
TRANSCRTçÃO DE ÁUDtO DA AUDtÊNC|A púBUCA

DO PROJETO AI.TEAMENTO DE BARRAGEM DE RUEITOS, PILHA DE
ESTÉRIL E ALTERAçÃo DA GEoMETRIA DA cAvA oE REsPoNSABItIDADE

DA EMPRESA AMG MINERAçÃO

AUDIÊNIcIA PÚBtIcA REAIIZADA EM NAZARENo - MINAs GERAIS, A
PARTIR DAS 19 HORAS DO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018, NA RUA

EGíoto DE souzA, s/N, BAtRRo RosÁRto, NA euADRA Do RosÁRto.

TRANSCRIçÃO AUDIÊNCIA PÚBLICA NAZARENO _ AMG MINERAçÃO

Boa Noite, vamos dar ínício à audiência pública do projeto da AM6 Mineração. peço

que todos Íiquem em silêncio e também desliguem o celular ou mantenham êle em

modo avião-

A partir das 20 hoÍâs, será sÊrvido o lanche na cantina do ginásio, localjzada atrás do

pajnel e da tela de projeção, locêlizâda à minha esquerda ou à direita de vo.és.

Exístem 06 (seis) banheiros qüímicos, dois delês com acessibilidade especial,

localizados na tênda dâ entrada, na área exteína. Além deles, existem os 02 (dois)

baíheiros do ginásio, um masculino ê um feminino, localizados atÍás do painel, às

costas da mesa diretora.

Convido e compoÍ a mesa o Senhor Anderson RamiÍo Siqueira, dirÊtor jurídico do

SUPRÀM Sul de Minas - Superintendência Regiohôl do Meio Ambiente de Sul de

Minas, que pÍêsidirá a audiência íaplausos). Convido também o Senhoí Cesar Augu5to,

diretor técnico da SUPRAM (aplausos). O Senhor José Heitor Guimarãês de Câívalho,

prefeito munÍcipal de Nazâreno, soli.itaote dessâ audiência pública (ãplausos). O

Senhor Denilson Silva Reis. píefeito municlpalde São Thiàgo (aplâusos). E, encerrando,

o SeohorJoão Augusto Dias Silva, repíesentânte da AMG (aplausos).

Sr. Andersoh Ramiro Siqueira (Diretor JurÍdico - SUPRÁM/Sul dê Minas): _ Boa Noite

a todos. Eu sou Anderson Siqueira, sou servidor de carreira do SIZEMA e ocupo

atualmente a diretoria de controlê pÍocessual da SUPRAM de Minas. Agrêde.emos a
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presenÇa de todos aqui ê antes de iniciarmos essa àudiência pública, eu tenho alguns

recados a serem ofertados a todos. Tivemos uma audiência pública requeíidâ pêlo

municípiq alguns dos solicitantes da audiência pública, não foi feito o def4rimento em

razão da âusência de legitimidade e, por essa razâo, eles não estão frzendo parte

píesentês e compondo a mesa. Nada impede obviamente qúe eles façâm as

manifestaçôes necessárias, oportunas, dentro do livro dê inscÍiçôes ou

posterioÍmente, caso exaurido a listã em função do núínero limitado de

maniÍestações, que as fôçam de maneira formal junto à SUPRAM. Se trata de uma

licença prévia coficomitante com licença instalaçâo no empreendimefito AMG

Mineraçâo, tipo de Íegularização tAC2, LP mais Ll; atividâde: barrâgem dê contenção

de resíduos ou lininteligível] da mineração; código AO2O1; lavra céu aberto mrnerars

metálicos, exceto minério de ferro; A020705, lavra céu abeíto, minerais não metálicos,

ex€eto ro{has lininteli8ível] metais e de revestlmento e pilha de Jininteligivell e estéril.

lniciaremos essa reunião com o Hino Nacional, quê será interpretado pelo Senhor

Jovino César Romão e acompanhado pelos membros dã banda municipal aqui da

cidâde de Nazareng, os senhores Anisio, Wesley e Thiago. lnformo que o [íninteligivel]

está dirposto à minha direita, em quê é possível a consulta nesse momento. Informo

ainda que à minha fíente, na parte fundo. e5tá €on5tante a Íista onde os interessados

na manifestação irão Íazer a sua inscrição âpós o ini.io dà primeira apÍesentação.

oesde iá, deiro claro que êssa lista é limitâda à 36 pãrticipantes. Exauridos 36

participantes, neíe momento dê manifestação via microfone. com respoías diretas á

empresa, não podeÍão sea mais feitas, o que nâdâ impede de outros interessados que

as façam de maneira formal à SUPRAM. A SUPRAM irá re.eber tajs informaçôes por

cinco dias úteis. Então, a partir do momento que encerrar ess. audiência, a SUPRAM

ainda eÍará recebendo esses documentos para estar compondo o pâÍecer ünico,

chamado BU, no sentido de esclarecer e trazer as informaçôes que Íoram tra2idas

nessá audiênciã, tanto quanto de maneiía verbàlizadã quanto de maneira expressa,

que será protocolada nâ SUPRAM. Já foi dito que, a partir das 20 hoíâs, seÍá servido

um lanche, conÍorme informado há pouco. E existem 06 (seis) banheiros químrcos.

conforme determinado pela equipe que instalou os emprêendimentos. Assim soli.ito

para o início da.eunião, o Hino Nacional e que todos peÍmaneÇâm de pé.
o
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Execuçõo do Hino Nociondl

Sr. Atrderson Ramiro Slqueira (Diretor Jurídico - SUPRAM/SuI de Minasli -Dêctâro

aberta a audiência públicâ. Nesse momento, podem sêí preenchidas as inscrições,

conforme dlta a sua localização. Informo que a composição dâ mesa hoje está sendo

feita junto com o representante do empíeendimento João Augusto Dias Silva, à minhà

direita; pelo prefeito de 5ão Thiago, Denílson Silva Reit obrigado prefeito pela

presença, obrigado João pela presença; pelo diretor técnico da SUPRAM Sul de Minas,

Cé5ar Augusto, você que cruza a minha esquêrda; e pelo preÍêito solicitante da

audiência públaca, o prêfeito de Nazareno, losé Heitor Guimarães de Câívâlho.

Obrigado prefeito pela solicitaÇão da audiência. Não há dúvida que a audiência

pública, ela ê expressão máxima de participação coletiva em processo de

licenciamento ambiental. É nêsse momento em que a equipe técnica, que participa do

pÍocesso de análise, conseBue ter as pêrcepçôes necessárias para póder estar

analisando o emprcendimento que, sem sombra de dúvida, tem interesse de todas às

parteS tanto por parte da coletividade, em rã2ão dos ganhos que eles nos fornecem,

bem como dê proteção ao meio lmbiente, para estar jndicando â5 medidâs

lininteligível] necessáriâs e, obviamente pelo município, em razio daquilo quê ete

fornece junto à coletividêde. Agradecemos a solieitação e inÍormamos que a SUpRAM,

a partir de hoje como sempre, estará à disposição e estaíá recebendo as informaçôe5

necessárias que surgiram durante ejsa audiên€ia pública. euem não assinou ã lista de

presença, solicito Bentilmente que as faça paaa que nós tenhamor esse controlê.

Escla.eço que a equipê técnica da SUPRAM Sul de Minas hoie aqui presente pelo

analista ambiental Vinícius e pelo ànalista ambiental Rogério, elês estáo aqui para

estar peacebendo êsses anseios que todos aqui estào trazendo. E não terão uma

função, obviamente, nesSe momento tentâr elclarecer dúvida tecnjcâ. O arrimo âinda

êstá em análise po. parte da SUPRAM Sul de Minas ê essa peícepção, êla é

fundamental quando do entendimênto completo desse empreendimento quê está se

pretendendo instalar nessâ Íegião. Esclareço que a tribuna, à minha diÍeítã, é o espaço

onde todos estârão fazendo as suas apresentaçôe5_ A equipe técnica e o

empreendedoí têm o prázo de 45 íninúos parã estar ofertando âs informações

necessárias para que a coletividade entenda o empreendimento como um todo. Após,
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teremos 30 minutos por parte do soli€itante, que ele podeÍá dividir também junto a

sua equipe técnica ou até outros que fazem parte dentro do contexto. E,

poíeÍiormente, teremos a coletívidade, com lrôzo de 190 minuto5 para estar fazendo

as indagaçôes, que serão íespondidas pela equipe técnica. Essas indagaçóes 5e.ão

f€itas de três em tíês vezet serão feitas tÍês per8uotas e, nesre momênto, a equipe

técnica do empreendedor tentará fomecer as informaçôês que Íorem indagadas. E

assim poÍ diante, até nós exaurirmos todàs as etapas. Esclareço que conforme artigo

1e da ÍeÍerida deliberaÉo da [ininteligívet] 225/tO1B, audiência púbtica e a reuniào

destinada a expor à comunidade das informações sobre obra ou atividade

potenclalmente causadora de significativo impacto ambiefital, e o íespectivo estudo

de impacto ambiental e arrimo, di.imindo dúvidas e colhendo cdticas e sugestões a

respelto para subsldlar a decisão qúanto do seu llcenciamento. passaÍemos então paía

a primeira parte da audiência pública, que ela é a apÍesentação poÍ pane do

empreendedor do Rlma, o qual tem o prazo de 45 minutos. Assim, passo a palavrà

paÍa o representante da empresa, João Augusto Diâs Silva, representante da AMG.

Sr. João Asguío Dias Sllv. lRepresentantê/ÂMcli - Senhores e Senhoras,

autoridadet membros da mesa, muito boa noite. Meu nome É loão Augusto, sou

g€rente geral do gíupo AMG no Bíasil, e tenho o prazeÍ de estar aqui para poder

aprêsentaÍ à vocês um pouco da nossa empresa, apÍesentaí o noSso píocesso e o
motivo de nossa solicitação à SUPRÀN Sul de Minàs do licenciamento de expaôsão

dentro da nossa empresa. Primeiro vou fãlar um pou.o da AMG no mundo. Nós somos

uma empresa Slobal. No Brasil, temo5 duas empresas: a AMG MineÍação e a AMG

Brasil, em São João Del Rey. Nós sgmos fornecedoÍes mundiais de m3teriais ffítico,
que podem ser encontrados na energia. no transporte, na infraestrutura ou em metâis

especlais e químicos. Somos o maloÍ produtoÍ de metais especiais, (om alto grau de

engenhari. e slstema de forno a vácuo. E somos aproximadâmente três mil

empre8ados. Atuamos nê yanguarda da redução de CO2, os gases do efeito estufa. ou

seia, nós temos atuação local e global_ A mina de Volta Grânde, ela fica enÍre os

municÍpios de, fi€a no município de Naza.eno e São Íiago, separado pelo Rio dâs

Mortes e está em atividade desde 1945. Nêssa époçr, com o nome de MIBRA, ate hoje

conhecldo som esse nome. A5 íeservãs de minérios atuais estão em 23 milhôes de
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ton€ladas. Na casa atuãl e no ritmo atual, nós temos uma expectativa de trabalho ate

2035. Atualmente, somos ceÍca de mll empregados nã AMG em contrâtados. E os

pdncipais minéíios encortrados são ô Lítio, a Tantalita. Cassiterita e ÍininteligÍveu, que

é um mix de mineÍais, Além desse trãbalho especiÍico na área mineral, nó5 também

trabalhamos no incentivo e desenvolvimento regional. Dentro desse progrâma, nós

trabalhamos alinhados com o potencial socioeconômico da r€gião, incentivo à cultura,

progÍamas voltados à oportunidade de tíabalho ê geração de renda e um diálogo

transparente com a5 comunidades, Como exemplq eu cito a construção da Escola

Municipal José lnácio de Abreu e a reíorma da Ássociêçâo de Moradoíes, ambo, no

Minas Brasil, em 5ão Tiago. E a doaçâo de equipamentos parã clÍnlca de Íisioteràpia

municipal, aqui de Nazareno. Também temos um programa de desenvolvimento

educaclonal em parceria com o Senai. O último, tíabalhando na quâllíicaçâo e

manutenção de máquinas industtiais e o programã Cozlnha Bra5il, umâ iniciativa em

parceria com o Sesi/FlEMG. Aqui, nós temos uma foto mostrando a escola antes da

reforma feita pela AMG, agora pó5-reformã, implantação de biblioteca, sâla de lanrhe

e sala de aula, es5e é o ponto flnal da es€ola. Em relaçãg ao proieto Cozinhâ Brasil, tem

uma foto dâqui dessa quadra, nôs realiramos esse evento aqui e esse evento contou

com a presença de Íamlliares e empregados. o programa de desenvolvimento

educâclonal, ísso aí foi uma foto obtidã da oficina do Sênai, lo€al onde os paÍticipanres

desse programa realizam suas aulas práflcas. No incentivo ao desenvolvimento

regional, ainda trabalhamos com a manutençào constante da LMG g41_ De 2010 até

hoje. a AMG iá in\restiu 4 bithõês e meio de íeai5 em umidificação de via5, máqurnas,

mâo de obra e materiais. O programa Menor Aprendlz, iá pan,ciparam cerca de qua5e

50 persoas. Divulgação de oportunidades proÍissionais, nós temos uma rotina de

€nviar para toda a oponunidade, envlamos comunicado para as prefeituras, para

associações e comunidades locais. E temos o píograma de educãção ambiental. Esle é

um formulário que ã ÂMG envla para a preÍeitura e associaçôes, aÍÉoÍmando a

oportunidadê de vaga na empresa. Além de encaminhar ês,se e-mail pâra os

empíegados e ter efixado na erú.ada dâ empÍêsâ. Umâ foto do último evento de

educ.Éo ômbiental. Aqui foto de Nazareno, do ÍininteliSivell de barro, da escola

municipal e São Tiago e finintetigÍvel) Água Limpa e na sêde do muntcípio, inclusíve

contando com a panicipação da polícia ambiental. euando falamos de geração de
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empregos, nós dividimos por área pãra ver como está a distribuição e podemos ver

claEmente que dols terços dos empregados da AMG sâo empregados da regiào.

T.abalhamos com 66% dos empíegados da AMG, são empregêdos da região, 34% de

São João Del Rey e outras áÍeas. talando em participação de aríecadôção do

município, nór não apresentamos ãqui CFEM pÍa São Tiago porque a mina fica em

Naràreno, então nós não recolhemgs CFEM prà São Thiago, mas o ISS de Nazareno,

nó5 podemos verificar que, em 2014 eÍa de 976 mil; em 201g. acumulado até

outubro, nós já chegamos a quatÍo milhões trêzentos e oitenta mil de arrecadação de

lSS. O CFEM, ele mantém Uma média de u milhão e meio, e5se é o valoí que vem paía

o munícÍpio. A empresa faz um recolhimento maior, mas esse é o valor que vem parã o

municlpio. Ele vem manterdo essa média. Em 2017, houve uma redução no

recolhimento de CFEM, mâs foi compensado com o aumento do lSS, o que garantiu

que, em 2017, a arre.âdação de CFEM e ISS foi superior à de 2016. Esses dados são

dados extráÍdos de do€umentos da AMG, as guies que e AMG ueou para íaze. à

arrecãdaÉo. E se outro gráfico mostra o investlmento econômico regional, podernos

identiÍicar aqul que o comércio em Nazareno eÍtt 2014, teve umâ movimentâÇâo aqui

de tÍeze milhões e setecentos, apena5 com serviços e pÍodutor da AMG MineÍação,

adquiridos na cidade de Na2areno. Êsse núme.o sôiu de treze milhões em 2014 para

trinta milhões, quatÍocentos e sessenta e quatro, âté novembro de 201g, N€§se

nümero, não está incluído a aquisição de serviços e produtos Íeàlizado! por empresas

con$atadas dã AMG Mineração, 5ão números exclusivos da AM6. A movimentação dê

saláÍio em Nazareno passou de um milhão pard dois e tíêzentos e São Íhiago, dê

quatro para cinco. O comércio agui em São l'iago, de sete para dez. O que nós

podemos ver, olhando esse gÍáÍico e o gÍáfico ânterior é que oossa região, ela é uma

ilha do B.asll. A realidade de vlda na nossa regaão não É a realidade do Brejil. A nossa

região durante esses últimos anos Íol cresciroento, crescÍmento de renda, crescimento

de emprego, Hoje, nós somos uma llha, infelizmente o nosso país não está como a
nossa região está. Ê a AMG sê sente muito feli2 de pgder estar participando desse

momento iunto com ã íegião. Eu, agora encero aqui e vou passar a palavra para o

Paulo Ernanl, nosso engênhêi.q que vai entíar na parte de processo.a
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Sr. Paulo Emanl (Entenh€lro/AMc): - Boe noite a todos. Eu vou falar um pouco sobre

o processo de produÉo e um pouco gobre o p.oce§so que nós estámos solicitando dê

licenciamento junto à SUPflAN. Bom, es'e aqui é um retrato da mina. para guem nào

conhece a AMG Mineràção, aqui do meu lãdo esquerdo, es5a daqui é a íegião da AMG

Mineração. Aqui, nós temos na região mais ao sul do mapa, na região baixa do mape, o

municÍpio de Nazareno. Nós têmos aqui maÍcado em azul, o rio das Mortes, que faz a

divisão entre os municípios de Natareno e São Thiago, e mais ao norte, o município de

São Thia8o onde a gente tem algumas atividades. Sobíe o p.ocesso da AM6

Mineração, essa daqui é uma foto da cavà principôl onde nós extraimos todos os

minerair para produzir os nossos çoncehtrados. Nós temos aqui o corpo de minério,

aonde é felta a extrâção do minério, o minéÍio é conhecido como pegmatita, uma

.ocha mais clara, uma rocha branca, ela é fácil de ser diferênciada do resto do

materlã|. O que nós não aproveitamor, nós chamamos de material eíêril,
pontualmente nós não temot não utiliramos esse pÍoduto no nosso tratamento, màs

é um produto que vem sendo estudado assim como os demais produtos de AMG

Mineração. Pegmatita em destâque, essa .ocha clara, ela é transportada em

caminhôes pa.ô a nossa planta de britagem, onde nós reduzimos o tamanho dessa

ro€ia até pó, onde posteriormente, a gente eleva esse mateíial para uma

concentração gravimótrica. Aqui no íundo tem uma Íoto de uma toríê, é nela que a

gente faz a concentÍação gravimétaica e esse material, a gente concentrã e envia paÍâ

uma separação magnéticà, é essô imagem aqui da foto. parte desse materiâl que nâo é

concentrado, nó5 empilhâmos el€ na Írente da nossa tore e distribuimos ao redor das

pilhas de subproduto que a gente tem pÍóximo da AMG. Esse matêrial e muito fáci, de

ser identiflcado, as pessoas que conherem â AMG Miheração, em volta da minâ ali, a

Sentê tem ulnà região com várias pilhas de uma areia bÍanca. Nesse momento, eu

estou falando dessa areia brânca aqui e o mateíial mais fino que nós não conseguimos

empilhat nós mandamos para as barragens, onde esse material é decantado prâ ser

utílizado posteriormente. Então aqui uma foto de uma baíragem, onde há o decanfo

parâ ser utililado posteriormênte. SeSuindo o processo, eu volto a8ora pra separação

magnéticã, ondê nós conseguimos nessa etapa, Já deixar êm fase final de proceslo

concentrãdo de carsitêrita. o concentrado de tantãlita e encerramos esles dois

ptodutos nossos ness. etapa. A próxima etapa, quê é umã etapa de desenvolvimenro,
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a gente retirs essa ôreia que fica espalhãda ao redor da AMG Min€rêção. A gente

concenÍa ela ãtravés de teores de ferío e produzimos o feldspato, quê fica em forma

final, dessa forma aqul distribuído numa área de expedição e envia pra empresas que

ttabalhâm esse materiãl para a produção de por.elanatos, que são porcelanàtos ê

písos. E, recentemente, a gente inaugurou uma planta de .oncentÍação de

espodumênio, que é essa foto aqui aonde a teflte concent.a o espodumênio, extrai

e55e materiâl das barragens e das pilhãs de subpÍoduto, concentrando esse produto,

agrêBando vâ,or na nossa produção. Esse aqui é a íoto do espodumênio iá

concentrado. Bom, essês produtot o que basicamente são feito5 com eles, esses

nomes? Então, vou passar rapidamente aqui pra gentê poder entendêr um pouco

sobre eles. O primearo é o concentrado de eíanho, popularmente conhecido como

casseterita, metal mâleável, sólido, cor metáli.a. Uma das píincipais utilizações dele é

como metal de sacrlfído, serla revestimento para latas de condimentos, de uma

camada Íina, protege esses alimentos pra podeÍ evitaí a.ontaminação em.asos de

contato com água e ferro, então tem um revestimento de estanho nessas latas de

condimento. E na nossa rêgião aqúi, principalmente regaão de São João Del Rey, â

Sente tem ârtesanatos e produtos de utensíio doméíico Íeitos de estanho. O próxioo

produto é o concentrado de tántalo, minérío de tântalo, concentrado de tâotalita,
populaímente conhecido também como ouro azul_ A AMG, hoje, é a maior produtora

de tântalo do mundo. Aquela foto, a primeirô que eu apresentêi da cava, representa a

maior mina céu aberto de estação de tânlalo do mundo hoje. o importante é que esse

tántalo é ceÉiÍicadq exístem outras origent mas o táhtâlo da AMG, ele e 1OO%

certificado. Uma apltcação dlÍeta da utilização desse tântalo 5ão pra te,as senslveis ao

toque, ali no ponto Ê, uma tela de celulaÍ. é dêüda às propr;edades do tântalo, que a

Sente Eonsegue respoita rápida ao tgque quando a gente clice nessâs telas. O próximo

produto rosso que é o feldspato, ele vem de um gíupo de uma linha de pesquisa e

desenvolvimento. A empresit, du,ante cinco anos, estudou esse produto e conseguiu

criar uma rota prd poder beneÍiciar e daÍ saída a esse produto- A AMG hoje, é umà dá5

maiores produtoras de porcelanato técnko no Brâsil e hoje, produz em torno de 190

mil toneladas dê feldspato- Aqui, eu vou apresentar uma fotinho de poícelanato e

outl'a de vidÍo, que é um dos princapais produtos feitos desse beneficiamênto desse

íeldspato.
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Sr. Anderson Ramlro Siqueira (Diretor Jurídico - SUPRÂM/Su| de Minas): -Dexa eu

paraÍ o tempo pra daÍ dois recâdos importantes, por gentilezà. Tem dois car.os

obstruindo a passagem, é um Voyage e um Tucson, é um Voyage HK 2?29 e o Tucson,

NGZ 1803. Por gentileza, tem que ser retirados os veículos. Agràdeço. paulo, continue

e desculpe a interrupção.

