NOVA LIMA E ITABIRITO
Editorial

Macacos: O TERROR da LAMA INVISÍVEL

Nova Lima e Itabirito estão apinhados de dezenas de minas e 59 estruturas
de rejeito de mineração (FEAM, 2019). Novo ciclo de destruição e
sofrimento chegou este ano com pessoas evacuadas de forma repentina,
simulados de como escapar da morte pela lama de barragens de rejeitos
que dizem estar sem estabilidade garantida, e “obras emergenciais” que
não fazem o menor sentido para a segurança de pessoas e meio ambiente.
E vamos continuar aceitando essa situação até quando?

Obras emergenciais ou estratégicas?

São Gonçalo do Bação luta
contra terminal de minério

6 meses do caos instalado em MACACOS devido ao toque da sirene de
risco de rompimento da barragem B3/B4. Até hoje não se tem NADA
relativo à REAL SEGURANÇA ou RISCO da estrutura. Obras
“emergenciais” estão sendo feitas na velocidade da luz junto com a
destruição psicológica da comunidade, o caos no ir e vir diário e a
devastação ambiental que é gigantesca. Mas as grandes perguntas são:
B3/B4 está mesmo em risco? Como obras ditas “emergenciais” para
trazer segurança são abaixo da comunidade?
A lama invisível é estratégica para
a Vale ampliar suas minas e,
sendo de “emergência”, não
precisam de licenciamento. Quem
está fiscalizando as obras?

Onde está a
auditoria técnica
independente aprovada
pelo Juiz em 25/02?

Está claro que o acionamento das
sirenes e a lama invisível começam
a ser prática comum das
mineradoras.

Estação Ecológica de Fechos
Foto: Arquivo da Associação Comunitária

São Gonçalo do Bação tem um
grande e novo desafio que já
ultrapassa um ano de muito
trabalho: a população luta contra a
construção de um Terminal de
Minério no vilarejo.
Foto: Acervo da Associação Comunitária

Cercada pelas minas Capão Xavier, Mar Azul, Abóboras e Tamanduá, a
Estação Ecológica de Fechos fica próximo a Macacos e tem 602 hectares.
Foi criada com a finalidade de proteger a bacia do Ribeirão dos Fechos,
além de remanescentes de Mata Atlântica e áreas de campos rupestres. Em
sua área estão 14 nascentes do manancial de mesmo nome, que atende a
Nova Lima e Belo Horizonte, e seis espécies consideradas em extinção.
O Movimento Fechos Eu Cuido luta há 10 anos pela expansão e o PL
444/2015 está atualmente na Comissão do Meio Ambiente da ALMG
aguardando parecer. É preciso pressão e vigiília constante da sociedade
pois a área de ampliação proposta é foco da ampliação da mineração.

Omissão do MP – SEMAD – ANM – IGAM – COPASA – DEFESA CIVIL
A velocidade das obras da Vale em
Macacos é inversamente
proporcional à preocupação dos
órgãos responsáveis pela
fiscalização e segurança das
pessoas e barragens.
A pergunta básica é: qual o REAL
risco de rompimento de B3/B4,
uma vez que a Vale não fornece
informações confiáveis?
O fato é que no dia 25/02 – exatos 9
dias após o acionamento da 1ª
sirene em Macacos - o Juiz da 1ª
Vara da Fazenda deferiu com tutela
provisória o aditamento incluindo a
Barragem B3/B4 na Ação Civil
Pública que determina avaliação

técnica independente da barragem
em 24 horas e essa informação não
foi divulgada para a sociedade.
5 meses depois não houve sinal da
execução da sentença do juiz. Após
a audiência pública na ALMG
sobre as questões de segurança e
ambientais e a entrega do dossiêdenúncia produzido
pela
comunidade, o eixo ambiental do
MINISTÉRIO PÚBLICO, até o
presente momento NÃO SE
PRONUNCIOU.
Omissão ou conivência de todos os
órgãos públicos relacionados à
barragen de rejeitos B3/B4 da Vale
e às obras em Macacos?

Não houve por parte desses órgãos
NENHUM CONTROLE
questionamento ou ação relativos à
devastação realizada pela Vale com
as obras ditas de “emergência” e,
principalmente sinal de
preocupação com a segurança da
comunidade.

milhares de pessoas atingidas pela
lama visível. Famílias que forçosa
e dolorosamente foram obrigadas a
mudar por completo suas vidas,
adoeceram, perderam o trabalho e
a perspectiva de vida por causa da
irresponsabilidade da Vale e dos
órgãos públicos, TODOS eles.

Mas projetos de reurbanização da
vila e de comunicação para atração
de clientes tem sido amplamente
discutido pelo MP e Defensoria
Pública, inclusive com a Vale.
Parece que a relação entre Vale e
Estado é de compadres. Será que é?

