosso papel agora é acompanhar tanto o reassentamento quanto a indenização.

No caso de Brumadinho, o que vai acontecer? Temos mais trabalhadores do que moradores e seria uma reincidência,
já que a Vale também é controladora da Samarco. Dá para falar que nada mudou?

Em primeiro lugar, a nossa legislação não melhorou. Há vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional e na
Assembleia Legislativo de Minas Gerais, como o projeto Mar de Lama Nunca Mais, que proibiria esse tipo de estrutura
e garantiria mais segurança nas barragens. Mas nada foi feito. Quer dizer, não houve interesse político em dar mais
segurança em relação às barragens.

Pelo contrário. O Estado de Minas Gerais publicou uma norma para agilizar o licenciamento. E ninguém questiona o
secretário de Meio Ambiente. Foi o responsável pela outra barragem e o Romeu Zema manteve ele de novo. A primeira
pessoa que deveria ser afastado é o secretário de Meio Ambiente. Os dois piores desastres ambientais acontecem na
gestão dele e nada é feito? Não tivemos nenhum avanço nos últimos três anos.

Eu diria que alguns dos nossos políticos estão com as mãos manchadas de sangue. Eles contribuíram para esse
desastre. Pensam só de maneira econômica. É uma junção de ignorância técnica, jurídica e social. Aí junta a falta de
ética. Temos um cenário terrível no nosso legislativo. Eles não têm interesse nenhum em aprovar leis. Esse desastre
poderia ter sido evitado.

Estamos arriscando ter outros desastres, já que temos 400 barragens?

Você está andando por Minas Gerais e está correndo um risco. A qualquer momento você pode estar andando e uma
barragem estourar. Existe uma gigante em Ouro Preto, outras em Tabeira, todas da Vale. Praticamente todo o estado é
uma área de risco extrema, infelizmente. A qualquer momento, elas podem estourar. No caminho até Belo Horizonte
tem uma barragem gigante. Pode ser que ela estoure.

O senhor teria algum conselho para as vítimas? O que elas podem fazer?

A melhor coisa é, como em Mariana, pressionar o tempo inteiro as autoridades. Alguns dias depois do fato, houve uma
desmobilização das equipes de busca. Eles tinham encontrado 12 ou 13 corpos. As pessoas fizeram um protesto e
vieram para o Ministério Público. No fim das contas, se pensarmos bem, que foram mais de 40 milhões de metros
cúbicos, uma extensão enorme, de 100 quilômetros, e ainda encontrar 18 restos mortais, eu acho que foi um bom
trabalho.

Sabemos que a família que não encontrou está arrasada, mas não dá para descartar o empenho deles. O último corpo
foi encontrado a mais de 100 quilômetros. Isso mostra o empenho em localizar. É difícil, são vários metros de rejeito, e
torcemos que eles consigam. As famílias têm que cobrar de todos.

O presidente  da Vale está parecendo perdido, mas é uma estratégia de defesa. Não é interesse pelas vítimas e dos
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responsáveis pelos desastres. Tudo o que ele falar é estratégia de empresa. Ele está sendo orientado por uma equipe
enorme. As pessoas não percebem os detalhes das coisas. O que eles querem emplacar na opinião pública é que foi
um acidente. Que tinha um atestado. É uma maneira de tentar manipular a opinião pública. Ainda tem um movimento
de "volta Samarco". É doloroso para uma pessoa que perdeu tudo, que perdeu um familiar, ver o vizinho pedindo a
volta da empresa que matou a sua mãe, o seu filho e o seu neto.
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Se os apelos da comunidade tivessem sido ouvidos, a destruição causada pelo rompimento da barragem da Mina
Córrego do Feijão, em Brumadinho, poderia ter sido evitada. Desde que ocorreu o rompimento da Barragem do
Fundão, em Mariana, em novembro de 2015, houve alertas de ambientalistas e lideres comunitários sobre os riscos
das represas de rejeitos de minério de Brumadinho e outros municípios da Bacia do Rio Paraopeba, com pedidos para
que as estruturas fossem descomissionadas (desmanchadas e devolvidas à natureza), sem que qualquer medida fosse
adotada. Entre os alvos da mobilização estava a Barragem B1 da Vale, que estourou no último dia 25.

A informação é de Breno Carone, integrante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paraopeba e diretor da
organização não governamental (ONG) Associação para a Recuperação e Conservação Ambiental em Defesa da Serra
da Calçada (Arca - Amasera). Carone lembra que, após a tragédia de Mariana, participou de um sobrevoo na região de
Brumadinho e da cabeceira do Rio Paraopeba, quando conheceu de perto o perigo representado pelas várias
barragens de rejeitos de minério na região - ele disse que foram listadas nove barragens, mas que o número real era de
"mais de 20"

Ontem, em novo sobrevoo de helicóptero na região, ele disse ter constatado que, desde o fim de 2015, a única
barragem que não existe mais na região é a da tragédia de 25 de janeiro. "Nada foi feito", lamenta o ambientalista.
Desta forma, adverte, o risco de novas tragédias persiste. "Qualquer barragem de minério é uma bomba-relógio",
argumenta.

