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Membros do Comitê da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Guandu (CBH-Guandu) se 
reuniram com a Agência Estadual de 
Recursos Hídricos (AGERH) para tra-
tar da cobrança pelo uso da água na 
região. O encontro foi realizado no 
dia 6 de janeiro, na Casa do Cidadão, 
em Afonso Claudio/ES, e contou com 
a participação de representantes da 
prefeitura local, de Baixo Guandu e de  

Laranja da Terra, além de membros 
da associação de produtores de Breje-
tuba. Integrantes do Consórcio Público 
do Rio Guandu, Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Afonso Claudio, 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
(SAAE) de Baixo Guandu e Compa-
nhia Espírito Santense de Saneamen-
to (CESAN) também acompanharam a 
reunião.

Após dois meses da tragédia,  
comitês trabalham forte para  

recuperar o Rio Doce

CBH-Guandu dá mais um passo para 
instituir cobrança pelo uso da água
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barragem da Samarco 
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Preocupação

Comitês capixabas se reúnem em 
Linhares para última plenária de 2015

Planos Municipais de Saneamento Básico 
estão sendo desenvolvidos na Bacia do 

Rio Manhuaçu

CBH-Piracicaba / Carta Nº 01/2015

CBH-Santo Antônio / Moção nº 01

Preocupados com a promoção 
de ações que reflitam melhoria da 
qualidade e quantidade de água na 
bacia do Rio Doce, após dois meses do 
rompimento da barragem de rejeitos 
em Mariana/MG, os CHBs (Comitês 
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce) 

continuam atuando. Nos próximos 
cinco anos, aproximadamente R$ 
175 milhões serão investidos na 
recuperação da bacia. Será dada 
prioridade aos programas ligados à 
recuperação de nascentes e projetos 
de saneamento.

Leia o texto completo

O presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce, Leonardo 
Deptulski, fez um artigo no dia 05 de 
janeiro de 2016, lembrando os dois 
meses do rompimento da barragem 
de rejeitos da mineradora Samarco, 
que atingiu toda a Bacia do Rio Doce. 
“O acidente, despertou na sociedade 

profundas reflexões a respeito do 
papel fundamental que todos os 
setores devem exercer em relação 
à preservação do meio ambiente”, 
lembrou Depulksi. 

O presidente do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce), 
Leonardo Deptulski, juntamente com 
a presidente da Câmara Técnica de 
Gestão de Eventos Críticos (CTGEC), 
Lucinha Teixeira, mediaram, na tarde 
de 29 de dezembro, um encontro 
com prefeitos e representantes dos 
municípios atingidos pela onda de 
lama provocada pelo rompimento da 
barragem de rejeitos da mineradora 

Samarco, em Mariana/MG. O 
objetivo da reunião, realizada na 
sede da Associação dos Municípios 
da Microrregião do Médio Rio Doce 
(Ardoce), em Governador Valadares, 
foi definir os próximos passos para 
minimizar os danos ambientais e 
socioeconômicos ocasionados.

A fim de conhecer de perto a situa-
ção dos municípios mais atingidos pelo 
rompimento da barragem de Fundão, 
da Samarco, em Mariana/MG, represen-
tantes dos Comitês de rios afluentes e 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Doce (CBH-Doce) realizaram, entre os 
dias 17 e 19 de dezembro, uma expe-
dição que percorreu as áreas afetadas 
pela tragédia. A iniciativa também teve 
o intuito de alinhar, junto às comunida-
des e autoridades, as necessidades lo-
cais às ações de recuperação da bacia. 
Nomeada “Missão Mariana”, a expedi-
ção visitou o distrito de Bento Rodrigues 

e as cidades de Barra Longa e Rio Doce, 
sendo finalizada na UHE Risoleta Neves 
(Candonga). 

O presidente do CBH-Doce, Leonardo 
Deptulski, destacou a importância da vi-
sita e do papel dos Comitês nesse mo-
mento. “Precisamos entender a gravida-
de do que aconteceu e a necessidade de 
que ações urgentes sejam promovidas. 
E, nesse contexto, o nosso Plano Inte-
grado de Recursos Hídricos (PIRH) pre-
cisa ser o ponto de partida, combinado 
com as ações emergenciais que devem 
ser realizadas após o desastre”. 