Sr. Paulo Emani (EngêohGi.o/AMGI: - Ok, Anderson. Bom, por último aqui e o

concentíado de lininteligível]. ele é o produto mâis recente da AMG Mineração, a

gênte iniciou as ãtividades esse ano e ele é muito importante porque â fonte de

matéria prima desse produto vem do reapÍoveitamento dos bens mineíâls

depositâdos fanto nas pilha5 como nãs barragens. Ou seja, as barrêgens, hoje em dia,

são fonte de matéria primã prà gente produzir esse concentrado de espodumênto.

Esse concent.ado dê espodumênio é fonte de Lítio e a utilização do Lítio, hoje em diá,

principalmente em baterias. LÍtio é considerddo hoje como petróleo branco, ele vem

substituto diÍeto de combustÍveis fosseis, então tá muito Iigado às altas tecnologias, ao

futuro, devido ao uso principalmente de energia limpa, como carros elétricos, também

utílizado parâ a fabriçaçào de remédios para bipolaridade. A AMG pretende até o final

de 2020, estar entre as dez maiores produtoras de [itio do mundo. 8om, pra que tudo

i55o aconteça, para que a produção continue da formâ como eíá, estamos solicitando

alteÍação da geometriã da cava, âmpliação da pilha de estéril e loteamento da

barragem de rejelto. lmportante faÍar que para esses três projetos, em momento

algum a gente âltera a nossa produção. A pÍodução se mantém a mesmâ, é pra

Earantir a sustentabilidade do negócio, os empregados que têm no momento lá na

AM6. Entilo para cada um dos proietos, foifeito estudo de viabilidade pra ver se tihha

outra opção de instalação, principalmente. No câso da pilha da cava, eu estou

apresentando aqui um mapa um poucô mais complicado, um pouco mais técnico, mas

é que é um mapa geológico da nossa região. A mina está just.mentê nessa região aqui,

onde tem essa'pazinha com martelo'_ Os veios, que a gente chôma corpol de

pegmatitos, que são a nossa rocha, representam essa5 linhas aqui. Observem que elas

não estão distribuídas por toda a região. Então, a alternativâ locacional de uma cava,

ela é muito reíÍita aonde está o minério. Aqui ume foto de coÍno está o minério,

então observe que nessâ região mais ão norte, a gente não tem minério. não tem
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como íniciaÍ uma cava aqui. Então a gente tem muito a Íigidez locacional no câso de

uma cava. Eôtâo, o que que é alterar â geometria da cava? Esse é a nossa cava, ela tem

esse formãto de um C, e com a alteração, ela vai ficar da seguinte forma: elâ vem pra

essa região aqui e nó5 temos uma outra área, ond€ nós chamamos de área de apoio

opeÍacional ao desênvolvimento dessa cava. pra pilha de estéril, é a mesma .oisa, A

gente estudou três propostas: a primeira nurna região onde nó5 temos uma cava,

porém, Íica muíto pÍóximo da estrada, da tMG 8481 e também no meio do rio das

Mo.tes, ela ,oi desconsiderada, A setunda opÉo seria uma pilhâ próxima do depósito

nosso de feldspato, onde nós temos ali um córrego pâssando e está muito próximo dà

comunidade, então também nâo foi consideràdo viável. E, por último, ampliaçào da

pilha atual, que nesse ponto, Íoi a alternatiyà ambientalmente mais correta que à

gênte dispôe entÍe as três, que a gentê tem uma relação entre deposição de e5téril, o

volume de deposiçâo por hectare melhor. é uma alternativa mais racional de

ampliação dessa pilhã, porque essa pilha já está oo local, a infraestrutura já eíá
pronta. Então aqui o formato como está a pllhã hoje e como que ela vai ficar no futuío,

um aumento de apenas 18 hectares, para um aumento de 1g milhôes de toneladas de

estéÍil e que nos dá uma autonomia de mais 2,4 anos de produção. pra barragem de

rejeito, a mesma coisa, Éíudamos tíês €enários. O píimeiro, a gente eíudou altear a,
baÍagens quejá existem, mas tem guestões atribuladas ao risco de alteâmento dessas

barrageng porque hoje e5sa5 barrãgen5 já estão na sua capacidade máxima, e nós

temo§, além disso, a extrâção de todo o material que está nessa bârÍagêm para

alimentar as llnhas de pÍodução de feldspato e de concentrado de espodumênio. A

5egunda ahernativa é construir uma bârragem numa área nova, que teria úm impacto

talvez um pouco maior ambientalmente, um Bíande volume de mateíial a ser

empregado para l§so, o que toma inviável uma bârragem nesse ponto. E, por último, o

loteamento da barragem no local onde ela já êstá hoje, que nesse caso seria a opçâo

mais racional, uma maior cãpacidade de armazeramento de íeieito, ãmortecimento

das cheias e melhorar a estabilidade dos maciços. Entãq essa é a bar.agem eristente

hoje, barragem de Volta Gíaôde 2. O que que ê o alteamento? Aqui onde nós

barramos o rejeito, onde a gente deposita o íeieito pra sedimeotar. O alteamento,

nada mais é do quê aumentar essa parede âqui, pra aumentaí a càpacldãde de

armazenamento deSses releitos. Então a bàÍrãgêm ãtualmente está dessa forma e, no
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futuro, elà !'ai ter a forma dessa região âquicor de abóbora, laíanja. Essa áÍea aqur é

uma áreâ de empréstimo paÍa a construção do ma(iço. Então é uma banâgem que vai

nos daÍ uma vida util de mais dez aoos de atividade. Então, o que que nó5 firemos?

Definidos os três projetos, iaz o pÍojêto executivo, contrata uma empresa

independente pía podeÍ Íarer a avaliação desses estudos. Então, nesse momento, eu

vou convidaÍ aqul a MaÍiana. ela é de uma empresa terceirizada, que recebeu esses

proietos da AMG Mineração e fez otrabalho. Obrigàdo.

Maíana (ceóloga/CERN): . gom, gente, boa noite. Meu nome É Màriana, eu sou

geóloga, eu tÍabalho nâ Cerne e sou responsável pela coordenação dos estudos

ambieotait da viabilidade da implantação do empreendimento. Então como o Dr.

Anderson iniciou, esse é um processo de llcença prévia concomibnte com licença de

instalação. Ele tá classificàdo como Classe 6 na lêtislação vigente, ADN 217 de 20u.
Está sendo analisado pela SUPRAM Sul de Mínas, em Varginha, e vai pãs5ar peta

votação na cámâra técnica de mlneração. Os estudos que foram íealizados são

compostos no linlnteligÍvel] arrima, que ê o enudo de impacto êmbiental, pelo pcA,

que é o plano de controle ambi€ntal, onde estão descritos os progíàmas em detalhe, e

o PUPE, que é o relatórlo da preservação da vegetação. Esles estudos, eles foram

elaboràdos, a equipe é composta por mais de vinte profissionais espe.ializados, entre

€ngenhêiros, g€ólogos, gêógraíot arqueólogos. E o estudo, ele passa pÊlã3 seguintês

etapasi primeiíamente, a etapa do projeto que o paolo acabou de explicar; depoi,
você faz a definição das áreas de influência desse proieto elcolhido; posteriormente,

você faz o diagnóstico ambientel, que é o estudo ambientãl dessâs áíeas, fàz avaliaçào

de impados potenciais, quais os impactos que aquelâ área vài estar sujeita com a
implantãçâo da ação do empreêÍldimehto e) poÍ fim, você pÍopõe às medidâs que vão

minimizar esses impactos, yão contÍolar_ euando eles não são possiveis de serem

minimizados, eles devem se. compensados e as medida5 de monitoramento, que é
para controlàr se essâs medides estão sendo eficientes. Então, o estudo ambiêntal, ele

se baseia no estudo do meio físico, biótico e sodoeconômico. Na deÍinição das áreas

de influência, são basicamente trê! áreâs: é â ADA, que é a área diretamente aÍetadâ,

gue á composta exatamente pela área que vei o.upar o empÍeendimento.

Posteriormênte vem a áree de influência diretâ, que á o entorno mais píóximo, que vài
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estar sujeito aos impaçtos diretamentê. E a área de influêncaa indireta, que vài sofrer

indiretamentê os impactos, No calo do mêio físico e biológico. a gente usa a

metodo,o8ia das bâclas. Então a gente define essâ5 áreas petas bacias da região, às

bacias hidrográÍicas, os cursos d'água. Então aqul em marronzinho, a gente têm a área

de íníluência direta e em ama.elo, a área de influéncia indireta. para o mero

socioeconômico, é derinido, não existe a ÂDA, a gente não proieta, nesse caso, nào

existe nenhuma ocupação nas ADA'S, então, não teve o estudo direto dà ADA. AlD, elâ

é composta pelas comunidades diretas ali no entorno. então mercê de Água timpa,

tininteligívell, Átuas Bra5il, Manteiga, Êstação Coqueiíos e EstâÉo Nazareno. E a área

de influêncià indireta são os muricípios onde o empíeendimento está lo€alizado, São

Tiago e Nazareno, Após a definiçâo dêssàs áreas, ã €ente faz o estudo contemplando

todos essÊs territóÍios. Então, meio físico, é o estudo das Íochas, do solo, do rêlevo, da

hidrografia, dos cursos d'água, do clirra e das cavernas. Então a gente fez todo o

levantamento do relevo, do solo, dês íochas, dos Íecursos hídricos, incltjindo a

qualidade das águas. A mina Volta Grande, ela tá, ela é bem prórima ao rio das

Moítes, na5 bacias rio das Morter e Jacaré, que integram a ba.ia do Rio Grãnde. São

cursos d'água classe 2 e a gente faz o monitoraúento antes do curso d,água passar

pelo empreendjmento e depoit pra gente ver justamente qual o impacto desse

empíeendimento na qualidade das águar. A espeleologla. quê é o estudo das cavernas,

a Sente tá aqui num médio potencial pra ocoírer esse tipo de cavidades, então foi feita

toda a prospecção na área, não íoi ídentificada nenhuma cavidade. E vamos agorà pro

meio biótico. O meio biótico, ele consiste basicamente no estudo dã fêuna, os anrmais

que all habitam. os ãnimais silvestret e da flora, que são os remanescentes vegetars

que existem e qüe deveÉo sofrer a supressão devido à implântação do

empíeendimento. Então vou passar rapidamente para vocês conhecerem um pouco

do estudo. A respeito da flora, existe um zoneamento ecológico Íeito no estado de

Minas onde a gente consulta, ele é feito, existe no site, você pode consultar aonde o
seu empreendimento, aonde a sua área de interesse se enquadra. No caso aqui do

empreendimento da AMG, ela tá numa clasre muito bãixã de intetridade da Ílora, o
que isso sagniíica? Que já é uma área que já é conhecida como uma árêa muito

aôtropizada, ela sofae muito com outaas atividades humana5, agricultura, ocupações.

Então o que â gente tem nas áreâs que a gente estudou? A gentê tem remânescêntes
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florestais, que são caracterizados por dois tipos de floresta. que ã gente chama de

estáglo ihiclâl e estãgio médio, que é o trau que essa Íloresta consegulu desenvolver;

áreas brejosâsi pasto sujo, que é um paÍo que começou a regenenrí a vegetação

nativa; e as áíeas antropizadãs, que são áreâs de pasto, áreas desnudas, seín

vegetação. Êntão equi a gente tem alguns êxemplos, os Íemanescentes íloÍestãi5 em

meio às áreas antropizadas de pasto. Foram identificadas espécies d€ ipê amarelo, que

são passiveis de compensação poíque 5âo pÍot€Eidas por lei. A floresta estacional está

no médio, ela também é passível de compensação e â5 intervenções em áÍeas de

preservaçãg permanente, que são aquelas áíeas prórdmas aos cu.ros d,água. Então

essas lnteÍvençôes, que só podem ser realizadas poÍ atividades consideÍadas de

utilidade pública, no caso de mlneÍação, ma5 que devem ser compensadas, Aqui, a

gente tem o quantitativo dessas intervenções. A gente pode v€r que dos gO hectares

totais de lntervenção, você tem 669{ em área de pastagem, que iá é uma área

antíopizada. E 19%, que são cerca dê 15 hectares, em florestas que devem seÍ

compensadas, Destes 80 hectares, g,S5 são áreas de preservação permanente, que

também deveÍão sofrer com compensações. Aqui a gente tem o mapa do uso do solo,

onde a gente pode ver essas unidades que Íoram mapeôdãs, a €ente vÉ ai a dimensão

das áreas antroplzadas em amarelo, que são a5 pastagens e os fràgmentos florestais.

em verde. A resp€ito da fauna, pelo mapà da biodiveísa, a gente tá numa área de

importância biológica alta por causa da ocoríência do jaú no íio das Mortes. poÍém,

todos os monltoÍamentos que a gente realizou, infelizmente, a gente não identiÍicou

nenhum indMduo da espérie jaú. Â gente fez o estudo dos quatro grandes ffupos da

fauna: a herpetoÍauna, que sâo cobGs, sapos, gue a gente tem alguns indivíduos. Esse

mapa ãgui rêpÍesenta a ãbrdngência dãs áreas amostradas, todos esses pontos em

vermelho foram pesquisôdos e não foi encontÍada nenhume espéciê rara ou amêâçada

de eritinção, Sob.e a fauna, que são os pássaros, forcm identificadas 196 espécies de

ave no local, nessa Íegião do empreendimento. Da mastofauna, que 5ão os mamÍfeíos,

Íoràm identificadas 14 erpécier, Aqui tem alguns ÍegistÍos direto, que são .egistros de

campq que são fezes, pegadas, fotos. A 8ênte põe câmaras escondidas que disparam

com o sensor de presença, então a gerte consegue pegar at8uns indlvíduos. E a

lininteligÍvell fauna, que são os peixet que a gentê Íaz coleta uma vez por ano dos

espÉcimes nos cursos d'água, no entorno, a gente tem uma licença do IFF pra asso e
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aqui estão as espécies regístradas nesses monitoramÊntos. A rêspeíto do

so.ioeconômico, nós temos aqul a dinámicã populacional, êsse é do censo de 2010, a

gente tem no último censo em torno de dez mil habitantes em São Íiago e oito míl Êm

Nãzâreno, e umã projeção para 2017 de onze mil pía São Tiago e oito mil e qujnhentos

pra Nazareno. O lDH, que é o indice de desenvolvimento humâno, ele serve de

refe.ência mundial prã poder medir a qualidade de vida da populaçào. Ele ê baseado

na longevidade, que é a expectativa de vida do individuo; o grau dê instrução, que é o

nível de escolar,dadej e o PIB per caplta, que é a renda da população. Então, baseado

nesses três paÍâmetros, eles fazem o ciilculo do lDH, do indice da qualidâde de vida dâ

população. O que eu coloquei nas barras estão os índices de Belo Horjzonte. como

referência pra gente teí aqui de 5ão Tiago e Nazareno. Então, o IDH de Belô Horazontê

em 2010, está lá de 0,81, êle só vai até 1. E de São Íhiago, estão em tons de vermeÍho,

e NazaÍeno, de verde. Então, em 2010, você tem um índjce de 0,69 prà Nazareno e de

0,66 pÍa São Tiago. Notr-se que esse índice. ele é aíescente de 91 pra 2010. Em 91, São

Tiago era um pouquinho mais alto que Nazareno, Na2arêno ultrapassou um pouquinho

em 2010. O IOH do BÍasilé de 0,699, então, a genie percebe que o tDH aqui da região.

ele tá bem eguipaÍado com a média brasileirô. O que mais contribui pro IDH da região

ãqui é ô longevidade, a expectativa de vida. Já em Belo Horizonte, o que mais contribui

é a renda e a escolaridade, a educação. Aqui só um gráfico um pouco mãis limpo pra

Eente cooseguir visualizar esse cresciftento do IDH de 91 até 2O1O- Bom, pra Eenre

compreender um pouco melhor a percepção dã comunidâde, a gente realizou um

diagnóstico paÍticipativo com 19 moradore5 e 24 líderes comunatários de Nazâreno e

de São Tiago, 11 de l\4ercê de Água Limpa e 23 dos demais povoâdos que compõem a

área de influência diretâ. Então ãqui eu vou parsar por alguns itens qúe a gente

consideaa mais importantes e relevantÊs pra vocês aonheceaem. Então aqui Íol

perguntado qual a nota que a pessoa dava pra ersas estrúturas de O ã 5, sendo O muito

ruim e 5, ótimo. Então, em Nazareno, destaca-se aqui como o menos pontuado, áreâs

de lazer e mânutenÇão de estÍadas também, um pouco mais, mas com uma nota nào

muito boa. Como estruturas mais bem pontuadas, agui a gente tem habitação e

moradia, qualidade do ar e da água e lur e iluminação.lá em São Tiâgo, a manutenção

de est.adas foi ô menos pontuada, enquànto habitação e moíâdiã e edúcação

Íeceberàm nota máxlma. A respeito do sistemã de saúde, em Nazareno, foi
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identilicado o Hospital Munícipal e o programa de Saúde família. Enquanto em Sào

Íiago, o Hospltal São Lucas, ambos atendem 24 hoÍas e têm uma média parecida de

atendimentos por dia. Em Nazareno, eles acreditam haver uma relação do!

atendímentos com a mineração, já em Sio Tiago, eles acreditàm que essa relãção é

pequena. A Íespêito do entendlmento dos moradores êm relaÉo à vocaçào

econômica da região, qual que é a atividade econômicã maís etpressiva, maror na

região, Nazareno ldentifica como a mineração, enquanto São Tiêgo, a grande marona

identifica como a produção de bis(oitos. euando pertuntado sobre pessoas

conhecidas que trabalham na AMG, em Nazareno,50% tem um conhêcido que

trabalha nã AMG,22% nâo conhece ninguém que trabalha n, AMG. Já em São Tiago,

57% não conhece ninguÉm que trabalha na AMG, enquanto 22% tem um conhêcido ou

um fãmaliar. Esses dados, gente, sâo apenas dados dos entrevistados, íepresentê

apenas os entrevistados. Além desses estudos, foram feitos tambÉm estudos

ârqueológicos, do patrimônio material, das estaçôes feríoviárias, das igrejâs e do

Patrimônio imaterial, que são as Íestividades, as festas trâdjcionais. Entào aqui para

avaliação de impacto, a gente tem, o impa.to, ele pode seÍ nsgátivo ou ele pode ser

positivo. O negativo, ele pode ser potencial, quer dizeí, que ele pode ocorrêr ou nâo. E

o positivo, é que ele vai de fato ocoírer. E pía esses impactos, você tem medidag de

.ontrole, quando ele É. poten.iã|, medidas que você pode minimizar essê impacto, e

medidas de compensação, quãndo esse impacto, ele é efetivo, voaê não tem como

minimizaÍ ele. E pro caso dos impactos positívos, â gente trâbalha com a

potencialazação, que é pra aumentãr esse impacto. No caso do meio físico, a gente tem

aqui, alteração da qualidade do ar, alterãção da estrutura do 5olo, âlterãção da

qualidade das áEuas, alterãção dê paisagem, alterações dos niveis de pressão sonoÉ

ou ruído e a geração de re5iduos sólidos. Todos esses impactos, eles incidêm, eles

acontecem âo meio físico, no solo, no recuÍso hidrico, devido à supressão de

vegetaÉo, movimentação de equipamentos, solo de5nudo e a gente tem as medidas

pra minimizar esses impadot que são os progÍamas de recuperação de áreas

degradadês, com revegetação dôs ãreas já finâlizadas, sistema de Íossas e de caixàs sâ1,

a umidifi.ação de vias pra minímizar ã poeiÍa, a manutenção dãs mãquinas prê que

elas trabalhem sem expelir muita fumãça e gases, usos de Íininteligívêll e a coleta

sêletiva. E além disso, a gente tem os monitoÍamentos, â gente tem um
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monitoramento hídrico, pra aferir a qualidade da água e ã gente tem um

monitoramento do ar e de ruÍdo. pra aferir as medidas sobre a poeiÍa e 05 ruldos. pío

meio bift,co, a gente tem já 05 impactos efetivos, que é a supressão de vegetação e a

perda de hâbitat. Pra esses impactos, apesar de existir algumas medidas

minimízadoras, acaba sendo necessáio as compensatórias. E os impactos sobre a

fauna, que com ã perda dos fragmentos floÍêstaas, essa faunâ vâi ser afugentada e a

movimentação de equipamentos. corre o risco de ser atropelada, então temo5

medidas de educação ambiental, manutenção de fragmentos florestàis, 5inalização na5

viãs. E as compensaçõês pra florã, a compensaçâo pela mata atlântica a pÍazo médio,

que são aquelas íloreíãs de 15 hectãres, que eu falêi ãnteriormente. A compensâçâo

minerária, que é pelo desenvolvimento de uma atÍvidadê minerária. A cômpensação

por intervenção em APP, então todos aqueles 8 he.tares, intervenção em área dê

preseÍvação permanente compensaria uma outra áreã de preservaçào permânente. A

compensação por supressão d€ indivíduos isolàdos, que são 05 ipês. Então, pra càda

ipê que você suprime, vorê vai ter que plantaÍ outros. E a compensàçâo do esnoque,

que é uma compeôsação pecuniária. em dinheiro. você pagê, vai parâ um Íundo que

vai seÍ convertido em investimentos em unidades de conseívação. E os impaatos do

meio socioeconômico, você tem os impactos positivos, que é a gêrâçâo ou

manutenção dos empregos e a gêração de renda municípal pêla incidência de

impostos. Esses impôctos positivos, eles devem ser potencialjzados, de foama â rncidir

sobre as comunidades que sofrem os impactos negativos. como forma dê coíhpensâí.

O impacto üsual e a aheraçào da qúalidade do ãr, que tàmbéín 5âo impactos que

incidem sobÍe a comunidade. Então, âs medidas de recuperação de área degradada e

umidificaÉo das vias. Alguns programas gerais, quê são progÍama de gestão dá

barragem, programa de contÍole de ruídot pÍogrâma de controle de emisrão

atmosférica, programa de manutenção de equipamentos, progrãma dê gestão de

rlscos e plano de atêndimento a emergências e, por fim, um plano de monitoramento

técnico, que garante a estabilidade das baÍragens e da5 pilhas. Êntão, considerando

todo esse estudo, todo o estudo do diagnóstico âmbiental da área, o empreendimento

que iá tá implantãdo, o incremento dê irnpactos que vai eristir com esse novo

empreendimento, e também considerando todas as medidas quê iá são corriquêiras

na empresa, que ela.lá faz, todas as mêdidas de controle arhbiental e as medidas
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compensatórias que ela deve pagar por causa dessas novas supressões, foi atestada a

viabilldade dâ implantação e operàção do empíeendimento, dêrde que tudo isso ieja

cumprido. Então, essa é a conclusão dos nossos estudos. A gente fica à dirpolição para

tiraÍ qualquer dúvida que vocês tenham. Obíigada.

S.. ,lrú€Íson Bamiro ShuÊirâ íDIrctoÍ JuÍrdico - SUpRAM/Sul de Minas).. - Dando

continuidade à segundã paíte da audiên(iã pública, eu peço paía o soli(ilante dà

audiên.ia, prefeito municipel.José Heitor. O Senhor tem o prazo de tÍinta minutos para

maniíestação. Arsim que o Senhor estiveÍ disposto, é só pedir pra iniciar o relógio. por

gentileza.

Sr. José Heltor Guimarães de Carvalho (Preteito - NaraÍ€nol: - Boã noite a todos. O..

Anderson, repÍesentando a SUPRAN, através do qual cumpímento todas âs

autoridades da mesa, demais autoridades, sênhoÍas e senhores. Hoje é um dia múito

imponante para a nossa comunidade, pois em 73 anos de atividade minerária em

nosso municipio, é a DrimeiÍa ve! quê reâiizamos uma audlência pública. Este é um

encontro de expectativas e de esperanças porque aqúi pÍetêndemos êstr€itar relãçôes

com a AMG, de modo que impacto de responsabilidade socioambiental entre a AMG e

o município de Nazareno implicaÍá em benefícios tânto para a mineradora quanto paÉ

o município, A empresa completa 71 anos de extÍação mineíal em Nazãreno e du.ante

todo esse tempo, os desãfios não parãÍam. Precisamos fazer da tecnologia que vocês

apíesentam, um instrumento para uma Nazareno melhor, trânsformaÍ i riqueza do

nosso município Êm desenvolvimento da mineradoía, mas tambêm parâ os cidadãos

nazar€nenses. Estamos conÍiantes de que é pos§ível rimultaneamênte o crescimento

da empresa e o desenvolvimento so(ioambiental do municlpio. Existe nos

nauarenenses uma Srande expêctâtiva de integrdr o corpo dê colaboradores da

mineÍadora, poas queremos participar dês atividades dâ empÍesa, não apenãs com as

nossas riquezas natunlis, nossas riquezas naturais, mas também com a mão de obra do

oosso povo, A5 portas dê Nazarêno sêmpre estivêram ê permanecerão ãbeítas para

vocês, É preciso que haiô um maior aproveitàmento da mão de obra local, pois com a

p.evisão de atividades dersa mine.adora por, pelo menos, mais 30 anos. fato que me

follnformado verbalmente pelo presidente da AMG, Senhor Fabiano costa. É mais do

que justo investir na mão de obra do nosso povo, não querendo de formã alBuma
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desempregar as pessoas de outros municípios, que lá iá tÍabalham. Mas pedimos que

seia adotado um crltério, de hoje em dlante, para absorveÍ preferencialmente a nossa

mão de obra, Diante dessa possibilidade, é necessário que a mineradora indique aos

cidadãos nazarenenses em quais áÍêes elês devem se capacirar e, ao mesmo tempo,

ofêÍêcer oponunidades paíã que ocoíra essa capacitaçro. lsso demgn!ÍaÍia grande

íesponsabilidade social. ao passo que traria paÍa a própria mineradoía signiÍicativa

economià. Ressalto ainda que, no município dê Nazaíeno, hâ uma escola técnica

equipada, que certamente terá condiçôes de incluir parceria com a AMG Mineràção,
qursog dê interesse da mineradora, coíno por exemplo, téchico em mineíaçáo.

geologia ou quaisquer outros. §erá muito gratificante ver o ônibus com os funcionários

nazareneoses indo para a AMG. Assim, pêço aos dirigehtes da AMG MineGção que

estab€leçam conosco um maloÍ diálogo. peço que haja uma maior âproximação êntÍe

â AMG Mineração e o municÍpio de Nazareno. pard isso, solicito que se.ia implantado

um posto de atendimento da AMG na sede do nosso munirÍpio,gara cadasrro e

diwlgação de vagas de êmpregos. Oueremos ser muito mais que os anÍitriões,

queÍemos 5er parcêiros. Reconhecemos a importáncia desSes investimentos feitos em

um Brasil em crise, mas bmbém precisamos solicitar que a AM6 MineÍação estenda a

suâ inoyação e emprêendedoÍismo a nossa população, com a apticação de politicas

socioambientais sólidàs. A AMG Mineração apresente em seus estudos a aplic.ção de

prog.aÍhôs socioambientais, que não têm sido peÍcebidos na prática poí nó5,

nazãrenenses, como vocês mesmo viram aí no telão. Vamos aproveitar e5§à

oportunidade cúbica como oportunidade pãra mud.Í e5sa realidade. podemos

começar trazendo mais segurança para os usuários da MG 841, que liga Nauarêno a

Metcês de Água Llmpa. Por essa estrada, trafegam todos o! dias ônibus escolaÍe5,

cheios de criançat pÍodutoÍes rurais, iodo e vindo de suas propriedades, caminhões

leitel.os, dentre outros usuários. O executivo municipal recebe quase quE diâríamente

reclamações de pais de alunos,5itiantes. motoristas, que relatam poteôcial peíi8g de

acldentes, Ouando egsa estradã foi traçada, não havia uma maior demanda mas

atualmente, âlém de ca.retas e caminhões, podemos veí inclusive caíÍetas bi tÍens, tri

trens, que trafegam câÍregadaí e em alta velocidade. Essa situação é de conhecimento

da AMG, do nosso amiSo aqui João Augusto, conforme vários comunirados oficiais e

extraoficiais. A estrada é est.elta, não conta com aco§tamento e não traz segurança
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aos usuários, muito embora a empresa às vezes a umidifica, esta oão está sendo

suficiente pôra mitigar os impactos negativo5 advindos da poeiía, levantãdâ pelo

tráfe8o de veículos pesados. Além de razer problemas pulmonares para quem supona

a poeirã diariamente. O àumento do tráfego é um dos impãctos mais relevantes para

nossa população, pois coloca em.isco a vida de muitas pessoar, Outro pÍoblemã que

acontêce frequentemente relacionado ao tráfego das carretas é que elas atolam no

barro, pelo tipo de vêÍculo e peso inadequãdo. E essa estradê impedindo o trânsito dos

caminhões de leitg causando prejuízo Íinanceiro pôía aqueles que não conseguem

esroar a produção ê quando as carrêtas se aproximam do perimetro urbano, elas nem

rempre utilizam o anel rodoviário, que tem cerca de 1.2 km, que foi construido com o

objetivo de desviar o tráfego de veiculos pesâdos do centro de nossa cidade, haja vista

que o tráf€go de cêrretas bi trens, tri trens pelo cêntro dâ nossa cidade, danificam a

pavimentação, a rede de esgoto e pluvial. precisamos da parceria da empresa para

resolução dos problemas do tráfego do anel rodoviário, pois quando há chuva, fica

intransitável devido ao peso das caríetas, e quando há sol, inílportável devido à

poeira. Recebemos diariamente reclamações de moradores do entorno do anel,

principalmente de famílias com crianças e idosos e enÍermos. Outro pgnto de

Íelevante importáncia que também tem que ser abordado nesta oportunidade, refeÍe-

5e aos impados sociais ê financeiros causados nos serviços públicos dê sãúde. Em

relaçâo ao atendimento médico e hospitalar, íegistr.mos no nosso hospital munacrpal

Santo Antônio, úm âumento significativo no número de consultas e proredimêntos

diversos, especialmente a pacientes provenientes da empresa AMG e terceirizados,

vindos de outros municípiot principalmente da Capelinha, que aperaÍ de pertencer ào

município de Sâo Thiago, sempre recor.em ao nosso hospital, pois Na2areno éstã mais

próxlmo do que da própria sede delet que é São Tiago. Cabe íessaltêr que vários

desses atendimentos geram além de consullas, outras despesa5, como nos casos em
que é necessário medicação, internação, examês laborato.iais, raio_x e

eletrocardiograma. Apesâr da empresa possuir médico e ambulância disponíveis no

canteiro dê obías dâ empresa, todos os casos de acident€s da mineradora e nas

estradas de acesso, chegam âo nosso hospital municipá|, bancado pelo Íecurso do
nosso povo. Rêgistram-sê âindâ ocoírências graves nas campanhàs de vãcinâção,
principalmente as de íêbre afiarela, influenzà, com o aumento da populaçâo pela
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vinda de funcionários de outras cidades para tràbalhar nãs firíhas teíceirizadâ§,

contrãtadas pela AMG. A demanda pelas uàcinas Íoi multo maioÍ que a egtimadã pôra

a população nazarenense. lsto porque não teve aqui em Nazareno, como deveria ter,

ante5 de começar essa obra de ampllação, deveíia ter tido aqui uma audjência pública,

pra poder a população e as autoÍidades terem conhecimento do impacto que gerana

aqui no nosso municipio. So nós É que sabemos o que sentirno, na nossa pele. Em

rêlação ao impacto financeiro dar despesas hosphalares. cabe registrar que os gastos

referentes à assistência hospitalar e ambulatorial parsaÍam de RS 93l.2g4,2g em zot6,
passaram pard RS 1.994.485,76 em 2017. Um âumento de mais de um milhão de reais,

de um ano para outro. o que rep.esenta mais que o dobro das despesas hospitalares

devido a esse aumento de demanda, sendo que a nossa rêceita total de CFÊM de 2017,

foi apenas de RS 838.305,77, Não deu pra bancar o aumento da nossã despesa

hospitalar. Portudo que foi exposto, fica evidente o impacto causado pelo aumento no

número de atendimentos nos serviços de saúde devido à contratãção de Íun.ionáíios

de outÍas cidades e a vinda também de seus Íamiliares. Mais um íatoÍ relevante â 5er

esclarecido nessa audiênciã públi.à está relôcionado à expectativa da construção da

seBunda planta de lítio, ou seF, da ampliação da mineradoÍa. Afirmou o presidente da

empÍesa que os planos da AMG Mineradora sào em relàção à produção de

concentrados de linintellgÍvell não ficarão restritos à primeira fase do projeto. Diantê

da alta demanda pelo metôl lítio no mundo, a empresa está desenvolvendo uma nova

etapa que contemplê a construção de uma s€gunda planta, que vaí expandir a

produção. Esta póxima êtapâ da empÍesa inclui não apenas uma nova plànta de

concentràção, Ína' há também a expansâo e a modeÍnização da atual inÍrae5tÍuturô da

emp.esa, o que vai elerr.Í a capacidâde píodutiva de [ininteligívell, Além disso, a

companhia está prevendo o desenvolvimento de uma planta química para a produção

de caÍbonato e [inlnteligível] de litio, de foÍma a dar valor ao seu p.oduto e de reduzir

os çustos da logística. Apesâr da mlneíãção concentrar a maior pane de suâ áreâ na

atuação no ôosso municipio de Natareno, de onde extrai todâ a sua produção. No livro

comemorativo, dos 100 ânos da LCM, adquirida pela AM6 em 2007, lãnçada em 2012,

não percebemos, como vocês mesmo viram lá Ílo telão, não percebemos o ínesmo
percentual em Íelação à participação do municipio.omo iôtegrante das políticas

§ocioculturais e socioambientais adotadàs pêle mineraclora. Na pátina 176, por
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erêmplo, quando fala da aplicação da cultura e educação. nào percebê-se qualquer

tipo de atuação com relaçâo ao município de Nazareno, mesmo tendo como vizinho o

povoado de Coqueiros, que conta €om 29 íamílias e muitos adolescentes. Na página

173, ao fala. de sãúde e educação, constata-se a constÍução de uma escola

fundamental no município de São Tiago. Na área de saúde, ,ixa-se paÍceria para a

const.uÉo de um posto mérrico no município de São Joào Del Rey. Conforme

podemos ver, Nazareno, mais uma veu, não é mencionada, Íica êm segundo plano_ Nas

pá8inas 170 e 772, ao lalãf' do patrimônio culturâ|, observa-se um grancle apoio

financeiro, outra vez, ao munlcípio de São João Del Rêy. Nesta área, nada tambem ao

município de Nazareno. Vale ressâltar que no município de NazaÍêno, contamos com

um coniunto paisagístico tombado pelo decÍeto 383 de Íininteligívell de agosto de

2N7, para proteç:o de duas estações ferÍoviárias, eltação Coqueiros e estação

Nazareno. O sonho era ligar aS duas estações, utililando o antito leito da estrada de

ferro, também lombado pelo decrêto. Mas ãpêsaÍ da proposta registíada pela

mineradora de 610812075, além de não restaurar a estação de Nazãreno, locatízada

ãproximadamente â 3km da mineradora, o leito foiinterditado pela mineradora AMG.

impedindo a realização do pÍoieto inicial e retiGndo o diÍeito de ir e vir de nossos

cidadãos nazarenenses e de toda a nossa região, Como podem ver, aqui em Na2areno,

o que aconteceu foi o contrário. não houve de fato o compromisso sociôl coníoíme

ocoríido nos demals municípios. Repito, mesmo extraido do nosso municlpio de

Nazareno tamanha riqueza minerôl há mais de 73 anos. (aplausos) Como

rcpresentante do povo nazareneno, linlnteligívêll relatos acímã. Desculpe gente, eu

estou perdendo o tempo, apenas para Íininteliglveu o município de Nazareno tem sido

tratado pela nos$ mineradora AMG durante todos esses 73 anos. poÍ fim, agradêço

gente, imensamente essa oportunidâde e registro a5 mlnhas boas-vindás a tod05 que

estão aquie muito obrigado. (aphusos)

ilão identlficado l: 18: 0S: - Boa noite, pessoal. GostàÍia de egradecer a presença do
público aqui e fico muito satisfeita. Não sou de Nazãreno, ninguém me conhece aqui e

fico muito satisfeita de ver um auditório assim. Vo(ês realmente se preocupam com o

futuro dâ Suô cidade- parabéns. Estou aqui como coDultora do municÍpio e Íalarei da

parte urbanística, de u5o e ocupação do solo, e so.ial, que precede a própraa Íase de
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licencíamento ambiental. Faço-me presente para discutir um viés dife.ente, que é o

convlver, que é o viver na cidade, é o que a constituição bÍàsileira chama de função

sociâl da cidãde, função social da propriedade e das empresas. Eu quero falar sobre o

que a gênte pre.isa prã viyeí bem em uma cidade.sobre quando cada um de vocêg

decidiu morar em Nauareno, quãndo decidiram construir em seus lotes. euando algum

de vocês presentes, recebeu de herança de um pai oú de uma mãe um lugar pra

moraí. Mas quero falar também sobre os amiEos do seu ÍiÍho, quê jogam bola na rua

juntos, na rua que vorês moram há muilos anos. eueÍo falar das noites Do passero,

discutindo a vida com os vizinhos, Íalando de tudo um pouco. Falo ainda daquela sua

vontade de chegaÍ o Íim de semana pâra você daÍ uma esticada até a cachoeira

próxima, parã tomaÍ aquele banho. Falo dos pais que.cordam àe quàro hoias da

manhã lá na roça pôra levar os meninos no ponto de ônibus pra vir pra cidade estudar.

Fâlo tamtÉm daquela Íábriça antiga do município ou dã própria mineraçâo, que

empregou seu avô. depois sua mâe e que é justamente aondê você orgulhosamente

tÍabãlha hoje. Pois entãq eu estou aqul paÍa falàr dâ vida da população de Nazareno,

de quem mora aqui, de quem frequenta o posto de saúde pgrque pre.isa de uma

consulta. de quem vai âo hospítal porque precisa de atendimento, de quem transata

pelas ruas da cidade, pelas estradas, neste ir e vir ininteÍrupto de quem trabalha, de

quem estuda, de quem diverte, enfim, de quem vlve. Mas vocês sabiam que â nossa

coníituição cuidou de gardntir o no!9o direito de bem viver ho local onde escolhemos
para moràr? Mas, além de morâÍ bem, é dlreito a lazer, de ir e vir na cachoeira, tem
também o direito das criançâs de êstudar, tem o direito do produtor rural dê escoãÍ
sua produção tão suada, do meu direito de vir pra cá hoie em uma estíada que me

8ãranta seturança, dos diíeito5 de todos nós de sermos atendldos no hospitâl qüando

precisamos de socorro, mas também ao direito ao emprego, que garante o nosro
sustento e da nossa famÍliã. Há também o direito do dono da rnineradorà, que aqul
hoje está representada, de desenvolver a sua atividade econômica e auíerir os lucros
de seu mérlto. É diÍeito da mineradora ter lucro, de mínerar por Dejo de suas licenças

específicât criando assim até oponunidade de emprego pàía os filhos de nossa te.ra-
Há também o direito do dono do laticínio de também exeÍcer a sua atividade, de
também aufêrir luçros, de também empíegãrgente da nossa terra, de também exercer
a sua atividade econômica. Mas como conviveÍ bêm na cidade, se todas as pessoas
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têm direito e querem exercê-los? É aí que entra uma ordêm institucional bÍasileira,

que é a garantia pelo poder público da Íunção social da cidade. lsso nada mais é do

que pensaÍ o seguinte: meu dlreito termina onde começa o Cireito do cutrc. lsso se

chama responsabilidade social e para viver bêm em uma cidade, todos nós, sem

exceção, pessoas físicâs ou jurídícas, devêmos ter responsabilidade sociel,

responsabilidãde com todos que habitam ou usam o solo de úma cidade. Sim, a AM6

têm todo o direito de exerceÍ atividade minerária dela, mas os alunos têm direato de ir

à escola, os produtorEs ruraís têm direito de escoaí sua produção pela5 estrâdas, eu

tehho o direito de vir com segurança pâr. o município, u5ando a LMG g41. Você tem

direito de não ter a tua casa rachada em função das explosões feltas pelà emprera, o

outro tem o diÍeíto de morar nas margens do ãnel rodoviário do municipio e nào

engolir um quilo de terra por dia, o laticínio, não apeoas dê Nazareno, tem o direito de

manter as suas atividades sem, por exemplo, te, que evêcuar sua próprlâ área êm

razão do perigo que as explosões feitas pela AMG aríêmessem pedrâs em seus

lêgados. Volto a dl2er, temos que buscar o bem viver da cidade, o conviver de todos da

melhor forma possível. E é isso que o estatuto das cidades, a lei 10257 de 2001,

garante quando diz que todos os impactos sociais e urbanísticos de uso e ocupação do

solo e não só os ambíentais que uma atividade provoca, devem ser âvatiados

criteÍiosamente e um estudo de impacto de vizinhança e serem mitigados ou

resolvidos, que aborde todas as questôes que envolver o bem viver na comunidade,

onde esta empresa esteja inserida. A constituição da república garante sim a liberdade

do exêrcício de atividades produtivas, entÍetanto, em contÍapa.tida, tmpõe

observância de €leveres para com a coletividade, que precisãm seÍ atendidos por

aqueles que ãuferem lucros com desempenho dessa ativjdadê. E é isro que passamos a

exigir pêra o município nesse momento. DentrÉ ãs contrapartidas muito bem definidas
pela legislação federal, encontÍa-se o custeio e [ininteligível] do plano diretoí da

cidade, assim preconitado no artigo 41, inciso 5, da lei Íederal 10257, que estabelece
que as cidades inseridas na área dê lnfluêncià de empreendimentos com atividâdes

com significativo impacto ambiental regionàl ou na.ional, devem disponibilizar

recursos técnicos e financeiÍos parâ elaboração do plano diretor como medída de

compensação a ser adotadà. Diante da tão falêde responsabilidade social que a

empresa §ustenta êfi seus §ites internacionais, e diante dos pâssivos socra,s e
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urbanísticos e uso de ocupação do 5olo, iã amplamente relatados na fala do prefeito, e

ainda diante do que preconiza as exigências da lei, nesse momento, solicitamos à

SUPRAN parâ constar como condicionantes o licenciamento ambiental ora discutido,

a5 seguintes exigência5:1) o Íinanciamênto do plano diretor e de seus instrumentos

correlatos na foíma do artigo 41, inciso t da lei federal 10257; o asíaltamento do anel

rodoviário da cidade, com 2,2km de extensão; o asÍaltamento dos 6km da LMG g4l,

que ligà a cidade ao distrito de São Tiago, Mercês de Água Limpa; a realizâção de urn

convênio de suporte êconômico no valor de cem mil reais por mês, parâ gs serviço5

públicos de urgência e emer8ência, realizados no hospital municipal de Nazareno;

Íeitura do acesro do calçamento pollédrico gue liga os povoados das estaçôes de

Nazareno e Coqueirot ambo§ lininteligívell áÍea de mineraçào; construir um espaço

multiuso em locâl seguro, em ponto mais alto da comunídade de Coqueiros, para usos

sociais e de lazer diáíios e para u5o como abrigo, no .i)so de rompimento total ou

parcial da barÍâgem, ora íequer alteame.to; avaliar e resolveÍ os dânos em todas as

unldades imobiliárias afetadas com rachaduras, em rezão das explosõei realizadàs na

minã, são muitas; manter controle diário sob.e o tráfegg de veicúlos sob a

responsabilidade da míoeradora quanto à velocidade e medidas de segurança; realiraí

compensação ambientãldentro dos limites do municipio; impedií permanentemente o

tráfego de velculos nas íuas do centro da cidade, cujo o tránsito já é proitJido;

rêvitalização do prédio da estêçâo de Nazaíeno, tombãda pelo patrimônio históÍico

culturâl municipal. Quero agràdecer a todos aqui prêsentes e passo o conteúdo

integralda minha fala às mãos do presidente da mesà, Dr. Andeíson, o representante

da SUPRAM. Agradeço a todos vocês. muito obrigõda. Íâptausos)

Í{ão id€{rtlficãdo 1:27:17: - Boa noite, Íalar um pouquinho o que nós quêíemos à

respeito do5 Impactos ambientais. Nós sabemos que toda mineradora causa impacto

ao meio ambiente e a gente quer que esses imgactos,êjam compensados na nos5a

cidade. Sabemog que a lêi permite que isso seia compensado ern qualquer locàl do

mesmo bioma, mas é justo e moíaÍ que sêia compensãdo ne nossa cidade. Exi5tem teis

que íalâín que o empreendimento deve criaÍ, implantã. unidades de conservação de
proteção integral no local do empreendlmentq dentro do nosso município. Nós

queÍemos que os danos causados que sejam compensâdo5 ãqui. SobÍe a barragem,
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mesmo sabendo que depois do a.ontecido em Mariana, a lêi ficou mais Íigida, a

fiscalização também, mas ã gente sabe que o risco existe e alnda pode a.onte.er com

a gente. Então a gente quer pedir à mineÍadora gue ela faça treinamento com a

população do entorno, o povoado de Coquelros, a população de NêzâÍeno, na cidade

Nazareno. Nossa população píecisa seÍ sinalizãda, treinada, no caso de quâlquer

problema que aconteça lá. Então nós queremos que os planos e progrãmas da

emp.esa saiam do papel. É tudo bem aírumadinho no papel, mas nós quêremos que

isso seja feito na prática. Sobre a cava, alteração dr geometria da cava, nój temos uma

preocupação com o aprofundamento, profundidade da cãva. lá da lavr3, s g gg61a

sàbe que, em algum momento, o lênçol freático vai afundar. Então nós queremos que

a AMG apresente um estudo hidrológico para nós, para â SUPRAM, e a SUPRAM já

pensando nisso, solicile também. inslra condicionantes no pÍocês5o parâ que a

população do entorno, os proprietários rurais, não venham a soÍrer com falta d,áBUa

nas nascentes dos cóíregos, porque dêpendendo da profundidadê da cava, o lenÇol

freático vai aflorar, haverá rebaixamento do lençol freático e nossas nascenres,

possivelmente, vão secar. Ehtão, isso deve seí visto previamênte. SempÍe falo que e

muito bom a gente falar de prevenção e não de remediação, então é isso que nós

queremos. Não dá pra falar. Muito obrigada, boa noite. (aplau5o5)

