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1- Agradecer Comissão pelo convite em 

nome do Dep. Sarney Filho 

 

Reiterar confiança no parlamento e nas 

instituições 

 



Resumo:  

Apresentação pessoal  

Casos que atua no desastre ambiental de 

05.11.2015  

 

Sugestões para atuação desta comissão da 

Câmara dos Deputados 

 



2- Apresentação ligada ao caso 

 

Advogado atuante em conflitos ambientais 

de Minas Gerais (advindos de construção de 

hidrelétricas e mineração) 

Assessora comunidades atingidas 

3 livros publicados (impactos de 

licenciamento ambiental de hidrelétricas) 

 



- Autor de ações civis públicas ambientais 

 

- Autor de ações individuais dano ambiental 

reflexo 

 

- Participou de vários acordos coletivos em 

grandes conflitos (UHE Fumaça, UHE 

Risoleta Neves (Candonga) e UHE Barra do 

Braúna) 

 



- Atuou no apoio a algumas famílias 

atingidas pelo acidente da Mineração Rio 

Pomba (2006 e 2007) 

 

- Interpondo ações (que correm até hoje na 

comarca de Muriaé) 

 



3- Caso Samarco 

  

- Até a UHE Candonga foi desastre. Abaixo 

foi, basicamente, lama na calha do rio. 

 

- Proporção de impacto: imenso 

 

- O que achar que de ruim é pior 



- Pela experiência do acidente da mineração 

Rio Pomba judicializamos logo ação 

coletiva na comarca de Ponte Nova  

- Limitamos discutir danos a 4 municípios: 

Ponte Nova, Barra Longa, Rio Doce e Santa 

Cruz do Escalvado 

- Ação em nome do NACAB (Núcleo de 

Assessoria às Comunidades Atingidas por 

Barragens) 

 



- Pedia-se, entre outros pedidos:  

 

- plano de assistência aos atingidos desses 

municípios 

 

- cadastramento de atingidos 

 

- recuperação da ictiofauna do rio do Carmo, 

Doce e Piranga 



- recuperação da APP atingida  

 

- indenização por e danos ao rio Piranga que 

é uma Unidade de Conservação no 

município de Ponte Nova. 

 

- Laudo Prof Jorge Dergam UFV provando 

dano à ictiofauna e Luís Fontes (dano solo e 

app) 

 



- ACP se perdeu na discussão da 

competência.... 

(Ponte Nova – TJMG – Ponte Nova – Justiça 

Federal) 

 

- Hoje está na Justiça Federal a pedido da 

AGU sem análise da liminar... 

 



- Interpomos outra ACP pela disposição 

inadequada de rejeitos retirados do rio Doce, 

colocados em área de APP. 

 

- Encaminhada para Justiça Federal sem 

análise da liminar... 

 

- Procurou-se CEJUS do TJMG. Resposta 

negativa 

 



- Interposição de ações individuais.  

 

- Danos a 3 tipos de atingidos: 

-Pescadores, atividades ligadas a extração 

de areia e ouro, turismo 

  

-Atividades de renda paralisadas desde 

05.11.2015. 

-Situação gravíssima 



-Ação do pescador profissional obteve 

liminar. Um salário mínimo. Pago por 

bloqueio judicial. 

 

- Outras ações de pescadores ainda serão 

interpostas 

 

- Vendedor de peixes (Eduardo) – Sem renda 

até hoje 

 

 



- Extração de areia e ouro (Laudos técnicos 

comprovando danos). 

Leque de pessoas atingidas 

Empresa (2). Uma extrai ouro também. Todas 

legalizadas 

Donos do areal (2).  Fotos 

Mergulhadores (4) 

Tratoristas e ajudantes (8) 

Vendedores de areia (2) 

 



Todos sem renda até hoje. Um só conseguiu 

liminar de um salário mensal. 

 

Um está recebendo cartão alimentação da 

Samarco. 

 

Processos com liminar houve recurso da 

Samarco (Vale e BHP) 

 



-Demora na tramitação de ações. Desespero 

de várias famílias. Caso Ricardo (problema 

de saúde e negativação nome) e Adriana 

(filha estuda em Juiz de Fora) 

 

- Para piorar dano é imenso, comunidades 

espalhadas ao longo das bacias afetadas, 

não há articulação dos atores envolvidos na 

causa 



AGU, AGE e Samarco fazem acordo sem 

ouvir e ter anuência de afetados e MPF e 

MPE 

 



4- O que esta comissão pode fazer no caso? 

  

Transformar o pesadelo em sonho. 

O caos em oportunidade 

O dano em renda 

A atividade de extração para conservação 



- Procurar atores (AGU, MPF, MPE, 

Sociedade Civil organizada, Samarco, Vale e 

BHP, municípios afetados) 

Dialogar sobre solução conjunta e que 

atenda diversos interesses 

A mediação é o caminho mais viável para 

todos 

Urgente priorizar debate com objetivo na 

solução do problema 

 



- Visitar atingidos de Rio Doce e Santa Cruz 

do Escalvado 

 

 Choque de realidade 



- Cobrar do governo federal e de MG para 

proibir pesca de peixes nativos no rio 

Santo Antônio e Piranga; 

 

- criar unidade de conservação federal 

nestes rios; 

 

- cobrar da Samarco indenização de 

pescadores profissionais nestas bacias. 

Pescadores podem virar conservadores de 

peixes! 

 



- Cobrar da Samarco programa de pesquisa 

e criação de alevinos de espécies nativas 

para a bacia do Santo Antônio e Piranga. 

  

- Paralelamente programa de soltura de 

espécies nativas nestes rios e 

acompanhamento técnico. 

 



- Cobrar prioridade de investimentos em 

saneamento para bacias do rio Piranga e 

Santa Antônio. Ver com municípios das 

bacias seus programas de saneamento 

básico 

 

Dar voz e vez a estes municípios para 

saneamento 



- Cobrar da Samarco programa urgente de 

ajuda imediata para atingidos de Rio Doce e 

Santa Cruz do Escalvado (já há 

cadastramento) 

 



- Cobrar atuação do CNDH nestes dois 

municípios por conta de violação de direitos 

humanos de afetados 

 

BUSCAR O DIÁLOGO  ENTRE ATORES 

PRINCIPAL URGÊNCIA 



Agradecer convite e oportunidade 

  

Desastre é horrível 

 

Luta é contínua e longa 

 

A ajuda desta comissão na busca do diálogo 

é imprescindível 

 



 


