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Record
Título: Tragédia em Brumadinho - 19h02

Editoria: MG Record
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Ao vivo de Brumadinho - Animais são resgatados com vida em meio à lama. Resgate de animais onde a barragem se
rompeu. A PRF não confirmou em momento algum em quem algum momento houve tiros. Essa informação, segundo o
repórter, tanto vem da Comissão que cuida dos direitos dos animais na Assembleia de Minas  Gerais e tambem dos
ativistas que gravaram tudo isso em vídeo. Graças a isso, eles conseguiram uma liminar que obriga a Vale fornecer
todos os suprimentos e verba para que isso continue a acontecer. Sessenta e cinco corpos já foram resgatados e 31
identificados.
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Record
Título: Repórter explica como está sendo o resgate dos animais - 17h05

Editoria: Cidade Alerta
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Repórter explica como está sendo o resgate dos animais. A emissora recebe uma nota da PRF, eles também
confirmam que alguns animais precisaram ser sacrificados, mas não comentaram a questão que a comissão que cuida
da proteção dos animais da Assembleia de Minas  Gerais denunciou em relação aos tiros que viriam de um
helicóptero.

impresso em 19/02/2019 às 04:55 3 de 365

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg21-cidade-alerta-2901.mp4
http://www.interclip.com.br/


Rádio América
Título: Manifestação está marcada para frente da ALMG - 17h51

Editoria: Correspondente América
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Entidades ligadas à área da segurança pública, Polícia Civil e Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, vão se reunir na
manhã desta quarta-feira para discutir estratégias contra o parcelamento do 13º do ano passado. Uma manifestação já
foi marcada para a próxima sexta-feira, dia 1º, em frente à Assembleia Legislativa do Estado.

impresso em 19/02/2019 às 04:55 4 de 365

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg59-correspondente-america-2901.mp3
http://www.interclip.com.br/


Folha de São Paulo Online
Título: Mais barato, modelo de barragem usado em Brumadinho foi proibido no Chile

Editoria: Cotidiano
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Mais barato e inseguro dos métodos, o modelo de construção da barragem que se rompeu em Brumadinho (MG) na
última sexta (25) e em Mariana (MG) há três anos ainda é usado em outros países. Mas já foi proibido no Chile,
principal produtor de cobre do mundo.

O banimento do tipo de barragem a montante ocorreu na esteira dos fortes terremotos que atingiram o país entre as
décadas de 1960 e 1970, explica David Chambers, geofísico americano especialista na indústria da mineração. O país
está localizado em uma região de instabilidade tectônica e é um dos mais sísmicos do mundo.

Para Chambers, que é presidente  do Center for Science in Public Participation, organização que oferece assistência
técnica em mineração e qualidade da água a empresas e governos, lugares no Brasil com alto índice pluviométrico
deveriam seguir o mesmo caminho.

"Não se deve construir barragens do tipo em lugares úmidos, onde a precipitação líquida excede a evaporação líquida",
diz. "O risco de falha nessas áreas é inaceitável. Muitas coisas podem dar errado."

Iniciativas foram tomadas para tentar banir o tipo de construção.

O Ministério Público Federal de Minas Gerais, após a tragédia de Mariana, enviou uma recomendação à Agência
Nacional de Mineração, na época Departamento Nacional de Produção Mineral, para que não autorizasse mais novas
barragens a montante no Brasil, alegando que a técnica é insegura.

Também foi apresentado um projeto de lei em Minas Gerais que propunha o endurecimento das regras de
licenciamento para barragens de mineração, mas foi vetado em comissão especial da Assembleia Legislativa  em
julho do ano passado. Uma outra versão do texto, que proíbe barragens a montante, está em tramitação na Casa.

A barragem a montante é aquela erguida por meio de degraus, que ficam sobre os rejeitos de minério. Além dela,
existem outros dois tipos de construção: a jusante e por linha de centro.

A primeira cresce na direção da corrente dos resíduos, formando uma espécie de pirâmide que segura a lama. Os
alteamentos não são erguidos sobre resíduos, mas a partir do dique de partida. O método pode ser até três vezes mais
caro do que aquele a montante e ocupa mais espaço.

Já a barragem por linha de centro é uma espécie de combinação dos dois tipos. Os degraus são erguidos uns por cima
dos outros, seguindo uma linha de centro vertical. Alguns ficam acima dos resíduos, outros sobre o dique de partida.

Apesar de ser difícil apontar o modelo mais adotado no mundo, sabe-se que, por questões econômicas, modelos a
montante são amplamente usados por mineradoras, diz Chambers. Nos Estados Unidos, por exemplo, barragens por
linha de centro são comuns.

Ele critica a falta de um mapeamento das barragens construídas nos países mineradores e dos acidentes ocorridos por
causa de rompimentos. "Não sabemos quantas falharam e por quê. É difícil abordar o problema desse jeito."

Alguns dos rompimentos podem ser encontrados no site do Wise Uranium Project, que compila dados relacionados a
impactos da mineração.

Os acidentes ocorridos na mina de Mount Polley (cobre e ouro), no Canadá, em 2014, e na mina de South Fort Meade
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(fosfato), nos Estados Unidos, em 1994, foram alguns dos mais graves já registrados. A tragédia de Mariana foi o maior
da história.

Alternativas aos modelos tradicionais de contenção de resíduos hidráulicos têm sido desenvolvidas ao longo dos
últimos anos.

Willy Lacerda, professor de engenharia geotécnica da Coppe/UFRJ, acredita que a técnica de empilhamento a seco, na
qual equipamentos reduzem a umidade dos rejeitos, deve ganhar espaço. "Mas acho que a tendência é que não
existam mais barragens e que os resíduos de mineração sejam reaproveitados integralmente, na forma de materiais de
construção", diz o especialista.

A transformação dos resíduos em pasta e o armazenamento dos rejeitos em tubos geotêxteis (que desidratam a lama)
são outras alternativas às barragens.

Mas investir apenas na tecnologia não é suficiente. A fiscalização também deve ser aprimorada, diz Carlos Barreira
Martinez, professor de engenharia hidráulica da Universidade Federal de Itajubá. Ele defende que o monitoramento das
estruturas seja feito por engenheiros do Exército, por causa de sua capilaridade pelo país, o que, segundo ele, já ocorre
nos Estados Unidos.

O endurecimento da legislação é outro passo necessário, diz Fernando Luiz Lavoie, engenheiro civil do Instituto Mauá
de Tecnologia. "É preciso saber o que vamos querer daqui para a frente. Um país com leis mais frouxas e permissivas,
que geram um maior risco de ruína, ou parecido com países mais desenvolvidos, com leis mais apertadas, que
garantam uma sociedade melhor", diz.
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O Globo Online (RJ)
Título: Lauro Jardim - O lobista amigo de Pimentel contra as barragens

Editoria: Opinião
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

O presidente do Sindextra, o sindicato de mineração de Minas Gerais, Fernando Coura, ex- presidente  do Ibram e
atualmente presidente interino da Fiemg foi o principal lobista que derrubou na Assembléia Legislativa  mineira o
projeto que exigia maior rigor no licenciamento de barragens de mineração, em meados de 2018.

A influencia de Coura na Assembléia de Minas é notória.

Coura, para quem não se lembra, é um daqueles amigões de Fernando Pimentel. Agraciou o ex-governador com um
contratinho de consultoria de R$ 500 mil em 2013, quando Pimentel ocupava o cargo de ministro do Desenvolvimento
de Dilma Rousseff. Pimentel em retribuição quis fazer de Coura ministro de Minas e Energia.
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Portal EM
Título: Contra parcelamento de 13º e de salários, segurança pública ameaça com paralisações em

Minas
Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Uma manifestação da categoria está marcada para esta sexta-feira (1º) na porta da Assembleia Legislativa , no
mesmo horário em que deputados  estaduais tomam posse. PM diz que poderá adotar 'posturas radicais
contundentes'
Nota divulgada em site de associação de oficiais da PM fala sobre a adoção de 'posturas radicais'. Clique na foto para
ver nota completa

Entidades ligadas à área de segurança pública no estado - polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros - se reúnem na
manhã desta quarta-feira para discutir estratégias contra o pagamento do 13º do ano passado em 11 parcelas, sempre
no primeiro dia útil após o dia 20 de cada mês, e a manifestação marcada para a sexta-feira, dia 1º, em frente à
Assembleia Legislativa . A categoria não descarta paralisações pontuais, com a redução da escala de trabalho ou a
chamada "operação tartaruga", em que os serviços são executados de forma mais lenta. PM anuncia 'posturas radicais
contundentes'.

Uma assembleia geral dos trabalhadores estava marcada para a tarde desta terça-feira na Cidade Administrativa, mas
foi cancelada em razão dos trabalhos realizados em Brumadinho, onde na sexta-feira uma barragem da Vale se
rompeu, causando, até o momento, 65 mortes.

Tão logo o governo mineiro anunciou a escala de pagamento do abono natalino, a Associação dos Oficiais da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (AOPMBM) divulgou nota no site em repúdio à
medida. "Essa notícia conseguiu piorar o que já era ruim. Como diz o ditado: 'nada é tão ruim que não possa piorar.'
Parece que a Governança não quer enxergar o caos que a medida acarreta. Famílias estão endividadas, com a renda
comprometida, problemas de saúde dos servidores decorrentes desta situação e, a desmotivação começa dar sinais no
quartéis na prestação da segurança pública", diz trecho do texto assinado pelo presidente  da entidade, coronel Ailton
Cirilo da Silva.

O militar diz ainda se será preciso a adoção de "posturas radicais contundentes que comprometam o Estado de direito".
O coronel foi procurado pela reportagem para comentar a frase, mas segundo a assessoria de imprensa, ele está em
viagem. No texto o militar reclamou do tratamento diferenciado entre os servidores do Executivo e dos demais poderes.
"É o Executivo que faz a máquina estatal funcionar: arrecadar, fiscalizar, educar e promover a saúde, policiar e socorrer
vítimas da tragédia de Brumadinho, para usar um exemplo recente. Ficamos olhando o Legislativo, Judiciário e MP
usufruindo das benesses do Estado e, enquanto cobramos o 13º salário, eles já receberam até o 14º".

Os benefícios exclusivos dos outros poderes foram questionados também por representantes da Polícia Civil. "O caixa
é único. Por que os outros poderes já estão com tudo em dia? Se Minas está em situação difícil, então vamos todos
fazer um sacrifício por Minas", afirmou o presidente  da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Minas Gerais
(Adepol), Mário Correia. O delegado lembrou que mesmo com salários atrasados e sem o abono de Natal, a categoria
está atuando de forma exemplar na tragédia de Brumadinho, e assim continuará.

