
O Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração em Itabira e 
Região vem a público dizer que O SIMULADO NÃO GARANTE A 
SEGURANÇA DA POPULAÇÃO. A única coisa que garante a 
segurança é o fim das barragens. O Povo não participou da 
elaboração do Plano de Ação de Emergência de Barragens de 
Mineração (PAEBM) e do Plano de Contingência e Evacuação de 
Itabira. Nos colocamos em defesa da vida da população e dos 
trabalhadores nos nossos territórios. A construção de alternativas à 
mineração predatória só será afetiva quando a participação social e o 
controle popular existirem.

Editorial

ITABIRA E SANTA MARIA DE ITABIRA

Ministério Público se esquiva das demandas 
do Comitê Popular de Itabira e região

Conforme foi noticiado pelo pró-
prio Comitê Popular e outros meios 
de comunicação locais e nacionais, 
no dia 28 de maio de 2019, protoco-
lamos um documento com requeri-
mentos no Ministério Público do 
E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s ,  
S e c r e t a r i a s  M u n i c i p a i s ,  
CODEMA, e outros órgãos respon-
sáveis. Após semanas do protocolo 
obtivemos, finalmente, uma res-
posta da 2ª Promotoria de Justiça de 
Itabira, através do ofício 304/2019.

Após semanas do protocolo, obti-
vemos finalmente  uma resposta da 
2ª Promotoria de Justiça de Itabira, 
(Ofício 304/2019), que pode ser 

Salve-se quem puder
A lama invisível e o terrorismo de barragens seguem violando direitos. Em 
Itabira no dia 17/8 aconteceu o simulado com expectativa de envolver 
cerca de 19 mil pessoas de mais de oito mil imóveis, localizados em 27 
bairros.

Conforme divulgação da Agência Nacional de Mineração (ANM), 
data base fevereiro 2019, em Itabira há dezoito (18) barragens de 
rejeito, sendo dezessete predominantemente de minério de ferro e 
uma de xisto. Treze barragens são de Alto Dano Potencial 
Associado (Borrachudo, Cambucal I, Cambucal II, Cemig I, Cemig 
II, Conceição, Itabiruçu, Piabas, Pontal, Quinzinho, Rio do Peixe, 
Santana e Três Fontes). Três barragens (105-1, Ipoema e Piteiras) 
não possuem classificação quanto à categoria de risco e ao dano 
potencial associado, e não estão inseridas na Política Nacional de 
Segurança de Barragens.

Fonte: Ofício do Comitê Popular ao MP

     O simulado não é da Vale,
não é da Defesa Civil.

É da população de Itabira.
Os protagonistas são as pessoas. 

Elas sim precisam saber
das informações. 

Tenente-coronel Godinho da Defesa Civil em 
matéria do jornal Estado de Minas

Esse pessoal da Vale

acha que povo de Itabira é bobo.

Tem que acabar com essas 

barragens e não dar treinamento 

pra correr da lama 

Taxista de Itabira no dia 17/9/2019

Fonte: Arquivo do Comitê Popular

A exploração do minério de ferro no Brasil começa em Itabira, atendendo 
às necessidades de outros países, causando inúmeros problemas para as 
populações mais próximas às atividades. Como sabemos que a atividade 
em Itabira afeta diretamente outras cidades, como Santa Maria de Itabira e 
Nova Era, essa luta contra a mineração predatória é feita com toda a 
região!

Em Itabira são mais de 10 barragens de rejeitos de alto dano potencial 
associado, milhares de pessoas em Zonas de Alto Risco de Morte e 
milhões de m3 de lama que passarão por outras cidades em caso de 
rompimento. A segurança da população só será atingida com o FIM DAS 
BARRAGENS! Não podemos aceitar que chantagens econômicas, 
doenças respiratórias, danos à saúde mental, escassez de água, acidentes 
de trabalho, roubo dos nossos territórios e exploração predatória dos 
nossos bens naturais continuem ocorrendo! Por isto, o Comitê Popular dos 
Atingidos pela Mineração em Itabira e Região LUTA!

Exigimos RESPEITO AO NOSSO DIREITO FUNDAMENTAL À 
VIDA. RESPEITEM O NOSSOS DIREITOS?

acessada em nosso blog, para 
amplo acesso, já que não se trata de 
conversa de corredor ou gabinete, a 
portas fechadas - como o poder 
público de Itabira gosta de fazer.

