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A profecia da devastação
MONTAGEM DE MARCELO MONTEIRO SOBRE FOTOS DE EULER JÚNIOR/EM/D.A PRESS

Megaprojeto de mineração põe em risco patrimônio da humanidade em Congonhas

EULER JÚNIOR/EM/D.A PRESS

Empreendimento de R$ 11 bilhões da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) pretende avançar a extração
de minério de ferro sobre o Morro do Engenho. A montanha é área de preservação com 29 captações de
água responsáveis por metade do abastecimento da cidade. Mais que isso, emoldura os profetas esculpidos
em torno da Basílica de Bom Jesus do Matosinhos, maior obra do gênio Aleijadinho. O morro ainda serve de
anteparo à poeira de minério, que vem deteriorando as estátuas e encarde o casario. Já são 120 toneladas
de pó vermelho recolhidas por mês. Curiosamente, no pergaminho do profeta Joel, cujo olhar mira a
montanha, está escrito em latim: “Exponho à Judeia que mal hão de trazer à Terra a lagarta, o gafanhoto, o
besouro e a ferrugem”. O destino do projeto está nas mãos de nove vereadores.
PÁGINAS 3 A 5 E O EDITORIAL ‘A HORA É DE PARCERIA’, NA 6

MENORES FAZEM CRESCER
VIOLÊNCIA NO INTERIOR

Participação de adolescentes em delitos fez disparar as estatísticas em sete das cidades
mineiras em que houve maior aumento da criminalidade em 2011. A situação mais dramática
é a de Passos, no Sul do estado, onde os crimes violentos aumentaram 106,9% em relação ao
ano anterior. A Polícia Civil registrou 44 assassinatos no município, dos quais 33 (75%) com
envolvimento exclusivamente de menores.

Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, os crimes graves cresceram 85% e o delegado da cidade
estima que em 70% dos casos os autores ou parceiros tinham menos de 18 anos. Também
sofrem com o problema Varginha, Sete Lagoas, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete e Barbacena.
As autoridades se queixam da falta de centros de internação, o que dá aos jovens infratores a
certeza de que ficarão pouco tempo detidos.
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Os quase 100 milhões no
segmento já têm capacidade de
produção que consolida o novo
padrão de vida. De 2004 para cá,
número de pessoas com educação
profissional e carteira de trabalho
subiu 83%. PÁGINAS 14 E 15
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Um inverno
mais colorido
Cores fortes, estampas, a
sensualidade dos longos e o
brilho dos paetês marcam a
coleção de Iorane Rabello
para a estação fria,
fotografada em Nova York.

BEM VIVER

Sua pele bem lisinha
A depilação evolui e tem hoje uma
grande variedade de métodos.
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FEM ININO

DOMINGO

Nova classe
média veio
para ficar
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ASCENSÃO

O Atlético esteve atrás duas vezes, mas venceu o Nacional por
4 a 2 e segue líder do Estadual. O América bateu o xará em
Teófilo Otoni por 2 a 1. Hoje, o Cruzeiro pega o Villa. CAPA E 4
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● Centro de Arte Popular será inaugurado
dia 19, no circuito da Praça da Liberdade.
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AMEAÇA
Se votarem contra o projeto de preservação de uma serra na cidade, alvo de exploração da CSN,
parlamentares de Congonhas comprometerão um dos mais ricos acervos da arte barroca no mundo

