
Prezados e prezadas, 

  

Completando as informações abaixo, cumpre destacar mais alguns pontos: 

  

I) A votação da reunião de 22/03/2010 (59ª Reunião Ordinária) resultou 9 a 7 contra 

esta Estrada proposta: as instituições que se preocuparam em defender a Represa Dr. 

João Penido e que merecem o nosso profundo respeito são: 

  

1) Ambiente Brasil Centro de Estudos representada pelo Prof. da UFV Luiz Eduardo 

Ferreira Fontes; 

2) Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Preto e Paraibuna representado por Joaquim 

Arildo Borges; 

3) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 

(FETAEMG) representado Vanderley Antonio Chilese; 

4) Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) representado 

pelo Diretor Aurélio Augusto de Sousa Filho; 

5) Instituto Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba (IFET-Rio Pomba) 

representado pelo Prof. Mauricio Novaes Souza; 

6) Ministério Público de Minas Gerais representada pela Promotora Thais Lamim Leal 

Thomaz; 

7) Prefeitura Municipal de Ubá representada pelo "corajoso" José Gomes Lanes; 

8) Sociedade Amigos de Iracambi representada pelo Robin Le Breton; 

9) Universidade Federal de Viçosa representada pelo Prof. Jorge Abdala Dergam dos 

Santos. 

  

II) Nesta segunda votação em 17/05/2010 (62ª Reunião Extraordinária) o resultado foi 

drasticamente modificado em 57 dias, resultando 12 a 5 a favor desta Estrada com uma 

abstenção. As cinco instituições que mantiveram o voto contrário foram: 

  

1) Ambiente Brasil Centro de Estudos representada pelo Prof. da UFV Luiz Eduardo 

Ferreira Fontes; 

2) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 

(FETAEMG) representado por Vanderley Antonio Chilese; 

3) Instituto Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba (IFET-Rio Pomba) 

representado pelo Prof. Mauricio Novaes Souza; 

4) Ministério Público de Minas Gerais representada pela Promotora Thais Lamim Leal 

Thomaz; 

5) Sociedade Amigos de Iracambi representada pelo Robin Le Breton.  

  

Lamentamos profundamente a abstenção do Comitê de Bacia do Preto e Paraibuna 

(depois da plenária deste Comitê decidir por unanimidade moção de repúdio a esta 

estrada), ausência do IBAMA (Aurélio), a troca do representante das Prefeituras da 

Região e a falta do representante da UFV (Prof. Jorge). 

  

III) O COPAM (Conselho Estadual de Política Ambiental do Estado de Minas Gerais), 

assim como os COMDEMAs (Conselhos municipais de Meio Ambiente) possuem 

estrutura onde predominam as cadeiras ligadas ao Poder Público. Infelizmente a 

Sociedade Civil ainda é representada por alguns conselheiros que defendem o modelo 

de desenvolvimento da era industrial. Resumindo, basta o Poder Público ter interesse 

em determinada obra, que os conselheiros representantes votam em bloco. Sendo assim, 



só sobram duas alternativas: MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou JUSTIÇA. 

Certamente, recorreremos a estas duas instâncias neste caso em Pauta. 

  

IV) Esta Estrada de Ligação BR040-MG353 proposta pelo DER nas áreas de recarga da 

Represa Dr. João Penido, cortando diversas várzeas, três córregos importantes 

(OLARIA, dos BURROS e GRAMA) impactará a represa de forma irremediável: 

  

a) Será utilizada escória de aciaria da Arcelor na camada de base desta Estrada, segundo 

o Prof. Jorge Antônio Barros de Macedo (Doutor em Química), com possibilidade de 

liberação de 571 Toneladas de Crômio; 190 T de Bário; 188 T de Cobre; 69 T de 

Vanádio; 59 T de Fluoreto, entre outros metais, pois esta escória é de sucata; 

b) Serão construídas barreira de concreto (New Jersey) com cerca de 1 metro de altura 

que só resistem ao impacto de caminhonetes como mostrado no filme exposto pelo 

DER. Uma carreta de 25 Toneladas não será barrada por estes dispositivos, como pode 

ser comprovado na BR040 e outras rodovias do Brasil; 

c) O Plano de Contingência no caso de acidentes com cargas perigosas coloca 

como responsável a TRANSPORTADORA. Imaginem um acidente ocorrendo as 23:59 

horas e o acionamento da responsável apenas 8 horas da manhã do dia seguinte. O 

poluente já estará incorporado as águas da Represa João Penido com grandes 

possibilidades de racionamento da água e aparecimento de doenças de veiculação 

hídrica na população de Juiz de Fora. 