O presidente  do Sindicato dos Policiais Civis de Minas Gerais (Adepol), José Maria de Paula Cachimbinhom, afirmou
que a categoria está "em pé de guerra". "Estamos há quatro anos sem reposição salarial, com o salário fatiado e ainda
vamos receber o 13º em 11 vezes? Isso é inconcebível", reclamou.
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Quem são os culpados? - 16h50

Editoria: Rock News
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Quem são os culpados? Paulo Leite fala sobre indícios e que, se eles não existissem, Mariana era um alerta. Carol fala
do tempo curto do rompimento das duas barragens. Paulo Leite fala sobre o projeto de contenção que não foi votado
na Assembleia e da recusa de 3 deputados . Mensagem dos ouvintes. Psicólogos fazem campanha na internet para
chamar os ocorridos de "Desastre da Samarco" e Desastre da Vale' e não das cidades. Paulo Leite cita o apelo
ecológico e turístico de Brumadinho, que é onde fica o Inhotim.  Entrevista: Bernardo Palhares e Thiago Eliazar (Cruz
Vermelha)
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Tribuna de Minas Online - Juiz de Fora (MG)
Título: Procuram-se culpados

Editoria: Colunas
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Quatro dias depois da tragédia de Brumadinho e um saldo de mais de 60 mortos e centenas de desaparecidos, o país
entra numa segunda etapa de discussão. Agora é a vez de se buscarem culpados, tendo como foco principal a própria
Vale do Rio Doce, diretamente envolvida nesse caso e indiretamente na tragédia de Mariana, há três anos. A
procuradora-geral da República, Raquel Dodge, insinuou que os diretores da empresa podem ser penalizados pelo que
aconteceu. O advogado do grupo, Sérgio Bermudes, assinalou que "a Vale não enxerga razões determinantes de sua
responsabilidade" no acidente da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. E por isso a diretoria da empresa não se
afastará de seu comando "em hipótese alguma". Ele reagia não ao discurso da procuradora, e sim ao que propôs o
senador Renan Calheiros, que defendeu, no domingo, o "afastamento cautelar" e "urgente" de toda a diretoria da
empresa. Para o advogado - mais tarde desautorizado pela própria Vale -, o senador, candidato à presidência do
Senado, joga para a plateia.

01Pode até ser, mas Raquel Dodge, não. Ela aponta o que boa parte da opinião pública põe em pauta, especialmente
nas redes sociais, ao cobrar não apenas ações indenizatórias, boa parte de 2015, ainda não pagas, mas também
sanções penais, por entender que só dessa forma esses grandes conglomerados irão cumprir a pauta de exigência
para a implementação destes projetos. Há anos se fala no processo meia-bomba, pelo qual várias ações ficam no meio
do caminho por pura leniência.

Mas não é só isso. O Estado falha na fiscalização, pois, se tivesse um acompanhamento sistemático, as companhias,
certamente, estariam cumprindo a agenda de segurança. Sem esse acompanhamento e com uma legislação que deixa
a desejar, o risco permanece. No final do ano passado, a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais teria rejeitado um
projeto endurecendo a legislação. O que dizem esses parlamentares? - embora boa parte deles tenha voltado para a
Casa após as eleições de 2018.

Se nada for feito, é apenas uma questão de tempo o surgimento de uma nova tragédia, sobretudo pelo esquecimento
coletivo. Enterram-se os mortos, passa-se um tempo discutindo indenizações, e depois tudo volta ao seu curso. Só que
não dá para ser assim. Não se desconhece o papel econômico das mineradoras, não só na geração de emprego e
renda, mas é fundamental que garantam a vida dos funcionários e do seu entorno e o meio ambiente, todos afetados
irreversivelmente pela tragédia.
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Agora - Divinópolis
Título: Preto no Branco - Ação e reação

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Ação e reação

Sutil como sempre, Cleitinho Azevedo chegou à Assembleia Legislativa  "causando". Primeiro, criou polêmica ao
querer dormir no local. Agora, ao lado de outros parlamentares, despertou a ira do Sindicato dos Jornalistas de Minas
Gerais por declarações sobre a extinção de algumas TV's públicas. Para o deputado eleito, a TV Assembleia é
desnecessária.

Público x privado

O sindicato divulgou nota em que, sem citar Cleitinho , repudia as manifestações de parlamentares atacando os
veículos de comunicação legislativos, como a TV Câmara (de Belo Horizonte) e a TV ALMG. "Nossa Constituição
Federal consagrou o modelo de comunicação complementar entre público, estatal e privado, como uma forma de
reduzir a disparidade de espaço ocupado pela comunicação comercial, ampliando o direito à comunicação no país",
destaca a entidade.

Fiscalização

Conforme prossegue o sindicato, por meio da TV Câmara e da TV ALMG, "e especialmente do trabalho de seus
jornalistas e demais profissionais", os cidadãos de Minas Gerais podem fiscalizar as atividades parlamentares,
acompanhar as sessões plenárias e os debates de temas de interesse público. "O sindicato convida os vereadores de
Belo Horizonte e deputados  de Minas Gerais para conhecer e se juntar à luta em defesa da comunicação pública e
da democratização do acesso à informação", finaliza a entidade.
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Gazeta do Triângulo Online - Araguari (MG)
Título: Radar - Na terrinha

Editoria: Política
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

NA TERRINHA

O deputado estadual Doorgal Andrada  (PATRI) que será empossado no cargo na próxima sexta-feira 1º, tem agenda
hoje no Palácio dos Ferroviários onde comunicará pessoalmente para o prefeito Marcos Coelho (MDB) a liberação de
R$ 250 mil em recursos parlamentares viabilizados por ele em Belo Horizonte para Araguari. Doorgal esteve em
Brumadinho um dia após a tragédia e promete cobrar da Vale na ALMG a responsabilidade e os responsáveis pelo
ocorrido. Ele ainda deixou solidariedade às famílias das vítimas, moradores e trabalhadores da região atingida.

AGENDA APERTADA

Para fevereiro, os deputados : Federal Lafayette Andrada (PRB) e o estadual Doorgal Andrada  (PATRI) terão vários
compromissos na cidade uma vez que estão previstas para o próximo mês, as solenidades de entrega do Hospital
Veterinário e o Centro de Medicina Robótica do Imepac. A informação é que esses investimentos instalados próximo ao
Ambulatório da universidade ultrapassam a casa dos dois milhões de reais.
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Minas 1
Título: Lobby de mineradoras trava projetos de interesse público sobre barragens

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

O rompimento da barragem da Vale reacendeu o debate sobre a importância de medidas legislativas que imponham
limites mais rígidos à atividade da mineração;o avanço de propostas dessa natureza esbarra, no entanto, na pressão
exercida pela indústria da mineração sobre políticos e órgãos públicos

Fonte: Do Brasil de Fato - O rompimento de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho (MG), na última
sexta-feira (25), reacendeu o debate sobre a importância de medidas legislativas que imponham limites mais rígidos à
atividade da mineração, com o objetivo de proteger os recursos naturais e as populações que residem em áreas
próximas a esses empreendimentos.

O avanço de propostas dessa natureza esbarra, no entanto, na pressão exercida pela indústria da mineração sobre
políticos e órgãos públicos para garantir que os interesses das empresas do setor prevaleçam sobre a proteção ao
meio ambiente e os direitos das populações locais.

Mais conhecido como lobby, esse tipo de prática tem provocado a lentidão ou mesmo a interrupção na tramitação dos
projetos de lei com esse perfil.

No caso de Minas Gerais, por exemplo, uma comissão criada na Assembleia Legislativa  do Estado (ALMG) no final
de 2015 para fazer estudos e propor medidas de monitoramento da atividade ainda não conseguiu entregar o resultado
esperado: dos três projetos de lei que constavam no relatório final dos trabalhos, apenas um foi aprovado até o
momento.

As propostas que estão com a tramitação parada na Casa abordam questões como: endurecimento das normas de
licenciamento; imposição de regras mais rígidas de segurança para barragens; criação de uma política estadual para
proteger atingidos por barragens; e proibição da existência de barragens com alteamento a montante - construções em
que a compactação do sedimento se dá próximo à parede de contenção, como é o caso da barragem que rompeu na
última sexta, em Brumadinho.

O relator da comissão, deputado estadual Rogério Correia (PT), destaca que é sempre um desafio emplacar esse tipo
de medida em um estado que tem 10% do Produto Interno Bruto (PIB) representado pela mineração, mesmo que o
modelo adotado pelas empresas do setor seja fortemente criticado pelo campo popular, que também questiona a
perspectiva de desenvolvimento adotada por esse tipo de indústria.

"O lobby das mineradoras acoplado a um discurso de desenvolvimento e de necessidade econômica do estado e das
mineradoras é o responsável pelo fato de as coisas não andarem. Esses dois projetos [que estão parados] são
essenciais, mas nós não conseguimos aprovar, mesmo com o crime de Mariana. Minha esperança é que agora a
pressão popular e social seja grande e [a Assembleia os] aprove", afirma Correia.

No caso da comissão da ALMG que tratou das barragens, 19 dos 22 deputados  que integravam o colegiado haviam
recebido doações financeiras de mineradoras na campanha eleitoral de 2014, segundo dados oficiais do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Essa realidade abrangia membros de diferentes partidos - DEM, MDB, PSB, PPS, PP, PV,
PSD, Pros, PCdoB e PT, alguns dos quais com dissidências internas em relação ao tema.

Um deles, o PL 3676/2016, teve um substitutivo rejeitado, em julho do ano passado, pela Comissão de Minas e
Energia . O documento, apresentado pelo deputado João Vítor  Xavier (PSDB), tinha o apoio do Ministério Público, do
Ibama e ainda de mais de 50 entidades de caráter ambiental vinculadas à campanha "Mar de lama nunca mais",
lançada em 2016, após o crime socioambiental de Mariana.
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"Esse projeto veio de um processo muito bonito de intensa participação das organizações que acompanham a pauta
em Minas Gerais, e foi recortado, completamente desfigurado, e agora acontece Brumadinho. É como se as pessoas
não tivessem o direito de dizer 'não', como se não houvesse a possibilidade de outro modelo [de mineração] melhor,
com mais retorno para o país e com muito mais controle em cima das empresas privadas de mineração", afirma Maria
Júlia Andrade, da coordenação nacional do Movimento pela Soberania Popular na Mineração (MAM).

Congresso Nacional

O drama que resulta da relação entre parlamentares e empresas de mineração se repete no cenário nacional. No
Senado, por exemplo, o PLS 224/2016, que tornava mais rígidas as normas da Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), foi arquivado no final de 2018.

De autoria do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), a proposta era resultado de uma comissão que havia debatido a
questão da segurança das barragens após a tragédia de Mariana, em 2015, e tinha recebido parecer favorável do
relator, Jorge Viana (PT-AC), mas, por falta de interesse político, não chegou a ser votada pela Comissão de Meio
Ambiente e teve como destino o arquivamento.

Na Câmara, as barreiras políticas impostas a esse tipo de medidas são as mesmas. O PL 10.874/2018, que proíbe a
mineração num raio de 10 km no entorno de unidades de conservação, está parado na Comissão de Minas e Energia
.

A situação é semelhante à do Projeto de Decreto Legislativo (PDC) 973/2018, que suspende o trecho de um decreto
assinado por Michel Temer (MDB) que permite a atividade minerária em reservas nacionais.

Proposto pelo deputado Chico Alencar (Psol-RJ), o PDC foi protocolado em junho de 2018 e recebeu o primeiro
despacho somente cinco meses depois, em novembro, quando foi encaminhado para a Comissão de Minas e
Energia , onde está parado.