Um patrimônio mundial
nas mãos de 9 vereadores

EULER JÚNIOR/EM/D.A PRESS

DANIEL CAMARGOS
Enviado especial

Congonhas (MG) – De um lado, o maior investimento privado em curso em Minas Gerais. De
outro, a preservação daquele que
é considerado patrimônio histórico da humanidade, obra maior
do gênio Aleijadinho. Os juízes
do embate fundamental são nove vereadores de Congonhas, na
Região Central do estado. Eles vão
votar em maio o projeto de iniciativa popular para preservação
do Morro do Engenho, parte da
Serra da Casa de Pedra, rica em
minério de ferro e alvo do investimento de R$ 11 bilhões que será
feito pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). A empresa
quer avançar a mineração sobre
o morro. A grande questão é que
a montanha emoldura os profetas esculpidos por Aleijadinho na
Basílica de Bom Jesus do Matosinhos. Além disso, é uma importante reserva ambiental com 29
captações de água, que responde
pela metade do abastecimento
de Congonhas.
Para defender o investimento, o jogo dos representantes da
CSN é pesado. Em conversas
com os parlamentares e em audiências públicas, condiciona todo o investimento à aprovação
de seus interesses. Além da expansão da mineração, estão previstas as construções de duas
usinas de pelotização e uma usina siderúrgica. Também está em
questão a criação de um condomínio industrial em uma área
de 42 quilômetros quadrados
que será desapropriada (correspondente a 13% da área total do
município). Outra estratégia da
companhia é ser generosa no financiamento aos políticos na
campanha eleitoral.
Na última eleição, em 2008, a
Galvasud S/A, empresa que pertence à CSN (hoje chamada de
CSN/Porto Real), foi a maior financiadora das eleições no município, com investimento total de
R$ 80 mil, contemplando todos
os vereadores que tentaram a
reeleição. Apenas três tiveram
sucesso e seguem no Legislativo.
Um deles, curiosamente, é o
maior defensor da CSN no plenário: o próprio presidente da Câmara, Eduardo Matosinhos (PR).
"Ela (a CSN) só mantém o investimento se puder minerar na nova
área", argumenta Matosinhos.
Na análise dele, a questão ganhou contornos acirrados. "Virou
Cruzeiro x Atlético", pontua. "Seja
qual for o resultado, um lado não
vai ficar satisfeito", prevê Matosinhos. O presidente da Câmara
acredita que as contrapartidas
acertadas entre o governo estadual, a prefeitura e a CSN, como a
construção de um hospital, vão
modificar positivamente a cidade.
A Serra da Casa de Pedra foi
tombada em maio de 2007, mas
ficou faltando um projeto de lei
que regulamentasse os detalhes
técnicos da exploração. Para isso,
foi apresentado o projeto de iniciativa popular, engavetado desde 2008 na Câmara. É esse projeto – que estabelece os limites da
mineração e define a face do
Morro do Engenho voltada para
a cidade como área a ser preservada – que será votado em maio.
Se for reprovado pelos vereadores, há um risco grande de a CSN
conseguir emplacar o projeto dela, que já foi apresentado à Câmara e que inclui o Morro do Engenho como alvo. Para apimentar ainda mais a polêmica que
toma conta da cidade, o presidente da Câmara decidiu contratar uma auditoria, dita independente, para emitir parecer sobre
a viabilidade da exploração.

Os Profetas do Aleijadinho com o Morro do
Engenho ao fundo. Investimento na
mineração pode representar riscos ao
patrimônio da humanidade

COMO VÃO VOTAR OS VEREADORES
A FAVOR DA CSN
EDUARDO
MATOSINHOS (PR)

A FAVOR DO MORRO
ELÁDIO
(PV)

ADIVAR BARBOSA
(PSDB)

EM CIMA DO MURO
ANIVALDO
COELHO (PPS)

ADEIR SILVA
(PT)

NÃO SE MANIFESTARAM

NENÉM DA
CARISMÁTICA (PDT)

EDSON SILVA
(PT DO B)

FELICIANO
MONTEIRO (PR)

EDILON
LEITE (PSDB)

Parecer contrário do Ministério Público

Um estudo realizado pelo
Centro de Apoio Operacional do
Meio Ambiente (Caoma) do Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG) detalha os impactos do
avanço da mineração sobre o
Morro do Engenho e chega à
conclusão de que a atividade
não deve ser expandida. "Enviamos recomendação aos vereadores baseados no estudo", explica o titular da primeira promotoria de Congonhas, Vinícius
Alcântra Galvão. Ao considerar a
possibilidade de a CSN vencer a
batalha, o promotor ameaça: "Se
nossa recomendação não for
acatada, o Ministério Público pode tomar outra medidas para
barrar a expansão".
São vários os argumentos
destacados por Galvão contra a

mineração no local. O principal é
o fato de o morro integrar o conjunto histórico da Basílica de
Bom Jesus do Matosinhos.
"Quando Aleijadinho fez as
obras, fez dentro de um contexto ambiental, considerando a
serra. Se retirar o morro, altera
bastante o patrimônio histórico",
avalia o promotor.
A análise do Ministério Público, no entanto, não é suficiente
para convencer a maior parte dos
vereadores. O vereador Adeir dos
Santos (PT) está entre aqueles que
esperam o parecer da consultoria
que será contratada pela Câmara.
"As duas poligonais não são
ideais", diz Santos, referindo-se
aos limites de exploração definidos pelo projeto de iniciativa popular e pelo apresentado pela

