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Onda de lama chega ao Espírito Santo

América Futebol Clube colabora com 
a recuperação do Rio Doce

Saiba mais aqui

Continue acompanhando em nossas redes sociais as 
notícias e boletins referentes à repercussão do rompimento 

das barragens em Mariana/MG.

Curta e divulgue a página do seu Comitê!
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Em uma coletiva de imprensa reali-
zada na manhã desta quarta-feira (18) 
com a participação de representantes 
da Prefeitura, Governo do ES, Defesa 
Civil, Bombeiros e Polícia Ambiental 
foram atualizadas as informações so-
bre a distribuição de água potável em 
Colatina. O prefeito de Colatina e pre-
sidente do Comitê da Bacia Hidrográ-

fica do Rio Doce, Leonardo Deptulski, 
informou que a lama chegou ao muni-
cípio, na altura de Itapina, na noite da 
terça-feira (17), e atingiu o centro da 
cidade no dia seguinte. “Por esse moti-
vo, a captação de água no rio Doce foi 
interrompida, e o plano de ação para 
abastecimento alternativo foi coloca-
do em prática.”

CBH-Doce receberá amanhã, dia 
21, antes, às 17h30, antes da partida 
América/MG x Ceará, no Estádio 
Independência, em Belo Horizonte, 
a doação de R$50 mil do América 
Futebol Clube. A ajuda será utilizada 

para reforçar a mobilização social por 
meio de ações de comunicação com a 
sociedade diretamente impactada pela 
tragédia.

Confira a cobertura completa no 
próximo boletim.

Nessa quarta-feira (18), após 15 
dias do rompimento das barragens em 
Mariana/MG, a onda de lama chegou 
ao Espírito Santo. Até o momento, ela 
já passou por 13 municípios e afetou 

diretamente nove deles, que precisa-
ram interromper o abastecimento de 
água, uma vez que a captação é fei-
ta diretamente na calha do Rio Doce. 
Confira:

A Companhia de Pesquisa de Re-
cursos Minerais (CPRM) – Serviço 
Geológico do Brasil está divulgando, 

diariamente, boletins de monitora-
mento da onda de lama ao longo do 
Rio Doce.

Por entender a importância da 
ação dos Comitês na articulação de 
autoridades e veiculação de dados 
oficiais, a imprensa nacional e dos 
estados de Minas Gerais e Espírito 
Santo estão em contato constante 

com representantes dos CBHs que 
compõem a Bacia do Rio Doce para 
levar à população informações atu-
alizadas sobre os reflexos do rom-
pimento das barragens de Fundão e 
Santarém. 

Acompanhe o trajeto da onda de lama

Boletins da CPRM informam  
sobre onda de lama

Repercussão na mídia

•	 Belo Oriente (madrugada do dia 08/11/15). 
•	 Governador Valadares (noite do dia 09/11/15)
•	 Tumiritinga (noite do dia 10/11/15).
•	 Galiléia (manhã do dia 11/11/15).
•	 Conselheiro Pena (noite do dia 11 para o dia 12/11/15).
•	 Resplendor (final da tarde do dia 12/11/15).
•	 Baixo Guandu (tarde do dia 16/11/15).
•	 Colatina (manhã do dia 19/11/2015).
Fonte: CPRM – Serviço Geológico do Brasil
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