Muitas têm sido as iniciativas da
sociedade civil organizada para
entender, denunciar e encontrar
soluções eficazes para o caos na
vida das pessoas, instalado pela
Vale.

Decidem, sem consultar a
sociedade, o rumo das vidas de

Cidadãos fazendo um trabalho que
é de competência desses orgãos que
a sociedade esperava contar.

São Gonçalo do Bação

Apuros com a mineração

São Gonçalo do Bação é um
povoado de Itabirito, a 14 km da
cidade e a 65 km de Belo
Horizonte. Vilarejo histórico e
tranquilo com casarios, chafarizes,
becos com muros de pedras, a
Igreja Matriz e a capela do Rosário.
Surgiu no século XVIII durante o
Ciclo do Ouro e depois passou a ser
roteiro de tropeiros que viajavam
pela região.
Povo hospitaleiro e amigo, famoso

É para continuar mantendo essas características, preservar os costumes e a
natureza, que os pacatos moradores do pequeno vilarejo travam uma séria
luta, há mais de um ano, contra a instalação de um Terminal de Minério
muito próximo ao distrito, pela empresa Bação Logística S.A. que, se
instalado poderá arruinar a qualidade de vida e levar a miséria à comunidade, já que irá ter sérios impactos no meio ambiente.

Foto: Acervo do Grupo de Teatro

pelas cachoeiras, ar puro e visual
incrível entre as montanhas. Ao
norte se vê o Pico do Itabirito, a
leste a Serra de Capanema e ao
sudeste o Pico do Itacolomi em

Funcionamento 24 horas
Durante 24 horas (dia e noite)
gerando barulho pela movimentação de carretas e páscarregadeiras no pátio de
carga e descarga de minério.

Ouro Preto. Rico artesanato e
produção caseira de doces, queijos
e geleias, além das conhecidas
manifestações da cultura popular
interiorana.
A história, cultura e tradições são
preservadas por meio de encenações do Grupo de Teatro local que
anualmente realiza o Festival de
Inverno de São Gonçalo do Bação.
Entre as atrações turísticas acontecem caminhadas na natureza,
trilhas de bike, banhos de cachoeiras, caminhadas pelas ruas e becos
do lugar, cavalgadas, gastronomia
em restaurantes e bares locais,
Feira Bação Cultural, Festa do
Padroeiro e outras festas e eventos
na igreja e capela local, visitas
programadas aos alambiques, no
denominado “circuito da cachaça”
e, em datas determinadas, as
apresentações do grupo de teatro
São Gonçalo do Bação. Grande
parte de sua economia é baseada no
turismo ecológico, com ótimas
opções de pousadas já instaladas na
região do povoado e com sua
produção artesanal diversificada.

Histórico
Julho/2018 - Representantes da associação estiveram com o prefeito
de Itabirito, Alex Salvador, e seu secretário do meio ambiente,
Antônio Marcos Generoso, solicitando a transferência do terminal
para outro local. Também estiveram na Câmara de Vereadores e na
Assembleia Legislativa de Minas Gerais reivindicando apoio dos
vereadores e deputados e realização de audiência pública, o que
ainda não ocorreu.
20/08/2018 - Reunião com o Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG), solicitando a paralisação da obra.
2018 - Criação pela Associação Comunitária de petição reivindicando que o Ministério Público e autoridades competentes paralisem a obra que conta com cerca de 47.000 assinaturas e já encaminhado ao MPMG.
2018 - Mandato de Segurança impetrado pela Associação
Comunitária foi acatado pela Juiza da Comarca de Itabirito que
concedeu medida liminar determinando a imediata suspensão das
licenças ambientais 18/2018 e 19/2018 e da autorização para
intervenção Ambiental 1/2018 e 2/2018.

Como está

A população
não foi
consultada

A prefeitura ainda não decidiu
favorável à instalação desse
terminal de minério em local mais
afastado de São Gonçalo do Bação.
E para maior surpresa e apreensão,
a Secretaria Estadual de Meio
Ambiente assinou um Termo de
Ajustamento de Conduta – TAC
com a Empresa Bação que
praticamente nada contempla de
medidas mitigadoras e do fiel
cumprimento às várias exigências
legais relativas aos inevitáveis
impactos ambientais e à população.

Efeitos devastadores
Só com o início das obras de
terraplanagem e de construção de
uma estrada para o transporte de
minérios, quatro nascentes desapareceram, já houve supressão de
vegetação nativa, sendo que a
poeira e a lama tomaram conta da
região, prejudicando a fauna, a
flora e a população, além de
atingirem fortemente os rios e
cachoeiras bem às margens do
empreendimento, a exemplo dos
piores danos e males que já ocorrem em outras conhecidas localida-

des como Sarzedo, Miguel Burnier,
Pires de Congonhas e outras que
convivem com prejuízos e doenças
insanáveis e que já se posicionaram
contra tais empreendimentos.