O tempo contrasta com a velocidade observada na tramitação de outras medidas. A reforma trabalhista, por exemplo,
foi encaminhada pelo governo de Michel Temer durante o recesso legislativo de dezembro de 2016 e despachada logo
no retorno das atividades parlamentares de 2017, em fevereiro. Em abril, a proposta foi votada pelo plenário da Casa e
encaminhada para o Senado, onde foi definitivamente aprovada em julho do mesmo ano.

Chico Alencar destaca que os projetos que visam à imposição de limites mais rígidos para a mineração estão entre os
mais dificultosos em termos de aprovação no Congresso.

"A maior dificuldade é exatamente a servidão, a dependência, o espírito de subordinação da maior parte dos
deputados  e seus partidos em relação aos interesses das grandes mineradoras, que, no tempo da permissão do
financiamento empresarial, mantinham esses deputados garantindo suas campanhas com somas altíssimas".

A declaração do deputado encontra referência nos números. A comissão instalada pela Câmara em 2014 para discutir
um novo marco regulatório da mineração, por exemplo, era hegemonizada por parlamentares que haviam sido
financiados por mineradoras.

Um dossiê lançado no mesmo ano pelo Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, que reúne
mais de 120 organizações, expôs o jogo de interesse que dava a linha dos trabalhos do colegiado: ao todo, 20 dos 27
membros titulares haviam recebido dinheiro de empresas do setor em suas campanhas eleitorais.

O rol continha, inclusive, o relator da comissão, Leonardo Quintão (MDB-MG), o presidente , Gabriel Guimarães
(PT-MG), e o vice, Marcos Montes (PSD-MG). A presença deles e dos demais foi questionada pelo Comitê, que chegou
a entrar com uma representação na Casa para pedir a retirada de Quintão.

A escolha de um deputado com esse perfil para a relatoria feria o Código de Ética da Câmara, mas a petição foi
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arquivada pelo então presidente  da Casa, Henrique Eduardo Alves (MDB-RN). O caso chegou também ao Supremo
Tribunal Federal (STF) por meio de um mandado de segurança, mas o processo não foi julgado e terminou no arquivo
da instituição.

Entre os 20 parlamentares da comissão financiados pela mineração, dez tiveram 20% ou mais do financiamento
garantido pelo setor. Um deles, o deputado Guilherme Mussi (PP-SP), registrou o maior percentual, com 77% da
campanha custeada por empresas do ramo. Considerando o espectro total dos 20 deputados , a Vale foi a maior
doadora, com um total de R$ 22,6 milhões investidos.

A relação entre mineradoras e deputados  da comissão estava presente entre membros de 13 partidos: MDB, PSDB,
DEM, PSD, PV, PT, PRB, PTB, PP, PR, PSB, PTdoB e PDT.

Chico Alencar, que integrou a comissão, aponta que o lobby do setor age com força nos bastidores do Congresso, na
tentativa de acompanhar a atividade dos parlamentares e evitar a aprovação de medidas que fujam do escopo previsto
para o campo empresarial.

"As grandes mineradoras, notadamente a Vale, têm uma equipe de 'assessoria parlamentar', que existe pra defender
os interesses da empresa, monitorar todo projeto que possa contrariar seus interesses, que possa, na linguagem deles,
prejudicar sua atividade econômica. É um monitoramento e um acompanhamento importantes e [elas têm] porta aberta
junto a esses deputados , que são maioria. Então, têm um poder de fogo, um lobby muito estruturado e muito
poderoso", explica Alencar.

O financiamento empresarial de campanha foi proibido pela Justiça somente em setembro de 2015, portanto, após a
campanha eleitoral de 2014, que definiu a composição da última legislatura.
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Jornal Montes Claros
Título: Justiça determina que Vale resgate animais afetados pelo desastre de Brumadinho

Editoria: Últimas Notícias
Assunto: Interior de Minas

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de janeiro de 2019.

A Justiça determinou que a Vale faça o resgate, acolhimento e tratamento dos animais afetados pelo rompimento da
barragem da Mina do Feijão em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta-feira (25).

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), a mineradora deve contratar ou fornecer "equipe capacitada,
medicamentos, alimentos, maquinários e todo e qualquer meio adequado ao resgate, acolhimento e tratamento dos
animais agonizantes".

A ação, segundo a juíza Perla Saliba Brito, "Não deve, em hipótese alguma, prejudicar a atuação dos bombeiros no
resgate das vítimas humanas". A multa diária em caso de descumprimento e de R$ 50 mil.

O pedido foi feito pelo deputado Noraldino Júnior  (PSC) que usou como argumento a questão sanitária, conforme o
Tribunal. "o risco de doenças por meio de contaminação decorrente dos animais mortos, além da tentativa de salvar os
animais que ainda estão com vida, muitos deles pertencentes a agricultores que viviam às margens do rio Paraopeba e
imediações".

Por meio de nota, a Vale informou que cerca de 50 profissionais, incluindo veterinários, biólogos, voluntários e
funcionários da empresa estão trabalhando no resgate da fauna local nas duas margens do rio Paraopeba e que "até o
momento, já foram resgatados 26 animais domésticos.
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Título: Intersindical-MG divulga importante comunicado.

Editoria: Notícias
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Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

A Intersindical-MG, coletivo de entidades representativas de servidores públicos do Estado de Minas Gerais, comunica
que em respeito ao evento trágico ocorrido na cidade de Brumadinho, houve alteração na data do evento público em
defesa do pagamento do 13º salário dos servidores.

O evento irá acontecer do dia 1º de fevereiro de 2019 às 14 horas na Assembleia Legislativa  do Estado de Minas
Gerais(Rua Rodrigues Caldas,30 - Bairro Santo Agostinho).
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Título: Cidades históricas podem estar em risco por rompimento de barragens
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O estado de Minas Gerais concentra 90% do nióbio que há no Brasil. No Quadrilátero Ferrífero, região localizada no
centro-sul do estado atingida pelo rompimento das barragens de Mariana e de Brumadinho, está a maior produção
nacional, cerca de 60%, do minério de ferro do país. 

O que poderia significar só pujança, encerra medo e desespero. Segundo o coordenador do Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB) Pablo Andrade Dias, o Binho, a região tem mais de 700 barragens de rejeitos: 250 em situação
de risco e 50 em risco grave. Esses dados, afirma, são de levantamento feito pelo Ministério Público e pelo Ibama em
2014. "Atualmente já há mais em situação de risco e muitas delas em regiões metropolitanas."

Estima-se que 12 milhões de metros cúbicos de rejeito foram despejados pela Barragem da Mina de Córrego do
Feijão, em Brumadinho. O rejeito chegou ao Rio Paraopeba. E é iminente o risco de alcançar o São Francisco, do qual
é afluente. A lama pode chegar a 19 municípios, comprometendo o abastecimento de água de cerca de 1 milhão de
pessoas

Mortos pela barragem da Vale chegam a 60 e desaparecidos, a 292
O Quadrilátero Ferrífero tem aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados que abrangem cidades como Casa

Branca, Itaúna, Itabira, Nova Lima, Santa Bárbara, além das históricas Sabará, Congonhas do Campo, Mariana e Ouro
Preto, patrimônios históricos e culturais da humanidade, tombados pela Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

"Congonhas tem barragem da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) muito maior que as que romperam aqui em
Brumadinho", conta Binho. "Caso rompa, o rejeito chega em oito segundos a um bairro de mais de 5 mil habitantes no
centro urbano do município. O pessoal do MAB de lá relatou que o povo passou as últimas três noites sem dormir,
andando pelas ruas, preocupados com o rompimento."

Binho afirma que, "não bastasse isso", a empresa tem solicitado insistentemente o alteamento da barragem,
desconsiderando o risco das vidas da população. Essa operação significa elevar o tamanho do muro para aumentar a
capacidade e poder depositar mais rejeito prensado.

"É uma região que faz parte da bacia do Paraopebas, responsável pelo abastecimento de água de boa parte da região
metropolitana de Belo Horizonte. A gente já está preocupado com a barra de Brumadinho, mas se Congonhas vier a
romper será alerta vermelho para o acesso à água em toda região", avisa o coordenador do MAB.

Risco permanente
As barragens de Mariana e de Brumadinho não figuravam entre as 50 em risco grave de rompimento no estado de

Minas Gerais.
"Essa barragem não estava no mapa de riscos. Estava estável e fechada desde 2015 e não apresentava

aparentemente rachaduras ou outro problema", explica a publicitária Maíra do Nascimento, integrante do Movimento
Águas e Serras de Casa Branca, para esclarecer que estar fora do mapa de risco pode não significar muita coisa.
"Barragens de rejeitos de minério desse tipo se apresentam estáveis em condições normais de tempo, mas não estão
necessariamente estáveis para outros problemas, como sismos, chuvas torrenciais que podem acontecer nessas
regiões."

O movimento existe desde 2011. Mas desde 2006 a comunidade local vinha alertando as autoridades sobre os
perigos da mineração. "Nossa região tem muitos sismos, pequenos, que nós às vezes não sentimos, mas que podem
abalar esse tipo de estrutura. E a própria atividade minerária, com as explosões que são feitas para facilitar a retirada
de minério podem abalar essas estruturas de dentro pra fora."

Maíra manifesta sua preocupação com as centenas de comunidades instaladas próximas às barragens. "Se as que
teoricamente estão estáveis e não têm risco estouraram, que dirá outras que já estão com potencial risco. Barragens
muitas delas como essa do Córrego do Feijão, em Brumadinho, que colocam à jusante (abaixo da barragem)
comunidades inteiras. São pelo menos 45 com nível alto de risco. E mesmo as que estão a montante (quando a
comunidade está acima da barragem) vivem sob o risco de devastação ambiental, que num primeiro momento é menor,
mas que depois acarreta em prejuízos econômicos, de saúde e ambientais."

A ativista lembra que, logo após a tragédia de Mariana, em função da perda de diversidade principalmente dos
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anfíbios que comem muito insetos, houve o surto de febre amarela. "Agora, com esse segundo crime ambiental, virão
ainda os problemas de saúde, além da perda material, de pessoas, da biodiversidade. Já perdemos muitos animais,
peixes, o rio está condenado, a gente vai perder hidrelétricas, uma tragédia de dimensões incalculáveis."

Binho reforça que a população mineira que está no entorno dessas barragens está em risco permanente. "E não
existe nenhuma ação do poder público nem das mineradoras de precaução no sentido de inviabilizar barragens com
maior risco de rompimento."

Minas refém das mineradoras
Maíra e Binho consideram que a lógica do lucro está na base dos crimes ambientais e dos riscos a que estão

expostos os moradores da região.
"A mineração impera aqui e não é só a população que está refém dos riscos que a mineração provoca e de todos os

problemas de saúde, da contaminação, das relações de direitos humanos, do trabalho precarizado que é muito grave
nas mineradoras. Historicamente o estado de Minas Gerais é refém", avalia o coordenador do MAB. "E não estamos
falando de um governo ou outro", diz, descrevendo o lobby das mineradoras e o poder econômico vinculado ao
Legislativo e ao Executivo, "gigantesco".

MPT atribui tragédia de Brumadinho à mais grave violação de normas da história
Maíra vive isso diariamente. Ela atua como voluntária participando de reuniões, fóruns, comitês, conselhos, ajudando a
estudar os processos de licenciamento, fazendo representações ao Ministério Público e a outros órgãos competentes
para mostrar as inconsistências dos processos de licenciamento de mineração.  

