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Rio Doce é tema de reportagem 
do Fantástico

Globo News Especial mostra 
situação do Rio Doce
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A presidente da Câmara Técnica de 
Gestão de Eventos Críticos (CTGEC) 
do CBH-Doce, Lucinha Teixeira, foi 
fonte para a reportagem especial so-
bre os reflexos do rompimento da 
barragem de Fundão (Mariana/ MG), 
veiculada no último domingo (15), no 

programa Fantástico, da Rede Globo. 
Durante a matéria, conduzida pela re-
pórter Cristina Serra, Lucinha desta-
cou que, se antes o problema enfren-
tado na bacia era relativo à quantidade 
de água, agora a situação foi agravada 
pela qualidade do recurso. 

Os resultados da pior escassez em 
84 anos na Bacia do Rio Doce, agravada 
pela onda de lama que atingiu o manan-
cial após o rompimento da barragem da 
Samarco, foi o tema do programa Globo 
News Especial, que foi ao ar na noite do úl-

timo domingo, 15 de novembro. A repor-
tagem contou com a participação da pre-
sidente da Câmara Técnica de Gestão de 
Eventos Críticos (CTGEC) do CBH-Do-
ce, Lucinha Teixeira, e do diretor geral do  
IBIO-AGB Doce, Ricardo Valory. 

O governador de Minas Gerais,  
Fernando Pimentel, acompanhado do 
Ministro da Integração Nacional, Gil-
berto Occhi, e da prefeita de Governa-
dor Valadares, Elisa Costa, esteve em 
Governador Valadares/MG, no último 
sábado (14). Na ocasião, Pimentel des-
tacou que as medidas emergenciais 
que foram implantadas para amenizar 
os reflexos do rompimento da barra-
gem de Fundão (Mariana/MG) já dão 
resultados efetivos. “A notícia mais im-
portante para nós é que já temos lau-
dos técnicos da Copasa que apontam a 
possibilidade de voltar a utilizar a água 
do Rio Doce, logicamente, após o trata-
mento adequado, a partir deste fim de 
semana. Todos os municípios vizinhos 
estão sendo atendidos com caminhões 
pipas e outras soluções, como poços 
artesianos. Todo o esforço está sendo 
feito pelos governos Federal e Estadu-
al”, disse. Já o Ministro da Integração 
Nacional ratificou a possibilidade de 
retomada da captação de água no Rio 
Doce, em Governador Valadares, após 
divulgação de laudos técnicos. Além 
disso, destacou que “no Estado do 
Espírito Santo, as cidades continuam 
com a captação normal no Rio Doce. 

Teremos a primeira reunião no terri-
tório capixaba e levaremos quais são 
as ações, os próximos passos e como 
estamos tratando a questão do abas-
tecimento de água de todas as cidades 
a partir de Mariana”, disse. A prefeita 
Elisa Costa agradeceu o apoio dos go-
vernos Estadual e Federal e o empe-
nho da equipe do Sistema Autônomo 
de Água e Esgoto (SAAE) do municí-
pio, além de elogiar a rede de solidarie-
dade criada em prol dos atingidos pelo 
rompimento das barragens localizadas 
na região de Mariana/MG. Segundo a 
prefeita, através da utilização de novas 
tecnologias e dos resultados de laudos 
técnicos, que apresentam a possibili-
dade de uso do recurso tratado para 
abastecimento humano, estima-se que 
“a partir de segunda-feira, uma parte 
significativa da população já comece 
a receber água tratada. Reivindicamos 
e estamos conversando para que isso 
seja feito, mas nós ainda não temos 
segurança do que vai ocorrer ao longo 
do Rio Doce daqui para frente e qual 
o tempo será necessário para que esse 
tratamento seja definitivo. A nossa es-
trutura de mobilização será mantida 
para qualquer eventualidade”.

A Companhia de Recursos Mine-
rais (CPRM) – Serviço Geológico do 
Brasil está divulgando, diariamente, 

boletins de monitoramento da onda 
de lama ao longo do curso do Rio 
Doce.

Por entender a importância da ação 
dos Comitês na articulação de autori-
dades e veiculação de dados oficiais, 
a imprensa nacional e dos Estados 
de Minas Gerais e Espírito Santo es-
tão em contato constante com repre-

sentantes dos CBHs que compõem a 
Bacia do Rio Doce para levar à popu-
lação informações atualizadas sobre 
os reflexos do rompimento das barra-
gens de Fundão e Santarém. Confira 
o que foi destaque:

Governador de Minas retorna a Valadares

Boletins da CPRM mostram 
monitoramento da onda de lama
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http://www.cbhdoce.org.br/clippings/clipping-novembro-de-2015/
http://www.cbhdoce.org.br/noticias-2/boletins-sobre-monitoramento-do-rompimento-de-barragem-cprm/
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://g1.globo.com/fantastico/noticia/2015/11/vida-nesse-rio-praticamente-nao-existe-mais-diz-professor-sobre-rio-doce.html
http://g1.globo.com/globo-news/globo-news-especial/videos/v/seca-prolongada-torna-mais-grave-o-lancamento-de-esgoto-sem-tratamento-no-rio-doce/4610681/

