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Preocupados com a onda de lama que 
atingiu o Rio Doce após o rompimen-
to da barragem de Fundão, localizada 
em Mariana/MG, membros do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga 
(CBH-Piranga) reuniram, no dia 3 de de-

zembro, em Ponte Nova, especialistas, 
representantes de municípios afetados 
e dos segmentos que compõem o cole-
giado para discutir os efeitos da tragé-
dia e as alternativas para recuperação 
do Rio Doce.

Para reivindicar uma maior participa-
ção nas ações de recuperação da Bacia 
Hidrográfica do Rio Doce, após o rompi-
mento da barragem de rejeitos de minério 
de Fundão, em Mariana/MG, diretores do 
IBIO – AGB Doce e presidentes de Comi-
tês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce se 
reuniram com promotores do Ministério 

Público de Minas Gerais no dia 3 de de-
zembro, em Belo Horizonte. Na oportuni-
dade, foi apresentado o Plano Integrado 
de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Doce (PIRH) e seus respectivos 
Planos de Ações para as Unidades de Pla-
nejamento e Gestão de Recursos Hídricos 
(PARHs).  Confira:
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Para traçar diretrizes e listar ações 
a serem tomadas após o rompimen-
to da barragem de rejeitos de minério 
de Fundão, localizada em Mariana/MG, 
membros do Comitê de Integração da 
Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH-
-Doce) se reuniram no dia 1º de dezem-
bro, em Governador Valadares, para a 
25° reunião extraordinária do colegia-
do. Participaram do encontro o presi-
dente da Agência Nacional de Águas 
(ANA), Vicente Andreu; a presidente do 
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
Marilene Ramos; o ministro interino 
de Meio Ambiente, Francisco Gaetani; 
o Secretário de Estado de Desenvol-
vimento Regional, Política Urbana e  
Gestão Metropolitana, Luiz Tadeu Mar-
tins Leite, representando o Governador 
do Estado de Minas Gerais, Fernando 
Pimentel; além de representantes da 
Procuradoria Geral da União, Procura-
doria Geral Federal, Instituto Mineiro 
de Gestão das Águas (IGAM) e Agência 
Estadual de Recursos Hídricos (AGERH). 

Confira

Membros dos Comitês das Bacias  
Hidrográficas dos Rios Guandu, Santa 
Maria, Pontões e Lagoas e Barra Seca, 
que pertencem à Bacia do Rio Doce,  par-
ticiparam de uma reunião extraordiná-
ria convocada pelo Conselho Estadual 
de Recursos Hídricos (CERH) para apre-
sentar as ações em curso que visam 
minimizar os impactos provenientes do 

rompimento da barragem de Fundão, 
em Mariana/MG. Além do secretário 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
do Espírito Santo, Rodrigo Júdice, tam-
bém compareceram representantes do 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (IEMA), Agência Es-
tadual de Recursos Hídricos (AGERH) e 
Procuradoria Pública de Colatina. Veja: 

No dia 24 de novembro, o presidente 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Piranga (CBH-Piranga), Carlos Eduardo 
Silva, acompanhou a equipe do projeto 
Manuelzão, da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG), em uma 
expedição pelas áreas da Bacia do 
Rio Piranga afetadas pela lama vinda 
da barragem que cedeu em Mariana/
MG no dia 5 de novembro. Também 

participaram representantes do Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas 
(CBH-Rio das Velhas), que, além de 
avaliarem os estragos causados pelo 
rompimento da barragem, coletaram 
água em diversos pontos dos rios 
afluentes para análise. Veja a cobertura 
completa:

Conselheiros do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH/
Piracicaba) participaram da reunião 
ordinária que marcou o fim das 
atividades do CBH no ano de 2015. 
Realizado no dia 24 de novembro, 
em João Monlevade, o encontro 

apresentou um balanço do Programa 
de Universalização do Saneamento e 
as ações desenvolvidas pelo Programa 
de Convivência com as Cheias, além de 
ter informado os participantes sobre 
os procedimentos relacionados aos 
pedidos de outorga.

Carlos Eduardo Silva, membro 
da diretoria do CBH-Doce, e Ricardo 
Valory, diretor do IBIO, receberam do 
presidente do América Futebol Clube, 
Marco Antônio Batista, um cheque 
simbólico no valor de R$ 50 mil para 
ajudar na recuperação ambiental do 

Rio Doce. A cerimônia aconteceu no 
dia 21 de novembro, no intervalo do 
jogo América-MG e Ceará, no Estádio 
Independência, em Belo Horizonte. 
A verba será utilizada no reforço do 
trabalho de mobilização social após a 
tragédia.

O município de Ponte Nova foi sede 
da reunião ordinária do Comitê da Ba-
cia Hidrográfica do Rio Piranga, realiza-
da no dia 17 de novembro, no auditório 
do Sindicato Rural do município. Entre 
outros assuntos, o encontro debateu os 

reflexos do rompimento da barragem 
de rejeitos da empresa Samarco, em 
Mariana/MG e propôs ações para mini-
mizar os impactos sobre o Rio Doce.

Com o objetivo de colocar em pauta 
questões como a aprovação do calen-
dário e do plano de trabalho do Comitê 
para 2016, além dos reflexos do rom-
pimento da barragem de Fundão, em 
Mariana/MG, conselheiros e convida-

dos se reuniram no dia 19 de novem-
bro, em Ferros, para a 42ª reunião ordi-
nária do Comitê de Bacia Hidrográfica 
do Rio Santo Antônio.
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