Afinal, trata-se de informações de 
interesse público que qualquer cida-
dão pode e deve ter acesso.

Posição do Comitê Popular sobre o simulado

Como assim?



O documento protocolado

1  A urgência sobre 
informações concretas e 
transparentes quanto ao risco 
das barragens de Itabira, que 
também impactam outras 
cidades da região, como 
Santa Maria de Itabira e Nova 
Era. Solicitamos que a Vale e 
a Defesa Civil abram a caixa 
preta do PAEBM das barra-
gens de Itabira, fornecendo 
todos os documentos à 
população de forma acessível 
(pois não temos conseguido 
obtê-los na Defesa Civil do 
município, que sequer atende 
no telefone fornecido em 
suas cartilhas).

2  
que os resultados das investi-
gações já conduzidas pelo 
Ministério Público de MG 
sejam divulgadas, saindo da 
condição de sigilo. Além de 
requerer que a população 
atingida seja participante 
ativa da construção dos 
planos e rotas de emergência 
que a Defesa Civil e a Vale 
têm produzido, pois até agora 
todas estas reuniões foram 
conduzidas a portas fechadas. 
O fiasco do Simulado realiza-
do no dia 07 de agosto é prova 
de que sem o controle popular 
não há segurança! Esse 
simulado apenas causou mais 
pânico na população - um 
morador sofreu infarto e 
outros 44 passaram mal com 
o soar da sirene. Pela incom-
petência da empresa e poder 
público, o simulado foi 
ineficiente para reduzir o 
risco em caso de rompimento 
de barragem e que as pessoas 
residentes nas Áreas de Alto 
Risco de Morte possa se 
'autossalvar'. Temos o direito 
de participar, opinar e 
deliberar sobre os assuntos 
que afetam as nossas vidas!

Também demandamos 

3  
também foram apresentadas, 
como a necessidade de 
elaboração de estudo sobre o 
particulado atmosférico 
emitido pela mineração sob a 
cidade, inclusive a divulga-
ção da emissão de partículas 
de tamanho pm2,5, os mais 
prejudiciais à saúde e que não 
são monitorados em Itabira. 
Também possuímos deman-
das para a garantia dos 
direitos humanos da popula-
ção, pois o sofrimento mental 
produzido pelo risco das 
barragens da Vale têm 
causado diversos problemas 
de saúde, sendo necessário 
tomar medidas imediatas.

As questões ambientais 

4 
o reiterado descumprimento 
das condicionantes conquis-
tadas pela população para o 
fornecimento da Licença de 
Operação Corretiva (LOC) 
assinada no ano 2000, o que 
envolve a secretaria estadual 
de meio ambiente. 

Há outras questões apresen-
tadas no documento protoco-
lado que podem ser conferi-
das na própria cópia do 
documento que pode ser 
acessada em nosso blog.

Denunciamos também 

Síntese e avaliação da resposta do MP
1) Grave a forma esquiva da promotoria de meio ambiente que enviou à 
promotoria de direitos humanos a representação do comitê,   apresentando 
uma visão limitada sobre a pauta ambiental, como se fosse possível excluir 
os seres humanos do ecossistema. 

2) Respostas contraditórias sobre o sigilo das 4 ações judiciais promovidas 
contra a Vale, sobre a estabilidade das barragens. 

3) Se esquivou da responsabilidade sobre as demandas do Comitê dizendo 
que há outros procedimentos internos na promotoria sobre as questões 
apresentadas.

4) Informou sobre 2 Termos de Compromisso assinados com a Vale para 
realização de auditoria independente para avaliar a estabilidade das 
barragens. Mas não apresentou nenhum esclarecimento sobre os mesmos, 
como quais são as empresas escolhidas, os responsáveis técnicos e quais 
foram os critérios adotados para a escolha.

5) Só vão se posicionar sobre remoção e reassentamento de famílias e 
serviços públicos em áreas de risco após elaboração do PAEBM e PSB.

6) Quanto ao pedido de audiência 
pública, vai oficiar ao órgãos 
responsáveis para a realização, 
após o simulado. Informa que 
audiência pública sobre licencia-
mento só vai ocorrer no processo de 
licenciamento. Direciona da 
seguinte forma: “ver necessidade e 
conveniência de audiência pública 
a ser organizada e realizada pela 
VALE “.

