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CBH-Santo Antônio promove seminário
em Belo Oriente em comemoração aos
14 anos de criação do comitê

Belo Oriente foi sede do Seminário Socioambiental sobre Saneamento Básico
promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Santo Antônio (CBH-Santo
Antônio). O evento, realizado no dia 23
de maio, marcou as comemorações do
14º aniversário de criação do Comitê e
contou com a participação de alunos da
Escola Estadual João Hemétrio e da Escola Municipal Francisco Gonçalves de
Brito, além de membros do Comitê; representantes da prefeitura; associação
comercial de Belo Oriente; vereadores e
representantes do IBIO-AGB Doce. Além
de apresentações culturais, o seminário
serviu para discutir junto à sociedade a

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) no município,
o cercamento de Nascentes e a consciência ecológica. Também no município,
no dia 24 de maio, foi realizada a 44º
Reunião Ordinária que discutiu o processo eleitoral simplificado, o Plano de
Ação Emergencial (PAE) da barragem de
rejeitos de minério da Anglo American
e a participação dos conselheiros no
Encontro Nacional de Comitês de Bacia
(ENCOB).

Veja mais em nosso site

CBH-Doce acompanha ações de
mitigação e recuperação após
desastre de Mariana

Após seis meses do rompimento da
barragem de Fundão, que contaminou
o Rio Doce com resíduos da extração
de minério de ferro e resultou na morte de 18 pessoas e no desaparecimento
de uma vítima, o presidente, o vice-presidente e o secretário executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
(CBH-Doce), Leonardo Deptulski, Carlos
Eduardo Silva e Edson Valgas, participaram de uma reunião com representantes da mineradora Samarco, no dia

19 de maio. O encontro foi marcado por
uma visita técnica às áreas da empresa, desde à barragem de Candonga e ao
distrito de Bento Rodrigues. O objetivo foi acompanhar as obras e as intervenções realizadas pela Samarco para
contenção do rejeito e restauração dos
cursos d’água e áreas atingidas pelo
rompimento.

Saiba mais

CBH-Doce e municípios atingidos
discutem prioridades após desastre
de Mariana/MG

Tendo como finalidade promover o debate entre os municípios atingidos pelo
rompimento da barragem de Fundão e
levantar as demandas socioambientais e
socioeconômicas, resultantes do desastre, representantes do CBH-Doce, CBH-Suaçuí, CBH-Caratinga, CBH-Piranga, do
IBIO-AGB Doce, dos governos de Minas
Gerais e Espírito Santo e representantes
dos municípios da bacia se reuniram,
no dia 20 de maio, em Mariana/MG. Na
ocasião, foram apresentados os programas de mitigação previstos no Acordo

de Transação e Ajustamento de Conduta
(TAC), firmado entre o Governo Federal,
Governos de Minas Gerais e Espírito Santo, a mineradora Samarco e as empresas
acionistas BHP Billiton e Vale, e discutida
uma proposta para alinhamento das diretrizes para as definições de prioridades
da destinação de recursos para o saneamento, previstos no TAC.

Confira a cobertura completa

CBH-Piracicaba entrega plano de
saneamento de Timóteo

O município de Timóteo concluiu, no
dia 17 de maio, mais uma etapa rumo
à universalização dos serviços de saneamento básico, com o apoio do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba
(CBH-Piracicaba). Em audiência pública, membros da comunidade puderam
acompanhar a apresentação do Plano
Municipal de Saneamento Básico (PMSB),
além de propor contribuições e tirar dúvidas, a fim de que o documento reflita,
de forma fiel, a situação do saneamento

em Timóteo. O PMSB do município, que
teve a sua elaboração financiada pelo
CBH-Piracicaba, em um investimento de
R$ 500 mil, traça um diagnóstico sobre
a situação dos serviços de água, esgoto,
drenagem e resíduos sólidos, nas áreas
urbana e rural, e propõe ações para a
universalização dos serviços.

