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CTGEC do CBH-Doce faz visita  
técnica a foz do Rio Doce 

Saiba mais aqui

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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A presidente da Câmara Técnica 
de Gestão de Eventos Críticos (CT-
GEC) do CBH-Doce, Lucinha Tei-
xeira, esteve nesse domingo (22), 
na foz do Rio Doce, no distrito de 
Regência, juntamente com o repre-
sentante do CBH-Barra Seca e Foz 
do Rio Doce, Carlos Sangalia, para 
acompanhar os reflexos do rompi-
mento da barragem de rejeitos em 
Mariana/MG e as ações desenvolvi-
das para diminuir os danos.

Barreiras de contenção foram ins-
taladas a fim de proteger as espécies 
sensíveis do estuário e evitar que a 
lama mais densa, que ainda está por 
vir, se deposite nos locais de repro-
dução das espécies. Estão sendo 
realizadas obras na tentativa de au-
mentar a extensão da saída norte 
da foz, que permanece aberta. Foi 
observado, próximo ao encontro do 
rio com o mar, o aparecimento de 
peixes mortos.

Carlos Eduardo Silva, membro da 
diretoria colegiada do CBH-Doce, e 
Ricardo Valory, diretor do IBIO, re-
ceberam do presidente do América  
Esporte Clube, Marco Antônio Batista, 
e outros membros do Clube, o cheque 
simbólico de R$50 mil para ajudar na 
recuperação do Rio Doce. A cerimô-
nia aconteceu no último sábado (21), 
no intervalo do jogo América/MG e 
Ceará, no Estádio Independência, em 
Belo Horizonte. A verba também será 

utilizada para reforço do trabalho do 
CBH-Doce de mobilização social após 
a tragédia. Para Valory, a doação é um 
exemplo que o América dá para a so-
ciedade: “O Rio Doce vai precisar mui-
to da ajuda de todos. O Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-
Doce), junto com a sociedade e com 
as instituições, vai conseguir reverter 
essa situação. O Rio Doce não morreu.”. 
Obrigado, América, pelo gol, de solida-
riedade!

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 
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 atu-
alizadas e confiáveis sobre os refle-
xos do rompimento das barragens de 
Fundão e Santarém. 

CBH-Doce recebe doação do América 
Futebol Clube para recuperação do Rio Doce

Boletins da CPRM mostram 
monitoramento da onda de lama
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