7) Quanto ao CODEMA (Conselho 
Municipal de Meio Ambiente) 
enviaram uma recomendação à 
presidente e ao prefeito para 
realizarem as alterações regimenta-
is que evitem conflitos de interes-
ses entre os conselheiros e haja um 
processo democrático. Não atua-
ram sobre possíveis irregularidades 
que, inclusive, poderiam resultar 
em uma investigação ou ação 
judicial.

O Comitê Popular dos Atingidos comunicação locais e nacionais, no 
pela mineração em Itabira e região, dia 28 de maio de 2019, protocola-
que surgiu em 01 de fevereiro de mos um documento com requeri-
2019 - uma semana após o crime da mentos no Ministério Público do 
Vale em Brumadinho - vem E s t a d o  d e  M i n a s  G e r a i s ,  
promovendo debates, discussões e S e c r e t a r i a s  M u n i c i p a i s ,  
procurando encontrar alternativas CODEMA, e outros órgãos respon-
frente às violações de nossos sáveis pela questão das barragens.
direitos em Itabira e região.

Resumidamente, o documento que 
Conforme foi noticiado pelo o Comitê protocolou apresentou os 
próprio Comitê e outros meios de seguintes requerimentos:

Ao colocar todos estes entraves, o MP desconsidera a necessidade 
da população em realizar ampla discussão. Mais uma vez tenta tirar 
o poder de decisão popular. Mas o pior é deixar explícita a 
subserviência, característica do poder público em Itabira, às 
vontades da Vale.

Denúncia

Responder às demandas 

populares colocando a Vale 

como protagonista na condu-

ção da audiência. Empresa 

criminosa que deve esclareci-

mentos à população e aos 

seus trabalhadores depois dos 

dois rompimentos de barra-

gens com vítimas fatais em 

que  es teve  envolv ida .

Vergonha
O MP não compareceu à 
reunião pública organizada 
pelo comitê em junho, aqui 
em Itabira, e se negou a ir na 
a u d i ê n c i a  p ú b l i c a  d a  
Comissão  de  Di re i tos  
Humanos da ALMG para 
discutir o risco de barragem, 
atitudes graves no nosso 
entendimento. 

É o cúmulo



Consideramos muito tímidas as encaminhamentos a outros órgãos 
respostas. Reforçamos ainda mais a e/ou recomendações sem caráter 
necessidade de publicidade e vinculativo. O controle social é a 
amplo acesso a informação para a base do nosso regime democrático. 
população. Acordos tem que ser 
feitos mediante consultas e partici- Esperamos a atuação do Ministério 
pação dos sujeitos atingidos. As Público na defesa da ordem jurídi-
informações tem de ser disponibili- ca, do regime democrático e dos 
zadas e de fácil acesso. Temos o interesses sociais e individuais 
direito de saber qual o diagnóstico indisponíveis. 
da situação, o que está sendo 
pensado e executado. Além de Continuamos na luta, Todo o povo 
saber, temos o direito de opinar e do Quadrilátero Aquífero e do 
deliberar os rumos a serem toma- estado de Águas Gerais merece 
dos. respeito e dignidade. Não podemos 

continuar reféns das mineradoras e 
Há indícios que apontam para a da dependência econômica, social 
necessidade de investigações, e política que criam nas nossas 
apurações de irregularidades. Não cidades!
podemos ficar sujeitos apenas a 

Mensagem do Comitê Popular

Destacamos importante vitória que a mobilização do Comitê 
obteve recentemente. Foi acolhido pela juíza titular da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Itabira um dos pontos contidos no documento 
protocolado no Ministério Público (ponto nº 2), que tratou do 
injustificável sigilo das ações judiciais que tratam da segurança de 
barragens em Itabira.

Finalmente foi quebrado o sigilo das quatro ações civis públicas que 
tramitam a comarca! 

Fim do sigilo

POVO QUE OUSA
LUTAR, CONSTRÓI O 

PODER POPULAR!

Carlos Drummond de Andrade
I
O Rio? É doce.
A Vale? Amarga.
Ai, antes fosse
Mais leve a carga.
II
Entre estatais
E multinacionais,
Quantos ais!
III
A dívida interna.
A dívida externa
A dívida eterna.
IV
Quantas toneladas 

exportamos
De ferro?
Quantas lágrimas 
disfarçamos
Sem berro?

Lira Itabirana

O Comitê Popular foi criado no dia 1º de fevereiro de 2019, logo após uma 
manifestação espontânea de itabiranos em solidariedade às vítimas do 
rompimento da barragem de Córrego do Feijão, de propriedade da Vale 
S/A, em Brumadinho. Neste que é considerado o maior ‘acidente de 
trabalho ampliado’ da história brasileira foram soterradas mais de 300 
pessoas, a maioria delas funcionários diretos da empresa, que se encontra-
vam no horário de almoço, no refeitório instalado logo abaixo da barra-
gem.