Saiba mais

CBH-Guandu promove encontro com
lideranças comunitárias da bacia

Com o objetivo de apresentar os trabalhos desenvolvidos na bacia e esclarecer como é feita a gestão dos recursos
hídricos, o Comitê da Bacia Hidrográfica
do Rio Guandu (CBH-Guandu) promoveu, entre os dias 9 e 12 de maio, uma
rodada de encontros nos quatro municípios da bacia, chamado “Café com Prosa”. O evento, que contou com o apoio
das Secretarias de Meio Ambiente e do
Serviço Autônomo de Água e Esgoto
(SAAE) dos municípios, reuniu líderes

comunitários, produtores rurais e representantes do colegiado e do consórcio.
Na segunda-feira, 9 de maio, mais de
70 pessoas participaram do evento em
Afonso Cláudio, que também passou
por Brejetuba, no dia 10; Baixo Guandu,
no dia 11 e, por fim, Laranja da Terra, no
dia 12 de maio.

Saiba mais

Produtores rurais do norte do Espírito
Santo perderam até 70% da produção
de café por falta de água

Preocupados com a falta de água e a
forte estiagem enfrentada pelos produtores rurais do norte do Espírito Santo,
membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce
(CBH-Barra Seca e Foz do Rio Doce) visitaram, entre os dias 2 e 3 de maio, a
zona rural dos municípios de Jaguaré,
Sooretama, São Gabriel da Palha e Vila
Valério. Há três anos com poucas chuvas, os prejuízos no campo e, principal-

mente nas lavouras de café, consideradas o carro chefe da economia local,
chegam a 70%. Além do racionamento
de água, perfuração de poços e construção de barragens, os municípios da
bacia buscam medidas para manter o
abastecimento humano e a agricultura.

Veja a reportagem completa

CBH-Caratinga abre processo
Eleitoral Simplificado
O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio
Caratinga (CBH-Caratinga) está com inscrições abertas para o processo eleitoral
simplificado, destinado ao preenchimento das vagas remanescentes no plenário
para o atual mandato, que iniciou em
2013 e tem duração até 2017. As vagas
foram abertas após a exclusão dos membros que atingiram, sem justificativa, o li-

mite de faltas estabelecido no regimento
interno. Este procedimento é necessário
para garantir o equilíbrio na representação entre os segmentos – poder público,
sociedade civil e usuários – no Comitê.

Saiba mais

CBH-Doce avalia impactos seis meses
após a tragédia de Mariana

Após mais de 150 dias do rompimento
da barragem de Fundão, da mineradora
Samarco, que causou a morte de 18 pessoas e a contaminação do Rio Doce em
toda a sua extensão, membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
ressaltam a importância da inserção do
colegiado nas discussões relacionadas à
restauração do curso d’água e avaliam a
situação ambiental do manancial, que já
apresenta sinais de recuperação. Para o

presidente do colegiado, Leonardo Deptulski, é preciso que as ações em prol da
bacia sejam intensificadas. “Vamos trabalhar para que o nosso rio fique muito melhor do que antes. Não podemos
deixar de ser esperançosos e positivos,
porque o Rio Doce não morreu”, disse.

Veja a reportagem completa

CBH-Barra Seca e Foz do Rio Doce
promove o primeiro seminário de
águas subterrâneas

Mais de cem pessoas se reuniram no
dia 3 de maio, no auditório da Escola
Agrícola Familiar do Bley, na zona rural
de São Gabriel da Palha, para o primeiro seminário sobre “Águas Subterrâneas”, promovido pelo Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do
Rio Doce (CBH-Barra Seca e Foz do Rio
Doce). Dentre os participantes estavam
técnicos da área, representantes e pro-

dutores rurais dos municípios com atuação no Comitê; vereadores; secretários
de meio ambiente e agricultura; membros do comitê; alunos da escola técnica agrícola familiar; representantes do
IFES, Incaper, Emater e da AGERH.

Saiba mais

Contrato entre IGAM e IBIO é aditivado

Um encontro entre o diretorpresidente do IBIO, Eduardo Figueiredo,
o diretor-geral do IBIO-AGB Doce, Ricardo
Valory, e os presidentes dos Comitês da
porção mineira da Bacia Hidrográfica
do Rio Doce, no dia 26 de abril, em Belo
Horizonte, marcou a assinatura de um
aditivo ao contrato de gestão com o
Instituto Mineiro de Gestão das Águas

(IGAM). O documento permite que o IBIO
continue seu trabalho como entidade
equiparada às funções de agência de
água na Bacia Hidrográfica do Rio Doce
até dezembro de 2016.