CSN. "Deve ser feito um estudo
para encontrar outra alternativa
que garanta a preservação da serra, principalmente dos mananciais de água", explica.
Na mesma situação está o vereador Neném da Carismática
(PDT). "Mas, se for tudo dentro da
legalidade eu voto (pela exploração do morro)", afirma. Para o
novato Edson Raimundo da Silva, o Edinho (PTdoB), que assumiu há pouco mais de um mês,
se a votação fosse agora ele iria
abrir mão do voto. "Não há como, pois temos que minerar.
Mas, na atual situação é impossível. É preciso haver um terceiro
estudo das poligonais".
O vereador Eladio (PV) é radicalmente contra o aumento
da exploração do morro. Ele

enumera os prejuízos ambientais listados pelo MPMG. "O
morro é a última proteção que a
cidade tem contra a poeira de
mineração, que é muita intensa", explica o vereador. Ele também tenta desqualificar os argumentos daqueles que ressaltam
a importância dos investimentos para a economia da cidade.
"Os melhores empregos vão para pessoas de outras cidades",
reclama Eládio.
Já o vereador Anivaldo Coelho (PPS) anuncia também que
votará a favor do projeto popular, em defesa do morro. "O que
está em jogo não é somente o
tombamento da serra. É a quantidade que a CSN quer minerar, o
que não é sustentável", afirma
Coelho. Ele foi um dos três verea-

dores reeleitos e também um
dos que receberam doação da
Galvasud S/A, empresa controlada pela CSN. "Aceitei na última
eleição, mas não sei se vou aceitar este ano", afirma Coelho.
Quem também anuncia o
voto com o projeto popular é o
vereador Adivar Geraldo Barbosa (PSDB), também reeleito e que
teve a campanha financiada pela
Galvasud S/A. "Não tenho constrangimento de ter recebido. Se
me dessem R$ 100 mil eu aceitaria. Não tenho compromisso
com a CSN. Meu compromisso é
com Congonhas", sustenta.

❚

LEIA MAIS SOBRE MINERAÇÃO
EM CONGONHAS
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POLÍTICA

AMEAÇA
A mineração que ao longo de décadas provocou sérios danos
aos 12 profetas esculpidos por Aleijadinho é a mesma que pode
nos próximos anos devastar a paisagem que os emoldura

A PROFECIA
‘‘Explico iudaeae qui
terrae eruca locusta
bruchus rubigo sint
paritura mali’’

Destruição
profetizada

‘‘Exponho à Judeia que mal
hão de trazer à Terra a
lagarta, o gafanhoto, o
besouro e a ferrugem’’

