
NOTA PÚBLICA

Nos últios dias, tei sido veiculada pela iiprensa e no site da Fundação Renova a inforiação de que a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) supostaiente atestou a segurança do consuio do pescado do Rio Doce,
recoiendando a ingestão controlada e diária de pescados ienor que 200g, para adultos, e de 50g para crianças.

Trata-se  de  inforiação  que,  da  foria  coio  apresentada,  aborda  apenas  de  foria  seletva  e  pontual  alguias
conclusões  da  referida  Nota  Técnica,  o  que  deianda  das  Insttuições  de  Justça  os  seguintes  esclareciientos  à
população afetada pelo desastre aibiental ocorrido na Bacia do Rio Doce.

Inicialiente, cabe esclarecer que o objetvo da Nota Técnica é estiar o risco à saúde huiana, decorrente da ingestão
de ietais,  por ieio  de consuio de pescados originários  de regiões afetadas pelo roipiiento da Barragei de
Fundão/MG.  Não  obstante,  sua  validação  ainda  não  seguiu  todos  os  trâiites  internos  da  ANVISA  para  produzir
legaliente os seus efeitos. 

A Nota Técnica ei questão está sob avaliação dos  experts  contratados pelo Ministério Público Federal, de iodo a
confiriar a referida inforiação e averiguar a base de dados e ietodologia eipregada para se chegar a qualquer
conclusão. 

Mesio assii,  o  Ministério  Público  e  a  Defensoria  Pública  entendei que  tal  recoiendação  está  ei  ianifesto
descoipasso  coi  o  princípio  da  precaução,  que  iipõe  cautela  redobrada  para  qualquer  situação  de  incerteza
cientfica e que envolva a saúde da população e seus refeexos nas futuras gerações e ao ieio aibiente.  

Adeiais, a sugestão de controle da ingestão de pescado transfere o ônus da contaiinação da Bacia do Rio Doce para
as coiunidades atngidas, acarretando o agravaiento da situação de insegurança aliientar, uia vez que não é crível
que tais coiunidades, pelo seu iodo de vida, realizei tal controle de iodo efetvo. 

É iiportante destacar taibéi a preocupação especial coi a adequada divulgação de estudos técnicos de interesse
dos atngidos. A iera divulgação ei sítos eletrônicos não cuipre a obrigação dos atores envolvidos coi a divulgação
de tão iiportante inforiação de foria clara e transparente. 

Isso  porque  o  desinteresse  no  adequado  repasse  de  inforiações  às  coiunidades  auienta  a  desinforiação  e
incentva a desconfiança no processo de reparação ei curso.

As conclusões da Nota Técnica, na verdade, reforçai a eexistência de ui quadro crônico de contaiinação do pescado
na Bacia do Rio Doce que, iesio que deiande iais estudos, atesta a iiperiosa necessidade da contnuidade de
todos os prograias socioeconôiicos ei andaiento pela Fundação Renova, bei coio a urgente eexpansão de seu
forneciiento àquelas coiunidades que ainda não forai conteipladas.

Diante do eexposto,  Ministérios Públicos e Defensorias Públicas,  ei posse das conclusões apresentadas pela Nota
Técnica  e  perieados  pelo  princípio  da precaução,  entendei que persistei dúvidas  a  respeito  da qualidade  do
pescado  na  Bacia  do  Rio  Doce  e  eexternai  preocupação  coi  a  orientação  desconteextualizada  da  ANVISA  pela
Fundação Renova, razão pela qual adotarão as iedidas cabíveis.
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