"Uma das principais preocupações foi com o abastecimento público, já que um rompimento poderia levar rejeitos até as
represas que integram o sistema responsável por fornecer água a 5 milhões de pessoas na Grande BH", informava
próprio Carone em documento sobre a audiência publica.

No relatório da época, constam as medidas solicitadas as autoridades e órgãos ambientais, incluindo:
descomissionamento das barragens de rejeito de minério de ferro em um prazo de cinco anos (contados a partir de
janeiro de 2016), implantação imediata de plano de recuperação de todos os afluentes e do reservatório já assoreados,
vistorias nas barragens existentes e decreto proibindo novos licenciamentos de barragem de rejeitos.

Após novo sobrevoo na região de Brumadinho, ontem, quando constatou que "nada foi feito", Breno Carone lamentou a
falta de ação das autoridades e órgãos públicos. "Faltou mais rigidez, de modo geral, do poder público. (A questão)
envolve municípios, estado e a União. Todos deveriam ter sido mais enérgicos para descomissionar as barragens",
afirmou o ambientalista. "Passada a tragédia de Mariana, todo mundo achava que não aconteceria de novo, e ocorreu.
Houve uma falha geral, de todos", avalia integrante do Comitê do Rio Paraopeba.

Carone disse que, durante o sobrevoo de ontem, observou pelo menos seis barragens de rejeitos que, segundo ele,
oferecem riscos pela falta de segurança. Entre elas, disse, estão quatro reservatórios que estão acima do Sistema Rio
Manso (que responde por grande parte do abastecimento de água da Grande BH) e duas represas de rejeitos de
minério de uma mina desativada há 15 anos, chamada Casa Branca. "As duas barragens de rejeitos estão ao lado do
Parque da Serra do Rola-Moça e também bem ao lado de onde aconteceu a tragédia do Córrego do Feijão".

FORÇA-TAREFA Breno Carone anunciou uma força-tarefa para pressionar por mudanças na legislação e ações do
poder público para que as barragens de rejeitos de minério sejam desativadas, com aprovação de projeto de lei na
Assembleia Legislativa  com regras mais rígidas para o setor de mineração. "Qualquer barragem de rejeitos de
minério é uma bomba-relógio, mesmo aquela que a gente considera segura hoje. O que a gente precisa é acabar com
essas represas. Não queremos, de forma alguma, acabar com a mineração. Mas queremos que a atividade seja
mantida de forma sustentável, de uma forma que não haja mortes."
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Uma pequena tropa de deputados  eleita para a legislatura passada com doações de mineradoras é bem atuante nos
assuntos do setor: propõe mudanças em textos que já resultaram em retirada de fiscalização, ocupa cargos chave em
comissões e influencia o que passa na Câmara.

Principal expoente da agora chamada bancada da lama, devido ao rompimento da barragem da Vale em Brumadinho
(MG), Leonardo Quintão (MDB-MG) recebeu em 2014 R$ 2,1 milhões de mineradoras (42% do que arrecadou).

Em 2018, não se reelegeu, mas manteve sua influência, tornando-se assessor do governo Jair Bolsonaro (PSL).

Nove deputados  ativos em temas de mineração se reelegeram, como os mineiros Paulo Abi-Ackel e Domingos Sávio
(ambos do PSDB), os paraenses José Priante (MDB) e Joaquim Passarinho (PSD), e os capixabas Evair Vieira de Melo
(PP) e Sergio Vidigal (PDT).

Em 2017, ao aprovar a medida provisória (MP) que criou a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Câmara derrubou
uma taxa de fiscalização que viabilizaria vistorias presenciais em prol da segurança de minas e de barragens.

O texto aprovado foi o do relator da MP, Quintão -que argumentou que a criação de uma taxa federal poderia
inviabilizar a estadual já existente.

Desde 2014, quando uma comissão especial  foi criada para discutir mudanças no Código de Mineração, o assunto
esteve quente na Câmara. Naquele ano, de 52 membros da comissão, 23 se elegeram com recursos de mineradoras.
Foi o último pleito com doações de empresas.

Com a tragédia de Mariana (MG) em 2015, o projeto da comissão não foi adiante, e a relação dos deputados  com o
setor ficou sob vigilância.

