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Câmara Técnica de Gestão de Eventos 
Críticos (CTGEC) do CBH-Doce se reúne 

em Governador Valadares

Presidente Dilma Rousseff visita 
cidades afetadas pelo rompimento 
das Barragens em Mariana/MG 
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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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Para discutir os impactos do rompi-
mento das barragens de Fundão e San-
tarém, em Mariana/MG, pertencentes 
à empresa Samarco, foi realizada nes-
sa quinta-feira (12), em Governador 
Valadares, a segunda reunião extra-
ordinária da Câmara Técnica de Ges-
tão de Eventos Críticos (CTGEC) do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce (CBH-Doce). Participaram do 

encontro representantes da Agência 
Nacional de Águas (ANA), Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), 
Instituto Estadual de Meio Ambiente 
(IEMA), Instituto BioAtlântica (IBIO), 
Defesa Civil de Minas Gerais, Ministé-
rio Público de Minas Gerais, além de 
empresas prestadoras de serviços de 
abastecimento de água, prefeitos e se-
cretários dos municípios atingidos.

A presidente Dilma Rousseff visitou 
Mariana para avaliar a situação da cida-
de e dos distritos atingidos pelo rom-
pimento das barragens que pertencem 
a empresa Samarco Mineradora. Logo 
depois, a presidente seguiu para Go-
vernador Valadares/MG onde se reuniu 
com o presidente da Agência Nacional 
de Águas (ANA), Vicente Andreu, De-
fesa Civil e a prefeita Elisa Costa. Du-
rante visita, Dilma disse que o Ibama vai 

aplicar uma multa de R$ 250 milhões à 
Samarco Mineradora. Posteriormen-
te, em Colatina, a presidente se reuniu 
com o presidente do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) 
e prefeito da cidade, Leonardo Deptul-
ski. O governador do Espírito Santo, 
Paulo Hartung, se encontrou  com a co-
mitiva em Governador Valadares para 
avaliar com a presidente os impactos da 
tragédia no Estado vizinho.

A prefeita de Governador Valadares, 
Elisa Costa, participou da 2ª reunião 
extraordinária da CTGEC, realizada no 
dia 12 de novembro, em Governador 
Valadares. Em sua fala, Elisa Costa es-
clareceu a situação crítica que se ins-

talou no município e reforçou que a 
única responsável é a empresa Samar-
co, que, até o presente momento, está 
ajudando de forma extremamente tí-
mida. O vídeo completo você confere 
em nosso canal no youtube: 

Quer acompanhar os boletins 
atualizados da Companhia de Pes-
quisa de Recursos Minerais (CPRM) 
– Serviço Geológico do Brasil so-

bre o acompanhamento da onda de 
lama ao longo do curso do Rio Doce? 
Confira em nosso site todos os do-
cumentos disponibilizados: 

Para manter as atualizações das 
reuniões e discussões do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

(CBH-Doce), sobre o rompimento 
das barragens em Mariana, criamos 
um canal no youtube.

As discussões da Câmara Técni-
ca de Gestão de Eventos Críticos 
(CTGEC) do CBH-Doce estão sen-
do divulgadas em vários veículos de 
comunicação. Além das ações emer-

genciais para Governador Valadares 
a mídia manteve o foco na repercus-
são da qualidade da água e o risco 
de desabastecimento em diversos 
municípios.
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Prefeita de Governador Valadares 
declara: “A responsabilidade é 

totalmente da empresa Samarco” 

Boletins sobre Monitoramento do 
Rompimento de Barragem (CPRM)

Confira nosso canal no youtube

Na mídia
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http://www.cbhdoce.org.br/clippings/clipping-novembro-de-2015/
https://www.youtube.com/watch?v=O0XSlzPr7CI
http://www.cbhdoce.org.br/geral/boletins-sobre-monitoramento-do-rompimento-de-barragem-cprm/
https://www.youtube.com/channel/UCXZ58bp0Ih9BBfNdMmSJ0NA
https://www.facebook.com/pages/CBH-Caratinga/680323438671587?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhmanhuacu
https://www.facebook.com/pages/CBH-Guandu/687098081361213?fref=ts
https://www.facebook.com/cbhsantamariadodoce
http://www.facebook.com/pages/CBH-Pont�es-e-Lagoas-do-Rio-Doce/812558378799999
https://www.facebook.com/cbhdoce
https://www.facebook.com/cbhpiranga
https://www.facebook.com/cbhpiracicabamg
https://www.facebook.com/cbhsantoantonio
https://www.facebook.com/cbhsuacui
http://www.cbhdoce.org.br/noticias-2/camara-tecnica-de-gestao-de-eventos-criticos-ctgec-do-cbh-doce-se-reune-em-governador-valadares-para-reuniao-extraordinaria/