Fonte: Arquivo da Associação comunitária

Prejuízos
Foto: Acervo da Associação Comunitária

Considerações da Associação Comunitária referente ao TAC
O documento não contempla a participação da comunidade na
a
fiscalização.
a
Os prazos de medição são muito dilatados, o que permite
apenas a constatação dos danos.
a
Não há definição quanto ao horário de funcionamento da
operação.
a
Não define a capacidade de operação do Terminal (toneladas
de minério/ano).
a
Não define o posicionamento (latitude e longitude) dos
equipamentos de medição.
Entendemos que é necessário ser contratada uma Universidade
(UFMG ou UFOP) para instalar os equipamentos, executar as
medidas e emitir os relatórios, periodicamente.

Muita poeira no período de seca.
a
a
Muita lama no período chuvoso.
a
Contaminação dos córregos e do subsolo atingindo o lençol
freático e prejudicando nascentes.
a
Poluição sonora (o barulho pode ser ouvido a mais de 1 km).
a
Aumento de doenças de pulmão e pele devido à poeira de
minério, dentre outros problemas;
a
Queda dos preços de casas e terrenos.
a
Risco de acidentes envolvendo veículos escolares, carros de
passeio, pedestres e animais devido ao trânsito intenso e diário de
carretas.
Inviabilização do uso da estrada de acesso Ribeirão do
Eixo/São Gonçalo do Bação pelos moradores da região.
Prejuízo às atividades turísticas na região, principalmente, para
artesãos, agricultores familiares, pousadas, afetando gravemente o
turismo rural.
Redução na oferta de empregos.
Perda total da qualidade de vida.
Fuga de empreendedores e êxodo de moradores.

a
a

a
a
a

Macacos
A habilidade da Vale em causar sofrimento
e destruir vidas e sonhos

Qual é o volume de B3/B?
O engenheiro Sr Marcel Pacheco, funcionário da Vale, informou em
apresentação única sobre as “obras emergenciais” em reunião no
Subcomitê da Bacia Hidrográfica Águas da Moeda que “somente as
Barragens B3/B4 são de alteamento à montante, enquanto outras como B5
e Taquaras não tem alteamento ou são de alteamento a jusante. A fala do
técnico reafirma o entendimento da empresa sobre considerar o pior
cenário para justificar as obras, o que demonstra que elas não têm relação
com a segurança da população por causa da B3/B4.
Através das vias normais de licenciamento, a empresa levaria anos para
conseguir autorizar tais obras, o engenheiro da Vale disse que o volume de
B3/B4 atualmente é de 2.700.000 de m3 e que a estrutura está inativa e não
recebe rejeito desde 2001. Segundo a lista da Fundação Estadual de Meio
Ambiente (FEAM) referente a 2018, o volume da B3 é de 396.000 m3 de
aterro e 12.000 m3 de volume de reservatório e o volume da B4 é de
100.000 m3 de aterro e 1.000 m3 de reservatório. Assim, se pergunta:
como o engenheiro da Vale informa dados dos volumes distintos da lista
oficial? Se a barragem está inativa desde 2001 nem seria possível o volume aumentar.

Foto: Igor A. Bonzi

Do alto de seus 392 anos, o arraial de Macacos vive a pior crise de sua
história.
Desde que a sirene soou em São Sebastião da Águas Claras, Nova Lima,
no dia 16 de fevereiro de 2019, moradores vivem sob constante estado de
tensão. Antes Macacos era sinônimo de alegria, tranquilidade e
descontração junto à natureza exuberante. Hoje vive em silêncio,
incerteza e apreensão. Desemprego, falência de empreendimentos por
falta de movimento de turistas e adoecimento. A dificuldade moveu a
comunidade que conquistou o voucher alimentação para a população de
Macacos. Passado algum tempo, a lista realizada pelo CRAS sofreu cortes
de mais de 1000 inscritos sem razões que os justificassem..
Maria do Carmo Jesus Moreira, 35 anos, diz que além dela, após a sirene, o
marido também perdeu o emprego e lamenta o corte do fornecimento de
voucher. “Tenho 3 filhos. Fui conferir e eles foram excluídos da lista. A
gente não tem renda, mas tem que pagar o aluguel, leite pra Alice (filha
mais nova), arroz e feijão pro almoço, vai fazer muita falta”.
Michele Gobbi de Moraes, mãe de 4 filhos, diz que foi lá no Posto de
Atendimento da Vale e descobriu que todos os filhos foram excluídos da
lista. A Vale disse para checar no CRAS e a informação é de que os cortes
são da Vale. O prejuízo é sempre do mais fraco.