■ Joel, cap. I: 4

DANIEL CAMARGOS
Enviado especial

BETO NOVAES/EM/D.A PRESS - 26/8/11

Congonhas (MG) – Joel, um dos 12 profetas esculpidos por Aleijadinho, é testemunha imóvel da
exploração que minou grande parte da Serra da
Casa de Pedra. Afixado no lado esquerdo do adro
da Basílica de Bom Jesus do Matosinhos, é o único
dos profetas que olha fixamente para a serra, com
o olhar direto no Morro do Engenho. No pergaminho esculpido pelo mestre do barroco nas mãos de
Joel está escrito, em latim, uma de suas profecias,
aquela que prevê as pragas que devastarão a Terra: "Exponho à Judeia que mal hão de trazer à terra a lagarta, o gafanhoto, o besouro e a ferrugem".
O que devastou a serra e ameaça o morro não
são a lagarta, nem o gafanhoto e muito menos o
besouro. Mas tem a ver com a ferrugem, ou melhor, com o que a origina: o ferro. O minério cobiçado pela CSN, que quer quadruplicar o volume
explorado na região – passando dos atuais 25 milhões de toneladas ao ano para 100 milhões de toneladas –, é visto pelos seus defensores como a vocação da cidade e uma "galinha dos ovos de ouro".
"Seria muito mais cômodo, agora que vou deixar
o governo, depois de oito anos, ter uma postura
demagógica e defender a serra e a água. Mas tenho
uma responsabilidade enorme com o futuro da cidade", entende o prefeito de Congonhas, Anderson Cabido (PT).
Cabido se gaba de ter proporcionado "ambiente
institucional" para o investimento das mineradoras. Ele diz também que foi no governo dele que a
Serra da Casa de Pedra foi tombada, em 2007. Entretanto, a regulamentação dos limites a serem explorados ficou de ser definida por um projeto de
lei. Como o projeto proposto foi de iniciativa popular e desagrada totalmente aos planos da CSN, o
prefeito diz apoiar o projeto enviado pela empresa.
"O projeto de iniciativa popular não representa o
pensamento predominante na comunidade. O
projeto da CSN está de acordo com o que pensa o
governo", explica o prefeito. Sobre a possibilidade
de alterar a paisagem, que compõe o cenário das
obras barrocas da basílica, o prefeito relativiza: "Só

vai chegar a uma alteração que possa comprometer a paisagem daqui a 30 anos".
O profeta Joel, assim como seus 11 pares, não
fica indiferente aos efeitos da mineração. O Ministério Público aponta no relatório realizado para avaliar os impactos da expansão da mineração: "O depósito de partículas de poeira (decorrentes da mineração) no conjunto dos profetas
do adro da Basílica de Bom Jesus de Matosinhos
contribui para a degradação do conjunto escultórico de autoria do mestre Antônio Francisco
Lisboa (Aleijadinho), sem esquecer dos prejuízos
causados pela poluição atmosférica à saúde da
comunidade local".
O Ministério Público ressalta ainda que as atividades mineratórias em Congonhas foram iniciadas em 1946, antes de existir uma legislação ambiental no Brasil, e que, por esse motivo, não foram
precedidas de licenciamento ambiental. Além disso, o MP, com base em relatório da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), ressalta que as
obras de infraestrutura feitas a partir da década de
1990 tiveram licença prévia, mas não foi exigido
um Estudo de Impacto Ambiental (EIA).

DEFENSORES Em junho do ano passado, centenas

de moradores fizeram um abraço simbólico à Serra da Casa de Pedra, com o intuito de defender as
nascentes que brotam das terras de lá. Sandoval
Souza Pinto Filho integra um grupo de moradores
empenhados na defesa do Morro do Engenho, chamado de Grupo Rede Congonhas. "O que considero mais importante nessa discussão é que não vejo uma relação direta entre a construção do distrito industrial com o aumento da mineração. A CSN
está usando isso para conseguir aprovar o que deseja", afirma Sandoval.
Próximo ao Morro do Engenho está localizado o
Parque Aquático Santo Antônio, com a cachoeira
do Rio Santo Antônio e um dos principais pontos
de diversão dos moradores da cidade. Na análise de
Sandoval, a ampliação da mineração no Morro do
Engenho afetará uma das sub-bacias que compõem a bacia do Santo Antônio, principal formadora do curso d’água da cachoeira.

OS DOIS LADOS DO MORRO
ARGUMENTOS DE QUEM
QUER A PRESERVAÇÃO

ARGUMENTOS DE QUEM
DEFENDE A EXPLORAÇÃO

1)
2)
3)
4)
5)
6)

O Morro do Engenho compõe a paisagem
natural e cênica do conjunto do Santuário Bom
Jesus de Matozinhos, reconhecido, em 1985,
como Patrimônio Cultural da Humanidade.
Estudiosos sustentam que quando Aleijadinho
esculpiu os profetas pensou na serra e,
principalmente, no Morro do Engenho como
moldura.

FOTOS: EULER JÚNIOR/EM/D.A PRESS
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1

2)

A serra tem 29 pontos de captação de água,
responsáveis por 50% da captação de água da
Copasa para o abastecimento da cidade. Lá,
inclusive, se encontra uma captadora de água
para posterior tratamento.