"Não era necessário nem fazer barragens", conta ela. "As tecnologias utilizadas aqui são ineficientes, baratas, coisa
que não se usa em países do primeiro mundo onde todo o processo é feito a seco e não existe esse tipo de tragédia.
Mas aqui eles não utilizam, fazem o que é mais barato."

Binho conta que depois do rompimento da barragem de Mariana foram feitos vários projetos de lei, todos barrados por
iniciativa da Vale ou outras mineradoras que atuaram em conjunto com a grande transnacional, na Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais. "A política de direitos das populações atingidas por barragens, que não foi aprovada,
ficou em tramitação por três anos. A lei de segurança de barragens foi inclusive resultado da Comissão Especial
depois do rompimento da barragem da Samarco e não foi aprovada."

O Movimento dos Atingidos por Barragens manifesta, ainda, grande preocupação para que não se repita o que
ocorreu em Mariana. "A gente está atuando nesse momento emergencial, mas já está pensando em como vai ser daqui
um mês, dois meses, na construção de processos que garantam os direitos das famílias", relata Binho.

Segundo ele, a Justiça, sobretudo a 12ª Vara, que tem julgado e acompanhado o processo de Mariana, tem
responsabilidade no crime de Brumadinho. "Hoje o juiz dessa Vara atua muito mais como um braço da Vale no
Judiciário do que como um juiz que garanta os direitos da população. Isso cria uma situação de impunidade que deixa
as mineradoras muito à vontade para continuar cometendo crimes."

Crime da Samarco completa três anos e até agora não há reparação
Maíra afirma que as autoridades competentes deveriam fazer uma rápida análise das barragens e descomissionar

todas. "Além de retirar com toda segurança e precaução os rejeitos dessas barragens e parar com o licenciamento.
Todo o processo de licenciamento de mineração no Brasil precisa ser reavaliado."

Brasil refém da privatização
Para o coordenador do MAB, o fato de grande parte da mineração estar nas mãos de empresas privatizadas,

transnacionais, agrava a situação. "A gente tem feito essa denúncia desde o rompimento em Mariana. O processo de
privatização da Vale colocou uma situação em que o interesse dos acionistas e aqueles que determinam a política, as
ações, a atuação, as prioridades, a velocidade de cada coisa é um interesse que está orientado pelo lucro. A
preocupação com a sociedade, a questão social, as vítimas, o meio ambiente, tudo isso é secundarizado", critica.

Diante disso, é grande a preocupação com o anúncio de novas privatizações. "Isso vai colocar uma lógica de lucro
que vai impor uma situação para todo o Brasil de insegurança maior", avalia Binho. "Imagina os vazamentos de
petróleo, caso a Petrobras venha a ser privatizada e a lógica vai ser acelerar a exploração de petróleo. O rompimento
de barragens de hidrelétricas que o lucro vai impor uma redução da manutenção. O Estado minimamente tem condição
de pensar a questão social, ambiental e outros elementos de desenvolvimento nacional de fato, e não só de espoliação,
do lucro, que é a lógica da atuação das empresas privadas no Brasil e que nos coloca em risco.

Fonte: Rede Brasil Atual
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PINGAFOGO

A Justiça acatou liminar para que a Vale contrate imediatamente equipe capacitada, medicamentos, alimentos,
maquinários adequados, veículos e aeronaves para o resgate, acolhimento e tratamento dos animais que se encontram
agonizando em meio à lama. O pedido é do deputado Noraldino Jr (PSC).

"Essa decisão vem potencializar os resgates por toda forma de vida. Não queremos, de forma alguma, prejudicar o
trabalho dos bombeiros de resgate das vidas humanas. Mas acreditamos que os animais também não podem mais
esperar, eles também merecem ter a chance de ser resgatados".

Sendo assim, com o devido me poupe, o jeito é também merecer o objetivo de encerrar por aqui. Sem nada mais
esperar.
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Título: Compra de material escolar requer cautela
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Às véspera do período de volta às aulas, a compra de material escolar e de livros didáticos são as principais dores de
cabeça dos pais. Diante da variação de preços que pode chegar a 400% em Belo Horizonte, segundo pesquisa deste
mês do site Mercado Mineiro, o Procon da Assembleia  recomenda aos consumidores consultar a legislação para se
resguardar de eventuais abusos por parte das escolas e dos lojistas.

Em relação ao material escolar, a Lei estadual 16.669/2007 proíbe as escolas de incluir na lista obrigatória materiais
de uso coletivo, como produtos de higiene e limpeza. Por lei, as escolas só podem solicitar materiais de uso individual e
diretamente relacionados ao aprendizado do aluno, como lápis, caderno, borracha, tinta guache, cartolina e pincéis, por
exemplo.

"Um dos pontos de discórdia ainda é o papel A4. Algumas escolas pedem a resma de 500 folhas e, no meu
entendimento, isso é material de uso coletivo, apesar de a legislação não deixar esse ponto claro. São poucas escolas
que pedem, a maioria entendeu que é um abuso para os pais. Então, recomendamos aos pais tentarem o diálogo, caso
sejam solicitados", diz Marcelo Barbosa , coordenador do Procon Assembleia .

Quanto aos livros didáticos, o Procon esclarece que as escolas têm liberdade para determinar editoras das
publicações e também qual a edição de referência a ser usada no ano letivo. Apesar disso, os pais podem questionar
os pedidos. "A escola elabora um plano pedagógico complexo. E a atualização das edições de livros é uma coisa
essencial. Mas, por exemplo, se a escola exige um livro de matemática de 2019, sendo que o de 2018 ou de algum ano
anterior tem as mesmas informações, porque o conteúdo praticamente não muda, aí é um abuso. O colégio não pode
se basear em atualização somente gráfica do livro, por exemplo", diz Barbosa.

Caso os pais se sintam lesados, tanto na compra dos materiais obrigatórios quanto na adoção dos livros didáticos, o
Procon Assembleia  recomenda que eles procurem o órgão de atendimento ao consumidor e o Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG). Nesses casos, será feito um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), no qual o MP notifica a
escola sobre a eventual irregularidade. 

"É bom orientar os pais a apresentarem as legislações que dispõem sobre material escolar, livros didáticos e
matrículas também. Assim, é mais fácil dialogar com a direção do colégio e chegar a um acordo, caso aconteça algum
equívoco. Apenas nos casos em que a escola se recusar a cumprir a legislação, o Ministério Público tem o poder de
aplicar multa sobre a instituição de ensino", completa Barbosa.

Nas universidades, estudantes que desistirem têm direito a 95% do valor da matrícula
Para os estudantes universitários, o Procon Assembleia  alerta que a recente Lei 22.915/2018 oferece uma garantia

maior para quem desistir da matrícula. Caso o aluno pague a taxa de matrícula ou a primeira mensalidade, mas resolva
cancelar sua inscrição antes do início das aulas, ele tem direito a receber 95% do valor desembolsado. "É uma lei
recente, aprovada para ajudar alunos que muitas vezes aguardam a aprovação em outras instituições, mas fazem
matrículas nas que já foram aprovados para não perder a vaga. Queríamos que a lei valesse também para as escolas,
mas ainda não foi possível", diz Barbosa.

Para as escolas particulares de ensino fundamental e médio, o Procon lembra as escolas não podem impedir um
aluno de se matricular em uma instituição de ensino por ter débito com outra escola. "Esse é um problema que pode
acontecer, muito por receio das escolas em ficar no prejuízo. Mas, apesar de não haver legislação que proíba a escola
de vetar uma matrícula devido à falta de quitação com outra instituição, o Código de Defesa do Consumidor entende
como pré-julgamento e preconceito essa recusa. Então, o Ministério Público tem o poder para pedir uma liminar para
que a matrícula seja realizada", complementa Barbosa.
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Título: Deputado quer recuperar projeto de lei em barragem abandonado pela Assembleia de

Minas para transformar em lei federal - 12h56
Editoria: Inconfidência Notícia

Assunto: ALMG
Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

O deputado federal Alessandro Molon do PSB do Rio de Janeiro, disse nessa segunda-feira que vai usar um projeto de
lei sobre barragens não aprovado pela Assembleia de Minas  como base para um novo projeto para regulamentar a
atividade mineradora em todo país.Ele esteve nessa segunda-feira em Belo Horizonte,para uma reunião com o
Ministério Público de Minas Gerais.Entrevistado: Alexandre Molon - PSB (deputado federal).
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Título: Projetos de leis que tornam mais rígida a fiscalização nas barragens não são votadas -

12h31
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Desde sexta-feira todo mundo está procurando saber, o que foi feito nos últimos três anos para que fosse evitada a
repetição do que aconteceu em Mariana. Em Minas a Assembleia Legislativa  descartou no ano passado regras mais
rígidas para barragens como a de Brumadinho.  Depois da tragédia com a barragem de Fundão em Mariana em 2015,
uma comissão do senado foi criada para discutir o assunto.  A tentativa de alguns parlamentares mineiros de endurecer
as regras para as barragens no estado não deu resultado, em junho do ano passado a Comissão de Minas e Energia
da Assembleia Legislativa  rejeitou o texto, por 3 votos a 1. O parecer determinava que as mineradoras
apresentassem uma garantia de recuperação socioambiental pelos danos do empreendimento e desde então nada saiu
do papel. Entrevista: Alessandro Molon- deputado federal, Andressa de Oliveira Lanchotti- promotora de justiça.
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Inconfidência AM
Título: Deputado quer recuperar projeto de lei de barragens abandonado pela Assembleia de

Minas para transformar em lei federal - 13h57
Editoria: Inconfidência Notícias

Assunto: ALMG
Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

O deputado federal, Alexandre Molon do PSB do RJ, disse nesta segunda-feira que vai usar um projeto de lei sobre
barragens não aprovado pela Assembleia Legislativa  de MG como base para o novo projeto para regulamentar
atividade mineradora em todo o país. Ele esteve nesta segunda-feira em Belo Horizonte para participar de uma reunião
com o Ministério Público de MG. O PL que tramitava na ALMG previa regras mais rigorosas para o licenciamento
ambiental de novas barragens e mais rigidez na fiscalização nas resistentes. A proposta foi debatida em uma série de
audiências públicas, mas foi reprovada na Comissão de Minas e Energia . Segundo Molon, a Assembleia de Minas
perdeu a oportunidade de aperfeiçoar a legislação mineira, mas o texto pode ser reaproveitado. Entrevistado:
Alexandre Molon (deputado federal do PSB). Observação: Repórter credita o nome do Deputado Federal errado sendo
que é Alessandro Molon.
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Rede Minas
Título: Rigor na atividade mineradora deve dominar debate legislativo - 12h50

Editoria: Jornal Minas 1a ed.
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

O desastre em Mariana,e agora a  tragédia em Brumadinho,reacenderam mais uma vez o debate em torno de uma
legislação mais rigorosa em relação a atividade mineradora aqui no Estado.Um projeto de lei nesse sentido,tramita na
Assembleia Legislativa ,mas no ano passado ,ele foi rejeitado sobre o argumento de que poderia inviabilizar a
atividade aqui no Estado.O ano legislativo recomeça em breve e o assunto deve dominar as discussões na
Assembleia.Entrevistado: João Victor Xavier (deputado estadual /PSDB).
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: Entrevista com Pablo Dias - 11h38

