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

das barragens em Mariana/MG.
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O Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Piracicaba (CBH-Piracicaba) 
encaminhou carta ao governo do 
Estado de Minas Gerais em que apre-
senta sugestões para a conservação 
e uso sustentável dos recursos hídri-
cos, sua biodiversidade e governança 
nos territórios atingidos pelo rom-
pimento da barragem em Mariana/
MG, ocorrido no dia 5 de novembro. 
Confira na íntegra as propostas do 
Comitê: 

O Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Rio Santo Antônio (CBH-Santo 
Antônio) aprovou a moção dirigida 
ao governador de Minas Gerais 
que enumera as consequências e 
responsabilidades pelo rompimento 
da barragem em Mariana, no dia 5 de 
novembro. 

Confira em nosso site o documento 
completo: 

A diretoria do Comitê da Bacia Hi-
drográfica do Rio Doce elaborou uma 
Carta Manifesto com o objetivo de 
apresentar o trabalho desenvolvido 
pelo colegiado e as ações que visam 
à recuperação da Bacia, previstas no 
Plano Integrado de Recursos Hídricos 

e em seus Planos de Ação. O Comitê 
também requer legitimidade para atu-
ar como protagonista na mitigação 
dos impactos causados pelo desastre 
ambiental, em articulação com os ór-
gãos federais e estaduais. Confira o 
documento: 

Moção n° 01 (CBH-Santo Antônio) 

Manifesto CBH-Doce 

Repercussão na mídia 

Carta do Comite de Bacia 
Hidrografi ca do Rio Paricicaba

Moção CBH-Santo Antônio

Carta Manifesto nº 01/2015

Diversos meios de comunicação estiveram presentes na reunião do CBH-Doce, 
realizada no dia 1° de dezembro, em Governador Valadares, onde foi apresentada a 
Carta Manifesto. Veja: 

Acesse o nosso site e confira os últimos boletins da Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais (CPRM) - Serviço Geológico do Brasil sobre a situação das regiões 
afetadas pela lama após o desastre ambiental registrado em Mariana/MG, no dia 5 
de novembro. 
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