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MPES QUER QUE POLÍCIA APURE POSSÍVEL PRÁTICA DE CRIME POR PARTE DO
IEMA

Flavia Bernardes ( www.seculodiario.com.br em 30/7/2010)

O Ministério Público Estadual (MPES), por intermédio da promotora Elizabeth de Paula Steele,
protocolou, no Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Guarapari, um pedido de
instauração de inquérito policial para apurar as “praticas” no processo de licenciamento
ambiental da Companhia Siderúrgica de Ubu (CSU), com o possível cometimento de crime
contra administração pública por parte do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos (Iema).

Segundo o ofício de n° 104/2010, o pedido do MPES foi motivado pela resposta dada pelo
Iema, njornal A Gazeta, após o conhecimento sobre a notificação recomendatória emitida pelo
MPES, que solicitou a paralisação do processo de licenciamento da CSU.

Neste contexto, para requisitar a instauração de inquérito policial, o MPES considerou “a
reportagem do jornal A Gazetapublicando notícia dando conta que teria, a Senhora Sueli
Passoni Tonini, na condição de Diretora Presidente do IEMA, informado que não acataria a
Recomendação Notificatória do Ministério Publico”.

No ofício, a promotora informou que a possibilidade de existência de crime na conduta da
diretora do Iema Sueli Passoni Tonini, independentemente de improbidade administrativa a ser
apurada na esfera cível, levou o MPES a requisitar a instauração de inquérito policial.

Foi requerida também a oitiva da diretora do Iema, para que esclareça suas declarações ao
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jornal A Gazeta, publicadas no dia 30 de junho deste ano; a oitiva de Adriana Marques,
presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari, para que informe sobre o ofício
remetido ao Iema, e as solicitações, bem como seus atendimentos e o que houver para
esclarecimento.

Segundo o MPES, a remessa dos autos deverá ser feita diretamente para a 6ª Procuradoria da
Comarca de Guarapari.

O Iema foi procurado para se manifestar, mas até o fechamento desta edição nenhuma
informação foi divulgada.

Reunião preparatória

Uma reunião preparatória para a audiência pública - ainda sem data definida – foi realizada em
Guarapari, na última semana, pelo MPES-Guarapari, para discutir a presença dos grandes
projetos poluidores na região.

A reunião uniu inúmeros especialistas na área de oceanografia, biologia, engenharia
agrônoma, historiadores, pedagogos, ambientalistas e representantes de entidades civis
organizadas ligadas ao setor de hotelaria, comércio, turismo e a Igreja Católica da região.

Segundo o ambientalista Júlio Barreto, a reunião foi marcada pela forte representatividade da
sociedade. “Estes licenciamentos não dão voz ao povo. A audiência é marcada por três
minutos para nós falarmos e três horas para o empreendedor. Desta vez foi diferente. Foram
mais de duas horas voltadas para a população”, contou.

Durante a reunião inúmeros apontamentos ligados à poluição do ar, à expulsão de
comunidades, à falta de infraestrutura, entre outras carências, foram feitos pelos presentes.
Além disso, foram apresentados novos impactos. “Se estes projetos se efetivarem, a região
ficará com uma atividade tão intensa de navios que alterará a rota das baleias Jubarte, que
cruzam o litoral capixaba em busca das águas quentes do Parque Nacional Martinho de
Abrolhos”, lembrou Júlio.
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Críticas sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da CSU também foram freqüentes durante
a reunião. A conclusão entre os ambientalistas é que até para quem não entende a linguagem
técnica estão claras as falhas e omissões de informação.

O encontro entre as entidades civis organizadas e MPES poderá subsidiar a 1ª Carta
Ambiental de Guarapari, para que sejam divulgados os interesses em comum do povo pelo
bem coletivo.
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