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ASSUNTO
Candidatos do CREA-MA esvaziam debate técnico

promovido pelo Fonasc.CBH 
Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa

“Cumprimos nosso papel como entidade que buscou proporcionar aos profissionais um
dialogo, que infelizmente não foi possível e isso foi um ato de covardia por parte de
alguns candidatos em negar ao público um momento como este de se discutir
democraticamente propostas. Vimos aqui justificativas absurdas que alegaram a
ilegitimidade deste debate de modo ofensivo e grosseiro à nossa iniciativa, e que atuaram
de forma a se esconder atrás de argumentos que não se sustentam e que não são
compatíveis com o estado democrático”. Foram estas as declarações do coordenador
nacional do Fonasc.CBH, João Clímaco que lamentou o esvaziamento do debate por
parte dos candidatos, marcado para esta segunda-feira, 11, no auditório Neiva Moreira,
no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão. 

Cinco dos sete candidatos que concorrem à presidência do Crea-MA não compareceram
ao primeiro debate técnico promovido pelo Fonasc.CBH. Os candidatos Berilo Macedo,
Eufrásio Bezerra, Paulo Rogério, Rogério Carlos e Walter Machado apresentaram
justificativas de suas ausências que foram lidas pelo mediador do debate para os
convidados presentes ao evento. 

Os dois candidatos que compareceram para o debate, Antonio Vilson Dias e Rita de
Cássia Neiva Cunha se manifestaram através de suas assessorias, declinando de suas
participações, porém parabenizando a iniciativa do Fonasc.CBH em promover um evento
democrático e ímpar para a engenharia maranhense. 

Em seu discurso o coordenador nacional João Clímaco parabenizou aos candidatos que
estavam presentes e lamentou a indisponibilidade dos candidatos em comparecer ao
debate. O coordenador criticou ainda a tentativa de alguns candidatos que fizeram tudo



para esvaziar o debate, um evento de iniciativa legitima e de interesse público.
“Manifestamos nosso desapontamento. Isso revela um pensamento pequeno de pessoas
que pretendem assumir a presidência do Crea-MA. Tem candidato que além de não vir ao
debate, tenta desqualificar uma iniciativa baseada nos princípios do Estado Democrático
de Direito”, afirmou Clímaco durante o evento. 

Em 47 anos de existência do Crea-MA, essa seria a primeira vez que candidatos teriam a
oportunidade de debater entre em si e com a plateia as suas propostas e planos de ação
para dirigir o Conselho. 

Após os discursos dos coordenadores do Fonasc.CBH, a entidade emitiu nota de
esclarecimento pública e encaminhou aos candidatos as perguntas que a coordenação
do debate recebeu dos internautas e que seriam apresentadas em um dos blocos do
debate. 
Justificativas – O candidato Rogério Carlos justificou sua ausência alegando problemas
de saúde e desejando sorte a todos no debate. Já o candidato Walter encaminhou email
à coordenação do Fonasc.CBH, informando que estava fora de São Luís resolvendo
problemas de cunho pessoal que exigiram sua presença, impossibilitando então sua
participação no debate e pedia a compreensão de todos. 

O candidato Berilo Macedo se manifestou afirmando que “A Resolução do Confea
1.021/2007 que regulamenta as eleições para presidentes do Confea e Crea prevê que
haja...’concordância prévia e formal dos candidatos interessados’. Como não foi cumprido
esse dispositivo, qualquer candidato que não comparecer ao debate poderá questionar a
falta de isonomia, com risco de requerer a cassação de registro dos participantes do
debate. Em nenhum momento, houve a concordância prévia e formal da minha
participação no debate”. 

Quanto a esta justificativa o Fonasc.CBH esclareceu que ao candidato foi entregue as
regras do debate e o seu formato em tempo hábil e que o mesmo participou da primeira
reunião entre candidatos e assessores na sede do Fonasc.CBH, no dia 1º de dezembro,
para que juntamente com os demais candidatos, ajustassem as regras que valeriam para
todos os participantes do debate. “Alegar que faltou isonomia e ainda afirmar por conta
disso que o candidato que não for ao debate pode requerer cassação de registro dos



participantes do debate, é no mínimo faltar com a verdade dos fatos e deixar um tom
ameaçador no ar”, lamenta a coordenação do debate. 