Nesse contexto, em 2017, o então presidente  Michel Temer (MDB) decidiu fazer alterações na regulação do setor por
meio de três MPs, movimentando novamente a tropa.

Uma dessas MPs foi a que criou a ANM, aprovada simbolicamente. Só uma emenda teve votação nominal. Ela previa
audiências públicas para atos da ANM "que afetarem direitos de agentes econômicos, das comunidades impactadas e
dos trabalhadores".

Apesar de a emenda ter passado, a maioria dos deputados do grupo da mineração na sessão votou contra.

Para identificar deputados  ativos na bancada da mineração, a Folha considerou: 1) se ganharam doações de
mineradoras em 2014; 2) se atuaram na tramitação das MPs em 2017, propondo emendas; 3) se integraram
anteriormente a comissão que discutiu mudanças no Código de Mineração em 2014, ou a Comissão Permanente de
Minas e Energia, por onde passam todos os projetos de interesse do setor na Câmara.

Lamaçal em Brumadinho

Ícone seta para esquerda

Ícone seta para direita
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Marcos Montes (PSD-MG) foi um dos que atendeu a todos os critérios e um dos que mais recebeu de mineradoras em
2014 -em torno de R$ 786 mil. Em 2018, ele concorreu a vice-governador na chapa derrotada de Antônio Anastasia
(PSDB-MG).

Como ele, estão sem mandato outros dois figurões da bancada: Luiz Fernando Faria (PP-MG) e Gabriel Guimarães
(PT-MG), que ganharam de mineradoras R$ 785 mil e R$ 317,5 mil, respectivamente.

Guimarães foi presidente da comissão do Código de Mineração, e Montes, vice- presidente . Ambos atuaram
também na Comissão de Minas e Energia -da qual fazia parte a maioria do grupo.

Desde a tragédia em Mariana, chegaram à Câmara dois projetos para aprimorar a lei de 2010 que instituiu a Política
Nacional de Segurança de Barragens. Tiveram parecer favorável de duas comissões  (Meio Ambiente e Integração
Regional), mas emperraram na de Minas de Energia.

"A Comissão de Minas e Energia tem mais de 30 deputados  financiados por mineradoras, é raposa tomando conta
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do galinheiro. É muito difícil você aprovar por conta do lobby no Congresso, que, aliás, funciona no Executivo, no
Legislativo e no Judiciário", diz o autor de um dos projetos, Arnaldo Jordy (PPS-PA).

A segunda MP de Temer aprovada no Congresso acabou aumentando os royalties. O texto que passou foi uma
emenda do relator, Marcus Pestana (PSDB-MG), eleito com doações de R$ 200 mil de empresas do ramo.

Evair Vieira de Melo tentou, sem sucesso, usar a MP para tirar da lei uma punição a empresas que, reiteradamente, se
recusarem a dar documentos à autoridade reguladora.

Ele recebeu de uma empresa ligada à mineração R$ 50 mil em 2014 e compôs a comissão do Código de Mineração.
Hoje, integra grupo que a Câmara criou para monitorar as apurações em Brumadinho.

Membros de bancada negam defender empresas do setor

Os integrantes da chamada bancada da lama negam defender os interesses das empresas de mineração em troca de
doações em 2014.

"O fato de receber em 2014, quando a lei permitia, é uma decorrência natural da inclinação da economia mineira.
Tenho sido duramente crítico ao setor desde Mariana", diz Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG).

José Priante (MDB-PA) afirma que, se foi construída uma legislação que não é eficiente na fiscalização, "temos que dar
um jeito de consertar".

Joaquim Passarinho (PSD-PA) diz que deputados  não têm conhecimento técnico para avaliar se a fiscalização é
eficaz. "Acho que é uma falha de todos nós, mas não forma de proteger alguém."

Para João Carlos Bacelar (PR-BA), a influência das empresas é relativa. "Atuo no setor de mineração e estou coletando
assinaturas para a CPI de Brumadinho."

Domingos Sávio (PSDB-MG) enfatiza que nunca recebeu diretamente de mineradoras, só via partido. Evair Vieira de
Melo (PP-ES) diz que sua relação com a mineração é só com o setor de rochas ornamentais. Cleber Verde (PRB-MA),
que as doações não interferiram em seu mandato.

A reportagem não localizou os demais deputados .

Deputado recebeu doação e atuou junto a órgão ambiental

A influência das mineradoras vai além do Congresso. Parlamentares atuam também junto a órgãos de fiscalização e
licenciamento, em defesa da mineração.

Em 15 de janeiro, pouco antes de assumir o cargo de deputado estadual, Virgílio Guimarães  (PT-MG) fez uma
reunião em Belo Horizonte com o superintendente do Ibama, Júlio Cesar Grilo, para tratar da "ampliação do
licenciamento da Mina do Baú, sob responsabilidade da mineradora MR", segundo nota publicada no site da prefeitura
de Barão de Cocais (MG).

