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GABINETONA
NA CÂMARA
DOS DEPUTADOS

POR NOVAS LEIS
PARA A MINERAÇÃO!
Não dá mais para conviver com a mineração
predatória no Brasil.
Em 2015, a barragem de
Fundão se rompeu em
Bento Rodrigues, distrito
de Mariana, por irresponsabilidade da Samarco/
BHP. Três anos depois,
mais um crime socioambiental causou a morte
de centenas de pessoas
e a destruição do meio
ambiente, dessa vez provocado pela Vale, em Brumadinho.
Por todo o país, empreendimentos minerários
construídos à revelia

da população destroem
ecossistemas e violam
direitos de comunidades.
Em Brasília, nossos esforços estão concentrados
em melhorar a legislação
sobre a atividade minerária no país, para evitar
que crimes como esses
se repitam e tornar a mineração uma atividade
mais responsável.
De fevereiro a maio, Áurea Carolina foi uma das
integrantes da Comissão
Externa Desastre de Brumadinho na Câmara dos
Deputados. Em uma ação
conjunta entre diferentes

parlamentares, a comissão fez reuniões, audiências públicas e visitas
técnicas em Brumadinho
e outros territórios atingidos pela mineração.
O trabalho deu origem a
um conjunto de propostas legislativas em busca
de corrigir brechas nas
leis atuais e garantir
os direitos das pessoas
atingidas. Foram nove
proposições: oito projetos de lei e uma Proposta
de Emenda à Constituição que compõem um
novo marco regulatório
da mineração no país.

Pela responsabilização dos culpados e justiça a todas
as pessoas atingidas! Por uma mineração mais responsável e segura para as pessoas e o meio ambiente!

VITÓRIA
Após um processo de consulta à população e intensa
articulação com integrantes da Comissão e lideranças dos partidos na Câmara, os textos foram enviados
para apreciação em Plenário. Quatro das nove proposições foram aprovadas, em uma vitória importante
para toda a população!
Conheça as propostas aprovadas:
>> PL nº 2.791/2019

Altera a Política Nacional de Segurança de Barragens, com definição
de
responsabilidades
para os diferentes atores
envolvidos e o aprimoramento de instrumentos
como o Plano de Segurança de Barragens.
>> PL nº 2.790/2019

Acrescenta ao Estatuto
de Proteção e Defesa Civil a prevenção a desastres induzidos por ação
humana, com a inclusão
de normas para a preparação das comunidades,
os planos de contingência e a emissão de alertas, entre outras ações.

>> PL nº 2.787/2019

Modifica a Lei de Crimes Ambientais para
tipificar o crime de ecocídio, que prevê pena de
4 a 12 anos e multa para
os responsáveis por
desastres ambientais,
com morte de pessoas,
animais e destruição
da flora.
>> PL nº 2.788/2019

Institui a Política Nacional de Direitos das
Populações
Atingidas
por Barragens, que estabelece diretrizes de
reparação às comunidades, levando em conta
a centralidade do sofrimento das vítimas.

AINDA
TEM
LUTA >
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#
NÃO FOI
ACIDENTE

Seguimos trabalhando
para que os projetos restantes do marco regulatório sejam discutidos e
votados nesta Casa e no
Senado Federal. As propostas prevêem o fim da

isenção de impostos para
produtos primários da
mineração, o aprimoramento das regras para o
licenciamento ambiental de empreendimentos
minerários e a criação

de um fundo para ações
emergenciais a partir da
elevação da alíquota da
CFEM (Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais).

Uma política
feminista
e antirracista.
Confluência
máxima.
Radicalização da
democracia.

© foto: Isis Medeiros

MAR DE LAMA
NUNCA MAIS

Em novembro, no marco dos quatro anos do crime da Samarco/BHP/Vale
em Mariana, aprovamos
na Câmara dos Deputados o relatório final da
CPI sobre o crime da Vale
em Brumadinho, com o
indiciamento direto com
dolo da Vale e da Tüv Süd,
que emitiu o laudo de estabilidade da barragem
da mina Córrego do Feijão. Também foram indiciadas 22 pessoas responsáveis por essa tragédia
criminosa.
Esse é um marco importante na luta por justiça
aos atingidos: apresenta
uma resposta do Parlamento brasileiro à indignação e luta da população

e contribui com as investigações da Força-Tarefa
do MPMG que está responsável pelas investigações. Com o apoio da
consultoria da Casa, fizemos um estudo detalhado demonstrando como
a Vale a Tüv Süd conheciam de fato os riscos que
a barragem apresentava
e mesmo assim levaram
adiante as atividades minerárias. Essa negligência criminosa resultou
em mais de 272 mortes.
Entre elas estão dois nascituros de mães mortas
na tragédia, Lorenzo e
Maria Elisa, que a Vale
não tem levado em conta
no processo de reparação
e indenização às vítimas.

Áurea Carolina é educadora popular, especialista
em gênero e igualdade pela
Universidade Autônoma de
Barcelona e mestra em ciência política pela UFMG. Em
2016, foi eleita vereadora em
Belo Horizonte com a maior
votação da cidade. Em 2018,
foi a deputada federal mais
votada do estado, na capital e
na RMBH. Integra a movimentação Muitas, a #partidA e a
rede Ocupa Política. Constrói
também a Gabinetona, uma
experiência de ocupação cidadã da política institucional
sem precedentes no Brasil,
ao lado das vereadoras Bella
Gonçalves e Cida Falabella,
e da deputada estadual
Andréia de Jesus.
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