O candidato Paulo Rogerio alegou em sua nota o fato de que só participaria do debate se
o artigo 58 da Resolução do Confea 1.021/2007, que regulamenta as eleições, que diz
que os candidatos podem participar de debate desde que informem a data, horário, local
e as regras do debate e estejam de acordo. O Fonasc.CBH lembrou que o candidato
Paulo Rogério participou das duas reuniões com os candidatos e assessores na sede do
Fonasc.CBH e que, portanto, sabia das regras do debate e de seu formato. 

O candidato Eufrásio Bezerra manifestou-se dizendo que gosta de debate, mas entendia
que o local proposto feria a legislação eleitoral. “Além do mais qual o interesse dessa
entidade na eleição do Crea? O Crea é apenas o órgão que fiscaliza a profissão de
engenheiros e técnicos, em tese não é fomentador de políticas”, disse Eufrásio. O
Fonasc.CBH esclarece e lamenta que um postulante ao cargo de presidente de entidade
tenha um pensamento limitado sobre o próprio órgão que pretende dirigir. E informa que a
Assembleia Legislativa, local para o debate, não fere aos princípios, conforme alega o
candidato. 

Por fim, o Fonasc.CBH explicou que em todo momento de construção do debate se
baseou em arcabouços jurídicos legais. O Fonasc.CBH é uma entidade da sociedade civil
e não faz parte do Sistema Confea/Crea e, por isso, não está sob a égide do sistema.

Veja o que saiu na imprensa



Veja a notícia no blog do Genivaldo Abreu

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBE0&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Antonio Martins

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBE2&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog Bate Tuntum

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBE3&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Lobão

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBE4&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Carlos Gaby

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBE5&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Daniel Matos

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBE6&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Djalma Rodrigues

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBE7&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Gilberto Leda

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBE8&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no site GS Notícias

Veja a notícia no site do Jornal Pequeno

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBE9&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1
http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBEA&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no site Maranhão de Verdade

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBEB&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no blog do Márcio Henrique

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBEC&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no site da Rádio 92,3 FM

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBED&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


Veja a notícia no site da Rádio Notícia do Maranhão

ASSUNTO
Audiências discutem retomada de projetos da Samarco 

Veja abaixo a íntegra da notícia que saiu nos veículos de imprensa 

Impactos ambientais, econômicos e sociais do rompimento da Barragem de
Fundão, em Mariana, na Região Central de Minas, foram alvo de debate por
três dias durante a fase de audiências públicas do processo que avalia a

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBEE&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1


retomada das atividades da Samarco. A empresa, dona do reservatório de
rejeitos de mineração que rompeu em 5 de novembro de 2015, teve todas as
suas licenças ambientais suspensas pela Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em 2016. Desde então, o
Estado avalia o processo de revisão do licenciamento ambiental, o que exige
a realização de obras emergenciais, a execução de ações para recuperação
da Bacia do Rio Doce, além de apresentação de novas tecnologias para a
atividade minerária. 

As audiências públicas, ocorridas em Matipó, Mariana e Ouro Preto, nos dias
6, 7 e 11, respectivamente, reuniram cerca de 2,5 mil moradores desses
municípios que concentram unidades minerárias da Samarco. Na segunda-
feira, 11, último dia dos encontros, a mineradora teve aprovada, em Belo
Horizonte, a primeira licença para retomar as atividades no Complexo de
Germano, localizado entre Mariana e Ouro Preto. A Câmara de Atividades
Minerárias (CMI) do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) da
Semad aprovou – por 11 votos a favor e um contra – as licenças prévia e de
instalação da mina Cava Alegria Sul. As licenças correm juntas e autorizam a
preparação da mina para receber o rejeito. 

A Licença de Operação para início da produção na mina, será analisada, no
entanto, posteriormente, após a conclusão das obras de preparação da cava,
pela empresa. A apreciação será concomitante ao processo de análise da
Licença de Operação Corretiva (LOC), que avalia se a Samarco tem
condições de cumprir requisitos técnicos e ambientais para voltar a operar. As
gravações e documentos protocolados nos três encontros serão incorporadas
ao processo de licenciamento corretivo para subsidiar a análise técnica. 