3)

Abrigo de diversas espécies animais e vegetais,
com representações do cerrado e da mata
atlântica, de acordo com laudo pericial do
Instituto Estadual de Florestas (IEF).
Tem resquícios do patrimônio arqueológico do
período da colonização de Congonhas, do
antigo povoado de Casa de Pedra, que era
localizado no sopé da serra.
Tem grutas resultantes de antigas escavações
para extrair minério, de acordo com relato de
1939, de uma publicação do Departamento
Geral de Estatística do Estado de Minas Gerais.
O morro funciona como uma das últimas
barreiras da poeira oriunda da mineração já
existente na região. Mesmo assim, a poeira é
intensa na cidade, danificando, inclusive, as
esculturas dos profetas, no adro da basílica.

1)

3

6

4)
5)
6)

A CSN promete investimentos de R$ 11 bilhões.
O montante inclui a implantação de duas
usinas de pelotização e a construção de uma
siderúrgica com capacidade de produção de
1,5 milhão de toneladas de aço por ano.
A previsão é que somente a usina siderúrgica
gere 5 mil empregos, entre diretos e indiretos.
Já as usinas de pelotização devem gerar 1,4
mil empregos. Outros 6 mil empregos seriam
decorrentes da expansão da atividade
mineradora, podendo chegar a 20 mil postos.
Atualmente, a mineração da CSN produz 20
milhões de toneladas de minério ao ano e tem
planos de ampliar a produção para 89 milhões
toneladas por ano até 2015, podendo chegar
até 100 milhões de toneladas por ano.
Desapropriação de uma área de 42
quilômetros quadrados, que será usada para
instalação de um megadistrito industrial. A
área abriga atualmente 400 famílias, que
deverão ser indenizadas.
A CSN se compromete a preservar as nascentes
de água e investir em diversos setores da
cidade, incluindo a construção de hospitais.
Para tentar diminuir a poluição, as
mineradoras passaram a lavar as rodas e a
lataria dos automóveis que saem das minas
sujos com o pó de minério
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AMEAÇA
Discussão sobre o futuro do patrimônio histórico e do meio ambiente movimenta a população e
a política de Congonhas, o que só aumenta a responsabilidade dos nove vereadores da cidade
FOTOS: EULER JÚNIOR/EM/D.A PRESS

“É DE LÁ (DO MORRO) QUE VEM A “É O ASSUNTO MAIS COMENTADO
ÁGUA QUE ABASTECE A CIDADE. NÃO E ACHO IMPORTANTE DEFENDER O
PODE TER MINERAÇÃO”
MEIO AMBIENTE”
CAMILO LÉLIS SILVA, açougueiro

MEIRIELE BEATRIZ, balconista

“A CIDADE TEM
QUE SE ADAPTAR
À FALTA DA SERRA”
JOÃO MATOSINHOS DE OLIVEIRA, taxista

Debate e poeira nas ruas
DANIEL CAMARGOS
Enviado especial

Congonhas (MG) – Todos os meses os funcionários do serviço de limpeza urbana retiram mais de 120 toneladas de pó de minério da cidade. É
muita poeira, que encarde as casas,
ruas, carros e paira na atmosfera, incomodando os narizes dos forasteiros e
prejudicando o pulmão dos mais ambientados moradores locais. Até cães
vira-latas, que correm nas ruas atrás
dos carros, são mais encardidos que o
normal. São quase 13h de segunda-feira. O sol é abrasador, mas em Congonhas a sensação de calor é pior. Toda
essa poeira é resultante da intensa atividade mineradora de empresas como
a CSN, Vale, Ferros e a Namisa (parceira da CSN). O pó se mistura à polêmica
da preservação ou exploração do Morro do Engenho e aumenta a responsa-