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

''Estamos a disposição pra passar as informações do que temos acompanhado,fazer as denúncias necessárias nesse
momento,os aprendizados que tivemos com o crime em Mariana do rompimento da barragem da Samarco. As
empresas estão enraizadas e tem influência através de seus lobistas sua equipe na Assembleia Legislativa ,junto
aos governos estadual e federal.Toda essa influência cria um ambiente que ações sejam tomadas diante
disso.''Legislativa   Entrevistado: Pablo Dias (líder do MAB em Brumadinho).
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Rádio 98 FM - BH (MG)
Título: O que a Justiça pode auxiliar neste momento? - 10h55

Editoria: Central 98 FM
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

O Estado não tem a menor capacidade de realizar fiscalização,primeiro pelo número de servidores e segundo é a crise
financeira que envolve o Estado. ''Circularam no Wahtsapp fotos de  três deputados  da Comissão de Meio Ambiente
da Assembleia, que teriam votado contra um projeto de lei e não podemos esquecer que há uma boa parcela da
sociedade que entende que de fato tem que ter menos controle do meio ambiente,há um projeto político nesse
sentido.'' Entrevistado: Rafael Maia (advogado) .
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Inconfidência AM
Título: Promotora de justiça defende endurecer leis  - 12h56

Editoria: Conexão Inconfidência
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Projeto Mar de Lama é apresentado pelo Ministério Público Estadual após tragédia em Brumadinho. Projeto tramitou na
Assembleia de Minas , mas não foi votado. MP disse que quer aprender com os erros cometidos em Mariana após o
desastre. Entrevista: Andressa Lanchotti (promotora de justiça).
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Rádio CBN
Título: Agora onze horas e quarenta e nove minutos Vale é recomenda a fazer acolhimento

adequado de animais de Brumadinho - 11h49
Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Pela segunda vez a mineradora Vale é recomendada a fazer o acolhimento adequado de animais da lama da barragem
de Brumadinho. Agora, se não cumprir a determinação da justiça a empresa fica sujeito a uma multa diária de 50 mil
reais. O pedido foi formalizado pelo deputado estadual do partido social cristão por Minas Gerais, Noraldino Lúcio Dias
Júnior, presidente da comissão de proteção dos animais da Assembleia Legislativa . Ent: Carla Sassi (integrante
da Comissão de Desastres do Conselho Regional de Medicina Veterinária)
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Rádio CBN
Título: Deputado federal vai lervar projeto de lei rejeitado pela ALMG para Brasília - 10h59

Editoria: CBN BH
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

O deputado federal e coordenador da frente parlamentar ambientalista, Alessandro Molon do PSB do Rio, vai levar para
Brasília o projeto de lei que endurece a legislação ambiental para barragens e que foi rejeitado pela Assembleia
Legislativa  de Minas Gerais. A proposta tem como principais pontos a proibição de barragens a montante, como as
que se romper em Brumadinho e em Mariana e Impedir que esses empreendimentos sejam instalados próximos à
comunidades. Em visita a Belo Horizonte, Molon se reuniu com ambientalistas e promotores do ministério público de
Minas e prometeu levar o projeto para o congresso nacional. Ele também disse que a oposição vai atuar fortemente
contra a flexibilização da legislação ambiental, defendida pelo governo federal. Ent: Alessandro Molo (deputado federal 
- PSB)
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JusBrasil - DF
Título: Justiça de MG manda Vale resgatar animais da lama

Editoria: Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

A juíza de Direito plantonista de Brumadinho, Perla Saliba Brito, determinou que a Vale S.A. proceda de imediato à
contratação ou ao fornecimento de equipe capacitada, medicamentos, alimentos, maquinários e todo e qualquer meio
adequado ao resgate, acolhimento e tratamento dos animais agonizantes na lama da barragem Córrego Mina do Feijão
que rompeu na última sexta-feira, 25.

Em caso de descumprimento, a magistrada definiu multa diária de R$ 50 mil, além de incursão no crime de
desobediência. A juíza enfatizou que essa ação não deve, em hipótese alguma, prejudicar a atuação dos bombeiros no
resgate das vítimas humanas.

O pedido foi formalizado pelo deputado estadual do Partido Social Cristão (PSC) por Minas Gerais, Noraldino Lúcio
Dias Júnior. Ele afirmou que as atividades inerentes ao salvamento dos animais não têm sido realizadas devido à falta
de apoio da empresa causadora do dano.

Uma das preocupações do parlamentar é a questão sanitária, isto é, o risco de doenças por meio de contaminação
decorrente dos animais mortos, além da tentativa de salvar os animais que ainda estão com vida, muitos deles
pertencentes a agricultores que viviam às margens do rio Paraopeba e imediações.

Processo: 0001843-23.2019.8.13.0090.

Veja a decisão

(Fonte: Migalhas)

________________________________________________

LEIA TAMBÉM:

1) Advogado que gravou sessão de conciliação é condenado por litigância de má-fé

2) STF: Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas adicionais

3) Cálculo da aposentadoria: 'Revisão da vida toda' do INSS pode valer para todos

_________________________________________________

Manual Prático Completo - Restituição de ICMS sobre a fatura de conta de luz

Kit Jurídico 14x1 - Restituição do ICMS Energia Elétrica /Revisão da Vida Toda / Trabalhista/ Previdenciário / Penal
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Correio Braziliense Online (DF)
Título: MP admite erros em Mariana e anuncia atuação mais rigorosa contra a Vale

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Para reparar vidas e prejuízo ambientais, com a tragédia, promotores afirmaram que premissa é recurso imediato da
Vale (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Sem revelar as estratégias de atuação no caso do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, o Ministério
Público Estadual (MPE) diz que terá postura diferente daquela em relação à tragédia de Mariana, onde vazaram os
rejeitos da Barragem do Fundão, da Samarco, para agilizar reparação dos danos às vítimas de Brumadinho. Três anos
depois do crime em Mariana, na Região Central de Minas, pessoas que perderam familiares, casas, trabalho e a
história de vida com a avalanche de lama, ainda esperam indenização e punição aos culpados.

A promotora Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente (Caoma), não descartou o pedido de prisão dos diretores da Vale. "Não vou expor qualquer
estratégia de atuação na área criminal, até porque acho que é precipitado. É claro que dentro dos requisitos legais é
possível pedir a prisão", disse, em coletiva de imprensa ontem.

A postura será diferente em relação a Mariana. "O MP quer aprender com os erros de Mariana. Sabemos que a Justiça
para que seja efetiva, tem que ser célere. Vamos tomar todas as medidas para conseguir mais agilidade na reparação
sócio-econômica às vítimas do desastre", afirmou Andressa.

Ver galeria . 37 Fotos

(foto: Douglas Magno/AFP )

SAIBA MAIS 06:00 - 29/01/2019 Moradores temem tragédias em barragens de Paracatu 06:00 - 29/01/2019 Governo
Federal determina fiscalização em barragens de todo o país 06:00 - 29/01/2019 Após tragédia em Brumadinho, Vale
deve enfrentar ações na Justiça

De imediato, ela descartou a possibilidade de que uma fundação cuide das ações junto às vítimas. "Criar uma fundação
para fazer frente a isso está fora de cogitação para o MP. Queremos que a empresa responsável arque imediatamente
com todos os recursos necessários. Qualquer diálogo será a partir dessa premissa", explicou. No caso de Mariana, a
Fundação Renova é a entidade responsável pela reparação dos danos.

O órgão público já pediu o bloqueio de R$ 10 bilhões da Vale, metade para ações de reparação imediata de danos
sócios-ambientais e outros R$ 5 bilhões para danos sõcioeconômicos. Segundo ela, também não é possível adiantar o
valor de futuras ações. Ela destaca que, depois de Mariana, as barragens foram foco de trabalho da promotoria, que
passou a fiscalizar empreendimentos. "Priorizamos aqueles que estavam em risco", contou. A barragem da Mina de
Feijão era considerada estável.

Por causa da tragédia em Mariana, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente
(Abrampa) orientou todas as promotorias da área no Brasil a fiscalizar os empreendimentos. "Não é possível garantir a
segurança jurídica apenas com folhas de papel. É preciso precaução e prevenção", afirmou o presidente  da Abrama,
Luís Fernando Cabral Barreto Júnior.

Punição Coordenador do Projeto Manuelzão, referência na proteção de bacias hidrográficas, Marcus Vínicius Polignano
anunciou ontem a criação de um gabinete de crise da sociedade civil. A intenção é pedir a interrupção da mineração
enquanto não houver segurança na operação. "Minas Gerais não aprendeu nada com Mariana. Os trabalhadores da
Vale morreram soterrados no restaurante. Como uma empresa faz isso? O cara que pega um tatu é preso. Em
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Mariana, ninguém foi punido. O lucro e a ganância justificam o risco. Vamos deixar a morte pela morte?", afirmou,
indignado.

Proposta de CPI O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ),
anunciou que vai recolher assinaturas para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de inquérito (CPI) que vai
apurar a segurança das barragens no Brasil. A intenção é também apresentar na Câmara dos Deputados  o projeto de
lei baseado na proposta "Mar de Lama nunca mais", com mudanças para o licenciamento ambiental e a fiscalização de
barragens, de iniciativa popular, e que ficou parado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Ver galeria . 83 Fotos

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

O deputado participou ontem, em Minas Gerais, de reunião com representantes de órgãos ambientais, do Ministério
Público Estadual e de organizações não governamentais para traçar estratégias de atuação depois do desastre
provocado pelo vazamento de rejeitos de minério de ferro explorado pela Vale em Brumadinho. "Algumas mudanças
foram feitas, algumas por decreto, me refiro à construção de represas a montante. É importante que isso seja
transformado em lei, vamos aproveitar para tornar a legislação mais protetiva da vida", disse.

Alessandro Molon espera que o novo Congresso esteja mais sensível à questão do meio ambiente, depois do
rompimento de barragem em Brumadinho. A proposta de Molon de criação de uma CPI sobre a mineração foi também
defendida ontem à noite por deputados  do PT, com representação da Câmara e do Senado. Um grupo de quatro
parlamentares, que inclui a presidente  do partido, Gleisi Hoffman , esteve em Brumadinho ontem e visitou a área da
mina Córrego do Feijão.

Protesto

Ato realizado no início da noite de ontem em frente à sede da Vale, em Botafogo, no Rio de Janeiro, incluiu lama
atirada às escadas do prédio e performance de atores representando as vítimas de rompimento da barragem em
Brumadinho. Exibindo cartazes e gritando palavras de ordem, em coro, os manifestantes pediram punição para os
executivos da mineradora.
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Correio Braziliense Online (DF)
Título: Regras de segurança em barragens voltam a ser discutidas no Congresso

Editoria: Brasil
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Mais um desastre foi necessário para que a precariedade das regras de segurança de barragens voltasse a ser
debatida entre os parlamentares. A tragédia em Brumadinho (MG), na última sexta-feira, colocou o tema ambiental de
volta na agenda. Com o início do ano legislativo, na próxima sexta-feira, deputados  e senadores garantem retomar o
assunto, esquecido nas gavetas do Congresso apenas alguns meses após a tragédia em Mariana (MG), em 2015.