A Samarco foi convocada para realizar o licenciamento de operação corretiva



de suas estruturas e precisa também apresentar novas alternativas de
tratamento de seus rejeitos, explica o superintendente de Projetos Prioritários
da Semad, Rodrigo Ribas. Também estão sendo avaliadas as obras feitas de
forma emergencial para conter os efeitos do rompimento da barragem de
Fundão, nas áreas do complexo minerário de Germano. 

As unidades da Samarco que estão sendo licenciadas incluem as Minas
Alegria Norte e Sul, entre Ouro Preto Mariana, suas três unidades de
concentração, que preparam o minério para ser transportado pelo mineroduto
que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. Também será avaliada a operação do
sistema de disposição de rejeitos. Já em Matipó, está localizada a estação de
bombas do mineroduto. 

De modo geral, foram apontados nas audiências todos os impactos
decorrentes da suspensão das atividades da Samarco, bem como aqueles
resultantes da retomada da operação. Favorável ao retorno, o prefeito de
Ouro Preto, Júlio Pimenta, destacou as dificuldades que a cidade enfrenta
desde a paralisação das atividades da Samarco, empresa que, segundo ele, é
responsável por 13,08% da arrecadação municipal. A Samarco está
cumprindo todas as exigências dos órgãos governamentais, inclusive da
Secretaria de Meio Ambiente de Ouro Preto e merece retomar suas
atividades, afirmou. 

O representante do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais
(Sindiextra), Luis Marcio Vianna, também ressaltou que a mineração é
importante para a região. O primeiro passo foi dado, com a concessão das
licenças, e os próximos passos são o direito à reparação pela longa pausa, o
direito à sansão pelo dano causado e o direito a um futuro melhor, com bem
estar e desenvolvimento sustentado, destacou. Representante da Câmara



Municipal de Ouro Preto, o vereador Juliano Ferreira, reforçou o impacto
negativo decorrente da paralisação das atividades da mineradora. É um
processo que e afetou a todos, do comércio à vida pública, observou. Já a
presidente da Associação de Catadores de Material Reciclável do Padre Faria,
Maria das Graças Carvalho, lembrou que a empresa dava um suporte
importante e, desde a paralisação. 

LEVANTAMENTO 
Na audiência pública realizada em Matipó, o representante do Instituto
Brasileiro de Mineração (Ibram), Rinaldo César Nancy, afirmou que todos os
impactos sociais e ambientais causados pela Samarco foram levantados. Para
ele, impedir o retorno das da empresa significa perpetuar esses impactos já
que muitos sobrevivem da renda gerada pela Samarco e ficaram sem esses
recursos, destacou. O representante da Associação Comercial de Matipó,
Romário Silveira, observou que o comércio da cidade sente os impactos do
fim da operação. O município é pequeno, o impacto é grande e precisamos do
retorno, afirmou. 

Já o prefeito de Matipó, Valter Ornelas, destacou os impactos sociais
Correções foram feitas, os impactos foram mitigados, visitamos o Centro de
Monitoramento da Samarco em Mariana e o trabalho é muito bem feito,
pontuou. Também presente na audiência, o presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Mariana,
Sérgio Alvarenga, fez um contraponto e chamou a atenção para as
responsabilidades da empresa. A Samarco tem a obrigação de reparar os
danos ambientais e às vítimas. A empresa tem o dever moral de resgatar os
postos de trabalho perdidos, diretos e indiretos, afirmou. 

Em Mariana, o prefeito do município, Duarte Eustáquio Júnior, também



reforçou as perdas econômicas e sociais. Segundo ele, a arrecadação do
município em 2015, ano do rompimento, foi de R$ 310 milhões, enquanto em
2017 foi de R$ 240 milhões, valor semelhante ao de 2011. Vivemos um
momento em que a procura por assistência social, educação e saúde pública
é maior o que agrava ainda mais o quadro, afirmou. 