Segundo informações coletadas por moradores, as “obras emergenciais”
da Vale, que já causaram enormes e graves impactos a Macacos, terão
cerca de 200 metros de comprimento e 35 metros de altura. E SÓ
ESTARÃO PRONTAS EM 1 (UM) ANO. Com esse tempo de duração,
entendemos que de emergencial não tem nada. Estamos diante de obras
estratégicas de interesse da Vale sob a luz do terror e do medo.

E para onde vamos correr?
Até hoje a única rota de fuga segura, que não passa em nenhuma mancha
de risco, é a estrada Municipal Campo do Costa, acesso antigo utilizado
pela comunidade desde o tempo das carroças e fechada pela mineração no
começo das suas atividades.
Após décadas de muita luta da comunidade e após o soar das sirenes ela foi
reaberta precariamente. É essencial que o acesso seja pavimentado,
iluminado, sinalizado, alargado e entregue definitivamente à população.
Acessos de saída que contemplem os bairros Engenho e Capela Velha
precisam ser construídos com urgência porque, em caso de novo alerta, os
moradores ficariam ilhados na lama.
O adoecimento físico, emocional e mental da comunidade é aterrador
atingindo todo espectro social, porque o medo é constante!!! Todos os
dias a comunidade acorda com novas e violentas intervenções em seu
território, sem explicação nenhuma por parte da Vale e dos poderes
públicos. É um total descaso e desrespeito com os moradores e o meio
ambiente, trazendo um impacto incalculável

Barragens de rejeito e ameaça ao abastecimento
Ambientalistas propõem imediato plano alternativo para impedir crise hídrica na região metropolitana de BH
A captação da COPASA no bairro de Bela Fama, em Nova Lima, de onde
se retira a maior parte da água que abastece os municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está ameaçada em caso de
rompimento de barragens de rejeito de mineração localizadas na bacia do
Alto Rio das Velhas. Diante da apatia das autoridades, diversas entidades
da sociedade civil divulgaram Carta Aberta à FIEMG e ao IBRAM sugerindo a implementação de um
“A escassez de água e o racioPlano de Contingência para garannamento drástico que adviritir o abastecimento de água na
am do rompimento de uma das
RMBH.
muitas barragens existentes na
bacia do Alto Velhas trariam
A carta mostra que, das 69 barraprejuízos incalculáveis”.
gens que estão localizadas no Alto
Rio das Velhas, 16 estão sem
garantia de estabilidade e pelo menos 4 com alto risco de rompimento,
sendo a maioria da Vale. Como é notoriamente sabido, um rompimento de
qualquer uma delas inviabilizaria, por tempo indeterminado, a captação de
água. E 62% da população de Belo Horizonte, 90% de Nova Lima, 100%
de Raposos. além de outros municípios da RMBH ficariam sem água.

Propostas
1) Assumam o compromisso de arcar com todos os custos da elaboração imediata do Plano de Contingência para o abastecimento de
água da RMBH;
2) Providenciem a verba necessária para a execução de obras de captações alternativa(s) à do Rio das Velhas.
3) Se responsabilizem pelos projetos de viabilidade, básico e executivo, pelos estudos hidrológicos e pelo licenciamento ambiental das
novas captações;
4) Que apresentem desculpas formais a toda a sociedade pelos incalculáveis danos que a atividade minerária têm trazido, mormente
pelos rompimentos de Mariana e Brumadinho e pelo temor nos
demais municípios sob tensão permanente com receio de novos
rompimentos.

Este encarte faz parte do jornal Rompendo a Lama, que é um dos
resultados do projeto “Rompendo a lama da violação de direitos de
pessoas ameaçadas por barragens de rejeitos de mineração”, realizado em 2019 pelo Movimento pelas Serras e Águas de Minas
(MovSAM com apoio do Fundo Socioambiental CASA e do Instituto
Guaicuy-SOS Rio das Velhas.
E-mail: movsampelavida@gmail.com
Facebook: Movimento pelas Serras e Águas de Minas

Nota sobre o mapa: os interesses das mineradoras (vermelho) são as áreas
com direitos minerários nas fases da requerimento de pesquisa, autorização
de pesquisa, requerimento de lavra e concessão de lavra.
A construção do conteúdo deste encarte envolveu cidadãos preocupados com
Macacos. que integram organizações como o Movimento Fechos eu Cuido,
Promutuca e coletivo “Nós, por exemplo” e amigos da Associação Comunitária de
São Gonçalo do Bação.
Email: macacosvale@gmail.com
Facebook: Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação

