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Samarco emite alertapara
retirar funcionáriosdebarragem
Evacuaçãoocorreuapós
deslocamentoderejeitos
namesmabarragemde
desastreambiental

Osinal de alerta foi liga-
doontemapósabarragem
da Samarco em Fundão,
Mariana, Minas Gerais,
apresentar um desloca-
mento de terra, na tarde
de ontem. A barragem é a
mesma que se rompeu em
5denovembrodoanopas-
sado causando mortes e o
maior desastre ambiental
da história do país.
Não houve vítimas on-

tem,mascercade450fun-
cionários que trabalha-
vam em obras no local fo-
ram retirados do comple-
xo de barragens, segundo
a Samarco, cujos donos
são a Vale e a BHP Biliton.
O deslocamento acon-

teceu dentro da área das
barragens, entreFundãoe
Santarém. Não houve va-
zamento, segundo o G1
Minas Gerais.
A mineradora afirmou

ao portal que o desloca-
mento de lama ocorreu
por causa das chuvas dos
últimos dias. A Prefeitura
deMariana informou, po-
rém, que embora tenha
chovido bastante nos dias
anteriores, não teve chu-
va ontem.

Por nota, acrescentou
que não houve a necessi-
dade de acionamento de
sireneporpartedaempre-
sa. “Asdefesas civisdeMa-
riana eBarra Longa foram
devidamente informa-
das”, diz trecho da nota.
O Núcleo de Emergên-

cias Ambientais (NEA) da
Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável
(Semad)enviourepresen-
tantesparaolocalqueirão
fazer avaliação ambiental

da ocorrência.
Por causa da ocorrência,

o Departamento Nacional
de Produção Mineral
(DNPM) emitiu sinal ama-
relo, destinado a segurança
dos trabalhadores.
As estruturas das

duas outras barragens
no município, de Ger-
mano e de Santarém,
permanecem estáveis,
segundo a Samarco.
Na tragédia de novem-

bro, dezessete pessoas
morreram e outras duas

estão desaparecidas.

ABROLHOS
ASamarco divulgou on-

tem comunicado em que
afirma que a lama da bar-
ragem da empresa não
atingiu as águas do Arqui-
pélago de Abrolhos, no sul
da Bahia. O laboratório
contratado pelaminerado-
ra emitiu os resultados no
último dia 20 de janeiro.
Questionado sobre os

laudos da Samarco, o
Ibama respondeu ape-
nas que “a divulgação do
resultado final das análi-
ses está prevista para o
fim de fevereiro”.
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Vista aérea da barragem de Fundão, em Mariana, onde alerta foi emitido, após deslocamento de terra

Justiçamanda empresa voltar a dar água
A Justiça Federal deter-

minouqueaSamarcovol-
te a distribuir dois litros
de águamineral por habi-
tante emColatina, noNo-
roeste do Estado, num
prazo de cinco dias, sob
pena de multa diária de
R$ 1milhão.
A população de Cola-

tina está sem acesso à
águamineral desde a úl-
tima segunda-feira.
Com isso, inúmeras pes-
soas estão ingerindo
água captada no Rio Do-
ce. Por conta disso, pro-
testos estão sendo reali-
zados no município.
A determinação ocor-

reu após a Justiça Fede-
ral acatar a ação judicial
do Ministério Público
Federal (MPF-ES) e do
Trabalho no Espírito
Santo (MPT-ES) para
execução do Termo de
Compromisso Socioam-
biental preliminar (TC-

SA) firmado com a Sa-
marco Mineração.
O Ministério Público,

no entanto, reiterou o pe-
dido para que o prazo de-
terminado para que a em-
presa sejamultada seja re-
considerado e a popula-
ção volte a receber água
mineral imediatamente.
No documento a Procu-
radoria explica que a Sa-
marco possui um esto-

que de água potável – o
que não ocasionaria difi-
culdade de a empresa
distribuir o material de
forma imediata. Tam-
bémfrisa que os policiais
militares que assegura-
vamaordemesegurança
na distribuição da água
voltariam às suas ori-
gens nesta quarta-feira.
Considera, ainda, que

a decisão determina a

continuidade de uma
medida que durou quase
dois meses. Por conta
disso, os pontos e a logís-
ticaestãoestabelecidose
inexistiria dificuldade
em retomar imediata-
mente com a distribui-
ção de água mineral.

OUTROLADO
A Samarco informou,

emnota,queaindanãofoi
oficialmente notificada
dos termos da decisão
proferida naAção de Exe-
cuçãodeObrigaçãodeFa-
zer proposta pelo MPF,
mas já está ciente da deci-
são que determinou a re-
tomada do fornecimento
de águamineral emCola-
tina no prazo de cinco
dias. Esta decisão épassí-
vel de recurso e a Samar-
coestáestudandoaviabi-
lidadedissocomoseude-
partamento jurídico.
(Raquel Lopes)
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Fim da distribuição motivou protesto em Colatina

Psicólogos vão usar
experiência de terremoto
Em 2010, o Chile teve o

infeliz registro de mais de
500 mortes ocasionadas
por umgrande terremoto.
Àépoca,psicólogosvolun-
tários ajudaram na recu-
peração das vítima.
Seis anos depois, uma

dessas voluntárias vem
ao Estado passar essa ex-
periência para profissio-
nais do Espírito Santo
ajudarem as pessoas afe-
tadas comodesastre am-
biental causado pela Sa-
marco por conta do rom-
pimento de suas barra-
gens emMariana.
“São desastres de ori-

gem diferente. O da bar-
ragem é algo que deveria
ser evitável”, diz a psicó-
loga Lílian Cecília Gara-
teCastegnet.Por isso,ela
diz, os sentimentos mais
comuns às vítimas é a
sensação de indignação,

frustração e raiva.
Esses sentimentos

acabam sendo reforça-
dos após à tragédia con-
forme vão sendo desco-
bertas falhas, explica a
psicóloga.
Entre as recomenda-

ções para ajudar na recu-
peração estão tentar re-
tomar as atividades que
eram realizadas antes,
respeitar o próprios sen-
timentos, conversar so-
bre eles comalguémere-
fazer a rede de contatos
para fortalecer os laços
comunitários.
Lílianministra aoficina

“Recursos Psicossociais
para Atendimento em
Emergências e Desastres”
para profissionais da psi-
cologia, amanhã, em Li-
nhares, realizado pelo
Conselho Regional de Psi-
cologia do Espírito Santo.

Avanços para
recuperar o
Rio Doce

A Secretaria de Ciência,
Tecnologia, Inovação e
Educação Profissional vai
abriremmarçoeditalpara
contratar pesquisar que
colaborem na recupera-
ção da Bacia do Rio Doce,
afetada principalmente
após o desastre ambiental
causado pelo rompido da
barreira da Samarco em
Mariana, Minas Gerais.
O valor inicial previsto,

segundo a assessoria de
comunicação da secreta-
riaédeaproximadamente
R$ 20 milhões. O edital é
uma das resoluções defi-
nidas em reunião de re-
presentantes do Espírito
Santo com o ministro da
Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Celso Pansera.
Ficou definido também

nareuniãoaunificaçãode
chamadas públicas para
financiar pesquisas volta-
das para análise da região
afetadas e possíveis solu-
ções. As unidades de pes-
quisavinculadasaominis-
tério ficarão à disposição
para esses trabalhos.

EVACUAÇÃO

450
trabalhadores

Esse foi o número de pro-

fissionais que tiveram que

deixar o trabalho ontem.