Estavam presentes um representante da mineradora e o prefeito do município, que "buscou informações sobre o
andamento do processo e pediu celeridade na liberação".

Em 2018, Virgílio recebeu R$ 80 mil dos sócios da MR Mineração Rangel e Minervino Almeida Bethonico, como doação
de campanha. O valor equivale a cerca de 11% do total arrecadado pelo candidato.

Barragem rompida em Brumadinho

impresso em 21/02/2019 às 03:39 162 de 247



Ícone seta para esquerda

Ícone seta para direita

Leia Mais

Ícone fechar

Voltar

Ver novamente

Ícone seta para esquerda

Voltar

Ícone seta para cima

Ícone seta para baixo

Ícone seta para esquerda

Voltar Compartilhe Ícone Facebook

Facebook Ícone Whatsapp

Whatsapp Ícone Twitter

Twitter Ícone de messenger

Messenger Ícone Google Plus

Google Ícone Pinterest

Pinterest Ícone Linkedin

Linkedin Ícone de envelope

E-mail Ícone de link Cadeado representando um link

Copiar link Ícone fechar

Em 2006, quando se elegeu deputado federal, Virgílio recebeu ao menos R$ 450 mil (R$ 890 mil, em valores corrigidos
pela inflação) de doações de mineradoras. Na época, o valor foi quase metade da arrecadação do candidato.

Ele é pai do ex-deputado federal Gabriel Guimarães (PT-MG), que foi presidente  da comissão do Código de
Mineração e também recebeu doações de mineradoras.

Para Maria Julia Andrade, do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM), esse tipo de reunião é comum.
"Isso é revelador da influência das mineradoras nos políticos no estado", afirma.

Segundo o secretário do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração, Jarbas da Silva, se trata de
"um conflito de interesses". "As mineradoras exploram um bem público, que é o minério, e usam parlamentares, que
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deviam atender aos interesses do povo", diz.

A economista Alessandra Cardoso, assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, diz que órgãos de
fiscalização e de licenciamento costumam sofrer pressão de políticos. "Quando um parlamentar vai até um órgão
licenciador, é claramente uma ingerência em um processo que deve ser técnico e demorar o tempo que for preciso",
diz.

Andrade, do MAM, afirma que as relações entre mineradoras e políticos em MG são enraizadas. "Muitos deputados
foram ou querem ser prefeitos. Querem atrair projetos de mineração, porque a empresa reforma as escolas, faz pontes,
patrocina aquele show legal. Mas essas benesses não são de graça", diz.

O deputado Virgílio Guimarães  nega que o objetivo da reunião tenha sido de pressionar o Ibama. "Não pedi
aceleração do licenciamento, nós fomos para mostrar resultados, relatórios, não foi para fazer pedido não", afirmou.

Virgílio diz que o "setor mineral é importantíssimo", e o projeto do município Barão de Cocais "é imprescindível".

"No meu intervalo de vida pública, me dediquei ao setor mineral. Não tenho nenhum problema de ajudar, ao contrário.
Nesse caso de Barão de Cocais, eles estavam penando por falta de dinheiro, a prefeitura falida, e com licenciamentos
que demoravam mais de dez anos. Prestei serviço a eles, seguramente, de maneira lícita", disse.

Lama da barragem de Brumadinho (MG) destrói casas e hortas na zona rual
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Em 2014, uma empresa do deputado participou de um negócio para explorar rejeitos de propriedade da Vale na bacia
do Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), em 2014. Uma das empresas envolvidas era da família de Quintão.

O superintendente do Ibama em Minas Gerais, Júlio Cesar Grilo, disse que a reunião foi realizada a pedido de Virgílio.
"Como de praxe, os participantes foram informados que as análises realizadas pelo Ibama seguem a ordem do
protocolo de registro e os prazos estabelecidos pela legislação', afirmou, em nota.

Segundo ele, o pedido ainda não foi analisado, e o licenciamento é feito pelo governo estadual. "Ao Ibama cabe
analisar a viabilidade dos pedidos de supressão de vegetação."

Os sócios da MR Mineração disseram que doaram para a campanha de Virgílio porque o político "se coloca
publicamente como favorável à prática da mineração responsável".

Sobre o projeto, afirmaram que a ampliação aguarda licenciamento há quatro anos e que "alguns órgãos não
respeitaram prazos legais".

"Vale ressaltar que a análise do licenciamento é extremamente técnica e obedece legislação ambiental, motivo pelo
qual compareceu à reunião a representante da MR Mineração responsável pela área ambiental", disseram, em nota.
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