bilidade dos nove vereadores da cidade. Ainda mais em um ano eleitoral,
quando todos os parlamentares tentarão a reeleição.
O açougueiro Camilo Lélis Silva
não aprova o progresso sem limites.
Natural de São João del-Rei, no Campo
das Vertentes, e morador de Congonhas há 25 anos, ele defende a preservação do Morro do Engenho. “É de lá
que vem a água que abastece a cidade.
Não pode ter mineração. As empresas
já ganham dinheiro demais”, entende
o açougueiro. Opinião semelhante
tem a balconista Meiriele Beatriz, de 27
anos. Ela garante que vai se informar e
votar nas próximas eleições nos políticos que vão defender o Morro do Engenho. “É o assunto mais comentado e
acho importante defender o meio ambiente”, afirma a balconista.
Já o taxista João Matosinhos de Oliveira é favorável à mineração, mas se

incomoda com o excesso de poeira. Só
com limpeza quase diária consegue
manter seu táxi limpo. “O Brasil daqui
para frente vai ser só viga de ferro. Não
vai ter mais essa coisa de tijolinho. As
casas serão todas de ferro”, vislumbra
o taxista. Aos 65 anos, ele assistiu à devastação de parte da serra que cerca a
cidade, mas não lamenta o impacto. “A
cidade tem que se adaptar à falta da
serra”, entende o taxista.
O que os três – e seguramente todos os moradores da cidade – garantem
é que a poeira oriunda da mineração incomoda demais. A cidade ganhou um
aspecto encardido. Lugares mais degradados remetem ao passado, às cidades
formadas perto de garimpos. A aparência é prejudicada pelo excesso de obras
no centro da cidade, o que aumenta
ainda mais a sujeira. Detalhe é que em
Congonhas o serviço de limpeza urbana da cidade não usa somente vassou-

ras, trabalha também com pá e enxada
para remover a sujeira.

RESTRIÇÕES No ano passado, CSN, Na-

misa, Vale e Ferros foram multadas em
R$ 5,2 milhões por não cumprirem a
legislação ambiental. O motivo foi a
poluição atmosférica, que provocou
uma nuvem de pó e minério, cobriu o
céu da cidade em agosto. Cada empresa foi multada em R$ 1,3 milhão
Desde o meio do ano passado, vigora em Congonhas uma lei que multa os carros sujos de resíduos de minério que circulam pela cidade. O carro
não pode ter crostas de minério na lataria e nem nas rodas. A infração é considerada média e o valor da multa é de
R$ 85. Antes, em 2006, começou a vigorar a proibição do tráfego de caminhões. Além do pó de minério a movimentação também pode causar riscos
ao patrimônio histórico.

CSN diz que
preservará
biodiversidade
A Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) informou, em nota, que tem um diálogo “sólido e transparente” com os vereadores de Congonhas desde 2007, quando foi
anunciado o investimento de R$ 11 bilhões.
Destaca também que nos últimos oito anos
a expansão da mineração aumentou em
quatro vezes a receita do município. Além
disso, prevê que a criação do distrito industrial pode quintuplicar a arrecadação de impostos de Congonhas. Quando tudo for consolidado, a previsão é que tenham sido criados 20 mil empregos, entre postos de trabalho diretos e indiretos.
A empresa ressalta que busca o desenvolvimento sustentável da região e que
preservará a biodiversidade e as reservas hídricas. “A proposta de poligonal sugerida
pela empresa aumenta a área protegida de
florestas e matas de 1.019 hectares para
1.231 hectares, proporcionando maior riqueza biológica; e prevê o aumento da área
tombada em direção ao Parque das Cachoeiras e a preservação das captações do
Engenho, Parque das Cachoeiras e Poço
Fundo”, informa a empresa.
“A CSN não vê possibilidade de sequência a qualquer projeto que impacte o fornecimento de água do município e tem discutido ativamente com a Copasa um plano
racional de uso dos recursos hídricos”, garante a empresa. Também reforça que não
comprometerá o fornecimento de água à
população e que a criação de novas fontes
vai triplicar a reserva de água renovável.
Entretanto, a empresa não deixa claro
se a paisagem, que integra o patrimônio
histórico da humanidade, será preservada.
“Qualquer alteração no perfil das áreas da
mineração só poderá ser definida depois
do processo de licenciamento ambiental e
com a definição da área passível de ser minerada”, informa. A CSN afirma ter elaborado cinco estudos detalhados sobre a paisagem, as reservas hídricas, a emissão de
particulado (poeira), o desenvolvimento
econômico da mineração e a criação do
distrito industrial.
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AMEAÇA
MP vai pedir oficialmente à Unesco que os 12 profetas deixem de ser Patrimônio da Humanidade
se não for aprovado o projeto que impede o avanço da mineração na serra vizinha ao monumento