Uma das ideias é inserir na pauta o Projeto de Lei nº 224/2016 do Senado, que foi arquivado no fim do último ano
legislativo, em dezembro do ano passado. A proposta, uma das mais amplas sobre o assunto, prevê a atualização do
Plano Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), com o objetivo de endurecer as regras para que empresas
construam e mantenham barragens. Também estabelece punições mais duras para quem descumprir essas
determinações. (veja quadro)

De autoria do senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), o projeto seguiu para a Comissão de Meio Ambiente (CMA) do
Senado em 2016, mas nunca foi votado. Como era terminativo, não precisava passar pelo plenário, poderia ser
encaminhado à Câmara logo após a aprovação do colegiado. O relator da matéria, senador Jorge Viana (PT-AC),
considera que o Congresso falhou ao abandonar o tema.

Outros parlamentares pretendem sugerir projetos ainda mais ambiciosos, como a de proibir a construção de barragens
de alteamento a montante - método que consiste em depositar os rejeitos minerais em camadas, para aumentar a
altura da barragem. A ideia foi levantada pelo presidente  da frente ambientalista da Câmara, deputado Alessandro
Molon (PSB-RJ). "A ideia é de que não sejam mais construídas e, ao mesmo tempo, que as que já existem sejam
desmontadas", disse.

Após conversas com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também
propõe medidas duras. Ele anunciou que apresentará, já na próxima segunda-feira, um projeto que torna hediondo o
crime ambiental que afetar gravemente ecossistemas e colocar vidas humanas em risco.

Recuperar-se desse prejuízo exige mais do que apresentação de propostas que, muitas vezes, são arquivadas ou
derrotadas. Em julho do ano passado, por exemplo, a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais rejeitou o projeto que
proibia novas licenças para barragens de alteamento e impedia a construção de barragens onde há comunidades.

No âmbito federal, para mexer nas regras atuais, os parlamentares precisarão enfrentar obstáculos dentro do próprio
Congresso. O primeiro deles é encarar a bancada da mineração que, apesar de ser pequena, está entre as mais
influentes.

Para que o assunto não seja varrido para debaixo do tapete, como aconteceu pouco depois do desastre em Mariana,
os deputados  ambientalistas pretendem travar uma batalha com a bancada da mineração. "Vai ser uma disputa
difícil, porque o outro lado ainda tem muita força e é muito bem articulado", comentou um deputado.

Parlamentares defendem CPI

Parlamentares se mobilizam para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)  sobre o rompimento
da barragem da Vale em Brumadinho. Segundo a assessoria de imprensa, o senador Otto Alencar (PSB-BA) já teria
conseguido as 27 assinaturas necessárias para que o colegiado passe a investigar o desastre. Se confirmadas as
assinaturas, o pedido de criação da CPI deve ser feito logo no início do ano legislativo, nesta sexta-feira. A instalação
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da comissão é apoiada pelo deputado Rogério Correia (PT-MG). Ele defende investigação sobre as práticas
exploratórias da Vale.

impresso em 19/02/2019 às 04:55 41 de 365



Portal EM
Título: MP admite erros em Mariana e anuncia atuação mais rigorosa contra a Vale

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Órgão público descartou a possibilidade de que uma fundação cuide das ações junto às vítimas
Para reparar vidas e prejuízo ambientais, com a tragédia, promotores afirmaram que premissa é recurso imediato da
Vale

Sem revelar as estratégias de atuação no caso do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, o Ministério
Público Estadual (MPE) diz que terá postura diferente daquela em relação à tragédia de Mariana, onde vazaram os
rejeitos da Barragem do Fundão, da Samarco, para agilizar reparação dos danos às vítimas de Brumadinho. Três anos
depois do crime em Mariana, na Região Central de Minas, pessoas que perderam familiares, casas, trabalho e a
história de vida. com a avalanche de lama, ainda esperam indenização e punição aos culpados.

A promotora Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente (Caoma), não descartou o pedido de prisão dos diretores da Vale. "Não vou expor qualquer
estratégia de atuação na área criminal, até porque acho que é precipitado. É claro que dentro dos requisitos legais é
possível pedir a prisão", disse, em coletiva de imprensa ontem.

A postura será diferente em relação a Mariana. "O MP quer aprender com os erros de Mariana. Sabemos que a Justiça
para que seja efetiva, tem que ser célere. Vamos tomar todas as medidas para conseguir mais agilidade na reparação
sócio-econômica às vítimas do desastre", afirmou Andressa.

De imediato, ela descartou a possibilidade de que uma fundação cuide das ações junto às vítimas. "Criar uma fundação
para fazer frente a isso está fora de cogitação para o MP. Queremos que a empresa responsável arque imediatamente
com todos os recursos necessários. Qualquer diálogo será a partir dessa premissa", explicou. No caso de Mariana, a
Fundação Renova é a entidade responsável pela reparação dos danos.

O órgão público já pediu o bloqueio de R$ 10 bilhões da Vale, metade para ações de reparação imediata de danos
sócios-ambientais e outros R$ 5 bilhões para danos sõcioeconômicos. Segundo ela, também não é possível adiantar o
valor de futuras ações. Ela destaca que, depois de Mariana, as barragens foram foco de trabalho da promotoria, que
passou a fiscalizar empreendimentos. "Priorizamos aqueles que estavam em risco", contou. A barragem da Mina de
Feijão era considerada estável.

Por causa da tragédia em Mariana, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente
(Abrampa) orientou todas as promotorias da área no Brasil a fiscalizar os empreendimentos. "Não é possível garantir a
segurança jurídica apenas com folhas de papel. É preciso precaução e prevenção", afirmou o presidente  da Abrama,
Luís Fernando Cabral Barreto Júnior.

Punição Coordenador do Projeto Manuelzão, referência na proteção de bacias hidrográficas, Marcus Vínicius Polignano
anunciou ontem a criação de um gabinete de crise da sociedade civil. A intenção é pedir a interrupção da mineração
enquanto não houver segurança na operação. "Minas Gerais não aprendeu nada com Mariana. Os trabalhadores da
Vale morreram soterrados no restaurante. Como uma empresa faz isso? O cara que pega um tatu é preso. Em
Mariana, ninguém foi punido. O lucro e a ganância justificam o risco. Vamos deixar a morte pela morte?", afirmou,
indignado.

Proposta de CPI O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ),
anunciou que vai recolher assinaturas para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de inquérito (CPI) que vai
apurar a segurança das barragens no Brasil. A intenção é também apresentar na Câmara dos Deputados  o projeto de
lei baseado na proposta "Mar de Lama nunca mais", com mudanças para o licenciamento ambiental e a fiscalização de

impresso em 19/02/2019 às 04:55 42 de 365

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2019/01/29/interna_gerais,1025564/mp-admite-erros-mariana-e-anuncia-atuacao-mais-rigorosa-contra-vale.shtml
http://www.interclip.com.br/


barragens, de iniciativa popular, e que ficou parado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O deputado participou ontem, em Minas Gerais, de reunião com representantes de órgãos ambientais, do Ministério
Público Estadual e de organizações não governamentais para traçar estratégias de atuação depois do desastre
provocado pelo vazamento de rejeitos de minério de ferro explorado pela Vale em Brumadinho. "Algumas mudanças
foram feitas, algumas por decreto, me refiro à construção de represas a montante. É importante que isso seja
transformado em lei, vamos aproveitar para tornar a legislação mais protetiva da vida", disse.

Alessandro Molon espera que o novo Congresso esteja mais sensível à questão do meio ambiente, depois do
rompimento de barragem em Brumadinho. A proposta de Molon de criação de uma CPI sobre a mineração foi também
defendida ontem à noite por deputados  do PT, com representação da Câmara e do Senado. Um grupo de quatro
parlamentares, que inclui a presidente  do partido, Gleisi Hoffman , esteve em Brumadinho ontem e visitou a área da
mina Córrego do Feijão.

Em frente à sede da Vale no Rio, manifestantes pediram que executivos da mineradora sejam responsabilizados por
tragédia

Protesto Ato realizado no início da noite de ontem em frente à sede da Vale, em Botafogo, no Rio de Janeiro, incluiu
lama atirada às escadas do prédio e performance de atores representando as vítimas de rompimento da barragem em
Brumadinho. Exibindo cartazes e gritando palavras de ordem, em coro, os manifestantes pediram punição para os
executivos da mineradora.
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Inconfidência AM
Título: Promotora de justiça defende endurecer a leis de licenciamento ambiental - 10h44

Editoria: Diário do Rádio
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Projeto Mar de Lama é apresentado pelo Ministério Público Estadual após tragédia em Brumadinho. Projeto tramitou na
Assembleia de Minas , mas não foi votado. MP disse que quer aprender com os erros cometidos em Mariana após o
desastre. Entrevista: Andressa Lanchotti (promotora de justiça).

impresso em 19/02/2019 às 04:55 44 de 365

http://icone.s3-sa-east-1.amazonaws.com/005anos/almg49-diariodoradio-2901.mp3
http://www.interclip.com.br/


R7
Título: Especialistas apontam que método em Brumadinho é barato e inseguro

Editoria: Economia
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Vale emprega alteamento por montante em mina do Córrego do Feijão. Barragem se rompeu na sexta-feira (25) e
deixou pelo menos 60 mortos
O rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão, na cidade mineira de Brumadinho, na sexta-feira (25), que
deixou pelo menos 60 mortos e 292 desaparecidos, traz à tona uma discussão sobre o método utilizado nas barragens
brasileiras. Especialistas ouvidos pela reportagem do R7 apontam que o uso do alteamento por montante é mais barato
para as empresas, no entanto, é mais inseguro.

Geração de energia elétrica, abastecimento de água, regularização de cheias de rios e armazenamento de rejeitos são
as quatro finalidades das barragens brasileiras. Esta última, por sua vez, possui três métodos: a montante, linha de
centro e jusante - a barragem 1, em Brumadinho, usava o primeiro tipo. Seu funcionamento se dá da seguinte forma:
deposita-se os rejeitos em camadas, produzindo o alteamento da barragem conforme aumenta o volume do material.

Leia mais: Brumadinho: 'gritos, crianças chorando e fogo', voluntário descreve horror em resgate que 'não passa na
televisão'

Durante o processo de construção da barragem, utiliza-se, então, rejeitos para construir uma nova. "O que é perigoso,
porque está alicerçada em uma barragem de rejeito, que é de resistência baixa", avalia Paulo Afonso Luz, professor de
engenharia de geotécnica da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Fundação Armando Álvares Penteado . "Logo
facilita a ruptura dessa barragem por liquefação, como se fosse uma avalanche."

"O sistema que é usado no Córrego do Feijão, por exemplo, é mais barato e também mais inseguro, apesar de estar
desativada", aponta o professor. "Antes de romper, a estrutura mostra sinais de que pode estar danificada", aponta. O
especialista exemplifica: "manchas, trincas, fissuras, afundamentos, entre outros". No final do segundo semestre do ano
passado, a mineradora contratou uma empresa para realizar a vistoria do lugar, que foi, posteriormente, aprovada e
consta situação regular.

O presidente  do PROAM (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental), Carlos Bocuhy, concorda com o professor. "É
totalmente desaconselhável o uso de montante em uma barragem", avalia. "É um modo de tecnologia antigo, que não é
muito usado porque justamente pode desencadear em desastres naturais como este".

