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Para discutir diretrizes e ações 
após o rompimento da barragem 
de Fundão, em Mariana - MG, 
membros do Comitê de Integração 
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 
(CBH-Doce) se reuniram no dia 
1º de dezembro, em Governador  
Valadares, para a 25° reunião extra-
ordinária do colegiado. Participa-
ram do encontro o presidente da 
Agência Nacional de Águas (ANA),  
Vicente Andreu; a presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Meio Ambien-
te e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), Marilene Ramos; o Ministro  
interino de Meio Ambiente, Francisco 
Gaetani; o Secretário de Estado de 
Desenvolvimento Regional, Polí-
tica Urbana e Gestão Metropoli-
tana, Luiz Tadeu Martins Leite – 
que representou o Governador do  
Estado de Minas Gerais, Fernando 
Pimentel; além de representantes 
da Procuradoria Geral da União, 
Procuradoria Geral Federal, Insti-
tuto Mineiro de Gestão das Águas 
(IGAM) e Agência Estadual de  
Recursos Hídricos (AGERH).

O secretário executivo do CBH-
Doce, Luiz Claudio Figueiredo, apre-
sentou a Carta Manifesto elaborada 
pela direção do Comitê. O documen-
to tem como objetivo apresentar o 
trabalho desenvolvido pelo cole-
giado e as ações realizadas visando 
à recuperação da Bacia, previstas 
no Plano Integrado de Recursos  
Hídricos e em seus Planos de Ação.  

Os comitês também requerem legiti-
midade para atuar como protagonis-
tas na mitigação dos impactos cau-
sados pelo desastre ambiental, em 
articulação com os órgãos federais e 
estaduais. Assinada por todos os pre-
sidentes dos comitês que integram 
a Bacia Hidrográfica do Rio Doce, a 
Carta Manifesto foi entregue às au-
toridades presentes.  

Técnicos da Agência Nacional de 
Águas (ANA) se deslocaram para a Ba-
cia do Rio Doce imediatamente após o 
rompimento da barragem. De acordo 
com Vicente Andreu, presidente da 
ANA, foi aprovado um repasse adicio-
nal de R$ 10,7 milhões para o desen-
volvimento de ações, conforme plano 
de trabalho apresentado pelo órgão. 
“Um dos focos de investimento está li-
gado ao monitoramento para aperfei-

çoar a divulgação de informações em 
momentos de crise”, disse Andreu.  

Ele enfatizou a importância do 
trabalho do CBH-Doce como órgão 
oficial para a divulgação de informa-
ções. “Temos que reconhecer nossa 
fragilidade. São mais de 500 km de 
rio afetados pela lama e este fenô-
meno ainda não acabou. Precisamos 
que o Comitê oriente a população”, 
disse Andreu. 
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