Veja a reportagem

Reunião Ordinária do CBH-Caratinga é
realizada em São João do Jacutinga

Tendo como objetivo conhecer os municípios que compõem a bacia, conselheiros
e convidados do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga (CBH-Caratinga)
se reuniram no dia 29 de abril, em São
João do Jacutinga, para reunião ordinária.
Durante encontro, o presidente Ronevon
Huebra esclareceu dúvidas sobre o Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC), assinado entre o Governo Federal, a Samarco
e as duas acionistas da empresa para re-

cuperação das áreas afetadas pelo rompimento da barragem de rejeitos, ocorrido em novembro do ano passado. Além
disso, foi apresentado o projeto “Plantando Futuro”, desenvolvido pela Codemig e
verificada a situação das instituições que
não estão comparecendo às plenárias.

Confira

66º Reunião Ordinária do CBHPiracicaba discute a participação
dos conselheiros nas plenárias

Conselheiros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH-Piracicaba) e convidados se reuniram no dia 27
de abril, na sede da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Piracicaba (AMEPI), em João Monlevade, para
66ª Reunião Ordinária do colegiado. O
encontro foi marcado pela apresentação
da diretoria sobre os assuntos abordados

nas últimas reuniões do CBH-Doce, realizadas nos dias 13 e 14 de abril. Também
foi analisada a situação das instituições
que integram o Comitê e não estão comparecendo às plenárias.

Saiba mais

Parceria entre CBH-Suaçuí e Instituto
Terra visa recuperar nascentes
Preocupados com a crise hídrica e a
forte estiagem enfrentada pelos municípios da Bacia do Rio Suaçuí, o Instituto
Terra, em articulação com o CBH-Suaçuí, vai contemplar seis municípios com
o programa “Olhos d’água”. A iniciativa
tem o objetivo de promover a recupe-

ração de 400 nascentes nas cidades de
Divino das Laranjeiras, Goiabeira, Cuparaque, São Geraldo do Baixio, Galileia e
Governador Valadares.

Saiba mais

Plenária do CBH-Piranga é marcada
por apresentação do MP sobre as ações
após o rompimento da barragem

A fim de discutir ações de educação
ambiental e comunicação na Bacia do
Rio Piranga, membros da Câmara Técnica de Capacitação, Educação e Informação em Recursos Hídricos (CTCEI) do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga (CBH-Piranga) se reuniram no dia
25 de abril, em Ponte Nova. O encontro
também discutiu a construção da proposta do acompanhamento dos Planos
Municipais de Saneamento Básico na
Bacia. Já no dia 26, membros do CBH se
reuniram para 12º Reunião Ordinária,

que teve como pauta principal a apresentação do Ministério Público de Minas
Gerais sobre as ações ajuizadas contra a
Samarco e suas acionistas após o rompimento da barragem de Fundão, em
Mariana. Os representantes do MP também falaram sobre os acordos de fiscalização para recuperação das áreas atingidas pelo rejeito de minério.

Veja a cobertura completa

Recomposição das Câmaras Técnicas
marca reunião extraordinária
do CBH-Doce

Membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-Doce) e presidentes dos comitês de rios afluentes se
reuniram no dia 14 de abril, em Governador Valadares, para a 29ª reunião extraordinária do colegiado. O encontro, realizado na sede da Ardoce, contou com a
participação de representantes da Agência Nacional de Águas (ANA), Instituto
Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e
IBIO-AGB Doce. Entre as pautas discuti-

das estavam as normas para a participação no Encontro Nacional de Comitês de
Bacia (Encob); a indicação de representantes do CBH-Doce para o Colegiado Coordenador do Fórum Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas (FNCBH) e a
recomposição das Câmaras Técnicas.