O local da barragem, para o presidente  do PROAM também é alvo de questionamento. "Não se pode permitir a
construção de uma barragem em um local inadequado. A visão do processo é tão inadequada que até o refeitório da
empresa, localizado embaixo da barragem, foi destruído", diz.

Soluções

A mineração representa quase 10% do PIB de Minas Gerais, que é o Estado responsável por mais da metade da
produção de minerais do país. De acordo com a FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente), existem cadastradas
661 estruturas, entre barragens de contenção de rejeitos, resíduos e reservatórios de água. Desse total, 373 pertencem
a minerações e 233, a indústrias. O órgão aponta que 31%, ou 187 estruturas, apresentam alto potencial de dano
ambiental, enquanto que 41% (251) de nível médio e 28% (168), de baixo potencial.

O certo e ético, segundo Luz, é o modo por jusante. "O ideal é fazer a construção de uma nova barragem pelo lado de
fora, porque aí tem-se uma nova estrutura e que não fique apoiada e danifique outra", relata. Este modo gasta mais
volume de terra em sua estrutura, portanto, é muito mais caro que a por montante. "De quatro a cinco vezes mais", diz
o professor. "Mas não compensa esse modo, porque no final é uma economia bastante perigosa".
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Nesta segunda-feira (28), o PROAM representou na Procuradoria-Geral da República um documento que requer a
eficácia e participativa do licenciamento ambiental, bem como uma criteriosa avaliação de riscos e contínuo
monitoramento das barragens de rejeitos pré-existentes, desocupação das áreas de risco e descomissionamento das
barragens inseguras. O instituto também recomendou a criação de um super fundo, por meio de iniciativa do Governo
Federal, com recursos advindos das atividades minerárias, setor cujos empreendimentos e atividades têm apresentado
alto risco às vidas humanas e ao ambiente.

Confira: Brumadinho: Justiça determina bloqueio de R$ 800 milhões da Vale

Comissão das Barragens

Logo após a tragédia em Mariana, onde 19 pessoas morreram, em 2015, foi criada a Comissão Extraordinária das
Barragens na Assembleia Legislativa  de Minas Gerais. Um dos projetos apresentados se tornou a lei 22.796, de
2017, que alterou a destinação dos recursos gerados pela TFRM (Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das
Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários).

Agora, 100% dos recursos reforçam as atividades de fiscalização ambiental. No entanto, diversos artigos ainda não
foram aprovados, como a proibição de instalação de barragem destinada à acumulação ou à disposição final ou
temporária de rejeitos pelo método de alteamento a montante.
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Diário Boca do Povo
Título: Promotor culpa a ex-presidente Dilma por acordo benéfico as mineradoras de Mariana e

rádio Itatiaia culpa ALMG
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Itatiaia
Título: Comentário de Eduardo Costa e Junior Moreira - 08h45

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

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Conversa de Redação - Cinco dias após a tragédia em Brumadinho, a chance de achar sobreviventes diminui e cinco
engenheiros que garantiram a segurança da barragem que se rompeu são presos. Eduardo comenta que o que consola
é a eficiência e o esforço dos bombeiros que mesmo na lama tem que tomar bronca o tempo todo, porque ninguém da
Vale ou da Assembleia ou do governo vai no Espaço de Convivência. Eduardo fala para os deputados  estaduais e
federais para quem for corajoso dar um pulinho em Brumadinho, converse com os familiares das vítimas. Junior
Moreira diz que acabou de ter a informação de que viaturas da Polícia Federal circulam as minas da Vale na região de
Nova Lima. Eduardo diz que Kalil foi negociar com a Vale a continuidade do patrocínio do cuidado com a Praça da
Liberdade, os caras começaram a conversas com ele falando em compliance. Foi no  Rubens Menin que tem ganho
dinheiro com muito trabalho, conhece a Praça da Liberdade disse que vai bancar, ele é da MRV. Rubens está ajudando
o Atlético a construir o estádio, tá cuidando de Minas. Eduardo diz que todo político de Minas Gerais nos últimos 30
anos tem pé sujo de lama, mesmo os que tinham que contestar ficaram calados. Eduardo comenta que tira uns dois ou
três, João Vitor tentou ano passado.
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TV Globo
Título: Crime ambiental em Brumadinho - 07h22

Editoria: Bom Dia Minas
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Representantes do Ministério Público Estadual e da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional falaram
hoje sobre o crime ambiental em Brumadinho. Na coletiva foi prometido maior rigor na fiscalização das mineradoras e a
busca pelos culpados pela tragédia. Segundo o Tribunal de Contas da União, depois do acidente de Mariana, a atual
Agência Nacional de Mineração tinha apenas 36 servidores qualificados para monitorar barragens. Em julho do ano
passado, a Assembleia Legislativa  do Estado de Minas Gerais rejeitou um parecer que endurecia as regras para as
barragens do Estado. A matéria foi votada na Comissão de Minas e Energia . Entrevista: Uriel de Almeida Papa (sec.
de fiscalização mineral /TCU); Alessandro Mólon PSB-RJ (Coord. Frente Par. Ambientalista); Andressa Lanchotti
(promotora de Justiça - MG); Germano Vieira (Secretário de Meio Ambiente - MG).
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Record
Título: Nova lei poderia ter evitado a tragédia - 8h04

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

A nossa Assembleia Legislativa tem 77 deputados . Eu vou te eu vou livrar a cara de 7, porque generalização é
burra, mas não sei se tem sete lá que merecem. Bando de omissos, para não falar safado, omissos e safados, não tem
outra explicação. Ent: João Vitor  Xavier (deputado estadual -PSDB), Romeu Zema (governador), Letícia Yumi
Marques (esp. Direito Ambiental).
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Record
Título: Nova lei poderia ter evitado tragédia - 7h04

Editoria: MG no Ar
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Um projeto de lei parado na Assembleia Legislativa  de Minas poderia ter ajudado evitar a tragédia de Brumadinho,
mas foi vetado em julho do ano. Ent: João Vítor Xavier (deputado estadual -PSDB)
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SBT
Título: Projeto de lei que aumentava rigor na fiscalização de barragens  foi rejeitado na ALMG -

7h24
Editoria: Primeiro Impacto

Assunto: ALMG
Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Um relatório do Tribunal de Contas da União de 2016, apontou que o método usado da construção de barragens
apresenta risco de rompimento. Em julho do ano passado a Assembleia Legislativa  de Minas Gerais rejeitou um
projeto de lei que aumenta o rigor da fiscalização. Um outro projeto está parado na Câmara do Deputados . Ent:
Randolfe Rodrigues (senador da REDE/AP), José Múcio Monteiro (Ministro do Tribunal de Contas da União), Henrique
Chaves (engenheiro especialista em barragens)
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Inconfidência AM
Título: Projeto rejeitado na ALMG vai para a Câmara Federal - 21h56

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 28-01-2019 Link para a Notícia

O deputado federal Alexandre Molon do PSB/RJ disse que vai usar um projeto de lei não aprovado sobre barragens
pela Assembleia de Minas  como base para um novo projeto para regulamentar a atividade mineradora em todo país.
Ele esteve nessa segunda-feira em Belo Horizonte para participar de uma reunião com o Ministério Público de Minas
Gerais. O PL que tramitava na ALMG previa regras mais rigorosas para o licenciamento ambiental de novas barragens
e mais rigidez na fiscalização das existentes. A proposta foi debatida em várias reuniões e rejeitada na Comissão de
Minas e Energia . Segundo Molon, a ALMG perdeu a oportunidade de aperfeiçoar a legislação mineira. Entrevista:
Alexandre Molon (deputado federal - PSB/RJ)
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Inconfidência AM
Título: MPE apresenta projeto Mar de Lama - 21h58

Editoria: Inconfidência Notícias
Assunto: ALMG

Publicado: 28-01-2019 Link para a Notícia

Projeto Mar de Lama é apresentado pelo Ministério Público Estadual após tragédia em Brumadinho. Projeto tramitou na
Assembleia de Minas , mas não foi votado. MP disse que quer aprender com os erros cometidos em Mariana após o
desastre. Entrevista: Andressa Lanchotti (promotora de justiça)
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Itatiaia
Título: Ministério Público quer evitar que a tragédia de Brumadinho fique impune - 08h19

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

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

O Ministério Público quer evitar que a tragédia de Brumadinho fique impune, assim como está ocorrendo em Mariana.
Três anos após o rompimento da barragem de Fundão, no distrito de Bento Rodrigues ninguém está preso, apesar de
19 pessoas terem morrido naquela época. O deputado federal Alessandro Molon, pelo PSB do Rio de Janeiro, é
coordenador da frente parlamentar ambientalista e participou da reunião. Molon ressaltou que pretende aproveitar o
projeto de lei não aprovado pela Assembleia Legislativa  e levá-lo para o Congresso Nacional.Entrevista: Andressa
Lanchotti -  promotora de justiça, Alessandro Molon- deputado federal, Marcos Polignano - coordenador do projeto
Manuelzão
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Portal Hoje em Dia
Título: Campanha de deputados em 2014 foi paga por mineradoras

Editoria: Horizontes
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Dois dos três deputados estaduais que barraram, na Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa
de Minas, a proposta de aumentar o rigor para licenciamento e fiscalização de barragens no Estado, no ano passado,
receberam dinheiro de mineradoras para custear a campanha eleitoral de 2014. Por conta do parecer contrário, o
substitutivo apresentado pelo presidente da comissão, João Vítor  Xavier, sequer chegou a ser discutido no
plenário.

Conforme matéria publicada ontem pelo Hoje em Dia, Thiago Cota (MDB), Tadeu Martins Leite (MDB) e Gil
Pereira  (PP) votaram contra a mudança na legislação em vigor. O único voto favorável foi o do autor da proposta,
escrita com a ajuda do Ministério Público (MP), do Ibama e de ONGs ligadas à questão ambiental.

De acordo com a prestação de contas informada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o deputado Thiago Cota
recebeu R$ 113,2 mil de mineradoras nas eleições de cinco anos atrás. O montante é 10% do valor total arrecadado
pela campanha dele. As doações incluem um extinto braço da Vale, a Vale Manganês.

O parlamentar é filho de Celso Cota, ex-prefeito de Mariana que teve o mandato cassado meses antes de a cidade ser
assolada após o rompimento da Barragem de Fundão, em novembro de 2015. A estrutura é de propriedade da
Samarco, que tem a Vale entre as controladoras.

Também em 2014, a campanha de Gil Pereira  recebeu R$ 17,6 mil de empresas do segmento de mineração, sendo
R$ 15,4 mil da Vale Minas do Azul S/A. O valor corresponde a 15% do total arrecadado na época.

Os dois deputados também integravam a Comissão Extraordinária de Barragens da Assembleia Legislativa ,
formada após a tragédia de Mariana.

Outros 22 parlamentares compunham o grupo e apenas três não receberam verba de mineradoras nas campanhas de
2014, conforme o TSE.

Pelas redes sociais, Thiago Cota  disse que o parecer contrário ao substitutivo foi "construído por meio de amplo
diálogo com todos os envolvidos nessa temática da atividade minerária, inclusive com o Ministério Público". Também
disse que procurou contemplar medidas eficazes que promovam a segurança das barragens.

