Retorno das operações da Samarco é tema de audiência
pública no Espírito Santo
Reunião da Assembleia Legislativa pediu retorno da empresa

A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa (Ales) debateu
em audiência pública, na noite desta terça-feira (03/05), no auditório do Sesc em
Guarapari, no Espírito Santo, a necessidade de retorno das operações da
Samarco para diminuir os impactos socioeconômicos na região gerados pela
paralisação das operações da empresa desde novembro do ano passado.
Presente em Anchieta, no Sul do Estado, desde a sua criação, a empresa gera
apenas na unidade capixaba cerca de 5.500 empregos diretos e indiretos. Cerca
de 450 pessoas participaram do evento.
Durante a audiência, o diretor-presidente da Samarco, Roberto Carvalho,
destacou as ações da empresa para diminuir os impactos causados pelo
acidente e a importância que a Samarco retome suas atividades para honrar com
todos os compromissos assumidos com a sociedade.
“Trabalhamos com a expectativa de retornar no último trimestre deste ano,
mas à medida que o tempo passa tem ficado cada vez mais difícil dar uma
previsão, pois depende da avaliação e liberação das licenças da unidade de
Germano pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Minas Gerais (Semad). O apoio popular demonstrado nesta
audiência foi muito importante, pois mostra o que a Samarco significa para a
região do Sul do Espírito Santo”, afirmou Roberto Carvalho.
O proponente da audiência, deputado Edson Magalhães (PSD), destacou
a importância do retorno das atividades da mineradora para a economia da
região. “A paralisação das atividades da empresa reflete diretamente no
comércio de todos os municípios do entorno da planta industrial da Samarco.
Eles precisam retomar os trabalhos para evitar demissões em massa”, ressaltou.

Durante a audiência, a representante do movimento Justiça Sim,
Desemprego Não, Poliane Aparecida de Freitas, entregou ao secretário de
Estado de Desenvolvimento, José Eduardo Faria de Azevedo, abaixo-assinado
com cerca de 15 mil assinaturas colhidas em Mariana (MG), pedindo o retorno
das operações da empresa.
Também participaram da audiência, os deputados Theodorico Ferraço
(presidente da Assembleia Legislativa), Doutor Hercules, Marcelo Santos, Luzia
Toledo e Dary Pagung, o prefeito de Anchieta, Marcus Assad, o presidente do
Movimento Espírito Santo em Ação, Luiz Wagner Chieppe, empregados da
Samarco, além de membros do legislativo de Anchieta e de Guarapari, de
entidades de classe, de movimentos pró-retorno da empresa do Espírito Santo
(Somos Todos Samarco), além de representantes da sociedade civil organizada.
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