No segundo dia da expedição, os parti-
cipantes conheceram de perto a situação 
do distrito de Bento Rodrigues – região 
mais atingida pelo rompimento da bar-
ragem de Fundão. A imagem do que res-
tou da vila chocou os representantes dos 
Comitês, que se mostraram solidários à 
situação dos moradores. “Só vendo para 
entender o que aconteceu aqui em Bento 
Rodrigues”, disse Jonas Chequetto, repre-

sentante do CBH-Barra Seca e Foz do Rio 
Doce. Já o presidente do CBH-Caratinga, 
Ronevon Huebra, afirmou que “o senti-
mento é de tristeza e pesar”. “Esperamos 
que isso não volte a acontecer e que nós, 
enquanto sociedade, passemos a ter uma 
atitude de consumo consciente, que os Co-
mitês de Bacia trabalhem na recuperação 
do manancial e que a empresa Samarco 
repare os danos causados”, acrescentou.

Membros do Comitê da Bacia Hidro-
gráfica do Rio Suaçuí (CBH-Suaçuí) se 
reuniram no dia 10 de dezembro, em  
Governador Valadares, para eleger a nova 
diretoria do colegiado. Durante o encon-

tro foram debatidas as medidas tomadas 
pelo Comitê após o rompimento da bar-
ragem em Mariana/MG. No mesmo dia, 
foi elaborado o planejamento das ativida-
des para o ano de 2016.

Edson Valgas, secretário executivo do 
CBH-Suaçuí, informou que, desde o dia 
5 de novembro, data do acidente, o co-
mitê, em conjunto com o CBH-Doce, tem 
buscado respostas da empresa e tam-
bém dos órgãos oficiais, como a Agên-
cia Nacional de Águas (ANA) e Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas (IGAM).  
“A Samarco, na medida do possível, 

tem tentado repassar ao Comitê infor-
mações sobre as consequências do aci-
dente, já que esta é uma situação nova 
para todos os afetados”, disse. Valgas 
também mostrou preocupação com o 
fato de os R$ 20 milhões cobrados da 
empresa pelo Ministério Público virem 
a ser contingenciados e não investidos 
na recuperação do Rio Doce.

O município de Linhares foi sede do 
encontro que reuniu representantes 
dos quatro Comitês que compõem a 
porção capixaba da Bacia do Rio Doce – 
Guandu, Santa Maria do Doce, Pontões 
e Lagoas do Rio Doce e Barra Seca e Foz 
do Rio Doce. A reunião, realizada em 
duas etapas, marcou o encerramento 
das atividades dos colegiados em 
2015. No primeiro dia (8 de dezembro), 
os Comitês Estaduais alinharam o 

calendário de atividades e o plano de 
trabalho para 2016. Já no dia 9, foi 
realizada uma plenária conjunta, que 
debateu assuntos como o andamento 
do Programa de Recomposição de APPs 
e Nascentes (P52) e a implantação da 
cobrança pelo uso da água na porção 
capixaba da bacia.

Durante a última reunião ordinária 
do Comitê de Bacia Hidrográfica Águas 
do Rio Manhuaçu (CBH-Manhuaçu), 
realizada no dia 25 de novembro, fo-
ram entregues os Planos Municipais 
de Saneamento Básico dos municípios 
de Reduto, Martins Soares, Luisburgo, 

Simonésia, Manhuaçu, Chalé, São 
José do Mantimento e Durandé, con-
templados pelo Programa de Uni-
versalização do Saneamento (P41).   
Desenvolvido pelo Comitê, o P41 uti-
liza recursos arrecadados com a co-
brança pelo uso da água. 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Piracicaba (CBH-Piracicaba) enca-
minhou carta ao governo do Estado de 
Minas Gerais em que apresenta suges-
tões para a conservação, uso sustentá-
vel dos recursos hídricos e sua biodi-
versidade.

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