Gil Pereira , também em publicação na internet, afirmou que votou contra porque "havia um projeto de lei melhor,
elaborado em conjunto com o Ministério Público Estadual, Ibama, Secretaria de Meio Ambiente e entidades
representativas".

Procurados diversas vezes pelo Hoje em Dia, por telefone e e-mail, os dois deputados  não retornaram os pedidos de
entrevista. Tadeu Martins Leite  também foi procurado para explicar o motivo do veto ao substitutivo, mas não
retornou até o fechamento desta edição.

A Vale, principal financiadora das campanhas, foi procurada, mas não se manifestou.
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Estado de Minas Online
Título: Bancada do PSD mineiro é reforçada

Editoria: Política
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

O PSD recebeu ontem mais quatro parlamentares em seus quadros para os próximos mandados. Em cerimônia na
sede do partido, em Belo Horizonte, o senador eleito Carlos Viana, e os deputados eleitos, Osvaldo Lopes e Zé
Reis - ambos vindos do PHS -, e Rafael Martins (ex-PRTB) assinaram a filiação e passam a integrar a legenda.

PHS e PRTB não atingiram a cláusula de barreira nas últimas eleições e, por isso, passam a não receber recursos do
fundo partidário. A mudança de Viana já havia sido anunciada em dezembro do ano passado, em entrevista com a
presença do presidente  nacional do PSD, ministro da Ciência, Tecnologia, inovações e Comunicações, Gilberto
Kassab, na casa do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil.

Com oficialização de Viana, a bancada do PSD no Senado sobe de sete para oito e assume o posto de segundo maior
bancada na Casa. Já em relação aos deputados na Assembleia de Minas , o PSD assume a posição de bancada,
subindo de quatro para sete parlamentares.

O presidente  da legenda, deputado federal Diego Andrade afirmou que a meta é aumentar a participação e eleger
representantes para o Executivo. "O PSD tem crescido muito em números, nos tornaremos um dos principais partidos
de Minas Gerais", afirmou.
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Estado de Minas Online
Título: Cobrança será maior

Editoria: Gerais
Assunto: ALMG

Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Ministério Público admite erros cometidos nas ações contra a Samarco, em Mariana, e anuncia atuação mais rigorosa
por compensações da Vale em Brumadinho. Fundação está descartada
Sem revelar as estratégias de atuação no caso do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, o Ministério
Público Estadual (MPE) diz que terá postura diferente daquela em relação à tragédia de Mariana, onde vazaram os
rejeitos da Barragem do Fundão, da Samarco, para agilizar reparação dos danos às vítimas de Brumadinho. Três anos
depois do crime em Mariana, na Região Central de Minas, pessoas que perderam familiares, casas, trabalho e a
história de vida. com a avalanche de lama, ainda esperam indenização e punição aos culpados.

A promotora Andressa de Oliveira Lanchotti, coordenadora do Centro de Apoio das Promotorias de Justiça de Defesa
do Meio Ambiente (Caoma), não descartou o pedido de prisão dos diretores da Vale. "Não vou expor qualquer
estratégia de atuação na área criminal, até porque acho que é precipitado. É claro que dentro dos requisitos legais é
possível pedir a prisão", disse, em coletiva de imprensa ontem.

A postura será diferente em relação a Mariana. "O MP quer aprender com os erros de Mariana. Sabemos que a Justiça
para que seja efetiva, tem que ser célere. Vamos tomar todas as medidas para conseguir mais agilidade na reparação
sócio-econômica às vítimas do desastre", afirmou Andressa.

De imediato, ela descartou a possibilidade de que uma fundação cuide das ações junto às vítimas. "Criar uma fundação
para fazer frente a isso está fora de cogitação para o MP. Queremos que a empresa responsável arque imediatamente
com todos os recursos necessários. Qualquer diálogo será a partir dessa premissa", explicou. No caso de Mariana, a
Fundação Renova é a entidade responsável pela reparação dos danos.

O órgão público já pediu o bloqueio de R$ 10 bilhões da Vale, metade para ações de reparação imediata de danos
sócios-ambientais e outros R$ 5 bilhões para danos sõcioeconômicos. Segundo ela, também não é possível adiantar o
valor de futuras ações. Ela destaca que, depois de Mariana, as barragens foram foco de trabalho da promotoria, que
passou a fiscalizar empreendimentos. "Priorizamos aqueles que estavam em risco", contou. A barragem da Mina de
Feijão era considerada estável.

Por causa da tragédia em Mariana, a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente
(Abrampa) orientou todas as promotorias da área no Brasil a fiscalizar os empreendimentos. "Não é possível garantir a
segurança jurídica apenas com folhas de papel. É preciso precaução e prevenção", afirmou o presidente  da Abrama,
Luís Fernando Cabral Barreto Júnior.

Punição Coordenador do Projeto Manuelzão, referência na proteção de bacias hidrográficas, Marcus Vínicius Polignano
anunciou ontem a criação de um gabinete de crise da sociedade civil. A intenção é pedir a interrupção da mineração
enquanto não houver segurança na operação. "Minas Gerais não aprendeu nada com Mariana. Os trabalhadores da
Vale morreram soterrados no restaurante. Como uma empresa faz isso? O cara que pega um tatu é preso. Em
Mariana, ninguém foi punido. O lucro e a ganância justificam o risco. Vamos deixar a morte pela morte?", afirmou,
indignado.

Proposta de CPI O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ),
anunciou que vai recolher assinaturas para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de inquérito (CPI) que vai
apurar a segurança das barragens no Brasil. A intenção é também apresentar na Câmara dos Deputados  o projeto de
lei baseado na proposta "Mar de Lama nunca mais", com mudanças para o licenciamento ambiental e a fiscalização de
barragens, de iniciativa popular, e que ficou parado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
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O deputado participou ontem, em Minas Gerais, de reunião com representantes de órgãos ambientais, do Ministério
Público Estadual e de organizações não governamentais para traçar estratégias de atuação depois do desastre
provocado pelo vazamento de rejeitos de minério de ferro explorado pela Vale em Brumadinho. "Algumas mudanças
foram feitas, algumas por decreto, me refiro à construção de represas a montante. É importante que isso seja
transformado em lei, vamos aproveitar para tornar a legislação mais protetiva da vida", disse.

Alessandro Molon espera que o novo Congresso esteja mais sensível à questão do meio ambiente, depois do
rompimento de barragem em Brumadinho. A proposta de Molon de criação de uma CPI sobre a mineração foi também
defendida ontem à noite por deputados  do PT, com representação da Câmara e do Senado. Um grupo de quatro
parlamentares, que inclui a presidente  do partido, Gleisi Hoffman , esteve em Brumadinho ontem e visitou a área da
mina Córrego do Feijão.

Protesto Ato realizado no início da noite de ontem em frente à sede da Vale, em Botafogo, no Rio de Janeiro, incluiu
lama atirada às escadas do prédio e performance de atores representando as vítimas de rompimento da barragem em
Brumadinho. Exibindo cartazes e gritando palavras de ordem, em coro, os manifestantes pediram punição para os
executivos da mineradora.
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Publicado: 29-01-2019 Link para a Notícia

Deputado federal eleito, Emidinho Madeira (PSB-MG) entrou na mira do Ministério Público de Minas Gerais após
denúncia de possíveis irregularidades cometidas em seu gabinete enquanto deputado estadual de Minas.

O MP mineiro recebeu uma lista de nomes de servidores do gabinete de Emidinho que, supostamente, seriam
obrigados a devolver parte dos salários que recebem da Assembleia Legislativa  de Minas Gerais (ALMG) ao próprio
parlamentar.

A denúncia também cita o uso de notas fiscais falsas de gráficas para receber a verba indenizatória da ALMG. A
investigação ainda está em fase inicial. O deputado nega as irregularidades citadas na denúncia: "Sem procedência".
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Um áudio enviado à executiva nacional da Rede Sustentabilidade expõe, mais uma vez, os rachas internos do partido
em Minas. O autor é o membro da direção estadual e presidente  do Comitê Hidrográfico de Uberlândia Gustavo
Malacco. Na mensagem enviada ao porta-voz nacional da Rede, Pedro Ivo, Malacco tece críticas ao vice-prefeito de
Belo Horizonte, Paulo Lamac.

"Não custa lembrar que o senhor Paulo Lamac, quando era deputado, votou a favor da flexibilização da licença
ambiental em Minas", afirma ele no áudio enviado na noite de sexta-feira (25), mesma data do rompimento da
barragem da Vale em Brumadinho.

Malacco se refere ao Projeto de Lei 2.946/2015, de autoria do ex-governador Fernando Pimentel (PT). O PL propunha
novas diretrizes para licenciamentos ambientais no Estado e foi aprovado na Assembleia Legislativa  de Minas
Gerais (ALMG)por 57 votos a nove. O projeto foi alvo de críticas por parte de entidades ambientais, que alegavam que
o texto da lei diminuía o poder de fiscalização de órgãos que fiscalizam e defendem o meio ambiente. À época, Lamac
era deputado estadual pelo PT e, de fato, votou a favor do projeto.

Em janeiro de 2016, Pimentel sancionou a lei. No início daquele mesmo ano, o vice-prefeito da capital mineira filiou-se
à Rede. "A gente esperava que a Rede, pelo menos na parte ambiental, tivesse cuidado com esse tipo de gente", diz
Malacco em outro trecho do áudio.

Procurado, Paulo Lamac se defendeu das críticas: "É um projeto que foi antes da minha entrada na Rede e ele não
versa especificamente sobre licenciamento de barragens". Segundo Lamac, o voto favorável em nada tem a ver com
mineração, especificamente, e trata apenas de empreendimentos de pequeno impacto ambiental.

Em conversa com a reportagem, Malacco confirmou que, quando da entrada de Lamac na Rede, disse para membros
da executiva nacional que não considerava benéfico esse ingresso "por conta desse voto em relação à flexibilização
ambiental". No entanto, ele diz que, hoje, mantém uma relação cordial com Lamac. Sobre a Rede, ele afirma que o
partido tem problemas que são tratados internamente.

As polêmicas envolvendo o nome de Lamac na legenda não vêm de agora. Um dos fundadores da sigla em Minas,
Izinho Benfica foi expulso do partido em dezembro passado. Ele culpa o vice-prefeito de BH pelo seu processo de
exclusão, que durou seis dias, segundo o ex-membro da Rede. "O Paulo virou dono do partido. O pessoal até criou um
apelido para a ala PPL, que é o Partido Paulo Lamac. Ele é o responsável por liderar essa ala que não aceita opinião
diversa", diz.

Lamac rechaça a afirmação e mantém o discurso de que o partido é democrático e que não permite que membros que
exercem mandatos estejam nas coordenações estaduais, o que invalidaria o discurso de Izinho. "Disputas internas
existem em qualquer partido. Na Rede, procuramos fazer de maneira transparente e construtiva. Ex-membros não têm
que se manifestar sobre questões internas do partido. Não vou ficar rivalizando com pessoas que não fazem mais parte
da legenda", completou Lamac.
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Minas,descartou na ALMG regras mais rígidas para barragens como a de Brumadinho. Em coletiva, o coordenador da
Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Alessandro Molon, falou sobre a possível criação de uma CPI para
mudar as leis de licenciamento ambiental e investigar as causas do desastre em Brumadinho.
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