MANIFESTAÇÃO DO CBH VELHAS SOBRE A MINERAÇÃO NA SERRA DO CURRAL
O Comitê da Bacia do Rio das Velhas há muito vem defendendo o tombamento
integral da Serra do Curral por ser um berçário de afluentes como o córrego
Cercadinho, Acaba-mundo, Serra, Navio Baleia. Riqueza hídrica que foi responsável
para que aqui se instalasse a nova capital das Minas Gerais, pois água não faltava.
Para além da riqueza hídrica a serra apresenta uma beleza cênica única, além de uma
biodiverisidade complexa, sendo considerada reserva da biosfera, fazendo parte de um
amplo corredor ecológico.
Por ela passou a história de Minas Gerais, possuindo ainda ruinas das construções
daquela época.
No Termo de Ajustamento e Conduta (TAC) assinado com a justiça referente ao
rompimento da barragem do córrego do Feijão em Brumadinho, quando Belo
Horizonte correu sérios riscos de desabastecimento, uma das propostas foi à
construção do plano de segurança hídrica para Belo Horizonte, e a Serra do Curral foi
escolhida como uma área de reserva estratégica, já tendo sido perfurado alguns poços.
É bom lembrar que existem 3 barragens com alto nível de insegurança no Alto rio das
Velhas, e que qualquer uma que se romper colocará em risco o abastecimento do Belo
Horizonte.
Atuamos no sentido de solicitar ao estado e ao Ministério Publico o tombamento
integral da Serra do Curral, uma vez que o projeto já estava finalizado desde 2020,
aprovado pelo IPHEA e que bastaria a aprovação final pelo plenário do CONEP.
O governo do estado protelou a decisão e enquanto isso acelerou o processo de
tramitação do licenciamento da mineração pela SUPRI.
E na madrugada do dia 30 de abril de 2022 aprovou na câmara minerária, com os votos
do governo e do setor minerário o projeto, apesar da ampla manifestação da
sociedade contrária ao empreendimento.
O CBH Velhas vem a público se manifestar contrário a todo este processo de
destruição da Serra do Curral em detrimento da riqueza cultural, hídrica, ambiental, e
paisagística que a região representa para o Rio das Velhas e o Rio São Francisco.
A Serra do Curral não é um patrimônio privado ou de usos e frutos de apenas uma
geração, ela é um bem transgeracionaL. Estaremos unidos com outras instituições na
luta pela defesa deste patrimônio.
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