Instituto Guaicuy é eleito como assessoria
técnica independente pelos moradores de
Antônio Pereira

Por Hellen Perucci
Nos dias 08 e 09 de fevereiro, aconteceram as votações para a eleição que definiu a assessoria
técnica independente no distrito de Antônio Pereira. Com 67,34% dos votos, o Instituto Guaicuy foi
eleito pelos moradores e prestará assistência aos atingidos da barragem de doutor, que atualmente
está no nível dois de emergência. A contratação é fruto de uma decisão preliminar da 1ª Vara Cível
da Comarca de Ouro Preto publicada em setembro de 2020.
Para que pudessem disputar a eleição, segundo o edital, as empresas deveriam cumprir requisitos
estabelecidos pelo Ministério Público. Dentre eles: Possuir no mínimo três anos de existência;
Experiência técnica comprovada na atuação com pessoas atingidas por desastres, ou por remoções
forçadas ou por grandes obras ou empreendimentos; Independência técnica, financeira e
institucional em relação à Vale; não ter participado de qualquer prática ou realizado qualquer ato
contrário à Lei Anticorrupção Brasileira.
Cabe a assessoria técnica independente a disponibilização de conhecimento técnico e de prestação
de assistência aos atingidos. Viabilizando profissionais de diversas áreas de conhecimento e
trabalhando junto a população para garantir o direito a informação e na busca por reparações de
danos causados por empresas de grande impacto ambiental.
Segundo Carla Wstane, coordenadora geral do Instituto Guaicuy, o próximo passo é a elaboração do
plano de trabalho junto a comunidade de Antônio Pereira: “Esse documento vai especificar as ações
que serão desenvolvidas por nós enquanto assessoria técnica. E além disso, a forma como elas serão
feitas, além de registrar um cronograma que iremos definir juntos. Isso deve ser aprovado pela
população de Antônio Pereira e pela justiça", afirmou
Somente após os processos de aprovação pelos moradores de Antônio Pereira e pela justiça, o
instituto receberá recursos e assim abrirá o processo de contratação de profissionais para a equipe.
E contará com profissionais das áreas ambientais, do direito, da economia, saúde e comunicação,
dentre outras áreas.
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