Sr. Anderson Ramiro Siguelra (Oiretor Jurídico -SUpnAM/Sul de Minas): _ Obrigado a

todos que antecederam â5 falas. Frjso que, à minha esguerda, na cantina do estádio,

está sendo servido um lânche. Aqueles que pretenderem fazer o uso, fiquem à

vontade. Vamos passar para a tercêiÍa etàpâ da nossa audiência pública, a qual é

constituida da oitiva dos senhores aqui prêsentes hoje. Nós chamâremos três pessoâs

de cadã vez. Essas três pessoâs terão o prazo de três minutos para estaÍem

manifestando e, em seguidâ, a mesa têm o pÍa?o dê seis minutos para estar

oportunizando uma rêsposta para aquelas solicitações. O primeiro inscrito, Ana paúla

Campos. Por gêntlleza, a senhora tem três ftinutos. Íem algum outro microfone pra

gente colocaí à disposição aqui na frente? Então vou pedir â gentilezá paía todos que

forem manifestar, em razão dela êstar sendo transmitidâ âo vivo, via web, que se faça

o uro da tribuna pâE manifestâção. Ficâ à vontade senhora, tem tÍês minutos.
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Sra. Ana Paula Campos: - Meu nome é Ana Pâula de Oliveira Campos. Eu sou vizinha

da mine.adoía, estação de Nazareno. Moro na Fazenda Boqueirão, minha casa é uma

construção antlga, data de mêados de 1913. Ela tem 105 anos. Tem arquitetr.rra tipica

e pelo valor histórico, deve ser preservada. Êla Íaz pane da história do municipio e da

história de muitas pessoas que já passaram por aquela morada, Depois de ter sido

mantida por todos esses anos, a cãsa tem sofrido com as detonações, a caSa

estÍemece, os vid.os têm sido quebrados e rachaduras estão aparecendo. Muítàs das

explosões levantam uma enorme nuvem de poeira, que invade além da côsa, toda a

pastagem, prejudicando inclusive a alimentaçâo do gado, que não gosta dê câpim

queimado. Eu tivê há ce.ca de um ano um grave problema pulmonar, cheguea a ficar

€ntubada e fui dadã como moíta- E, desdê então, eu sou proibada ao contato com a

poeira e com o fogão de lênha. O fo8ão de lenha eía o meu gÍande sonho e êu já

descartei da minha vida. Mas sobre o pó, eu não tenho controle. por isso tenho urado

uma bomba parê ajudar na minha respiração, e eu não posso conviver diaraamente

com poeirâ causada pelas atividedes da mineração. Mas lá é o meu único lugar, é o

único lugaí que eu tenho para morar- E aíeu p€rgunto: O quê que a mineradoía vai

falar para íêsolver o meu problema? porque nunca Íomos procurados pela

minerãdoÍa, O que pode ser fejto pra manutenção e píeservação da minha casa

centenária? Como que a AMG pretende resolveí esses danos? E eu dêixo àqui à mão

do presidente da mesa, as minhas falas com a foto da minha casa. MuÍto obriBàda.

(aplausos)

Sr. Andêrson RamiÍo Slqueira (Di.êtoÍ Jurídico - SUpRAM/Sul dê Minas): - poí

gentileza, Eruna JoÍdão Aguiar. Três minutos_

$a, Sruna rordão Aguiar: - Boa noite a todos. Meu nome é Bruna .lordão Aguiar, sou

moÍadora da cidade de Nãzâíeno e trabalho como enfermelrã, responsável técnica no

hospital municipal Santo Antônio, aqui em Nazareno. E eu quero Íalar e questionâr a

respeito dos riscos de aaidentes na minerãdora e sobre os atendimêntos que s gente

presta no hospital. No caso de acontecer um grande acidentê aom muitos fêridos

dentro da mina de Voltã Grande, quais tipos de atendimento a empresã estaria apta a

realizar no local? Nesse caso, para onde seriam encaminhados os acidentados?

Âcredito que, certamente, seriam encaminhados para o nosso hospital monicipal,
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como tem sido feito nesse período. Vocês acham que o hospitÀl de Nazareno merece

uma atenção e um tratàmento especial por parte da mineradora? Como o prefêito

falou, na campanha de vacina de Íebre amaÍeja, a no5sa populaçào ficou à mercê

porque grande paÍte dos emprcgãdos que vieram de fora, eles chegâram e eles Íoram

ôo posto de atendimento ântes dos moradores da cidade. Êntão, muitos moradores

ficaram sem vacinaÉo por conta disso. No p.óprio Rlma, que É disponibilizado pela

mine.adoÍa, consta a informação de que no muhicípio de Nazareno, há mais casos de

cáncer do que em outros muniçípios- Essa incidência maior de casos de cáncer está

relacionada às atividades da mineràdora? A AMG pode se empenhar para realizaÍ um

estudo a esse respeito? Essa é uma solicitação de vária Íamilias de Nazareno. E quais

os planos da mineradorã pãra resolver os impactos, esse tipo de impacto, causàdos na

área da saúde? Boa noite e obrigada. (aplausos)

Sr. AndeÍson Ramlro Slqueirã (DiretoÍ ,,urídico - SUPRAM/Sul de Minas): - Obrigâdo,

chamo CristianeÍalita da Silva. Cristiâne, três minutos.

sra. Crisüane Talita da Sllva: - Boã nolte, mêu nome é Cristianê Talita, sou presidentÊ

da associação de Coqueiros e região. A associação existe desde 2009. Durante todo

este tempo, temos tentado melhorar a vida dos moradores de Coqueiros e região. A

associação só tem I anos, mas o povoado de Coqueiros tem muito mais, certâmente

que 73 anos. Durante todo este tempo, a minêradora nlnca nos pÍocurôu de forma

objetiva para se apresentar ou apíesentaí as suas àtividàdes. Muitos dos no5sos jovens

olham para aquele cenário com olhar curioso, tão perto de nós fisicamente, mãs longe

do nosso convívio. Há uns diaj atrás, a mineradora esteve lâ, mâs Íoi a primeira vez,

tãlvez seja por cau5a da audiência pública mesmo. Já estãmos acostumados com as

explosõe§, com o vai e vem dos caminhôes e carretas, mas hoje, a no§§a preocupaçáo

é bem maior. Estãmos cqm muito mêdo da barragem que será aumentadà, não e

possivêl olhar pra ela sem pensar no desastre de MôÍiana. peÍguoto: eue garantia nos

têreÍnos, poir ela está do outro Iado do rio e o município de São Tiãgo bem Íá no atto.

Sê acontêcs alguma coisa, nó5 êstaremoS lá embaixo e isso dá muito medo. Hevêrá

um treinâmênto pâra nós para o caso de uma tragédia? Se acontecer um acidentê de
grãndes pÍoporções, o que devemos fazer? para ondê devemos ir? Nossas crianças e

nossos idosos estarão seglros? Já tem uma sirene de alerta lá? A barragem já está
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funcionando e nunca tivêmos qualquer tipo de tíeinamento de emergên€ia, porquê

nunca nos pÍocuraràm para íalar da baÍragem. Se o município não tivesse pedido essn

audiêncía públicã, como seria tratada essa questão? por que nunca houve uma

campanha envolvendo os morâdores de Coqueiros? A mineradora egtá preparada no

caso de rompimento da baíragem? E se houver uma tromba d,água lá, bem onde está

localizada, o que fàrão nes5e caso? euais os cuidados preventivos apresentados pela

mineradora para evitar o rompimento? Diante destes íatos ôaÍrados e de muatos

outÍos de cunho cultu.al e sociâ|, que não dá tempo de falâí aqui, eu pertunto: A

mineradord pode se compÍometer em compenFr a população residente no povoado

de Coqueiros pelos ruidos, pela falta de apoio cuhuíal e social, para nós que estamos

ali tão perto, pelà poeira, pelas trincas, pelã interdição do trecho da antigâ feírovta,

onde passávamos e, principalmente, pelo medo de conviver morando abaixo da

baÍragem. Gostaríamos muito que a mineradora coníruísse um centro de apoio em

local bem seguro, que pudesse ser utilizado em càso de emeÍgência num evêntual

rompameÍrto. E deixo bem claro que não àbrimor mão de receber tÍeinamenro

contínuo sobr€ como agir em casgs de urgência e emêrgêncaa. Acho necessáíio termos
um teímo de compromisso assinado. (âplausos)

Sr. Anderson Ramlro Siquelra (Oireto. ,urídlco - SUPRAM/Sul de Mlnes): _ Obrigado,

Cristiâne, Acredito que a êmpresa vai ter condições de abordar essas questôes. Vou

chamaÍ o representanie da empresa pra tentar em seis minutos, esclarecer a5 três
indagações que foram aqui ofenadas.

Sr. Jo;ro Auguío Dias slva íRepru5cntâDte/AMc): _ Boa noite, vemos âqui ás

respostas. Dona Aaa Paula, a Íespeito da casa dã senhora. Nós teÍnos o maior interesse

em Íazer as verificações, verificar o que o hosso negócio pode teÍ afetado e fazer uínas

avaliações a mais porque a nos5a linha de detonâção é o oposto da estação de

Na2areno, mas eu vejo que no dla de detonação, ã Eente pode íazer um
acompanhamento junto. Nós temos equipamento especíÍI.o, um sismógraío. que é
justamente prà veÍ o impacto da vibração. Aí pra mim vai ser um p.azêr se puder
acompanhar e nós fazêrmos esse trabalho pra identiÍicar, tá certo? porque o que foi
identillcãdo, pode t€r certeza que a minerãção vai tràbalhaÍ iunto com a senhorr, ok?
A Iruna fez uma colocação aqui muito pertinente, multo inteÍersante_ Como
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enfermeira, ela tem que preocupaf mesmo com grandes acidentês. Nós temos um

plano de emergência Bruna, que a Bente avalia diversos .enários de acidentes que

podem acontecer em uma mineração. Nós fazemos esse exercÍcio porque com base

nisso, nó5 verificamos quantas pessoas nós precisamos treinar pro caso de

emergênaia, que tipo de equipamento que nós precisamos usâr em emeígência. Entâo

assim, todos esses recursos, nós mapeâmos. E o acidente com múltiplas vitimas é um

cenário que nós avaliamos também. tá aerto? Nós avaliamos, conhecemos os íecursos

que nós temos [inintelitível] aqui, então nós temos contado pra cãsos de emergência,

nós já mapeamos todas as empresas de ambulánciã no entorno, São João Dêl Âêy,

Limeira, lavrâs, as empaesas, nós iá temos ísso tudo mapeado quê, por exemplo,

tivermos um acidente de ônibus, muita gente, então nós já temos tudo mapeado de

modo que as pessoas podem teí uma ambulância disponível e ai.iá entra o sistema

público, SAMU, pra podeÍ diÍecionar pra onde vai cada pacjente. Então assjm. é uma

preocupação nossa também, obrigado pela pergunta, €lâ é bem peÍtinente, mâs ã

Êente espera que nesse tempo todo pra não acontecer esse tipo de acidente, ma5

vamos ficar prevênido pra ele, ok? A outra pêÍgunta aqui da Íalita, nós conversamos lá

no Coqueiros, nós moíramos até um Íilminho lá de uma simulação, se romper, que e

uma possibilidade remota, mas se romper, o que pode acontecer? Mas eu vou pedir

pro engenheirô Paulo, elê tem informação mais dêtelhada e vâi falar sobíe o plano de

ação emeígencial de barragem de mineração, que é uma questão lêgâ1, que nós

também temos aquí e todos os pÍocetsos de segurança que eltão envolvidos, porque

depois que ocorreu aquele acidente, a preocupação é gêrà1, é geral. Assim, a nossa

barratem, no dia que cheÉar na cotã máxima, tiver cheia, vai seí 7% da mjneração de

Mâriana, fora o matêrial que é muito diÍerente. Mas é bom. o paulo vai detâlhar mêis

âqui.

Sr. Pãulo (Engênheiro/AMc): - Tãljta, boa noite. Na oportunidâde que a gente discutir.l

um pouco sobre uma simulação de rompimento, vou responde., anotei ãlgumas

questôes que você.olocou. onde você falá sobre o primeiro plano. Existe um plano.

existe uma portaria vigente pía isso, é â 70389 dâ Agência Nacionãl de Minerãção, é

I nefu que seria o ritual pra 5e fazer um plano e as medidas de controle para serêm

tomadas- SobÍe o treinamento questionado, nós também apresentêmos na
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oportunidade que tivemosjuntos, não foitreinado ãinda porque no momento não tem

com base nos estudos, a mancha, numa slmulação hipotética, ela não atinge o distrito

de Coqueiros, então não tem quisto pra nenhuma bÊnfeitoria para cota ho.ie, por isso

não houve o trelnamênto prâ comunidade específica. Em momento oportuno, calo

seja recessário, vai houver um treinamento sim, aí sim terá siaenes, pontos de

encontÍos em caso de uÍna hipotéticâ ruptura que atinge, que possa atihgir o djírito
de vocês. Lembrando que, essê tipo de treÍnamento será Íeito em três etapas, uma em

20191 outra 21 e a última em 2024. O gue a lei pede é que no momento oportuno de

operdção desses alteâmentos, ap.esente um plano à comunidàde. O nosso plano, hoje

ele está disponível tanto no municlpio como nas defesas civis aqui da regiâo e na

prefeitura, tanto de Nazareno como de São Tiago. Espero que tenha esclarecido,

qualqueÍ dúvida, você pode mê procurar depois que eu tento esalarecer novamente,

tá bom? {aplausos)

Sr. Andêrson Ramlro Siquelra (Diretor Juídi.o - SUpRÂM/Sul de Minas): - Em

sequência, teremos mâi5 três blocos de, mais um bloco com três questionamentos.

Châmo a senhora l(elly Cunhê Neves parà a suâ manifestação. Tem três minutos.

sra, l(elly Cunhâ ileyes: - Boa no,te a todos, meu nome é Kelly, êu sou êngenhÊjra de

produção e logística, e acho essa audiência pública uma oportunidade úníca que a

população tem pra dialogâr com a empresa sobre as nossas demandas atuais. Nós

sabemos que projetos dê altêamento de barragem dê rejeato, pilha de esterit,

alteração geometrica de cava,5ão projêtos dê rotina dentro de mineração, entrerônto,

as atividades da empÍesa, elas são ininterruptas. Hoje. dentro de toda a cadeia

logística, desde os stakeholders atÉ os cliente§, existe uma exi8ência dê açôes de

responsabilidades sociais corporativas majs efetivas e duràdouras que possam ser

mensuradas atrdvés de indicãdores econômicos e socioambientais. Em 2009, a ALCOA,

através do projetq de lurlti sustentável, já buscava o desenvolvimento re8,onat,

identificando as aspiraçôes da próp.ia comunidade de Juriti. Atuelmente. a Anglo
América, em parceira com a UFV, pretende âbrir um polo da univeÍsldadê em

Conceição do Mãto Dentro, a lininteligível] oferece bolsas de capacitação da mão dê

obra local. Íodas essas êmpÍêsâs de grande porte multinacionajs como â AM6. Em

contrâpartida, em cerca de 70 anos de AMG, a comunidade locâl tem tido behefacios
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Ínrimos, pequeno§ sociais em Íelação a empresas do mesmo pone em outras

comunldades. Éssas açôes da AMG não alcançam a teÍça paíte da comunidade

economlcamentê âtiva, Íendo em vlstá tudo isso, Como que a empresa pode contribuír

para alcançaÍ indicadoÍes de desenvolvimento sustentável efêtivo que atenda à

demanda da comunidade de Nazareno, tão píeteÍida nesses setenta anos de AMG?

(aplauso5)

Sr. Andêrson Ramiro Siquelía (DiretoÍ lurÍdlco - SUpRAM/sul de Miner): - Obrigado,

peço que o Domintos sávio venha fa:er sua maniÍestaçâo. O senhor tem três minutos.

Senhor Domíngos, peço a gentíle2a que íale bem próximo do micÍofone, está sendo

Sravado e está sendo transmitido yia web. Antes da fala do senhoÍ, também peço para

todos aqueles presentes dêntÍo do auditório que tentem Íazêí o márimo de silêncio

pra que não tenhamos ruídos junto ao microfone, e possamos enteôder com maror

qualldade, obrigado. Senhor Domingos, três minutos.

SÍ. Dominto3 Sáüo da Costa: - Meu nome é Domingos Sávio da Costa, represento a

asociação de moradorês do bairro Rosárao. Gostaria de falar sobre a especulação

imobiliária, expectativa de emprego, criada com a pos5ível coostrução da ,egundà

etapa, da segunda planta, como alguns dlzem. Aqul, em Nauareno, não se fala outÍa

coisa, tá todo mundo esperando, saiu até em jornais, na midia. Íem gente que yêro

Íabalhar na prlmeiÍa planta que nem foi embord da cidade, esperando paía tíabalhar

no\ramerte. E o que acontece? Tem pessoas que estão até levantândo empréstimos

para construir, visando a expêctativa que têm de várias pessoas chegando na cidade

para es5a se8unda planta. Com isrq muitas casas que ate iá tinham sido alugadas para

a primeira planta, estão Íechadas pelos p.oprietários, esperando parà alugâí po. um

preço maior, E isso elevou muito o valor do alutuel no município, inclusive o assunto

pÍincipal nô cidade no momento é que serão em toÍno de duas mil contrataçõês. Aí eu

pergunto: É vêrdade ou mentira? Gostaria de sabeí e quando começará essa nova

etapa, se for aconteceí. (aplausor)

S{'. AndêÍson Ramlro Sigueira (Oiretor lurídi.o - SUpRAM/Sul de Minas): _ ObriBado,

o chamo Sílvio Federach,



Sr. glvio FedeÍich: - Boa noite, sou sílvio Federich, .eprêsentante legal da eueiios

Finos lndústria de LaticÍnio, vizinho de cerca da AMG, na mina Votta Grande. Nossa

atividade leiteira necegsita de recurso natural em abundància, áBUa pro boi em

quãntidade, PÍecisamos de um teíreno §eguro? estável, prâ termos nossa estrutura

predial pÍotegida e â segurança dos nossgr colaboradores. precisamos desses três

tripés parà podermos funcionar. Convivemos (om a mineradoía já há quase dez anos,

quando viemos pra cá investir e nesses últimos anos, em especial, nêsses últimos

meset a convivên€ia tem se tomado insustentáyel por esses três pontos não estarem

sendo asseguíados. Não temos água de qualidade, aliát não temos áEua. O córíego

que nos alimentava fârtamente há 10 ànos quando viemos, iá quase não êxiste.

Precisamos comprar caminhõ€s pipa pra poder produzir ou higiehlzaÍ. Foi prometido

um poço, que e5tá devidamente autorizado e nâo tem diálogo sobÍe isso. Desde 2014,

eíamos tendo rachaduras e, nesse mês de setembro de 2019, tivemos parte da nossa

indústria inteÍditãda por nós mesmos por peri8o de dêsabamento pelas Íachaduras

aqui constadas no anexo e nas imagens. tizemos todas as obras e não tivemos daálogo

e nem apoio. Fizemos as obras preocupados com o nosso negócio e com a segurança

de nossos colaboÍadores. Como não vou poder citar todos os pontos aqui que nos têm

atingido, eu peço constaí aqui, oÍicialmente, todo esse registro que eu venho fa-teí

com esse relôto e também €om fotos e imagens das rachaduÍas, das triôaa§ €normes,

dos tÍemores, dos incômodot da falta de re.ursoi naturais pÍa produalrfios.

RegistÍamos todas as imagens das obras que Íizemos, dos danos que loram causados e

do pÍoblemô do recuEo hldrico. Agradeço ã oportunidade ao municipio de Nazôreno

pra poder oficializaÍ agui toda a no55a dificuldâde e não vãmos sair do município,

vamos lutar pelo nosso direito dê crêscer. Obrigado. (aplausos)

Sr. Andersoi RamiÍo Slquêira (Dlretor JurÍdico - SUpÂÂM/Sul de Minas): _ ObrjSado,

Frederich. Chamo ê empresa pra manifestação. Tem seis minutos pra tentar esclaÍecer

as trâs questões indagadas.

Sr. João Augusto Dlãs glrra ÍRepregentantê/AMc}: " Vamos responder aqui. primeiro

Íoi a (elly que perguntou- Até um prazer rever você, (elly. A Kelly falou aqui. elã é
entenheiía de píodução. ela tez parte do nosso programa de estagiário, inrlusive tez

estáEio na minha áÍeâ. Foi um prdler revê_la. Kelly, você está per8untando uín pouco
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sobre a questão de mào de obra.

humanos, a rhâís Guedes, pÍa ," .jil; Tj",l:l,", ,: ril;:";:"::
íalâr um pouco sobre mão de obrâ loaal. pro seu Domingos, elê feu questionamêoto ejá foi apresentado ãqu, essa questão, da época da inauguíação dá ptantâ de
espudomêIio. foi muito comentado a ampliaçâo ê reâlmente esse era o moftento
daquela hora, aquela hora era a expanrão, eÍà ir em Írente, tá certo? Mas a empresa,
ela segue a tendência de meÍcâdo, então outra planta pra expandir o espudomênio,
vai ter expansão de espudomênlo cômo foi fàlado no dià dâ inâuguraçâo, el, não vai
têr no momento porque é fato, é 5ó entrãr na intêínet e ver o preçg do lítio. ele nào
está dentro do que a êmpresa esperava, mas a empresa, ela não para de estudâr ê
verificar oportunidades. E ela êstá Íazendo eíudo de viabilidade pâra outro tipo de
material, ela pode tÍabalhaÍ e pode vir a ter outra plântâ, mas quando chegâr à essa
conclusão, porgue hoje tá na fãse de estudo, nós vamos Íazer esse comunicac,o. Com
.elação ao Sílvio, norso vizinho mâis próximo lá, nós também sofrêmos um pouco com
o volume de águas, Sílvio. erJe nós somos vizinhos, eu tenho ufi poço do lâdo
também, então têm ve?es, principarmente no periodo de seca, a gentê sofre muito,
baixa rio, baixa o nosso poço, então vorume de água é rêarmente uma coisa que nos
afeta' E com reração à quarídade, nós identificamos recehtemente umâ a,teraÇão nessa
quâlidade, quQ semprê atendeu a todo5 05 padrões, monitorêmos o rio MontantÊ e
Jusante, o rio também mantém ã sua qualidade, mas preocupado com isso, pena que o
César não tá aqui, não está aqui ao lado, mas eu e o paulo Íomos até à SUPRAM.
conversamos com a SUPRAM,já pegaínos orientaçâo té.nica eiá estamos trabalhando
pta poder pesquisar e entender o quê está acontecendo porque ã plantajá fúnciona há
muito tempo, a mina já funciona há muito tempo ê foi identiíicado um fato agora_ Êu
vou pedir â TaÍs então pra completar essa rêsposta, por fâvoí. (aplausosl

Srd. Taís Guedes (Gerente ne.ursos Hqmanos/AMGI: - Boà noite, gente_ Meu nome e
Tais, eu sou gerente de rêcursos humanos do grupo AMG no Brasil. Kelly, agradeço a
lua pergunta e seus comeõtários. Como o]oão já disse, a Kelly iá tevê a oportunjdade
dê estãr com a gente, no nosso progrãma de estágio dent.o da AMG, é uma
dêmonstração da nossa priorização de mão de obra local. É valor dã AMG priorizar ê
fazer contEtãçôes dentro da região que a Bente tá inserida. Nós mostramos isso na
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apresentação do João Augusto e dois terços da nossa mão de obrâ. elô é mão de obra

local. Além disso ser yalor paÍa a AMG, é também umâ exitência nossa pras no5sâs

contratadas. Nós tivemos receotemente um pÍo.ieto, o Sp1, e essa mão de obra que

trabalhou no SP1, ela fol predominantemente local. Nos primeiros meses da obrã, 90%

dessa mão de obra en da cidade de NazaÍeno. No decorrer e no final da obrâ, Íoi
necessátio a contÍatação de mão de obra mais especializada e com isso, a gente teve

mão de obrà vinda dê fora, mas esse percentual foi bairo. No total do téÍmino da obÍa,
a gente teve 50% de mão de obra da re8ião, sendo que no5 primeiros

empreendimentos, a gente têve gO% dessa mão de obra local. Nó5, enquânto AMG,

estàmos dispostot estamos com os cânais abertos prir entender como que ã gente
pode contribulr com o desênvolümento loEal. Nós citàmos àqui algumô5 iniciativas e

continuamos abêrtos pra que a gente possã promover outras.iunto ao município,

esfado e outras demandas que aparecerem. Muito obrigada. (aplausos)

Sr. Andersoo Ramlro Siqu€lra (DlÍetqr Jsídi@ - sUpRAM/Sül de Mínarlr _ Obrigado,

dando continuidade ao terceiro bioco, chamo o senhoÍ.losé João pereira Neto paÍa ã
manifestação em três minutos. Senhor João, por gentilêza, tàle bem próximo do
microfone pra que todos tênham (rmp.eensâo adequada.

Sr. Josájoâo PêreiÍa Í{eto: - Aqui é o seguinte, como já repetiu váÍia vezes ai, 40% da
população de Nazâ.eno, no final a8o.a do tempo, todos. a maioí pane, mofferam, já

adoecerãm e mo.rêaam com problema de cáncer. Então eu penso, do meu ponto de
vista, o meio ambiente ê o legislativo, gue é o! veíeadores, elÊs têm mai5 condições de
trabalhar em coniunto e fiscâlizar essã parte, que o prefeito não tem tempo, mas tem
que ser a câmara municipal e o m€io ômbiente, pgrque isso tá muito agravante na

nossa cidàde. E agoía o outro ponto é o seguinte: até nem ríe declarei aqui, eu chamo
João Pereirã Neto, conhecido como João do Carlo, entâo é o seguinte: Sou morador
da zona rural, que tica ao lado da rodovia MG 332, que liga Nazareno a BR 265, Desde
quando a AMG começou a ampliar a empresa, o movimênto dessâ rodovia aumentou
bastante, muito mesmo, com fluxo de carretar, bi tíens e tri trens, e com isso, nossa
rodoúa já tem mais de quarenta anos que não possui esse movimento, a êstrúturii
adequada pra tânto movimento de caÍretas e carros, não tem acostamento e muttas
caraetas estão fechando as curyas e causando grandes acidentes, po, não têr espaço
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para os outros vêlculos, as curvas são todas fechadas. Então, na realidâde, tem que

entrar em contato com o governo egtadual e a AMG pegar e pedir pÍa poder ãbíir as

êstradas poígue senão vai che8aÍ num ponto que vai ter que Íazeí barricada e deixar

nem as câ.retas transitar, vâi chêgar num ponto que senão a cidade fica sem {.--),

quando vai passar o ônibu9 os moradores tudo correndo risco. Êntão eu sei que a

manutenção dessa rodovia pertenc€ ao estado, ma5 antes não havia tanto movimento

como agora. Eu Sostaria de sãber se à empresà AMG poderia intervir ao estado ou

ajudaÍ para Eue possa estruturar a rodovia, para a seguÍança dos nazaÍenenses e

viã.ianter que passam por ali, porque do jeito que está, vai acabar acontecendo fazer

uma banicade, a cãrreta vai vir carregada e voltaí vâzia lá no trevo de Nazareno,

fecha. o trânsito, que nâg tem condições d€ continuar ãssim, que a estrada é estíeita e

não câbe esse linintêli8ível] dê caminhõ€s, de cârretâ. Muito obrigado. (aplausos)

sr. Anderson RamlÍo §iquelIa (olÍetor JuÍÍdlco - SUPRAM/5u| de Minasl: - obragàdo

seu João, quer deixàr comigo seu roão? Chamo agora a senhora Luana Cláudia da Silva.

9a. luana Clátdia da Silya: - Boa noite, meu nome é Luana, eu sou funcionáíiâ dâs

Oueiios tinos, .omo já disse o Silvio, eu sou virinha, vizinha de cerca e eu moro muito

próximo do locrl de detonação, então, tem muitas rachadurôs na minha casa. Eu não

sel quando vai ter detonação, que a AMG nunca entíou em contato comigo pra poder

falar os dias corretos, horário, entâo, eu nunca sel quandg eles vão me tiraÍ de lá. Eu

qleíia sabeÍ que métodos a ÀMG pode estaÍ tomando pÍa poder ter um contato mais

próximo comigo, porquê às vezes eu tô Íazendo janta, às veres eu tô tomando um

banho, tenho que salr de casa poí causa da detonação, entendeu? E como ficaria a

ca§a. porque tem muita rachadura e à9 vezêg, quando está fora de Íisco, o tremor é

muito forte. Então assim, a Bente che8a a ter um certo receio de fi€ar dentro de casa.

Era só a minha dúvida, queria saber guais são 05 métodos que você pode tá toÍnando,

mais para a minha segurança mesmo. Obrigãda. (aplâusos)

Sr. AndeÍson Râmlro §iqueira (Diretor Jurídico - SUPRAM/SUI de Minas): - ObÍigado

O pÍóxlmo da lista é Gilbrên. mas está anotado que houve ã dêsistência. Gostana de

confirmar a desistência da íala pelo senhor Gilbran. Confirmado, passamos parã o

outro lntêressâdo, o senhôr Luciano H€itor, por gentilezã- luciaôo Heitoí FêrreiÍa.
o
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Sr. Luciano Hêltor FeÍrelra: - Boa nolte, me chamo Luciano, moro nas imedaações do

anel rodoviário. E vocês molham o chão lá de manhã e à tarde, ió que o restante do

tempo, fica muito empgeiGdo e agora com a chuva, só baÍo. quero saber de vocês se

tem algum projeto para resolver essa questão, já que a maioria dos veiculos que lá

trafegam, são a se.viço da AMG. Muito ob.lgado. (aplausos)

S.. Andêrson Ramlro Siquehà ÍOtretor .tuddlco - SUpRÂM/Sul de Minas); - Obrigado,

Luciano, Chamo o representante da empÍe5a pÍa mãnifestação porcejs minutos.

Sr. ,oão Augudo Dlas Silva (Represêntante/AMc,: - lose João, na hora que o senhoÍ

passou aqui, eu comeírtei com o senhoÍ se essa rodovia f32, se tem realmente

dificuldade de localiuar, mas. fala do 5enhor e muito inteíessante quando fala ern

termos de contato com o governo para melhorar a est.ada. porque a ejtrada aqul nã

nossa região é estrada estadual ê a gente faz muito disso, de chegar e pedir ao OR, d€

usar muito bem o DR e temos que ser educadot ter mlis recurso pra nó5, pra poder

ceder pra nós, o DR não tem, tá certo? Agora, contar com o goveíno, a gente se

mantém à disposição, nós temos inteÍesse em voltar lá, inclusave foi num contato

desse do govemo que eu fiquel conhecendo o Zé Hêitor, na época êle não era nem

prefêito. Eu Íiquei conhecendo ele quando eu fui participaÍ dê uma reuniâo, eu, o

Fabiano e o prefeho Zé Heitor, participamos de uma reunião no DR lá em Beio

Horizonte pra providenciar o âsf8ltamento da g41, Então eu vejo pelo que eu tô
sentindo aqui do que já foi comertado, acho que tá na hord talvez a gente voltaÍ lá,

com o prefeito Zé Heitor, tàlvez o prefeito Denilson também, fazer outío mut,rão lá

prà ver o quê que o governo pode fazer p.a nos ajudar em termos de manutenção de

êstrada. A Luanà, o seguinte Luana, o nosso horário de detonação ó um horáÍro

padronizado, tá ce.to? É um horário padÍonirado, às 17:30 e 5empre ocoÍre nerse

horário, que é o horário guê encerra o expediente da empresa, sai todo mundo, então

gê.a mêis segu.ança. E nós têmos placas instaladas na portaria da emp.esa, lá perto do
leticÍnio mesmo tem uma placâ. O dia que tem detonação, ã pessoa vai Iá e preenche a

placa, informando o diã que tem. lnÍoíma logo de manhã ê o lininreligívell é 17:30.

Então esse é o horário, você pode Íicar tranquila quê vai ser nesse horário e nós ainda

perçorremot a gerrte percorre os locaij pra poder alenar às pessoas. AgoÍà, com

relação à rachaduía, eu tô vendo aqui, eu vou fazeÍ até uma attude mais gerat, com

o



relâção à rachadura, eu vejo que a gente podê fa?er um novo levantamento porque

nós ãcompanhamos com esse sismógraÍo, ma5 acho que é importante a gentê fazer

um novo leyantamento Seral porque no passado, nós tivemos esse tipo de problêia lá

no Minas Brasil, que é uma comunidade bem em frente à mina e nós operávamos um

corpo bem a frente do Minas Brasil ê fomos lá, identificamos e vimos. e todos aqueles

locais que nós vÍamos que afeta, que erd afetado pela vibràção. pela detonação, nós

fomos lá e coríigimos todar as ca5a5, então nós não tÍvemos problema. Âcho quê nós

vamos fazet, vou colocar aqui pía gente fazer um outro levantamento geral e ai ter

uma tranquilidade maior e conversar com cada um. com cada proprietáaio que tenha

esse tipo de calocação. Lucieno, a sua questão ertá envolvida na que eu respondi

também, essa melhora no anel, é umã luÍâ prà nós, hós estamos sempre ãla no anel

colocando mâterial, iá gaíamos quatro milhõês ê meio de material, mão de obra,

máquina, pra recuperar essa rodovia, principalmente esse trecho não asfaltado. O DR,

toda ve2 que nó5 procuramos o DR, nos atende muito bem, mas não tem íecurso, ele3

não têm máquina. Por últímo agora, está nos erudândo muito, estão mandando um

engenheiro pra nos ajudar a daa orientação porque nó5lazemot os nossos operãdores

de máquinas, quem tá trabalhando ali,5âo pessoas que sabem trabalhar no ritmo de

míneração e não de estrada. Pegar uma linteligivel] para trabâlhar dentro de uma

minÊÍação é uma coisa, na estíada, é outra. Então DR, gentilmente, está cedendo um

engenheiro pra nos ajudar a manter a qualidade, tá certo? É Íuim, ê ruim, mas é o

melhor resukãdo que nós conreguimos, Eín 2072, â 841, ela Íoi dividida ao mero, a

chuva levou. Aquelê tíecho que tá sem asfalto lá, parâ quem vai até a mína, Íoi

removido totalmente, ã chuva levou a estrada. E quem recompôs aquela estrada foi ã

AMG, máquinas da AMG, material da AMG, gente da AMG. nó5 que fomos lá e

recompomos a estrada, de modo ã facilitar o nosso tránsito e lógico, o tránsito de

todos os munícipes que passam pela região. Então a preocupação da estradâ é nossa.

nós também temos muita pÍeocupação. Preíeito Zé Heitor já me Íalou no whatsapp

aqui, Sempíe manda um whatsapp, "Oh, João, tem uma carreta àgarráda,,_ Eu. nà

mesma horc, aciono, o pessoalvâi lá e põe máquina, a gente tenta Íemover pra liberar

o trânsito na 841, mas realmente tá na hora de voltar no governo e pedir prâ êle para

nos aiudar e acaba.o asÍalto dessa estrada. (ãplâusos)
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5r. Anderson Ramiro Siqueira (Diretor lurldico - SUPRAM/SuI de Minas): - Dando

início ao quarto bloco, chamo o Senhor Marcos Faria pârê a sua fala.

Sr. Marcos Fada: - Boa noite, eu sou lá da Minas Brasil, presidente da associação da

Mlnas Brasil, eu vim âqui agÍadecer à AMG poÍ êxastir lá nã nossa íegião.lá pensou a

nossa região sem a AM6, o que seÍia? O que seria a nossa região sem a AMG? A AMG

pÍâ nós é tudo, o trabalho social muito bem feito, várias coisas, mas a gente teve

diálogo, procurar eles, nos atende todo dia, todo dia bem, nuncà deixou nós nâ mão_ E

eu queÍia saber se não sair a licença, o que seria da empíesa ê do pessoal da reglão,

dos 66% da região, o que seria deles? Eu âcho muitas coisas cêrtat mas a AM6 hoie,

se sâir da noesa região, ho.ie nó5 tá contra, todo lugar é de5emprego, aqui é êrnprego.

lodo dia você vai lá, é gente de Nazareno, váÍios, todo lugar é 15, é 20, á 30, toda

semana gente entrando, toda semana gente entrãndo. Então, eu venho agradecer à

AMG por existir na nossa região, poíque nossa regiãô sem a AMG, o que serja? O que

serla de São Tiago, o que seria de Na2areno, Miíar Brasil. a estâção, o que seria?

Gente, pensa. a AMG hoje, ela é tudo, fàita diálogo, vamo5 conversàr. Chama eles,

todos atendêm, todos lá atende. É isso loão, muito obrigado. (aplausos)

Sr. Andêrson Ramiro SiqueiÍa {Dirêtor Jurídi.o - SUpRAM,/Sul de Minas): - Senhor

CaÍlos Henrique Santana, por gentile?a.

Sr. Carlos Henrique Sântana: - Boa noite a todos, meu nome é Carlos H€nrique, 5ou

advogado, ronsultor público. E venho expoÍ a todo mundo, frente a tudo o que foi

exposto pêlo prefeito sobrê os problemas na ampliação da mina, ãumento de

despe5as, tudo foi exposto de Íorma lúcída e coerentÉ, mas também nós têrnos que

analisar o aumento dã receità tributária do municÍpio. O ISS, que foi êxposto pelo João.

no ano de 2012 ele foi recolhido sô da parte da mineradora dojs milhões e quinhentos

mil reêis. No ano de 2018 até o momênto, quatro milhões e meio. Aí eu pergunto: a

mineradora sabe em percentuâl qual é o percentual de imposto recolhido diretamentê

ao município? Qual o seu percentual dã receita municipal? E outro, a administração lá
procurou a empresa no intuíto de estruturar um plano indústrial para áumentâr os

postos de tÍabalho e com is9o, enÍiquecer ã rêgião. porque nós sâb€mos que as

neces§idades são ilimitadãs, mês os recurso5 são limitados, então são multâs

necessidades prâ ficaí nâ mão de uma empresa só. Então hós temos que aumentãr
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esse polo industrial- Então ocorrêu essa procurã pêlâ administràção pública para

aumentar o polo indurtrial por meio de um incentivo públiqo? Obrigado. (aplausos)

Sr. Anderson R.miro Siqueira (DiretoÍ JurÍdico - SUPRÂM/5UI de Minas): - ObriBado,

chamoJúnlor de Faria Silva. Três minutos, .lúnior.

SÍ. ,únior de faria Silva: - Boa noite, meu nome é Júnior, vou fãzer uma única

pergunta: Como a empresa dá trabalho para âs pessoas da íegião? Obrigado.

{aplausos}

SÍ. Anderson Ramiro Siqueira {Oiretor Jurídico - SUPRAM/SU| de Minas)r - Obr;gado,

JúnioÍ. Passo para â empresa. A empresa tem seis minutos para as considerêçôes.

Sr.loão Augusto Dlãs Silva (Reprerentante/AMc): - Bem, Íespondêr âqui ao sênhor

Marcos taria. Marcos, Muito obrigado pelas pâlãvras aqui pelo tÍabalho da AMG, mas

o que eu.iá vi aqui âté o momento, que realmente a empaesa desenvolve um bom

tíabalho, mas o trabalho de comunicação dela não está bom. Eu acho que nós temos

que melhorar essa árêa de comunicação e mesmo participação, paà Bente poder

divulgaÍ melhor e também aumentar o escopo do tÍabalho social- Agora, se a licença

não sait a noticia é muito triste, a notícia é muito triíe. Falamos aqui que nós temos

cerca de mil empregados pÍópÍios e contratados, se eu considerar que rada um tem

mais três dependentes, vão ser quatro mil pessoas afetadas. Mas êu âcho que não é

por aL eu âcho que ôssim, os trabalhos que nós vamos fazer como aliêamento dÊ

barragem, expansão de pllha e mudança da geometÍia dâ cava, são atividâdes que nós

fazemos já com rotina, há multo tempo. Temos a gestão desse processo, então eu

acho que ambientalmente o procêsso é muito seguro e adequado. Mas estêmos

dentro do pÍocesso e pra renovação- 8em, o Cãrlo5 Henrique fàlou aqui de aumento de

Íeceita, tem que recuperar o gráÍico aqui, que eu não constto gravar número não, mas

Íealmente o aumento dê receita nos últimos anos foi considerável. euando a gente

fala de imposto, imposto não, de arrecadação, de CÊEM, de tSS. são números aqur que

eu usei, são números da AMG, que ela íetirou das guias de recolhimento. Se você ver

2014 até outubro de 2018, a arrecadação aumentou bastante. di8amos â mais de seis

milhões, só no ano de 2018, tá certo? No ano de 2017, foi um pouco mãis de três

milhõet entre CFEM e lSS, em Nâ2âíeno- Então, âumento de recêita realmente, ele
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acontece, é real, mas eu não seitê responder o percentual, tá ceno, o quê que a nossa

empresa representa no munícipio em perÊentual em termos de arrecadaÉo. O Senhor

prefeito poderia nos ajudar? A pergunta que foi feitâ é qual percentual, o quanto

representa o peícentual que a AMG arrecâdá no munlcÍpio, que ela colo(a nos cofres

públicos, eu tô Íalando que ano passado Íoi pouco mais de três milhôes e esse ano, nós

iá ultrapassamos sêis milhões. Qual peÍcentualque isso Íepresenta nâ arrecadação do

município? Poderia nos ajudar?

Sr, JosÉ Hehor GuimaÍães de carvalho (Preteito - Nazarênol: - Em termo de

peÍcentual, eu fico te devendo. 5ó que te falo o seguinte: esse aumento de receita que

estão dizendo aí, é de lSS. Ê lSS, quem pa8a o ISS não é a AMG, os terceirizados, são as

pessoas píêstadoras de serviço. E pode ver gue no caso CFEM, que É a mineradorÀ qúe

paga, elâ, no ano de 2017. ôão deu nem pra pagar o impacto que teve no hospitâl

municipal, que hospital municipal nosso, nós gastamos 32,59% do nosso FPN, dâ nossâ

dêspêsa, com nosso hospital municípal. (ãplausos)

Sr. João Augusto Dias Silva (Representantê/AMc): - Obrigado pela rêsposti, mas

chegou aqui pÍâ mim, quê de acordo com o Tribunal dê Contâs dâ União, são 94%. A

nossa arrecadação representa 94% da arÍecadação do município, tá certo?

Sr. José Hêitor Guimarães dê Carvalho (PrêÍêito - Nazareno): - Essa informação sua tá

mesma coisa quê solicitamos dos funcionários que dizem que é de Nazareno e que

vocês não quiseram mándar. lsso aíé mentira. (aplausos)

Sr. João Autusto Dias Silva {Representântê/AMG): - Gente, Êu 5ó vou completar aquj

a fala do pÍefeito porque ele fez uma solicitação pra nós, pedindo nome, endereço, de

todas as pessoas que são de Nazareno, mas nós não podêmôs passar esse tipo dê

informação. Nós temos urn código de conduta compliance, inÍormação de empregado

nosso é informação dê empreBado nosso, nós não liberamos nenhum tipo de

informação. Por isso, inÍelizmente, eu não pude âtender o senhoí prefeito. Nós não

podemos poíque dado conÍidêncial de empÍegado, endereço, dado de empregado,

nós não podemos passar. lnÍelizmente, nós fi€amos devendo esse tipo de informâção.

Sr. Anderson Ramiro Siqueira (Dlretor Jurídico - SUpRÀM/Sul de Minas): - Vãmos dar

continuidade (...).
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§r. roão Augusto Dlas Silva (Representante/AMc): - Eu peço só um minuto porque

têm outaa parte tãmbém.

Sr. Ande6on Ramiro Siqueira (DiretoÍ JurÍdiro - SUpRAM/Sul de Minarlr - A que5tâo

é que os blocos, êles seguem dessâ mãneira. Posteriormênte, teremos dez íninutos

para manifestação Íinal paru cada empreendedor. Pelo que íoi dito pelo César, que

assessorou a presidência na minhâ âusência, foi chamado por você metmo a falã do

prefeito, por i5so que Íoi oportunizado â Íala. Não há nesse momento esse tipo de

diáloÊo voltado. Retoínahdo ao quinto bloco, chama.emos o senhor Carlos Heníiquê

para manifestâção. Você tem tÍês minutos.

SÍ. Carlos Hcníquê: - Eoa noite a todos e a todos, venho hoje representar uma parcela

importante da população de Nazareno, através da escola dê ensino té.naco Cãrvalho

Quiarino. Ercola que está sólida e concreta em nosso município há doze anos,

formando proÍissionais altamente pÍeparados e capacitados com os melhoÍes

professores da região, onde já se formaram bem mais de duzentos profissionars

técnicos em administíação, sêgurança do trabalho e enfêrmagÉm. Gostaria de realjzar

algumas observações, reinvindicações para nossa socaedade Nazarinense, que,

atualmente, é considêrâda despreparada aos olhos de uma multinâcional.

Multinacionãl esta quê investe 650 milhôes de reais no pÍojêto títio, qúê nos dois

últimos anos investiram ce.ca de 800 milhôes de íeais na empíesa. ls5o segundo o CEO

da empresa no Brãsil, o Senhoí Fabiano Coía, em uma entÍevista no jornal O Íempo,

na data de 77105/2018. [ssa pâÍcela da sociedade a qual me refiro é os jovên5 e

adultos economicàmente ativos em nosso município. sendo consjdeÍada a rnatofla

cârente financeiramente para investir em 5ua formàção proíissional, O interesse

sempre foi grande, mas para que adquir. formação edu.acional, esta população terià

gue sâÊÍificar as prioridades cotidiânas básicas. Diante do exposto, vem meus

questionamentos: Por que ã AMG não procura celebrar paíceria econômica com a

escola técnica de Nazareno paÍa a criâção de um programa de bolsâs êstudantjs para ã

população carente do município? Tem muitos interessados nos cursos, que nào

conseguem paEe. mensalidade. Segundo, por que a AMG, através deste programa dê

bolsas gratuitas para a população de Nazareno, não se interessa em absorveí essa mào

de obra qualificada, forÍÍada cofi seus rêcuÍsos e aumenta a empregabilidade, dando
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preferência para os nazarenenses- Terceiro, por que a AMG não assina um convÉnio de

estágio prà dar continuidade à implantação do curso técnico em mineÍação. porque a

secretaria de educação do estado obriga a gente a apresentar esse dor.lmento pra

criação do mesmo. Falta apenas esse documento paía a escola dar coôtinuidade. E por

que a AMG não aproxima da escola pra poder indicar quais cursos queiram que a

escola oferte para êtender às suas necessidades. Enfutizo ainda por que a AMG não se

aproximâ da população de Nãzareno, no campo da educação e forma parce.ia com a

instituição de ensino de Nazareno, para não ter desculpa de não ter mão de obra

qualiíicada e dar oportunidadê para esses formados. Estas observâçõês ôbrem €spaço

para discussâo para melhotiâ da quantidàde dê empregos e distribuição de.enda.

obrigado- (aplausos)

Sr. Andê.son Remlro Slqueira (Diretor Ju.ídico - SUpRAM/Súl dê Minas): - Obrigâdo,

chamo a Senhora loana D'Arc. A senhora tem três minutos, senhorã.

Sra. Joana [fArc: - Boa noite a todos. Meu nome é loana D,Arc Ribeiro de Carvalho,

sou dÍretora pedagógica de educação básica da Escola Municipal Dr. Valfrido Silvino do

Íininteligivell. Atualmente, fazer os alunos da zona rural chetar à escola diàriàmente é

um dos maioÍes desafios das autoridades educacionâis natarenenses. Se ocorrer

demora no traieto, prejudica o rendimento êm sala de aula e ferem a determinação do

estatuto da criança e do âdolescente. Quais são âs estratégias dâ empresa AMG

MlneraÉo parâ amenizar o impacto do transporte escolar em razão da má

conservaÇão das estradas? Como a AMG Mineração pode agir para atênder aos

anseíos relacionados ao trajeto que, às vezet necessita sêr impÍovjsado devido ao

tráfego intenso de caííetas, dimínúindo também a preocupação dos pais e/ou

responsáveis ê dos motoristas do trahsporte escolar? lá que a lnteração entre os

usuários da estràda é essencial, quàis as melhorias propiciadas pela empresã AMG

Mineração durante anos de uso? Multo obriBada. (aplãusos)

Sr. AndeÍson Rami,o SiqueiÍa (Oiretor Jurídico - SUpRÂM/Sut de Minas): - Obrigado,

.loana D'Arc. Chamo Rubens Átila Silva para manifestação.

Sr. Rubens Átila Silva: - Boa noitê, meu nome é Rubens, sou estudânte da escota

técnicã Car\ralho Qularino de Nazarêno e a minhâ perguntã paÍa a emprêsa AMG
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Mineração é: Por que que a empÍesa AMG Mineração íêrtringe opoítunidade paÍa os

nazarenenses, buscando pÍofissionâis em São.loão Del Rey, gerando um maior garto

para a empresa, sendo que aqul há profi§sionais çapazes? Obrigado, (aplausos)

Sr. Andêrson Ramiro Siquêira (Oirêtor turídlco - SUpRÂM/Sul de Minas): - Obrigado,

Rubens. Passo para a empresâ, no pra?o de seis minutot entrando nas informações

ora susritadas nesse últímo bloco, porgentileza.

Sr. João Autusto Í»ai Silva (Rêprerenrârte,rÀMcl: - eueria cpmeçar agli com a

senhora loana D'Arc,.ealmente esse problema estíada é um problemã que iá foi

Íalado bastanteaqui. A pergunta da senhora e a colocação da senhora é muito válada,

mas realmente manutenção de e§trada, o que ã gente consegue fazer é realmente nós

êstamos aqui com um trupo de minerador, um g.upo de minerador reparando

estrada. Já foram quatro milhôes e meio de investimento da empresa pra tentir
melhorar a estrada, mas nós sabemos que ela pode ficar bem melhor. Enquanto a

gente nâo consegue que o órgão estadual melhore a co.dição da estÍôdã, a AMG tem

o compromisso de continuar tÍabalhando nessa melhoria, gaÍantindo âí o ir e viÍ não

só dos veículos dela, mas de todos os munÍcipes que usam a g41. Agora, a colocação

do Ca.los Henrique e do Rubent estão mais assoçiadas à educação. Eu vou pedir aqui

à Tais, a g€rente de recursos humanos do grupo AMG no Bra5il, ela vai falar sobre esse

aspecto de educação pÍa nós, êla etende tanto à pergunta do Caílos como a do

Rubens.

S.a. TaÍs Guêd6 (Gerent. Recursos Humanos/AMGI; - Carlos, pímeirameme

ag.adeço aos seus comentários, me coloco à disposição para que â gentÊ possa assiíar
um convênio com a sua escola. É interesse da AMG o valor que a mâo de obra da

região, elâ seia cada vez mals qualiÍicada, nos comprometemos com isso, entào não

vejo nedhum empecilho. peço que você me procure após a aucliência parâ que a genre

possa conversar sobre isso. Sua êsco,a, inclusive, a gente envia ãs nossas divulgações

de vagas, já tivemos estagiários da sÉgurança do t.ãbalho, da área de àdministração,

meío ambiente. Nós jÉ tivemos estãgiáÍios da sua unidade, temos inteÍesse que essa

mão de obra participe dos nossos programas. Temos também o projeto Menor
Aprendiz, onde a gente inicia o jovem aqui na região, esse projêto É feito com o Sehai,

mas se tiver alguma iniciativa da cidade de Nazar€no que tenha condação de criar um
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processo de aprendizagem, nó5 estamos abertos prã isso E sobre a mão de obra local.

a gente já demonstrou aqui através dos nosso§ dados que nó5 temos 66% de mão de

obra contratada aqui na região, mão de otra que nos atende, que é qualificrda e que a

gente está disposto a aumentar esse nÚmero sim. A5 pe5soas píeaisam se candidatar

também às nossas opoÍtunidadês, nó5 enviamos, divulgamos as nossas oportunidades

amplamente na região, então é importante que quem 5ê interesse nesse Perfil, 5e

candidate a participaí aí das nossas oportunidades, serão muito bem-vindos E er.t

aguaÍdo o seu contato. (aplãusos) Me coloco à disposiçâo pÍa Sente conversar a

respeito de outras propostas e como a AMG pode contribuir efetivamente ai pra

manutenção desses programas, ó uma conversa que a gênte pode ter após a audiência

sim. Estou à disposição. (aplausos)

sr. Andêrson Rarniro Siquêira (DiretoÍ Jurídico - SUPRAM/sul de Minasl: - Dando

início ao sexto bloco, eu chamo a 5€nhora Monali5a Rezende.

SÍa. Monalisa Rezender - Boa noite a todos, meu nome é Monalisa, eu estou cur5ando

ensíno técnico em administrâção na E5cola Carvalho Ouiarini. A AMG Mineração busca

funcionários de outras cidades para dêsempenhar ô trebalho na empÍesa. Por que a

empÍesa não incentiva a capacitação aos nazarenenses? Obrigado. (aplausos)

Sr. AndeÍson Rami.o Siqoeira (DiretoÍ ,urÍdico - SUPRÀM/Su| de Minas): - Obrigado.

chamo â Senhora Monique Kelly da Sllva-

Sra. Monique Kelly da Silvai - 8oa noite a todos, meu nome é Monique, eu sou àluna

da Escola Íécnicâ Carvalho QuiaÍini e eu queria tentaÍ a segúinte questãoj a e5colâ

técnica do município está píepaÍada para oÍeÍecer curso5 técnicos proÍissionalizântes à

sociedade, sendo assim, qual motivo vocês, da AMG, nunÊa deram oportunidade de

estágio aos alunos que lá estudam? Obrigado. (aplausos)

Sr. Anderson Ramiro Siqueira (DiÍêtor Jurídico - SUPRAM/Sul de Mlnas): - ObriBado,

chamo a Senhora RaquêlTeixeira.

Sra. RâquelTeixêiB: - Boa noite, meu nome ê Rachel, sou mâe dê um jovem que está

cuBândo graduação em engenharia de minas. Como outras mães tambem e5t5o

aosiosas em saber como seíá o futuro de seus filhos aqui dê Nãzareno, sê nós temos,
o
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se eles têm algumâ perspectiva de estjgio e de trabàlho na AMG? Como vocês se

posicíonam quanto a isso? Muito obrigadã, boa noite. (aplausos)

St. Andêrson RamiÍo Siquelra ÍDiretor .tuÍídiço - SUpRAM/Sul de Minas): - Obrigado,

passamos a palavrá parã o representànte dã empÍesa. tem seis minutog.

Sr. .lolo Augusto Diai Silva {Reprêsentantê/AMcl: - Anderson, eu queío colocar pra

você, todas as três perguntas, muito pertinentes, íelacionadãs à educãÉo, ma5 eu vejo

gue a resposta que a gerÊnte de recursos humanos deu no bloco ânterior. atinge a

essastÍês perguntas.

sÍ. Andêrsoi, R.miro gqueird ÍDiÍetor JuÍídico - SUpRÀM/Sut de Minas): - poíque e

resposta atendlda pelos representantes, a responsabilidade de estar sendo esclàrecidã

é exclusiva do empreendimento. Se êstá o entendimento que elas já Íoram

esclàrecidas no bloco anterior, pÍossetuimos para o inicio do sétimo bloro.

Sr. João Autusto Dlas Sllva (Reprêsentante/AMcI: - Ok, obrigado.

5r. Andenon Rar.liro Siqueíra {OiretoÍ lurídlco - SUpRAM/Sut dê Minas): - Chamo a

Senhora Sirlane de Cãívâlho. Sirlene de Carvôlho está presente? Vou passar parà

out.q Ednah liDintelhivel] Souza.

Sra. EdÍrah Souaa: - 8oa noite, meu noÍne é Ednah, eu moro em Nazaíeno, moro em

fÍente ão anel Íodoviário há muito5 anos. SempÍe vejo carretas bi trens pas5ando em

alta v€locidade, levantãndo uma nuvem de poeira, que tomâ conta da minha

Íesidêncla e de oútías ali no entorno também, causando inclusive doençàs

respiíató.ias. Em época5 de chuva, um verdadeiro lamaçal. Miseícórdia! Não podemos

mais s,uportar essa situação, Essa é a minha fala e d€ outro! moradores do local. A

AMG tem planos para asfaltar esse trecho do anel rodoviário, pois se não fosse o

tráfego intenso, adündos da AMG, não haveria e5se tipo de trânstoíno. Eu aguardo um

retorno. Obrigado. (aplausos)

Sr. Anderson Ramiro SiqueiÍa (DiretoÍ JurÍdico - SUPRAM/S!l de Mina§): - Obrigado,

chamo â Senhorá Joana D'Arc Ferreira.

Sra, Joana yArc da Cunha Ferrêirôi - Boa nôite a todos, ,ou Joãnâ D,Arc da Cunha

terreira, presidente da essoci.ção de pnir e amigos de excepcionâis, APAE de
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Nazareno. A APAE é uma instituição filantrópicâ sem fins luaretivos, quê tem como

obietivo atendimento aos alunos e apoio às famílias nas áreas psicossocial e culturais.

A escola especial APAE atende atualmente a cerca de 30 alunos. Os poucos recursos

financeiros que mantêm a entidade provêm do convênio.om a píefeitura municipá1,

doações e êventos que são feitos durante o ano pela entidade. Sabemos qúe a

habilitação, reabilitação e a inclusâo da pessoa com deÍiciência na sociedade

dependem de um atendimento adequado às suas necessidâdes, incluíndo o direito à

educaçâo, à saúde, ao trabalho, ao larer, previdência social, ao amparo, à infância e á

maternidade. Para que esse trabalho sejâ bem feito, necessitamos de especialistas na

área médica e também na áreã sociai, que in.luem no atêndimênto dos nossos alunos.

Então, em compensãção ao impacto ambiental causado pela mineradora, buscãmos

iunto a AMG Mineração um tÍabalho social que ãtravés dos recursos financeiros e

profissional, possa aiudar a APAE pra continuôr desenvolvendo o Írabalhg de ajuda e

valorização à pêssoa com necessidãde especiâ1. Obrigada a todos. (âplausos)

5r. Ánderson Ramiro SigueiÍa ÍDirêtoÍ ,uÍídico - SUpRAM/Sul de Minâs): - ObÍi8âdê,

chamo o Senhor Ronaldo Trindade.

Sr. Ronaldo lriodade; - 8oa noite a todos, mêu nome é Ronaldo Trindade Ribeiro, 5ou

presideôte da ASPRAFRAN, Associação dos produtores Rurãis ê Agricultura Fãmiliar de

Nizareno. Mêus comentários e aarêdito que ãs perguntas serão repetitivas, mas assim

mesmo eu vou fazer e gostaria também que tivesse o aomentáÍio e resposta. A

ASPRAFRAN é uma associação de mais ou menos cem sócios e indiretamente

quatrocentas a quinhentas pessoa§ fomentadas, sem fin§ lucrativos. E a minha

pergunta ê sobre a nossa mobilidâde na mêsma via que trafega a produção da

mineradora. A êstradã liga Nauareno à mineradora, que já foi falado aqui, a LMG g41.

Tem âpÍoximadamente 6km de terra batida e o complemento asfâltada e

pavimentada. TÍata-se do caminho que movimenta e êscoa a produção da minêÍadoaà.

mas também do esaoãmento dâ produção agropecuáíia ê seus insumos para atividade,

tanto os insumos para nós, do meio rural, como os ingumos para a atividêde da

mineradora, Esta obía foi interrompida em novembro passado e paralisada ate hoje. É

uma estrada estreita e sem acostamento. Deteíiora-se pelo gÍânde volume de carga

pêsadê, tanto lndo como vindo, colocando em rasco seus usuários, a AMG, produtores
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rurais, ônibus escolares e usuáíios em geral. Em tempo de seca, inverno, convivemos

com a poeira ê, nessa época de chuvâ, convivemos vez por outrã, està vià e

interrompida por carretas e ônibus, literalmente interditãda. portantg, minhas

perguntâs repÍesentando, gostaria de frisar, os sóclo5 das ASPRAFÀN € comunidade

em geral que Íazem uso dessa via. A AMG tem um protocoto, o plano para

pavimentação desse trecho? (aplausos)

Sr. AndeÍson Ramiro Siqueirâ (Diretor Jurídico - SUpRAM,/sul de Minas): - Obrigado,

Senhor Ronaldo, passo a pãlâvrâ aos representantes dâ empÍesa_

Sr, João Augusto Dias Silva (Rêpresêrtante/AMc): - Em relâção à perBunta da

senhora Ednah e do Ronaldo aqui também, eles citam a questão da poêira. lsso êr,

ob.igado pelo aleÍta que vocês estão dando porque nós temos contrato com caminhão

pipa. Eu creio que todo mundo já viu caminhão pipa, embora a gente esteja a 18

quilômetros, nós têmos caminhão pipa só pra fazer o anel. Então, nós nâo esperamos

poeira, então alguma coisa não está adêquada, é uma oportunidade, nós vamos

verificaÍ como é que está o ciclo de trêbâlho desse caminhâo pípa porque else

caminhão pipa é iustamente prâ não deixar poêira na estradâ, nós vamos verificar, tá

certo? Agoía, acontecendo interdição, e mai§ no perlodo de chuva e a nossa ação e

muito imediãta, Entâo realmente não chega a ficar muito tempo. mas no periodo de

chuva não só essa estrada, mas hoje mesmo a estradâ de São Tiago até a mina estâvà

interditada, não passava nada lá. E lá, a gente não usa. Agora, com relação à Senhora

loana D'Are, lá da APAE, êu vou pedir pra gerente de re.ursos humanos pra podeí

Íesponder.

SÍa. TãÍr Gued€s (ReGursos Humanos/AMc): . Joaná, eu me coloco à disposição e

peço, você conhece os canais da AMG, inclusive a gêntejá contribuiu com â in5títuição

de vocês, inclusive no último pedido. Êntão eu pêço que nos apÍesente um projeto pÍa

que a Bente possa avaliaÍ como ã AMG pode contribujr com isso. No bloco passado, o
loão comentou a respejto às perguntas estarem no mesmo têor e eu goíaria de

reforçar mais uma vez, as oportunidâdes na AlúG, êlas existem e os interessados

precisam conhêcêÍ essas oportunjdades, se candidatar e re pÍeparar para essa

oponunidade. E mais uma ve2, eu me disponibilizo pra gente como um canâl de

comunicaÉo, prc que êu possa esclarecer em esaolas, os nossos perfis de vagas, a5
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nossas oportunidades, prâ que todos possam conhecer melhor. Estou à disposição

mais uma vez. (aplausos)

Sr. AndêEon RaÍniro Siqueira (Diretor jurídico - §UPRAM/Sul de Minas): - lni.iando

outro bloco, chamo o Senhoí Antôrio Pedro Resgala.

Sr, Antônio Pedro: - Quero cumprimentar a todos aqui presentes, aqui à mesa,

satlsfação em poder estar paíticipando dessã âudiência. Represento aqui Laticínios

Nazaíeno, LaticÍnios Volta Grande, os carreteiro5 que puxam, qlle transportam leite. E

quero falaÍ ufi pouco sobre impacto que nós temos quando essâ via ficâ interditada

pelas carretas. Os motoristãs acordâm quatro horas, cínco horas, e chegãm nessa

estrada e têm que parar e ficar ali durànte quatro, rinco horas, às vezes, espeÍando

puxar a caÍreta ali paa podeíêm passar pra poderêm íecolher o leite. Nessa última vez

agora, a carreta agarrou na parte da taíd€ e foi liberado só no outro dia. Entâo com

isso. gera um impacto muito gíâhde, às vezes, temgs que pegar desvios e o caminhàc

consome mai! óleo diesel, os fazendelros êstão com o tanque cheio de lêitê e tem o

horá.io certo prã gente pegar esse leite e a tente não consegue che8aÍ Íá a tempo. Ê

pfô geÍrte, quando na época das águas, a gênte pode remediar, mas o que tem que ser

feito na estrada é conservação na época da seca, na época dê secô, começar lá no

início e vim até aqui, ir.ascalhando, cortândo as enxurradas. Agora, na época das

águas, é só remedlar. Nós temos que Íaze. ãí é prevenção, uma prevenção. uma

empresa boa paía conseryar essa estrada aí. Se vocês lá mexem com mina, no meu

modo de pensar, deviam contÍãtar uma empresa na época da seca, que não tá

chovendo, pra podeÍ fazer esse trabalho, gue quando chegar a chuvã, vai estar mars

fácil píâ conservar algum probleminhê que der. Então é isso aL trazer aqui o!

carreteiros de leite, que a gente sãi cedo prã poder puxar o leite. mas de Íepente â

Bente encontra uma carreta atrâvessada na estrada e aÍ a gente nâo tem jeito dê

passar. Por isso, minha pergunta aqui: Tem como vocês, na época da sêca, de abril,

mãio em diante poder estar conservando essa estrada? Arredlto eu que ficaria até

mais barato pra empresa trabalhar nessa estrada na época da sêca, que é um serviço

que vaicompactar na época de seca, que não chove, vâi ficâr melhor pra todos. Meu

multo obrigada â todos. (aplausos)o
tl5



Sr, Anderson Ramiro SiqueiÍa (Diretor lurídico - SUpRAM/Sul de Minas): - Obrigâdo,

châmo a8ora o Senhor Fdson Heitor Ferreiíâ.

§r. Edson Heitor Fêareira: - Meu nome é Edson, êu moro em Nâzareno, sou

conselheiro tiscal do Lar dos ldosos lininteliglvel] de paula. Venho nessa àudiência

pedir o apoio da AMG para poder estar a.iudando no asilo, visto que pêssamos por

muitas dificuldades financeiras ultimamente. Em no5§o quadro de internos está um

filho de um ex-funcionáíio de vocês. Contamos com 18 internos. quê dependem de

tratãmentos médicos ê assistência proÍiss;onal, porém, os nossos recursos são poucos

em relaÉo à nossa demanda. Muito obri8ado. (aplausos)

Sr. Anderson Ramlro Siqueira (Diretor Jurídi.o - SUPRAM/Sul de Minas): - Obri8ado,

chamo a Senhora sabíina Savãla Silvâ.

Sra. Sabtlna Savala Silva: - 80ô noite â todos, mêu nome é Sabrina. Ao sabêÍ dâ

ãudiência pública, procurei me ioteirar sobre todos os tópicos que seriâm fàlados ãqui.

Depois de umô leitura no site dâ mineradora, fui buscar conhecimentos em outros

sitet cheguei a um site chamado "Estratégia Social,,, onde a responsável, Maria Ceciliâ

Prates Rodrigues, economista e mêstre pela Fund.ção 6êtúlio Vargas, tÍãbalha com

foco na área social. Em 9 de outubro de 2017, ela publicou um artigo,.Empresa

consciente e emprêsa rocialmente responsável, houve avanço?,,, que fala sobre a

responsabilidade social corporativa. Esse texto, poÍ ser grande, ê a Bente só ter três

minutos aqui, não tem como eu eltar lendo ele todo, êntão eu vou publicar nàs r€des

sociais, onde â gente teve os acessos, Apajxonados por Nazarênô, os grupos de Face,

ihclusivê vou estaÍ entreBàndo uma cópia aqui à mesa de autoridadês e a rninha

perguntã à AMG é ã seguinte: A AMG Mineradorã buscJ se consolidar muhdia,mente

como empresa de princípios socioambientaís, contudo, não vemos na prática o
desenvolvimento dos planos e programas da empresa em Nazareno. Sendo a AMG

uma êmpresa de capital estrangeirc, por que não apoiâ as entidades não

Sovemamertais do município, algumas já citadas aqui, ApAE e o Lar do ldoso, e alguns

prajêtos também que a gente tem possibitidadê de desenvolver dentro do municipio

com crianças,jovens e adultos, ao invés dijsotudo Íi.ar só no papel. (âplausos)o
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Sr. Anderson RamiÍo Siquêira (Diretor JurÍdlco - SUPRÁM/Sul de Minas): - Obíieâdo,

Sabrinâ. Passo a palavra aos representantes da empresa pelo prazo de seis minutos.

Sr. João Augusto Dies Silva (RepÍesentante/AMc): - Eu vou pedir aqui ao Senhor

Edson e à senhora sabrina, a gerente de recursos humanos iá deu o canal de

comunicação com ela. então. poí favot, poderiam farer contato corn a TaÍs e ela vai

tratar do tema, voqês vão poder ter uma conveísa com mâis dêtãlhe, ok? Êm relação

ao Seu Antônio, lá do laticínio, quando acontece quâlquer problema com a carrêta, a

Eente procurê agií imêdiatamente, mas essa que o senhor faloú, foi uma exceção que

aconteceu pra ela demoíar mait pra sair, mas foi porque escureceu e por questào de

se8urança das pessoas quê estavah envolvidas nâquela remoção, nós avaliamos e

achamos mais prudente dêixir pra resolver no dia seguinte, foi onde a turma chegou e

lininteliglvêl], porque nós estávamos colocando pessoas êm risco, tentândo Íemover a

carretã. O serhor me dêsculpê, e5se foi um caso que demorou, mas a gente procura

âgir com muita agilidade, tá ok?

Sr. Anderson Raml.o Slqueira (Diretor lurídico - SUpRAM/Sul de Minas): - Dando

continuidâde a mais um bloco, chamo o Senhor Râfael Augusto Reis.

Sr. Rafael Augusto Reis: - Boa noite, pessoal, eu trâbalho na AMG, no setor de

manutenção industrial. Atualmente, eu moro aqui em Nazareno, já tem mair ou menos

um mê5 aqui. cldade que eu tenho Bostado de morar, o pessoai b€m re.eptivo. E

assim, tanto eu como alguns outros colegas também que assim como eu, trabalham na

AMG Minêração ou empresâs terceiras, de algr-rma maneira, nós também auxiliàmos

na economia da cidade,sendo no aluguel que nós pagamos. sêjâ no comércio ai, no

supermeÍcado que nós vamos, oo5 hotéis qLle têm movimento ai em função da

mineraçâo, seja pelos colaboradoÍes própÍios ou teÍceiros, então assim, de alguma

maneira diretamente, nós funcionários próprios e tercêiros auxiliamos âí a população

al de Nazar€no. Voltando agui ao Íoco principal, que é a questão do alteãmento aí da

bârraBem de íejeito da AMG, vou transíeÍir uma per8unta, uma vez que eu nào sou,

não é da minha área, mâs como uma curiosidade tanto minhâ e eu acredito tambem

curiosjdade dos colaboradoret que é um dos focos principãjs dâ qúêstão de

9egurança. Nesse sentido, como é que garantidê â segurançâ da barragem durante o

processo de alteamento? Obrigado. (âplausos)
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Sr. AndeÍron Ramiro Siqueira (Di.etor .lu,ídiro - SUPRAM/SuI de Minas): - ObÍieado,

châmo o senhor JorEê Diniz dos Santos.

Sr. lorte Diniz dos Santos: - Boa noite, eu queria frisar à Íespeito de segurança, um

fone comprometimento da êmpresa para todo5 os íuncionários, voltaí inteiro e

saudável para suas famíiias em todas as taÍde, todos os fins de turno e a respeito do

licenciamento, eu queria perguntar o que a comunidade e a empresâ vão ganhÀÍ com

esse licenciamento? Obrigado. (aplausos)

Sr. Andêrson Ramiro Slqueira (Diretor Juídico - SUpRAM/Sul de Mina5): - Eu chamo

o Senhor Frâncisco Adriano.

Sr. Fran.isço Âdriano: - Uma boâ noite a todos- Em píimeiro lugar, eu queria fêlar que

essa audiência é muito importante pra cidade, pra população e que sêja a primeirâ de

muitas- Eu trabalhei em uma área de mineração, que a área da mineíadora era entíe

três cidades e, a mineradora tinhâ muitos projetos pra cidade. tanto quànto ê Eente

via e Íeito tâmbém. E tem 73 anos que a AMG tá aqui, tem o potencial que passorl

[ininteligÍvêl] tambem ela é, eu queria fazer perguntas se ela tem alEUns projeto5, na

veÍdâde, pra ser na prática, tanto na infraestrutuía da cidade, nâ árêâ ãmbíental e na

área social- Muito obrigado. (âplausos)

Sr. AndeÍson Ramlro SlquelÍ. {Diretor Jurídico - SUpRAM/Sul de Minas}r - A

empresa, por seis minutos.

Sr. João Augusto Oies Silva (Representante/AMc): - Eu vou pedir para o engenheiro

Paulo pra poder respondeÍ ã es5a perguntà.

Sr. Pâulo (Engenheiro/AMc): - Rafãel, começâr pêlã 5ua. ObÍigãdo pela peÍguntà.

Sobre o método de construção, como que gente gaíante a estãbilidade da barrd8em

na fase de alteamento, eu sempre dou o exemplo da questão dã sâúde, ter a sâúde ílê

baíragem. Como é que a gente fa2 pra controlar isso? Essa barràgêm que nós êstamos

construindo hoje, elê usa uma metodologia diferente das barrêgens convenÊionais, da

mãioria das barragens convencionais que existem no estado de Minas Gerais. A

barragem que usa um método de engenharia chamado de alteamento por linha de

centro, onde a gente aumenta o maciço, aumentando assim, o macaço assim quando

eu fiz a apÍesentação, eu falêi um pouco dã parede, quando a gente aumentà essa
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paÍede, a gentê deixa ela mais larBa, então esse método, é úm método muito mais

se8uro que o método de alteamento a montante, que era o âlteamento geralmente

que era usado até ter acontecido os rompimentos ãí de Samarco e Herculano. No

estado de Minas Gerais hoje, até pía írisar, não é permitido mais esse método dê

construção, Então, todo alteamento, toda vez que fàz um alteamento. vo(é tá

reforçãndo âinda mais o maciço, a saúde dessa baÍragem- E Éomo que a gent€ controlâ

isso? Eristem instrumentos de medição, quê É chamado dê pieuômetros, são trJbos

que são colocados nesse maciço e você controla o nível d'água. EntãO, de acgrdo co.n

a oscilação do nível d'água, você sabe como que está a saúde da5 barragens. Então

hoje, a5 barràgens são monitorãdas diariamente, existem diver5os instrumentos desse

ao longo do maciço da barragem e com essa informação, a gente tem um documento

que a gente fala aonde o nível da água está, se esta barragem está ou não 5egura.

Então hoje, todo esse sistema passa poÍ um controle muito grande. existe uma equipe

exclusivà para trabalhaÍ com barragem hoje da AMG Mineração, então é bem

tlanquilo com relação a isso, as bãrragens estão com a saúde muito boa, estâo

segurat e cada ve2 que ê gentê aumenta úais e§sa barragem, propoícionalmente a

gente aumenta a seguÍônça dela. Eu vou chamaÍ aqui â Tais pra responder sobre os

progrãmâs sociais. (aplausos)

Sra, Taí5 Guedês {iecursos Humanos/AMc): - Nós apresentamos aqui no inicro

algumas iniciativas que a empresa tem, algún' projetos que a gente executa nessa árêa

social e êu me disponibilizei iniciativas e demandãs gue aparecerãm aqui pra que a

Sente avalie os projêtos que êxistem, prà quê a gente possa conversar e gaÍanto pra

vocês que é intere§se da AMG é o desenvolvimento local, mais uma vez eu reforço

isso. É impoÍtãnte a gente ressaltar que a AMG, elâ tem uma contribuição ai com os

impostos e com o CFEM pro município e a gente acredita quê eles também se bem

utllizados, eles podem geÍar todos esses proietos ôÍ. Em contrapartida, a BentÊ

também se coloca à disposição pra entendêÍ qúal é a .ontribuição quê a AMG pode ter
também nessê movimento. Então, nós temos quÊ trabalhar todas as iniciâtivas,

comunidâde, preÍeitura e empresa, pra que a Eente tenhâ realmente aí projetos de

I sucesso. Muito obrigada, (âplausos)
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5r. Anderson Ramiro Siqueira (DirêtoÍ Jurídico - SUPRAM/Sul de Minas): - tniciando

outro bloco, eu chamo o Senhor Luís Heitor do Amaral.

Sr. Luís Heitor do Amaral: - Boa noite a todos, meu nome e Luis Heitor do Amarâ1,

nascido e criado em Nazareno e sou pÍesidentê da associação dos moradores de Barra

do RosáÍio, a Íininteligívell. Então vamos Íalar do meto ambiente aqui. A AMG já

aprêsentou o seu plano, o estudo hidrolôgico de rebaixamento do lençol freático pra

ampliação da cavã, esse estudo gãrante que o volume de áBuã das nâsaentes, das

propriedades rurais em torno do empÍeendimento não diminuirá? O que será feito se

a qualidade da água e a quantidade de águâ diminuir ou até acabar? eual é o plano

para o fechamento da mina daqui ã uns trinta anos? Ele iá foi apresentado à SUPRAM?

Como estão contempladas as questôes ambientais e sociais e econômicas de Nâzãreno

em relação ao fechamento da mina? Após o esgotamento dà minâ, o que ã AMG Íará

no local e o que a AMG está Íazêndo para não deixar anos de prejuÍ2o em Nazàreno?

Por que que a intervenção que ocorrê aqui, o buraco é aberto aquie a compensação é

em outros muniEípios? E o que fãrão para mudâr esse fato? A AMG lança ou já lançou

algum afluente ou sedimento no rio das Mortes? Ou em algum ÊóÍrego próximo? O

que a empresa Íaz pra evitar o assoreâmento dos cursos hídricos próximos e para

recuperar o rio ou os cursos d'água já píejudicados? Boa noíte_ (aplausos)

Sr. AndeÍson Rãmiro Slqueirâ (Dlretor JurÍdico - SUPRAM/Sul de Mihâs): - Obrigado,

chamo â Senhora CâÍmem Auxiliadoaa.

Sra. Cermêm Auxllladoaa: - Boa noite a todos, gostaria de em prameirô lugar, expressar

a minha gratidão nessa oportunidãde, é umã oportunidade ímpar e esperamos que ela

se repita. Eu sou psicóloga, nascidã e cíiada em Nazareno. Como você5 podem ver,

essa cidade conta com um número significativo de pÍoÍissionais capacÍtados. Sempre

tive o sonho d€ desenvolv€r um projeto de atendimento psicossocial em Naidreno,

proieto que contaria com profissionais da área da 5aúde, assistênciã social, consultores

e pedagogos. Temos conhecimento de funcionáaio que morreu em consequência de

acidente. lógico que essa aqui é umâ situação grave, uma situação esporádica que

aconteceu, mas é um exemplo de u9uário a seíviço do projeto psicossocial. E temos

também umas outlas possibilidades de atuação paÍa a promoção, manutenção dâ

saúde e de bem-estar do cidadão trabalhador. Como já foi colocado em peíguntâs e
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Sugeíôe5 anteriorês, êu pude perceber que a empresa, ela tem esse interesse em

apoiar os projetos na área rocial, então aqui a minha peígúntã é justamentê essa, do

interesse em pauocinar mai5 e5se projeto e agradeço a opo!'t!nidade. (aplauso!)

Sr. AndeÍron Ramiro Siqueira (Oiretor .lurídico - SUPÍtAM/Sul de Minas): - Obrigado,

chamo o SenhorAndré Souza Barbosa.

Sr. André Souza Barbosai - Boa nolte, meu nome é André, eu falo êm nome dos

condomÍnios Belas Águas, condomínio Náutico Belas Água5 RivieÍa e llha 8ra5il.

Nossos condomínios se encontrâm na íepÍesa do Funil e tá acontecendo um

assoÍeâmento imenso na entÍeda do rio das Mortes, na represa do Funil. Pelo que a

gente observâ, todo esse material vem do rio dàs Mortes, o êssoreamento é notório, lá

já tá numa situação de degradação imensa e todo esse mâteriât depositêdo lá já

causou as§oreamento que deixou a entrada do r,o das Morte§ em umà situâção

deplorável já. E tem piorado â cada dia. Então assim, a gente quêÍia sabeí o que a

êmpresa tá fazendo, se êla tem êssas medições, como vocês disseram antes e depois,

como é feito isso, êm que período, porque sempre acontece de des.er rejeito, é

notório. A cor da água muda nessas situaçôes, nesses diôs que aparece e muito

provavelmente vem dessa erploÍação, dessas exploraçõês, então tenho as fotos aqui

de como era em 2013, em 2013, a situação iá estava bem diíícil e agora em 2018, tá

numa situação que realmente tá matando o rio e malando a represa do Funiltambém.

(ãplausos)

Sr, Anderson Ramiro Siqueira (Dirêtor Jurídi€o - SUPRAM/Su| de Minas)r - Obrigado.

a empresa por seis minutos para manifestação-

Sr. João Autusto Diâs Silva (Representante/AMc): - Começãr aqui com â Senhora

Auxiliadora, eu vou pedir para a Senhora Auxiliadora depois fazer contato com a nossa

gerente de Íecursos humanos, a Taís, nós têmos o maioÍ pra2er de continllar essa

nossa convêrga âqui. Vou falar aqui um pouao aom o André. André, reâlmente essa

ativldade aqui no rio das Mortes, ela é muito antiga, ela é muito antiBâ, desde 73 que a

[ininteligível] opera e ãlém de mineração, tem mais atividades também, então â gente

tem uma preocupação muito grande de fazer uma medição de quâlidade de água, a

montânte da emprêsâ ê a jusante pra ver o que que a empresa pode estar
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impactando, mas todo monitoramento, ele atende à quâlidade da água e nós

direcionamos essê monitorcmento que é feito, nós direcionâmos para a SUPRAM, a

SUPBÂM também recebe essa qualldade e ela ve fira, náo temos tndicadores fo.a de

padrão. Com relãção ao seu Luís, seu Luís comentou aqui sobre a questão de len(ol

freático lá na ca!,a, es!ê âssunto tá muito recênte aqui pra nós, na última visita da

SUPRAM, o técnico aqui, VinÍcius tá aqui, ele esteve lá na minerêção, e a AMG

MineÍação s€ antecipou, já pedindo ao VinÍcius orientação técnica paÍa que a gente já

entre com esse pedido pn verificação lá do nÍvel de água na cava e o provável

rebairdmento. Então esse assunto, nós iá estamos trabalhando aqui direto com a

SUPRAM. Ma5 com relação a plãno de fechamênto, eu vou pedir pro engenheiro paulo

prâ poder falar.

$. Paulo (f,ntcnheiÍo/AMc}: - LuÍs, boa noite. Completando sobre o que o loão fatou

sobre a questão do Íebaixãmento. porque você perguntou o quê será íeito. Êssa

resposta, o estudo hidrodinámico que vai nos dar essa resposta sobÍe o que 9êrà Íeito

porque essas intormàções, nós não temos ainda. §obÍe o plano de fechamento de

mina, nós já apresentamos esse plano pra SUPRAM, porém, esse plano é muito

dinâmlco, varia com o mercado. A AMG iá teve momentos onde esse plaôo poderia ter

sido antecipado, hoje esse plano, ele lá correndo parê o ano de 2O3S e, possivêlmente,

a Eente affedita que esse plâno vai ser eltendido devido à expectãtiva do aumento dã

vidâ útil da empresa, Bom, màs como e que é Íeito e5sa questão com relação à

comunidade, pra não ser dependente da mineÍaçâo? Hojê, eriste uma ADN, ADN 214,

que fala do plâno de educação ambiental, inclusive egse plano tá disponibitizado lá

atrás. É esse plano onde a gente val discutir com a população as aptidões de cada

região, para as pessoas não serem tão depend€ntês assim da miôeraçâo. Entâo, de

acoído com o desenvolvimento da mina, o andàr desre dêsenvolvimento juhtamente

com a comunidade, vai ser discutido com cada região aptidões pra aquela

comunidade, às vezes alguma tem mair aptidão para trabalhar com biscoito, outrâ

com artesanatg, para que no momento específico do Íechamento da minâ nào tenha

um impacto social, lsso é de conhecimento, i5so é uín trabãlho que iá iniciou. está lá

atrás pra consulta, se o senhor tiver dúvlda se não me engano tá no site também. Eu

tô aberto também, se você tiver alguma dúvida em relação â esses detalhes sobre o
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plano de fe.hamento, como que ã gente trabâlha com isso, então ele já foi

ãpíesentâdo à SUPRAM, ele já foi constantemênte atualizado, que nós trabãlhamos

inclusive com a reserva, a gente não tem uma reseÍva pro Íinal, essa reserva é de

acordo com que a gente âvança na mina, essa reserva, ela é contabilizada e

apresentada, inclusive ela é auditada com êmpÍesas exteÍnas. Só completando o que o

João falou e respondendo também ao André, a situação do rio das Mortes íealmente é

muito complicada com relação ao assoreamênto. A gente soÍíe com isso também, ele

não nasce aqui na re8ião de Volta Grande, é um rio que nasce lá próximo de

Barbacena. inclusive eu faço parte do comitê de bacias do GD2 quê tÍata

exclusivamente da qualidade dâs águas do rio das Mortes. O loão pontuou muito bem,

a gente faz monitoramento a montahte e a jusante, antes do empreêndimento e após

o empreendlmento. Então a gente faz uma comparação, todos os pontos de

lançamento de afluentes, que a gente lança o material pro rio, é feito um controle e,

peaiodicamente, essas informaçôes são repassâdas para a SUPRAM e mesmo a9sim, a

empresa tem um programê de informações públicas de toda essa. de toda a

transparênciã dessas inÍormaçôes. Anualmente, a gente faz um íêlatóíio de repons

sobre sústentabilidade, ele fica disponível no site dã AMG, onde lá fala exatamente o

quanto de sedimentos são lançados no rio, Hoje. todas a5 nossas mediçóes estâo

dentro dos parâm€tros estâbelecidos por legislaçõet ou seja, todo o lançâmento de

afluente, ele tá dentro dos limites legais permitido§. Bom, É isso, espero quê tenha

sido claro pra vocês,5e tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Obrigàdo-

(aplausos)

SÍ. Anderson Ramiro siqüeira (Diretor Jurídico - SUpRAM/Sul de Minas)r - Obrigado,

nós têmos somente mais quatro inteÍessados em fazer mânifêstação. Então, iremos

realizar um bloco aom quãtro interessados, que terão os t[ês minutos para manifestar

e, proporcionalmênte, disponibilizaremos ã empresâ doi5 minutos a mais pâíã estar

respondendo, caso necessário. Então eu châmo o próximo interessàdo, pãulo

Cãrvalho, o Senhor vaiter o prazo de três minutos páÍa manifestàção.

Sr. Peulo Carvelho: - Boa noite, paulo Carvalho, sou presidente do comitê de baciâ

hidrográfica do Alto do [inlnteligivel] 6D1 e vim ãqui pra poder conhe.er o

emp.eendimento e avaliar o quê está sendo discutido para depois levar ao
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conhecimento da nossa plenária, aos membros do comitê. Há preocupação muito

grande que a gente tem em rêlação ao rio dôs Mortes. E a proximidade dessa

mineradora com o tio das Mones realmente nos causa muita preo.upação Existern

dados de deposição de sedimeotos medidos no município de lbituruna. que

depositam-se, passam pelo io dâs Morte§. um milhão quinhentos e cinquenta mil

metros cúbicos de sedimentgs po. ano. lsso são estudos que eu tenho, já obtidos em

relação a isso. E qualquer empreendímento que possa provocar esse impacto a mais,

nos preocupa e preocupa o comitê de bacia. Nós não queremo§ chamat mudar o

nome do rio das Mortes para rio Morto, que é es5a preocupação que existe e é pra isso

que tá correndo. E aqui vâi um chamamento âo órgão ãmbiental e as empÍesas

também, precisa voltar a olhar para o rio das Mortes, ã Jituação é !Éria, são

mineradoÍas instalãdas nessa região, é a AMG, é a mineradorâ da Vale, quê lá ât.ás

teve denúncias sobre mortandade de peixes, poluição em Barroso, não sei que que

deu isso, mas a denúncia foi passada à frente, São mineradoras êxpandindo as suês

áreãs de exploração e consequentêmente, êxpondo mais o solo. Então, eu soli[ito a

vocês que, nessa oportunidade, em que ãs emprêsas passam a depender do

lí.enciamênto do órgão ambiental, que seja solícitada a elas que contrabuam com os

estudos para se avaliar quais são as causas píincipais de tanto carreamento de solo pro

rio das Mortes. Vocês não têm ideia do que se apíesenta, qual o cenáíio futuro que

isso vai representaÍ para o Íio da5 Moates. Essa é a grande preocupação que a gênte

tem dentro do comitê de bacia e eu tô aqui pra trã?er essa preocupação para e55a

audiência. Eu gostaria de fazer uma solicitação ao diretor geral, a gente tem adotado

nessa gestão do comitê visitag às empresas para conhecer a5 suas atividades e em que

sê envolve, Bostaria de poder levar alguns membros do comitê de bacia parâ conhecer

a AMG e termos idela rêalmênte do que é o empreendimento na sua rêalidâde. Se

puder nos ser dado es5a oportunidade, eu gostariê de poder contar com esse apoto.

Muito obrigado. (ãplausos)

Sr. Anderson Ramiro Siqu€irã (DirêtoÍ ,urldico - SupRAM/Sul de Minãs): _ Gostaria

de chamar â Senhora Camila de Carvalho.

Sra. Camila de Carvelho: - Boa noite, meu nôme é Camila B.tista de Carvalho, sou aqur

de Nâzaieno. A AMG Mineração é uma empresa qúê gêrâ centenas de empregos,
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seiam eles temporários, diretos ou indiretos. Grande parte dessas vagas de empregos

são preenchidas por pessoôs de fora. umâ porcentagem muito bâíxa aompôsta por

nazarenenses. E além de baixa contratação de pessoas de Nazareno, as vagas que

surgem não são ou não muito pouco divulgâdas. poderiam criar um polo, um centro,

um ponto dentro do municipio de Nazaaeno com o intuito de informar sobÍe a

empresa e divulgaí as vagâs, informartambém por mêio de mâteriãl imprerso, midiâs

digitais e outíos. Boa noite obrigado. (aplausos)

5r. Anderson Ramiro SiquelÍa íDiretor jurídtco - SUpRAM/Sul de Minas)i Agorà,

chamo o Senhor Diego Màrcos Leite.

