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Representantes dos municípios 
atingidos pelo rompimento das 
barragens de Fundão e Santarém,  
pertencentes à empresa Samarco, lo-
calizadas na região de Mariana – MG, 
e autoridades se reunirão, hoje, quin-
ta-feira (12), às 10 horas, em Governa-
dor Valadares, para reunião extraor-
dinária da Câmara Técnica de Gestão 
de Eventos Críticos (CTGEC) do 
CBH-Doce.  Segundo a presidente da  
CTGEC, Lucinha Teixeira, o foco 
é avaliar os impactos ambientais 

e as ações que estão sendo desen-
volvidas pelos órgãos dos Estados 
de Minas Gerais, Espírito Santo e 
da União, a fim de que se tenham 
esclarecimentos a respeito da real 
situação da bacia. “O que quere-
mos é o detalhamento das ações de 
monitoramento que estão sendo  
executadas e das análises da água e se-
dimentos, além das ações da Defesa  
Civil”, destacou.

Confira em breve a cobertura do  
encontro. 

O governador de Minas Gerais, 
Fernando Pimentel, esteve ontem 
(11) em Valadares para avaliar os 
impactos para o Rio Doce e para o 
próprio município do rompimento 
das barragens de Mariana/MG. Em 
entrevista coletiva, após se reunir 
com autoridades e representantes da 
CTGEC e IBIO-AGB Doce, Pimentel 
ressaltou que a principal preocupação 
é garantir o abastecimento para as 

cidades atingidas. “Nesse momento, 
estamos enviando caminhões pipas 
da Copasa para a região, além de 
uma equipe técnica para ajudar 
na elaboração de um projeto 
emergencial para os próximos dias, já 
que não podemos ficar somente com 
os caminhões, precisamos buscar 
água nos mananciais mais próximos. 
Estamos mobilizados e consternados 
com a situação”, informou. 

CTGEC reúne municípios afetados  
e autoridades em Valadares

Governador de Minas Gerais avalia  
os reflexos do rompimento das  

barragens em Mariana

A comitiva do Governo Federal, 
composta pela presidente Dilma, 
pelos governadores de Minas Ge-
rais e do Espirito Santo, presiden-
te da ANA e outras autoridades, 
fará visita e reuniões em Governa-
dor Valadares/MG e Colatina/ES. 
O objetivo é verificar a situação 
dos municípios que dependem da 
água da Bacia do Rio Doce, afeta-
da pelo rompimento das barragens 
em Mariana/MG, e traçar planos de 

atuação. A agenda da comitiva é: 
chegada a Belo Horizonte às 9h45, 
quando se deslocará para Mariana. 
Em seguida, o destino é Governa-
dor Valadares, com previsão de che-
gada às 11h45, onde acontecerá, no 
aeroporto, uma reunião de trabalho 
e uma entrevista coletiva. À 12h45 
o grupo decola para Colatina/ES 
onde também haverá reunião.

Acompanhe por aqui mais infor-
mações.

Presidente Dilma e outras autoridades 
visitarão hoje a região de Governador 

Valadares e Colatina

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 
atualizadas e confiáveis sobre 
os reflexos do rompimento das 
barragens de Fundão e Santarém. 
Ontem (11) matérias foram 
transmitidas no MG Inter TV 1ª e 2ª 
edições e no Hoje em Dia. Confira o 
clipping completo:

Repercussão na Mídia 

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

das barragens em Mariana/MG.

Curta e divulgue a página do seu Comitê!
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