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RIACHO DOS MACHADOS (por Oliveira JÃºnior) â€“ Os vereadores Adauri Soares Cordeiro (PMDB) e Carlos Isaildon
Mendes (PSDB), membros da ComissÃ£o de Meio Ambiente, EducaÃ§Ã£o e SaÃºde da CÃ¢mara Municipal de JanaÃºba,
estiveram no final deste ano de 2013, mais precisamente no Ãºltimo dia 22 de dezembro, nas imediaÃ§Ãµes da barragem
de rejeitos da MineraÃ§Ã£o Riacho dos Machados (MRDM), subsidiÃ¡ria da canadense Carpathian Gold INC, que extrai
ouro em Riacho dos Machados.

ApÃ³s receberem denÃºncia de possÃ-vel vazamento dos rejeitos em afluente do rio Gorutuba, os vereadores Carlos
Isaildon e Adauri Cordeiro se juntaram ao Movimento Amigos da Barragem (MAB) do Bico da Pedra, representado por
Marcos BenÃ-cio, e ao prefeito de Nova Porteirinha, Raul Alves, e se deslocaram atÃ© Ã referida represa de rejeitos. A
comissÃ£o constatou que nÃ£o havia transbordamento na represa cujo barramento tem uma proteÃ§Ã£o de
aproximadamente oito metros de altura e que o nÃ-vel de Ã¡gua e rejeito estaria em dois metros, ou seja, faltariam ainda
cerca de seis metros para o possÃ-vel transbordamento.

Â

A barragem de rejeitos foi construÃ-da no cÃ³rrego Olaria, que Ã© afluente da margem esquerda do ribeirÃ£o Curral Novo
que, por sua vez, desÃ¡gua no Rio Gorutuba, onde existe a barragem que Ã© utilizada para abastecimento pÃºblico do
municÃ-pio de JanaÃºba.

Â

Os representantes da ComissÃ£o de Meio Ambiente da CÃ¢mara de Vereadores de JanaÃºba e do MAB Bico da Pedra
temem pela provÃ¡vel ineficiÃªncia da impermeabilizaÃ§Ã£o o que acarretaria em contaminaÃ§Ã£o do subsolo e do lenÃ§ol
freÃ¡tico. Os vereadores Adauri Cordeiro e Carlos Isaildon e o MAB Bico da Pedra elaborarÃ£o um relatÃ³rio a ser
encaminhado Ã Coordenadoria Regional das Promotorias de JustiÃ§a do Meio Ambiente das Bacias dos rios Verde
Grande e Pardo de Minas.

Em abril deste ano foi realizada, em JanaÃºba, uma audiÃªncia pÃºblica promovida pelo MinistÃ©rio PÃºblico (MP) com apoio
da CÃ¢mara de Vereadores de JanaÃºba e participaÃ§Ã£o ativa do Movimento Amigos da Barragem Bico da Pedra.

Â

Nessa audiÃªncia, a promotora de JustiÃ§a, Ana Eloisa Marcondes da Silveira, coordenadora regional das Promotorias
de JustiÃ§a do Meio Ambiente, havia anunciada a concordÃ¢ncia da empresa de mineraÃ§Ã£o em assinar junto ao MP um
termo de compromisso atravÃ©s do qual era estabelecida a realizaÃ§Ã£o de auditoria, sob a supervisÃ£o do ministÃ©rio.
Essa avaliaÃ§Ã£o seria planejada por uma empresa especialista em barragem de rejeito. â€œSerÃ¡ feita a anÃ¡lise se hÃ¡
seguranÃ§a e verificar a execuÃ§Ã£o da extraÃ§Ã£o de ouro para que nÃ£o haja surpresa (dano ambiental)â€•, citou Ã Ã©poc
promotora. Outra decisÃ£o firmada no termo de compromisso Ã© que a MRDM garanta a recuperaÃ§Ã£o do local em caso
de possÃ-vel dano ambiental.

Â

Ainda naquela audiÃªncia pÃºblica ocorrida em JanaÃºba, em abril de 2013, o vereador Carlos Isaildon, que tambÃ©m Ã©
membro do Movimento Amigos da Barragem (MAB), pediu pela intervenÃ§Ã£o do MinistÃ©rio PÃºblico junto Ã
SuperintendÃªncia Regional de RegularizaÃ§Ã£o Ambiental (Supram) no sentido de realizar fiscalizaÃ§Ã£o periÃ³dica na
mineraÃ§Ã£o e que mantenha a populaÃ§Ã£o de JanaÃºba informada da situaÃ§Ã£o.

Â
http://www.jornaldaserrageral.com.br/v2

Fornecido por Joomla!

Produzido em: 20 January, 2019, 17:06

Jornal da Serra Geral

BARRAGEM DE REJEITOS -- Barragem de rejeitos Ã© o local onde se armazena o material que sobra do processo de
extraÃ§Ã£o do minÃ©rio. No caso da MRDM, para extrair ouro, Ã© utilizado o cianeto, um composto quÃ-mico altamente
venenoso e solÃºvel em Ã¡gua que pode vir a contaminar os rios e lenÃ§Ã³is freÃ¡ticos.

Â

HÃ¡ uma grande preocupaÃ§Ã£o com a seguranÃ§a da barragem Bico da Pedra em relaÃ§Ã£o Ã implantaÃ§Ã£o da
MineraÃ§Ã£o de Riacho dos Machados. Segundo lideranÃ§as locais, a barragem de rejeitos da mineradora fica em torno
de 300 metros de distÃ¢ncia do ribeirÃ£o que desÃ¡gua no rio Gorutuba, que forma a represa do Bico da Pedra.
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