Confira

Expedição e Reunião Ordinária
marcam visita de conselheiros do
CBH-Manhuaçu a Luisburgo

A fim de que os conselheiros conheçam de perto a realidade dos municípios
que compõem a bacia e de estreitar o relacionamento com a comunidade local,
além de promover a divulgação dos objetivos e ações dos Comitês de Bacia, o
CBH-Manhuaçu promove, periodicamente, reuniões itinerantes. O último encontro, realizado no dia 12 de abril, teve como

sede o municípios de Luisburgo, localizado na cabeceira da porção hidrográfica.
Além da reunião ordinária, realizada no
período da tarde, uma expedição marcou
o dia de atividades do Comitê.

Veja a cobertura completa

CBH-Suaçuí coloca em pauta questões
ligadas ao Saneamento Básico
O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Suaçuí (CBH-Suaçuí), juntamente com a
Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) – empresa selecionada para elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) – promoveram, no
dia 6 de abril, em Guanhães, e no dia 7
de abril, em Governador Valadares, o 3º
seminário unificado para colocar em de-

bate os objetivos e metas dos PMSBs. Estiveram presentes conselheiros do CBH,
prefeitos e representantes dos municípios contemplados pelo Programa de
Universalização do Saneamento (P41).

Saiba mais

Reorganização dos gastos
por mais resultados!
O CBH-Piracicaba está realocando gastos para priorizar seu objetivo maior: aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dá água da Bacia do Rio Piracicaba.
Aparelhos celulares e o carro que ficavam
à disposição do Comitê foram devolvidos.
O planejamento de viagens foi revisto e
consequentemente os gastos com passa-

gens, combustível, hospedagem e alimentação foram reduzidas. A participação em
eventos também foi regulamentada. É
uma atitude que serve de exemplo.

Saiba mais

Reunião em Afonso Claudio discute
unificação da margem direita
capixaba do Rio Doce

Para dar continuidade às discussões
iniciadas em setembro do ano passado sobre a unificação dos comitês da
margem direita capixaba do Rio Doce,
o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) convocou uma reunião. O
encontro, realizado no dia 7 de abril em
Afonso Claudio/ES, contou com a participação de membros do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Guandu (CBH-Guandu), Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Santa Maria do Rio Doce (CBH-Santa
Maria do Doce) e o recém-criado Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Joa-

na (CBH-Santa Joana). Também compareceram representantes da comissão de
gestão das águas do Rio Santa Joana;
Conselho Estadual de Recursos Hídricos
(CERH); Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos (SEAMA);
Agência Estadual de Recursos Hídricos
(AGERH); e IBIO-AGB Doce – entidade
delegatária e equiparada às funções de
agência de águas da Bacia do Rio Doce.

Confira

Membros do CBH-Barra Seca e Foz do Rio
Doce se reúnem em São Gabriel da Palha
para 4ª Reunião Ordinária do colegiado

Membros do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do
Rio Doce (CBH-Barra Seca e Foz do Rio
Doce) se reuniram, no dia 5 de abril, em
São Gabriel da Palha, para a 4ª Reunião
ordinária do colegiado. O objetivo foi
discutir a participação dos Comitês no
conselho interfederativo, que apoiará
a fiscalização das ações propostas no
termo de ajuste de conduta assinado pela

empresa Samarco. No encontro também
foram definidos os membros indicados
para participar do Encontro Nacional
de Comitês de Bacias Hidrográficas
(ENCOB), que será realizado no mês de
julho, em Salvador/BA.

Confira

CBH-Santa Maria do Doce dá início ao
processo de discussão da implementação
da cobrança pelo uso da água

Responsáveis pela gestão eficiente
dos recursos hídricos, através da articulação entre diversos setores, membros
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
Santa Maria do Doce (CBH-Santa Maria
do Doce) se reuniram, no dia 5 de abril,
em Colatina, para discutir, entre outras
questões, a implantação da cobrança
pelo uso da água na porção hidrográfica.
O instrumento de gestão, que deve ser
implantado na bacia até o ano de 2017,
tem como finalidade incentivar a utiliza-

ção racional da água e garantir os usos
prioritários do recurso, como abastecimento humano e dessedentação animal.
O recurso oriundo da cobrança pelo uso
da água será investido em programas
priorizados pelo Comitê para melhoria
da qualidade e quantidade da água dos
mananciais da região na qual é gerado.

Veja a cobertura completa
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