
Responsáveis por conciliar os diversos 
atores e os usos múltiplos da água na bacia, 
os Comitês que compõem a Bacia do Rio 
Doce promovem, anualmente, o Encontro 
de Integração da Bacia do Rio Doce. Tendo 
como tema “Responsabilidade Social e 
Sustentabilidade” e lema “Doce: o rio de 
todos nós”, em sua quarta edição o evento 
reiterou o compromisso dos Comitês com 
a recuperação do décimo manancial mais 
poluído do país, segundo dados do IBGE. 

Para estimular a gestão participativa e 
integrada dos recursos hídricos, foram 
convidadas autoridades, especialistas 
e a comunidade, que se reuniram entre 
os dias 11 e 13 de agosto, em Afonso 
Cláudio/ES. Mais de 300 pessoas 
acompanharam os debates em torno da 
estiagem na bacia e da cobrança pelo uso 
da água no Estado do Espírito Santo, e de 
temas ligados a responsabilidade social 
e sustentabilidade.  

A abertura do IV Encontro de 
Integração da Bacia do Rio Doce contou 
com a presença do governador do Espírito 
Santo, Paulo Hartung; do secretário de 
Meio Ambiente do Estado do Espírito 
Santo, Rodrigo Júdice; do prefeito de 
Afonso Cláudio, Wilson Berger Costa; 
do representante da Agência Nacional 
de Águas (ANA), Nelson de Freitas; do 
diretor-presidente da Agência Estadual 
de Recursos Hídricos do Espírito Santo 
(AGERH), Paulo Paim; da representante 
do Núcleo de Apoio aos Comitês do 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

(IGAM), Sônia Lima; e do presidente do 
CBH-Doce, Leonardo Deptulski, entre 
outras autoridades. A programação do 
evento, que colocou em pauta diversas 
questões relacionadas à gestão dos 
recursos hídricos na Bacia Hidrográfica 
do Rio Doce, incluiu palestras, visitas 
técnicas e apresentações culturais. 

O médico sanitarista e ambientalista, 
Apolo Heringer, finalizou o primeiro dia 
do encontro com uma palestra sobre  
“Responsabilidade Social e Sustentabili-
dade”, temas do evento.

Especial IV Encontro de Integração da Bacia do Rio Doce

Agosto/2015
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Autoridades e especialistas  
presentes na abertura 

Encerramento

Palestras e visitas técnicas  
são destaque do segundo dia

Saiba mais

Fique por dentro das 
atividades do último dia

Veja a cobertura completa

Membros dos Comitês que compõem a Bacia do Rio Doce e convidados realiza-
ram uma visita técnica à nascente do rio Guandu e à fábrica Lekker. Neste dia, o 
diretor presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), Paulo Paim, 
salientou a importância dos Comitês para a preservação do Doce. Guto Carvalho, 
coordenador do Avistar Brasil (evento de observação de aves), abordou aspectos li-
gados à fauna da região.

Ao encerrar o IV Encontro de Integração da Bacia do Rio Doce, no dia 13, os 
Comitês reforçaram o seu compromisso com a gestão participativa das águas. 
Neste dia, foram divulgadas informações sobre a estiagem na bacia, assunto 
que tem preocupado seus membros. O encontro também abrigou a 24ª Reunião 
Extraordinária do CBH-Doce, que teve como tema central o Plano de Aplicação 
Plurianual da Bacia do Rio Doce.
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