Devastação põe em risco

título de Congonhas
DANIEL CAMARGOS

Caso os vereadores de Congonhas, na
Região Central do estado, votem contra o
projeto de lei que protege o Morro do Engenho, a cidade corre o risco de perder o
título de Patrimônio da Humanidade. O
coordenador da promotoria estadual de
Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico do Ministério Público de Minas Gerais
(MPMG), Marcos Paulo de Souza Miranda, garante: “Vou pedir à Unesco que
Congonhas perca o título de Patrimônio
da Humanidade por descumprimento
da convenção”.
O Estado de Minas detalhou na edição
de ontem a disputa na cidade, que tem como centro a Câmara Municipal. Em maio,
os vereadores vão votar o Projeto de Lei
027, de 2008, o primeiro de iniciativa popular da história do Legislativo local. O
projeto limita a expansão da mineração
no Morro do Engenho, parte da já tombada (e extremamente minerada) Serra da
Casa de Pedra. O MPMG já preparou um
laudo considerando inadmissível a expansão da mineração no morro e recomendou
aos nove vereadores de Congonhas que sejam favoráveis ao projeto.
A grande opositora ao projeto é a
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN),
que pretende expandir a mineração no
morro. A expansão é parte de um megainvestimento, estimado em R$ 11 bilhões, que também prevê a construção de
uma usina siderúrgica, duas usinas de pelotização e um condomínio industrial.
Quando concluídas todas as obras, a previsão da empresa é de que sejam gerados
20 mil empregos, entre diretos e indiretos, quase metade da população da cidade, de 48 mil habitantes.
A principal questão é que o Morro do
Engenho compõe a paisagem da maior
obra de Aleijadinho, os 12 profetas no
adro da Basílica de Bom Jesus do Matosinhos, reconhecida desde 1985 como Patrimônio da Humanidade pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco). O Santuário
foi o quinto a ser reconhecido no Brasil. A
primeira foi a cidade de Ouro Preto, em
1980. No total, o Brasil tem 17 patrimônios mundiais reconhecidos.
“A posição do MPMG é, sobretudo, técnica”, ressalta o promotor Marcos Paulo.
O laudo foi feito, de acordo com o promotor, para avaliar os valores ambientais e
culturais da Serra da Casa de Pedra. “Ficou
ressaltada uma relevância extrema”, afirma. Foram observados 29 pontos de captação de água, que são responsáveis por
metade do abastecimento de água de
Congonhas. Além disso, há vestígios históricos e presença dos biomas da mata
atlântica e do cerrado.
Porém, o principal entrave para a expansão, segundo o promotor, é que a Serra da Casa de Pedra, sobretudo o Morro do
Engenho, faz a moldura do conjunto projetado por Aleijadinho, considerado patrimônio nacional desde 1938 e mundial há
27 anos. “O país que tem um bem reconhecido precisa adotar uma série de medidas de proteção. Caso seja autorizada a
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expansão da mineração, o Brasil vai descumprir a convenção”, alerta o promotor.

FINANCIAMENTO Marcos Paulo lamenta

que uma matéria que, na opinião dele,
deveria ser técnica está ganhando um
viés político. A reportagem do Estado de
Minas ouviu sete dos nove vereadores de
Congonhas. Apenas um se manifestou
abertamente em defesa dos interesses da
CSN e contrário ao parecer do MPMG: o
presidente da casa, vereador Eduardo Matosinhos (PR). Matosinhos, assim como os
outros oito vereadores da última legislatura, receberam dinheiro, como financiamento de campanha, da Galvasud S/A,
empresa pertencente à CSN e hoje chamada de CSN/Porto Real.
Dos nove vereadores da legislatura passada, apenas três se reelegeram. Os outros
dois, Adivar Barbosa (PSDB) e Anivaldo
Coelho (PPS), garantem que vão votar com
o projeto de iniciativa popular. Além deles,
outro que garante o voto pela preservação
do morro é o vereador Eládio (PV). Entretanto, outros três – Adeir Silva (PT), Neném
da Carismática (PDT) e Edson Silva (PTdoB)
– estão em cima do muro, aguardando o
resultado de uma consultoria que será
contratada pela Câmara, pois não consideram a recomendação do MPMG. Os outros
dois vereadores – Feliciano Monteiro (PR) e
Edilon Leite (PSDB) – não receberam a reportagem em seus gabinetes e também
não retornaram as diversas tentativas de
entrevista por telefone.