Este crime ocorreu, apenas, três anos depois do rompimento da barragem 
de Fundão, em Mariana, crime socioambiental da Samarco, empresa de 
propriedade da Vale S/A e da BHP Billington, que matou 19 pessoas e 
destruiu o Rio Doce. Ainda que extremamente abalados pelo ocorrido, e 
revoltados com a reincidência criminosa, sentimos a necessidade de 
organizar uma resistência aos impactos da mineração em Itabira equando 
decidimos criar o Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração em 
Itabira e Região. A urgência por criar um espaço independente e popular 
foi mais uma vez confirmada quando, em reunião na câmara municipal, os 
vereadores de Itabira preferiram ouvir o gerente geral da Vale em Itabira, 
ao invés de convocar uma audiência pública, na qual o povo poderia fazer 
questionamentos e demandar explicações da mineradora.

Postura ainda mais grave teve o prefeito da cidade, Ronaldo Magalhães, 
que veio a público afiançar segurança das barragens de Itabira, atitude 
irresponsável, pois não apresentou nenhum documento técnico que 
comprovasse esta afirmação, e que apenas mostrou a cumplicidade do 
poder público itabirano com a empresa.

As organizações que compõem o comitê são a ACAO (Associação de 
Conservação Ambiental Orgânica), Brigadas Populares, Diocese 
Itabira/Coronel Fabriciano, PCB, UJC e Unidade Classista.

A origem do Comitê Popular

É importante frisar que o silêncio pelos ingleses e depois pela Vale. 
que historicamente foi confinada a Como retaliação a Vale fez uma 
oposição à Vale em Itabira não é campanha alegando que o poeta 
produto de um conformismo estava colocando ‘uma pedra no 
natural ou de uma falta de senso caminho’ do progresso da cidade 
crítico do itabirano. Ao longo de de Itabira, usando o famoso poema 
todos os anos de dominação do poeta maior para colocar a 
cultural e econômica na região, a população contra quem a criticava.
Vale foi muito eficiente na constru-
ção deste silenciamento das vozes É essa história paternalista, princi-
dissonantes e críticas à sua atuação palmente quando ainda era estatal, 
predatória. Para isso forneceu e as perseguições a seus opositores, 
benefícios assistencialistas para atitude que ainda é mantida após a 
funcionários, e forneceu privilégi- privatização na década de 1990, 
os para membros da elite local e do que fazem a população itabirana 
poder público em nível municipal, não ter outra alternativa a não ser 
estadual e federal. defender a empresa.

Hoje a campanha de difamação 
Por outro lado a empresa perseguiu contra todos que denunciam os 
duramente seus opositores, até abusos da Vale continua, ainda que 
mesmo Drummond sofreu por algumas vezes seja velada na 
escrever poemas e crônicas denun- propaganda da empresa, em muitos 
ciando a destruição ambiental e a momentos é escancarada, como 
segregação social criadas em quando chantageia a cidade 
Itabira – e no Brasil – pelo modelo ameaçando retirar os empregos 
de mineração adotado inicialmente diretos e indiretos gerados pela 

A Vale não vai nos calar

Retirado do Boletim do Comitê Popular de maio de 2019

Retirado do Boletim do Comitê Popular de maio de 2019

Retirado do Boletim do Comitê Popular de maio de 2019

A partir do dia 22 de abril, uma população e para denunciar a 
campanha  do  Secre ta r iado  negligência da Vale em mudar a 
Diocesano de Pastoral, da Diocese forma de armazenamento dos 
de Itabira e Coronel Fabriciano, rejeitos de minério.
que participa do Comitê Popular,  
coletou 6.200 assinaturas em 
abaixo-assinado contra mais um 
alteamento da barragem de rejeitos 
Itabiruçu, tendo em vista os riscos 
que a mesma apresenta para a 

Abaixo Assinado contra o Alteamento de Itabiruçu

Milhares dessas assinaturas foram 
coletadas  durante a 4ª Romaria das 
Águas e da Terra da Bacia do Rio 
Doce, realizada em Itabira, em 2 de 
junho. 

Foto: Arquivo do Comitê Popular

Foto: Arquivo do Comitê Popular
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