Sr. DieEo Malcos LeÍte: - Boa noite a todos, meu nome é Diego, eu so! nascido aqúi

em Nazareno, moro aqui a minha vida toda, a minha família toda é daqui. Bom. eu vou

mudar um pouco a minha pergunta porgue a minha pergunta já íoi respondida

anteriormente e acho que a tente deveria ter feito, esclêíecido que â tente não tá

aqui discutindo se a AMG fica ou sai do município, a Eente não tá discutindo rsso, a

gente tá discutindo o quê que a empresa podê fornecêr pro municipio. A AMG e

importantíssima prâ nossa cidade, gerã muito emprego, gera renda, faz o dinheiro

movimentar dentro da cidade. O que está sendo levado em guestão é que da mesma

forma que a AMG é boa pro município, o município e bom pra emprêsa- A AMG é uma

emprcsa multinacional, uma empresa giBanlê, e Nâzareno é uma cidade mlnúscula,

tem toda uma ímportância a AMG estar aqui nâ nossa cidade, êla não e5tá aqui à toa,

ela está aqui na nossa cidade porque a nossa cidade tem algo muito importênte pra

Íornecer pra ela. E aqui, nessa audiência pública, gue a gente tá discutindo, diantê de

tudo que Nazâreno dá pra AMG. o quê quê a empresa pode fornecer êm contrapartida
pra cidade. A gênte não tá discutindo se a emp.esa fica ou sai, a Cente quer que a

empresa fique por mais 73 anos ío município, â tentê não quer de forma algumd que

a empresô vá para outra cidade, a gente quer que ela continue aquigerando empregos

pro pêssoal de NazaÍeno, que ã cidade se desênvolva cada vez mais. euando saru a

notícia de que heveria essa audiência pública, circulou, começou a circulâr nas redeg

sociait no whatsapp, Fãcebook, um vídeo muito bacâna da AMG, com imagens aéreas,

mostrando tudo o que a AMG representà. Só que esse video não foi usado para

divulgar a AMG aqui na nossa região, Íoi usado píâ divulgar a empresa lá forà, na
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Europa, nos Estados Unidos. No municipio, poucas pessoas sabem dâ importância que

a AMG tem pra cidadê, então a gcnte tá discútindo isso aqui, íêpito, não é pra decidir

5e a empresa fica, is5o aqui não é uma briga, isso Àquié uma discussão pra chegar num

consen§o do quê que a empresa pode e o municipio támbém, é umã troca. A gente

quer que a empÍesa fica, cÍeio que nlnguém aqui dêsejà que e êmpresa saia do

municipio, então eu acho qúe é isso, só acho que a emprcsa fornece pouco pro

municÍpio diante de tudo o que o município foÍnece pra ela. ObriEado. (aplausos)

$. Anderson Ramiro Siqueira (Dlretor jurídi.o - SUPRAM/5ul de Minas): - Obrigado,

chamo o Senhor lvan Donizetti. Bom, parece que sê ausentou, então tendo apenas trê9

manífestêçôes, peço para que â êmpresã esclarêça as indagações, no pra?o de seis

minutos.

Sr. João Augusto D,as Sllua (Representante/AMc): - Vou tular âqui com o pau,o

Carvalho, ele ainda está aÍ? Paulo, a nossa preocupação com o rio das Moítes também

é muito grânde. E nós temos conseguido fazer muita coisa boã, como eu fâlei,

monitoramentos, a tente tem vêrificado monitoràmento em frente à nossa empÍesa,

ele com muita qualidôde. É outra coisa muito interessante paulo, que vocês vão poder

ver porque com certeza yocês vão visitar, nós vamos organizar pra essâ visita, essa

última planta que nós colocamos pÍã funcionar, concêntrado de espudomênio, nós não

alterãmos nada na nossa outoÍga dê câptação, nós melhoramos a nossa eÍiciência de

reciÍculação de água. A empresa colocou dois equipâmentos compensadores,

tecnologia, nós colocômos na planta.iustamente pra melhoÍar a recirculação de áEuã.

Então, cada vez mai§, nós captamos menos do rio das Mortes, tá certo? Mas vai ser um

prazer te receber lá, vamos organizar à agenda. A Câmila, elê falou em Íelação r
emprego na região, e hoje são dois terços de empregos aqui da regjão, mais ou menos

à metade pra São Tiago, metãde pra Nazareno, E nós queremos que e55e número

aumente mesmo, cada vez màis. Nós vamos trabalhar nessa direção, â Tais já

comêntou, nós valo zamos. nós mandamos e5ses comunicados prês preÍeituras, pras

comunidades, Íalando das oportunidades aqui. pelo que foi converrado aqui hoje,

vamos dizer o quê que a gêntê pode melhoíar nessâ comunicação, ínas nós vamo, ver

se a gente aumenta esses doig têrços maí5 aL nós conhecemos o potencial dâ cidade e

querêmos usá-lo, E ao Diego, Diego, as suas palavras Íoram muito boas, nós temos
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que, na veídade, reforçar o nosso diálogo e nós entendemos bem a receptividâde dos

munícipes aqui de Nazãreno, contamos com eles. Eu tô vendo, precisamos melhorar a

nossa comunicação e nosso diálogo. nó5 temos espaço pra melhorar, com certera.

obrigado pelas palavras. (aplausos)

Sr. ÂDderson Ramiro Siqueirâ íDiretor Jurídico - SUPRAM/5u| de Minas): -Vamo§

passar pâra o quarto e último bloco. Agora que consiíente manifestação final por

partê do empreendedor e do solicitante, mas antes gostaria de paíâbenizar todos que

manifestaram, de maneira êxtremamente aortês, ordêirâ e objetiva. Acrêditamos

sempre no diálogo e aqui foi um exemplo de como uma audiência pública deve seí

desempenhâdã, de maneira objetiva, solicitando as ações que devem ser

desempenhadas pela empresa e, obviâmente, esperando que a empÍesa observe as

ações necessárias para que esses anseios sejam atendidos. Paíabenizo ã todos a formâ

que foi trazida aqui pela população. Pêssando parâ o quarto bloco, solicito aquj à

equipe empreendedora ou a equipe técnica paÍã que manifeste suas considerações

flnals, pelo prazo de dez minutos. Obrigado Paulo, revêndo agui a ÂDN 229, o quarto

bloco inicia-se com ã mãnifestação do empreendedor, perdâo. do solicitante, quê tem

o prazo de até 10 minutos para a sua manifestação. prefeito, dez minutos.

Sr. rosé Heitor Guimarães de Carvalho (Prefeito - NazaÍeno): - Bom, acredito que a

dlreção da AMG pode perceber po. tudo o que Íoi dito aqui, pela diÍeção do munrcípio

e peloS munícipes, que a empresa ôão eíá comprometida socialmente com nosso

povo. O descaso da empÍesa é evidente e não existe um convÍcto saudável da êmpresã

e dos cidadão§, foi comp.ovado êqui. Vejarn vocês, â AMG alega que já gàstou quatro

milhões e meio na umidificação e na manutenção da LÀrG 841. Bom, com quatro

milhõês, eu garanto que eu faço a pavimêntação desse trecho. {aplausos} Esse valor já

teria sido muito mais sê fosse construído asfalto, não gasta nem quatro milhôes para

fazeÍ isso, E eu digo até empresa que faz porque eu fiz oÍçêmento prâ isso. Ou sêja,

tem que ter medidas efetivas e também honestas. A nossa populãção está acometida

por doenças pulmonares, nosso sistema de saúde está sufocádo e o lSS, que a empresa

alê8a estar destlnando ao município, não são veÍdadeiros os t.ibutos pagos por

produtores e sim por prestadores dê serviços. A Íesponsabjlidade social da empresa

vai múito além, de não prejudicar a população. Legalmente, a empresa tem
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compromisso de seÍ parte do desenvolvimento da cidade, de elêvar o IDH do

município, isso é constitucional, faz parte da responsabilidãde social da empÍesa. As

casas de vários munícipes estão rachando, ac estradas parecem ser propriedade

privada da empresa, pois esta abusâ de toda formÂ. lmpede o trânsito com suas

carrêtãs, tran3itâ caminhões fora dos padrões, foía de padrão sem batêdouro, sem

critério de segurànçê, não fiscaliza os vêÍEulos que trânsatam em alta velocidade. Nàs

apÍesentações feitas hoje, ã própria êmpresa infoíma que os salários pagos à cidadãos

de Nazareno em 2017, totalizaram um milhão quatÍocentos e cinquenta mil,

novecentos e setenta e cinco íeais. E aos cidadãos de São Tiago, RS 5-002.000,532,

poítanto, a própria empresa sê contradiz quando di2 que é um terço dos seus

empÍegados são de NazaÍeno. Os númeíos não batem. Vejam só, o valor pàgo a

trabalhadores de São Tia8o é 3,5 vezes maior que o de Nazareno. É importante

destacar que já deflnimos as nos5as prioridades, as prioridades da nossa populaçào, já

temos ciência que a empresa precisâ realinhar sua conduta ao adequado uso do solo

do muni.íplo pâra que consigamos atingir a função social da cidade, obrigaçào

constitucional e legal da empresa. Solicito à SUPRAN e à AMG resposta oÍlcial de todas

as perguntas fetas aqui hoje, pois muitas delas foram todas i8noràdas. Se propusemos

audiêncla pública é porque precisamos de rêsposta. Requeremos oficialmente que as

nossas reinvindicaçôes listadas tanto na minha íala qúanto nas falas dos

r€present-ântes do município sejam incluídas no documento que solicitará inÍormações

complemêntãres. Agradeço ã presença de todos você5, pois tenho certeza que À

manifestação oficial de vocêt cidadãos de Naz.Íeno, serão o marco da mudança do

nosso relacionamento com a empresã. Espero que responsabilidade social da empresa

fale mais alto e que nós consigamos superar os impasses para que sejâ possível o bem

viver da empíesa e da população de Nazareno. Nós acreditamos nisso. E, para finalizar,

quero destacar que o município vem administrando muito bem com recursos prdprios,

tanto é verdade disso, viu João, que eíamos suportando os passivos da AMG por

vários anos. Muito obrigado pela pÍesença de todos. {Aplausos)

Nâo identiícado 3:33:39 - Aproveitar um tempinho gente.
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SÍ. AndcEon Râmiro §iqueha (DirêtoÍ Jurídtco - SUpRAM/Sul de Mlnas): - euânlos

minutos estava registrado antes? Tinha mais quatro? Tem mais quatro minuto5. por

gentilê2â.

Í{ão ldentificado 3:3350 - ApÍoveitar o tempinho dã minha paíte. eueÍiâ aproveitar

pra solicitaÍ que as unidâdes de conseryação do município selam ãvaliadas também

pela SUPRAN para receberem á compensação ambiental do Sirtema Nacional de

Unadades de Conserváção. E que o empreendimento crie ê mântenha uma lnidade de

conservação de proteção integral, dentro do muricípio de Nazareno, de torma a

compensar os danos causados e recupeÍar a faunâ e à flora àÍetados. Também e

impo^ante destacar que a simulação de rompimento da barragem apresentãdâ pela

AMG até €ntão, está de acordo com a capacidade atual dã ba.râgem. Sendo concedldo

esse licenciamento que ele! estão solicitando hoie aqui, à capâcidade da barragem

será aumentãda e, provavêlmente, o alcancê do íompimento também. por isgo, temos

a preocupãção e solicitamos treinamento, infoímação para a população, tanto dos

povoados quanto de NazaÍeno também. Como já foj dito, nós queremos uma maior

aproximação com a êmpresa e que os proietos e programas também saiam do papel.

Sobre a abertura de novas frentes de lãvra, isso vai alterãr a Beomêtria da cava e d isso

que eles estão pedindo aqul hoje. lsso taÍhbem vai aumentar a profundldade e, em

ãlgum momento, haverá afloÍamento do lençol fÍeático. E eu estou adiantando isso

aqul poígue como eu disse, eu trabalho muito €om prevenção, pía evitar Íemediar

depois. Devido a isso, a empresa, pÉ daÍ cootinuidade à lavra, será necessáÍio fazer o

rebâixamento do lençol freátiro, e uma grande preocupação surge dai, a dimrnujç5o

do volume e da qualidade da água nas nasrentes e córregos das propriedades rurdis

localizadas no entoraro do empíeendimento. por isso que queremos manife5tar o

interesse do município em solicítâr à AMG a apresêntação do estudo hidrológico da

mina e sugerimos à SUPRAM que insira condicionaôtes sobre e5se assunto no processo

de llcenciamênto, para que or proprietários Íurais do entorno do empreendimento

não sejam pÍejudicados. Aproveitar pra fala, um pouquinho do programa de educação

ambiental da AMG, onde dêscreve diveGas atividades que seriam realizadas nas

comunidades locais, mâ5 que até €otão a gente não vêgrande desenvolvimento .tessas

rtividades. Uma das coisas que mê chamou a atenção foi a realização de visitas de
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turmas de escolas lá na empÍesá e o que eu desconheço até então que alguma turma

das escolas aqui de Naiareno tenha sido convidada pra visitar o empÍeendimento.

Então, o que nós queremos é isso, uma aproximaçâo jlnto a empresa, uma paÍce!'ia

para que a no55a cidade possa sê desenvolvêí ê reflêtir sôbre o desenvolvimento da

mineraÇão. Obrigado. (aplau50s)

Sr. Anderon Ramlro Slqueira (Diretor Jurídico - St PRÂM/Sul de Minas): - Obíigâdo,

passo a palavra ao repíesentante dà empresa, por dez minutoS.

5r. roão Autusto Dies Silva (Representante/AMc)i - Eu quero agradecer a presença de

todos, em especial pela perseverança de pêÍmãnecer até a essa hora avaíçada áqut nã

nossa audiência. Mas quero enaltecer a ãudiência porque ela serviu pro seu propósito,

que permitiu a apresentãção do empreêndimênto a ser licenciado, mas que também

foi possível apresentar melhor a AMG Minêração, o que a empresa faz e como .onvive

com a sociedade. Poucas perguntas fo.ãm feitas sobre objeto de licenciamento em si e

espero ter respondido satisfatoriamente a todos. A âudiência permitiu também bons

debate5, explanações e. principalmente, esclarecimentos de dúvidas e inÍormàções

distoÍcidas, que às vezes circulam pelâ comunidade, apêsar de tâlvez não ter sido

possívêl responder a tudo que foi colocado. Eu lamento que apesar de estar aqui bem

representada, inclusive pelo prefeito de São Tiago que acabou saindo, São Tiâgo

acabou tendo pouca oportunidade de se mãnifestar e com isso, foi pouco ouvida- Mas

que qualquer dúvida ou necessidade de esclârecimento que ainda exista para aquela

região, para com todos, a êÍnpresa teÍá â maior satisfação em esclarecer_ Basta

procurar algum dos nossos rêpresentantes e agendaÍ uma visita, conversa ou reunrão,

quê â AMG será càda vez mais a empresa que busca clareza nos seus relacionàmentos

com a comunidade ê suas lideíanças, sêmpíe pautada pelo íespeito mútuo. Gostaria

de endereçar e reforçar o nosso posicionamento ãinda sobre alguns â5pectos

especÍficos. quê foram levàntados de foÍma mais destacada durante essa âudrência.

Àrrecadação de impoÍos, demonstrei (larêmente que está aumentando ano à êno a

parcelâ da AMG para Nazareno. Em 2018, já é a maior da série histórica, pÍeciso

esclarecer, porém, que vim para essa audiêncla de pêito aberto e disposto ã tratar de

todas ãs inÍormações com transparência. Tíouxe números claros das nossas guiâs de

arrecadação e dados do Tribunal de Contás da União, não trouxe mentirês. É preciso
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esclarecer também que a CFEM, os íoyalties, díminuiu sim, mas essã depênde da

produção e do preço do minério, mas Íoi compensado muito bem pelo lSS, que

diferente do gue o prefeito colocou, 5d foi aÍrecadado pelas terceirDadas porque a

AMG contratou as terceirizadas, caso contíáÍio, não haveÍia essa aeceita. Então,

convido a construir uma íelação de conÍiãnça também na questão dos númeÍos e da

arÍecadação, a partir de5se momento único que têmos a partir dessa audiência, senhor

prefeito. A estrada de contorno e ôsfaltamento da LMG 841, também já expliquei. e

nosso empenho constante em mantê-la em boas condjçôes Sempíe, inclusive com

investimentos supêriores a quatro milhões e meio, desde 2010 ate hoje. Mae

dependemos do DR e reforço aqui o convite para irmos lá junto com o senhor prefeito,

a càmarã de vereadores, a empaêsã, eu creio que nós temos qúe fazer um movimento

para sênslbilizar o órEão estadual para realmente melhorâr a qualidade das nossas

estradas. Geração de empregos e oportunidades, também mostramos aqui

detalhadamente que doi5 terços dos êmpregos são da região, praticamente metade de

Nazareno e metade de Sâo Tiago. Nossa mêta não é aumentâr de um, diminuindo do

outro, nossâ meta é aumentaÍ esses 66% pra 68, 70 e daípra frente. Íemos cada vez

mais pessoas da região e demonstrei que divulgamos amplamente nossas vagas

retionalmente, mas toda sugestão de como posjamos me,horar êssa divulgação, seíá

muito bem-vinda. Vamos sentar juntos e conversaÍ. O mesmo também vâie pra

questào das vagas de estágio. Elas existem, as oport!nidades estão aÍ e queremos que

sejam preenchidas por pessoas daqui, da reBião, mas quero acÍescentãí que nâo basta

oÍerecer o estágio, temos que ter a vaga e o candidato tem que ter o perfil e estar

enquadrado na5 especificaçôes exigidas para o caígo que está em abeíto. lâpláusos)

Quallficação profissionalizante. sabemos que exis-tem muitos cursos e oportunidãdes

na região, incluslve aqui em Nazareno. No ca5o, uma iniciativa pârticular com quem

conversamos e vamor conversar, mas a AMG semprê buscou parcerias com senai,

como mostreiaqui, e com outra§ in§tituições. A educação tanto como outÍos seNiço5

públicos, é de responsabjlidade do poder executivo, fedeÍal, estadual ê municipal. Se

esses três níveis de governo juntos não conseguem atender ê todas as demandas, e

após um estudo de um projeto bem elaboÍàdo de necêssídades especíÍicas daquela

empresa, vamos concordâr eú analisar de que forma pode se dar nossa contrabuição,

porém, é lmportante frisar que a empÍesa pode e pretende contribuir, mas não fazer.
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Toda eventual participação nossa sempre será sob a forma de parceda, i5to é, vâmos

fazer juntos, Hospital e âtendimento à saúde, já conversamos bastante sobre isso

antes, o senhor prefeito conver5amos muito isso, e quero esclarecer que a

comunidade aquí sobre este fato. É que podemos repetir que aqui se aplica o mesmo

princípio de conduta e ética que acabei de colocar, a empresa concordâ na avaliâçâo

de parcerias para contribuir, sempre com o intuito de fazer algo pelo desenvolvimento

social, mas quero acrescentar que, no caso especííico de hospital, existem critérios

legais, severol a serem avaliados como as parcerías público-privada§, conhecjdo pPP,

ou outras modalidades, mas repito, esses são critéÍios legais e à AMG oão íará nada

que não esteja em total conformidade com as leis deste pais. Finalizando, eu espero

ter contribuído para o sucesso dessa audiência, mas muito mais importante

contíibuido para o esclarecimento da população de 5ão Tiago e de Nazareno.

Agradeço mais uma vez a todos pela presença e pela perseverança de aqui ficaíem até

esta hora. Ê reforço todos os compromissos que a AlúG Maneração com a

sustêntabilidade. Dela, faz parte o comprometimento para coft o bem,estaí das

€omunidadÊs que abrigam nosso empreendimento. Assim, uma empÍesa sustentável

que queremos ser, é tratãí nossas comunidades com respeito e tenho certeza que

fizemos isso aqui hoje. Boa noite a todo5 e muito obrigado. {aplausos)

Sr. Anderson Ramiro Siqueira (Diretor JuÍidico - SUPRAM/SUl de Minas): - partindo

para encerramento, regisro que temos agora o prazo aberto dê cinco dias útêis para

aqueles que pÍetendam pÍestar ãleum outÍo tipo de informação ou àté reivindicar algo

que deva ser necessário ou esclârecimento junto âo parecer único. Esses doc!mentos

poderão seÍ protocolizados na SUPRAM Sul de Minas, cujo endereço e Avenidà Manoel

Diniz, 145 - Eairro lndustrial tK, Varginha. Minas Gerâis. Eles podem ser encaminhados

também pelo correio, valendo-se como data, a data de posta8em. Agradeço a todo5 ê

declaro encerrada a audiência públicâ. Bom retorno.

o
-161



4,13. ANEXO XIII-TRANSPORTE PARA AUDIÊNCIA PÚBtICA
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Para a AP, foram fornecidostranspoÍtes paÍa ãs comunidades no entomo citados no RIMA. São elas: Sede

admihistrativa de São Tiago, Mercês de Água Limpa (Capelinhê), Minâs Bíasil/GeÍminâ|, Câjengá,

Capoeirão, Mantêige em SãoÍiaBo/MG, Estâção de Nazereno, Estâção de Coqueiros em Nazareno/Mc e

Martins em Conceição da Barra de Minâs.sêgue âbaixo as fotos e a lista de pÍesença das pessoas quê

utili2âÍam o tÍansporte fomecido pelo empreendedor (AMG MinerâÉo), aléln da5 fotos.
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Embarque da comunidade após o fim da Ap
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§ttt) tr prid e crolo. Sê Õ viliÍe& iíiÍw{úcÁ E occidE ôlào) m FirEl de cúaolD p.Íe i*je o troceso &lipedgrcirtr(ttÚmtCD.
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TÍt Í6 oíi$mis BírdEÍ lrrEbens fnvo.
€Íf4lEro ieo e &ü Brols fr, aEnarro fz'a propaciq intFessôes exceklcs, er6ss e de ldEa (tr.eü se
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O lÉ& fuiÍIrÍfr Oigiri8 B.túEÉ* eqrtúEú as iÍ!.Essões pún s.& .lstit-G inftrior e pÍor,!@. âvEi§/&,4Ê-oeq4ugo.

QrhEryÍ.Éo É!<l,hpÊLsdis cü ú&ir rEsltús ô rE & úüiÍG rúo eigirsis BÍtúer ÍEseíúrú&rAib Fh gÍrrüúigüd ffid.ótqliglEr.

t P"ú"ryd" fu.ÊírEÊ qÉ r.e 4Es úrrinÉ CigiÍrü! B.dE lrÍúdh OM) qrsdo tuí ÍEcessátu c-àúiúirú)*t.úoeh(s).
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