PERIGOS De acordo com as regras da
Unesco, a conservação do patrimônio
mundial é um processo contínuo. “Se um
país não cumpre as obrigações derivadas
da convenção, da qual é Estado-parte, ele
corre o risco de que organizações não governamentais, associações civis e outros
grupos alertem o Comitê do Patrimônio
Mundial sobre os possíveis perigos para os
sítios. Nesse caso, se o alerta é justificado e
o problema é bastante grave, o sítio também é incluído na lista do Patrimônio
Mundial em Perigo”, informa a entidade.
Ao ser questionado sobre a possibilidade de perder o título da Unesco, o prefeito de Congonhas, Anderson Cabido
(PT), que também é presidente da Associação dos Municípios Mineradores do
Brasil, primeiramente considerou que esse assunto é muito sério para ser debatido na imprensa, mas depois afirmou:
“Não tem chance nenhuma de isso ocorrer. Não altera a paisagem nesse ponto
que está sendo falado”.
Cabido entende que o promotor Marcos Paulo está fazendo uma ameaça à cidade de Congonhas. “A serra vai chegar a
uma alteração que possa comprometer a
paisagem somente daqui a 30 anos”, vislumbra o prefeito. Na análise dele, se a riqueza ficar “lá embaixo (da terra) não vai
se transformar em melhorias”. Questionado, mais uma vez, se o projeto da CSN pode alterar a forma do morro, o prefeito capitula: “Uma questão não tem jeito. A silhueta”. Porém, segundo ele, os outros
possíveis prejuízos, como os 29 pontos de
captação de água, serão preservados.

Laudo do MP
considera
inadmissível
a expansão
da mineração
da CSN sobre
o Morro do
Engenho (ao
fundo),
vizinho aos
profetas

❚ PATRIMÔNIO MUNDIAL NO BRASIL
1980

1991

●

●

Cidade Histórica de Ouro Preto

1982
●

Cidade Histórica de Olinda

1985
●
●

Centro Histórico de Salvador, Bahia
Santuário de Bom Jesus, em
Congonhas

1986
●

Parque Nacional do Iguaçu

Parque Nacional da Serra da
Capivara

1997
●

Centro Histórico de São Luís,
Maranhão

1999

Centro Histórico de Diamantina
Costa do Descobrimento Reserva da mata atlântica
● Mata atlântica - Reservas do Sudeste
●
●

1987

2000

●

●

Brasília

Área de conservação do Pantanal

●

Parque Nacional do Jaú

2001

Centro Histórico da Cidade de Goiás
● Áreas protegidas do cerrado:
Chapada dos Veadeiros e Parque
Nacional das Emas
● Ilhas atlânticas brasileiras: reservas
de Fernando de Noronha e Atol
das Rocas
●

2010
●

Praça de São Francisco, em São
Cristóvão, Sergipe

A Prefeitura de Betim cuida
muito bem dos betinenses. Prova disso
é que, apenas nos últimos 3 anos, foram
investidos mais de R$ 100 milhões em projetos
de assistência social para ajudar quem mais precisa.
E mais:
• A Prefeitura dobrou o número de CRAS Centros de Assistência Social em 3 anos.
• Aumentou de 1 para 19 os grupos de
convivência para idosos.
• Triplicou os números dos projetos sociais.
• Aumentou de R$ 72,00 para R$ 100,00 o
valor do Cartão Cidadão.

Tudo isso em apenas 3 anos.
O que mostra que a Prefeitura
está no caminho certo.

betim.mg.gov.br
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