  

Fiquem atentos, pois a luta precisa continuar. Nossos principais mananciais pedem 

SOCORRO. Não falamos com demagogia, nem radicalismo ecológico, nem luta 

partidária. Será possível com estes governos e estes conselheiros o 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL? 

  

Atenciosamente. 

  

Prof. Cézar Henrique Barra Rocha (UFJF) 

  

  

 

 

  

Em 18 de maio de 2010 07:47, Júlio Teixeira <juliotei@terra.com.br> escreveu: 
Caros colegas, 
  
Ontem, como reportado abaixo, ocorreu a reunião do COPAM que autorizou a construção de 
estrada de rodagem interligando a BR 040 a MG 353 pelas margens da margem da Represa 
João Penido (1933), responsável pelo abastecimento de 50% da população da município. 
  
A UFJF se fez presente com 48 pessoas, sendo 5 professores, 1 servidor técnico-
administrativo em educação e 42 estudantes, tendo uma postura de defesa da importância da 
estrada para o desenvolvimento da região, porém apresentando traçados alternativos ao 
apresentado pelo estado de Minas Gerais. 
  
Nos próximos anos, a represa de João Penido sofrerá um processo de ocupação urbana e 
industrial que irá inicialmente dificultar o tratamento da água e, posteriormente, inviabilizar o 
seu tratamento, em um processo parecido com o que ocorreu com a Represa de São Pedro 
com a implantação da BR 040. 
  



Alguns destaques: 
  
1. O presidente da FIEMG defendeu a instalação da obra mesmo com a futura perda do 
manancial, sob alegação da criação imediata de empregos e que a licitação está feita a dois 
anos e o dinheiro empenhado, tratando-se da obra do Governo do Estado para a região da 
Zona da Mata. 
2. O representante de Juiz de Fora no Comitê não votou nem contra, nem a favor, se abasteve. 
3. O Ministério Público reafirmou, com muita competência, que o licenciamento está eivado de 
irregularidades. 
4. Compareceu a ROTAM com vários cães da raça pastor alemão para intimidar os presentes. 
5. Ao final da reunião, a Prefeitura de Juiz de Fora se comprometeu publicamente a mandar um 
projeto de lei para a Câmara Municipal reestabelecendo a proteção para o Manancial João 
Penido, revogada recentemente por iniciativa do executivo municipal. 
  
Tenho impressão que a reunião de ontem, entrará para a história da cidade. 
  
Júlio Teixeira - Engenharia 

GERAL 
    

  Estrada do aeroporto liberada 

O Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) concedeu, ontem, 

autorização para as obras da estrada que ligará a MG-353 à BR-040. O 

empreendimento é considerado estratégico para as operações do Aeroporto 

Regional da Zona da Mata, em Goianá. A votação, realizada em Ubá, foi 

finalizada após quase seis horas de reunião. Dos 17 conselheiros presentes, 11 

votaram a favor, cinco contra e um se absteve. Com a aprovação, o 

Departamento de Estradas e Rodagem (DER) poderá iniciar a construção da 

rodovia. 

O projeto prevê a passagem da estrada pela região da represa João Penido, e, por 

isso, se tornou alvo de críticas de especialistas e do Ministério Público. De 

acordo com a promotora do Meio Ambiente, Thaís Lamim Thomaz, o 

licenciamento não foi feito dentro da legalidade. Ela afirma que a Secretaria de 

Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) aprovou o projeto sem realizar 

audiência pública e, além disso, não elaborou o Estudo de Impacto Ambiental 

(EIA), documento exigido por lei nesse tipo de projeto. “Abriram a pauta só 

para o DER ter tempo de convencer os conselheiros. É como se o empreendedor 

estivesse dando autorização para ele mesmo construir”, criticou. 

Hoje, a promotora pretende interpor recurso administrativo junto à presidência 

do Copam contra a decisão. Ela estuda, ainda, ajuizar ação civil pública, 

questionando a legalidade do processo. Durante a tarde de ontem, professores da 

UFJF e integrantes do Comitê S.O.S Represa João Penido estiveram em Ubá 

para tentar impedir a aprovação da obra. Segundo o grupo, a instalação da 

rodovia pode contaminar o solo e as águas da represa, responsável por 50% do 

abastecimento do município. 
   
 