ALTERNATIVAS 
A dependência da mineração, no entanto, também foi ressaltada na audiência.
Estamos acostumados a viver da mineração e não aplicamos em outras
formas de sobrevivência. Precisamos da Samarco e investir em alternativas
como agricultura, turismo e comércio, sabendo que o minério um dia irá
acabar, disse 

A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Mariana, Maria de Fátima
de Melo Goes, observou que o rompimento foi uma lição para todos, enquanto
o representante do Fonasc, Gustavo Gazzinelli, apresentou preocupações da
organização não governamental com situações não resolvidas pela Samarco,
segundo afirmou. Os rejeitos depositados nos rios não foram retirados,
apenas se acomodaram e a Samarco não observa corretamente no EIA, os
limites do Parque Nacional da Gandarella e sua influência sobre o
empreendimento, nem os recursos hídricos da região, afirmou. 

Presente nas audiências de Matipó e Mariana, uma delegação de profissionais
de diferentes áreas do Espírito Santo, trouxe depoimentos de apoio ao retorno
das operações da Samarco. O representante do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (Crea) do estado, Eduardo Altoé, afirmou que os
projetos da empresa têm atestado de credibilidade na engenharia capixaba,
mineira e brasileira. A Samarco tem um compromisso em trazer soluções que
tragam confiança, afirmou. 



Já a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa do Meio Ambiente (Caoma) do Ministério Público de Minas
Gerais, Andressa de Oliveira Lanchotti, destacou a serenidade dos
participantes da audiência em Mariana. Transcorreu tudo bem, sem tumulto e
com total tranquilidade, afirmou. 

De acordo com o gerente de Meio Ambiente da Samarco, Márcio Perdigão, a
retomada de operações acontecerá exclusivamente em áreas anteriormente já
utilizadas e que a intenção da empresa é retomar gradualmente suas
atividades. Num primeiro momento, esperamos retornar com 26% da
capacidade, depois com 60% e, numa terceira etapa, com 100%, explica. O
projeto prevê ainda que a utilização da cava da mina Alegria Sul para
disposição de rejeitos terá vida útil de pelo menos 5 anos e não ocorrerão
novos lançamentos nos sistemas atuais, como é o caso da Barragem de
Gerrmano, completou. 

As audiências públicas envolveram solicitações das prefeituras deMatipó,
Mariana e Ouro Preto, das câmaras municipais de Mariana e Ouro Preto, o
Sindiextra, da Associação Comercial e Empresarial de Matipó, o Sindicato dos
Produtores Rurais de Mariana, do Ibram, da Agência de Desenvolvimento
Econômico e Social de Ouro Preto, do Fórum Nacional da Sociedade Civil nos
Comitês de Bacias Hidrográficas (Fonasc) e da Associação de Moradores da
Vila Residencial Antônio Pereira. 

Biodiversidade deve ser preservada - Para subsidiar os argumentos da
viabilidade ambiental de seu empreendimento, a Samarco teve de elaborar o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que reúne dados sobre o ambiente
natural e os impactos ambientais, sociais e ao patrimônio histórico da área



onde está localizado e no entorno do complexo Germano. Segundo os
estudos, Ouro Preto e Mariana, antes do acidente, produziam juntas 72
milhões de toneladas de minério de ferro anualmente. 
  
Ainda segundo o EIA, a área diretamente afetada pela empresa abriga, pelo
menos, 222 espécies da flora, sendo 12 ameaçadas de extinção, e 63
espécies de mamíferos terrestres, dentre eles 12 ameaçados. Também foram
identificadas no complexo minerário 290 espécies de aves, sendo 6
ameaçadas de extinção, 50 espécies de anfíbios e 25 de répteis. 

O estudo lista ainda os impactos sobre as unidades de conservação
localizadas no entorno do complexo Germano: o Parque Nacional da Serra do
Gandarela, a Floresta Estadual do Uaimii e as Áreas de Proteção Ambiental
Sul e Cachoeira das Andorinhas. 

Veja o que saiu na imprensa



Veja a notícia no blog IMARH

http://contatoatfonasc-cbh.bmetrack.com/c/l?u=78AFBEF&e=C4AB96&c=8B0A2&t=0&email=3JehLhNTqqSJg7eSZCKDaSQbCF10flyCWVIBUF4jSRkVP4lo%2BIaZu26kFV%2FD0wJceeWRGMtRs94%3D&seq=1

