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A saúde tem sido uma das principais demandas 
das pessoas atingidas pelo rompimento da 

barragem de Fundão. Após 3 anos da tragédia, a 
população ainda tem seu bem-estar físico e mental 
prejudicado. Por isso colocamos o foco na saúde 
neste ciclo de mobilização.

O Ministério Público recomendou que a Fundação 
RENOVA atue em conjunto com secretarias esta-
duais e municipais de Saúde e com o SUS. Uma 
ação articulada permite que o conhecimento, as 
informações e as estratégias já existentes nos mu-
nicípios produzam resultados mais efetivos. 

Para isto, a participação da população é essencial, 
ela é um dos principais mecanismos que promo-
vem a eficiência e a efetividade das políticas públi-
cas. A diversidade e o tamanho do impacto causa-
do pelo rompimento da barragem aumentaram os 
problemas de saúde, exigindo ainda mais partici-
pação. Não cabe apenas à Fundação RENOVA e aos 
municípios pautarem o assunto, o atingido precisa 
se manifestar. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) possui muitos 
espaços de controle e participação social. Os Con-
selhos e conferências municipais podem ter papel 
ativo na gestão dos equipamentos e políticas de 
saúde. O controle social significa tanto a fiscaliza-

ção, como a definição das ações e da política muni-
cipal. Um direito público, como é a saúde, deve ser 
garantido por meio da participação e fiscalização 
de todos. 

Além dos Conselhos e conferências de Saúde, o 
TAC governança também criou espaços de parti-
cipação. Ele garante a participação das pessoas 
atingidas na “criação, discussão, avaliação e fisca-
lização dos Programas, Projetos e Ações” decorren-
tes do rompimento da barragem. E amplia as pos-
sibilidades de participação através das Comissões 
Locais, das Assessorias Técnicas, e também no CIF 
e nas Câmaras Técnicas. 

A rede de pesquisa ComRioComMar busca in-
centivar a participação, tanto nos Programas da 
Renova como nos canais de participação do SUS. 
Oferecemos oficinas com o objetivo de fortalecer li-
deranças locais para levarem às suas comunidades 
esclarecimento e incentivo. Também desenvolve-
mos um processo de votação que permite debater 
as prioridades nas diversas regiões do estado do 
Espírito Santo. Estas informações poderão basear 
mecanismos de mobilização e pressão, a fim de 
que o direito à saúde seja efetivamente garantido.

***
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Direito a reparação não prescreveu

Os Ministérios Públicos e as Defensorias (federal 
e estaduais de MG e ES), a Fundação Renova e as 
empresas (Samarco, Vale e BHP) responsáveis pela 
reparação do rompimento da barragem de Fundão, 
assinaram no dia 26 de outubro de 2018 um Termo 
de Compromisso garantindo que não haverá pres-
crição dos direitos dos atingidos ao se completar 
três anos do rompimento. O termo ainda deixa 
claro que as pessoas atingidas que ainda não fo-
ram cadastradas poderão fazer o cadastramento. 
Enquanto estiver suspensa a Ação Civil Pública 
ou enquanto houver negociações de repactuação 
dos programas da Renova, não haverá prescrição, 
segundo o procurador da República José Adércio 
Leite Sampaio.

Termo de compromisso

ComRioComMar Opinião Popular: 
Participar e fazer valer o direito à Saúde
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de Pessoal de Nível Superior - Brasil 
(CAPES) - Código de Financiamento 001

Apoio:

III Encontro de Cultura 
Ancestral de Areal

Organizado pela Comunidade Indígena de Areal, 
pelo coletivo Aliança Rio Doce e pelo movimento 
Regenera Rio Doce, o III Encontro de Cultura An-
cestral de Areal reuniu diversos povos indígenas, 
quilombolas, dos manguezais, pescadores e ribeiri-
nhos. O evento promoveu apresentações e oficinas 
de valorização da diversidade cultural dos povos 
tradiconais da região.

Aconteceu em Regência

Oficinas Temáticas ComRioComMar 
Opinião Popular

ComRioComMar Opinião Popular realizou a sua 
primeira oficina de capacitação em 27 de julho na 
FACELI (foto). A oficina temática intitulada Um 
Tsunami de Lama nos Fez Acordar reconstruiu a 
linha do tempo dos fatos e das lutas a partir do 
rompimento da barragem de Fundão, abordando 
responsabilidades, consequências e perspectivas. 
A segunda oficina ocorreu no último dia 27 de no-
vembro, também na FACELI e abordou o tema Saú-
de: Em que portas bater? Uma terceira oficina deve 
ocorrer entre fevereiro e março. Fique atento ao 
site comriocommar.com.br para mais informações.

Aconteceu em Linhares
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Segunda rodada

Esta segunda rodada de propostas do 
ComRioComMar Opinião Popular, ocorreu 
entre 17 de setembro e 4 de outubro de 2018 
em comunidades de São Mateus e Colati-
na. Foram 139 participantes nesse período 
e 1377 votos. A maioria, 67%, apresentam 
soluções, depois destacam-se problemas 
(26%) e ações para resolvê-los (7%). O tema 
do Meio Ambiente é o mais citado (22 pro-
postas), seguido por Saúde (18), Água (18), 
Trabalho (16) e Indenização (10). Também 
aparecem questões relacionadas à Justiça, 
Modo de Vida, Segurança Alimentar, Cultu-
ra e Lazer, Educação, Turismo, Infraestrutu-
ra, e outras propostas com temas dispersos.

Temas mais frequentes 
de propostas

Saiba mais em:
www.regenerariodoce.org/encontroancestral

ComRioComMar Opinião Popular: O que é?

ComRioComMar Opinião Popular é um processo 
de construção coletiva de propostas sobre os pro-
blemas, soluções e meios para alcançá-las. Trata-se 
de um processo de votação, em que você escre-
ve sua sugestão e a coloca numa urna. A cédula 
também permite apoiar e votar em sugestões que 
já foram apresentadas por outras pessoas da sua 
comunidade. Uma lista informará quais são as 
sugestões mais votadas. As listas podem mudar 
durante o processo e você pode apresentar e apoiar 
novas propostas.

Em 18 dias de votação saltamos de 
42 participantes para 181, e de 106 

votos para 1.483! As propostas foram 
colhidas em Vitória, Colatina e São 
Mateus. Ainda pretendemos incluir 
Linhares, Baixo Guandu e Aracruz.

Reúna colegas e amigos para apresentar e apoiar 
as propostas do seu interesse, apontando as prio-
ridades de sua comunidade. No final do processo 
esses resultados serão levados às autoridades para 
que sua opinião seja considerada!

Procure nas próximas páginas as propostas que 
você achar mais importantes e vote. PARTICIPE!

TABELA DE TOTALIZAÇÃO

1ª RODADA 2ª RODADA TOTAL

Nº DE 
PARTICIPANTES 42 239 281
Nº DE 
PROPOSTAS 90 46 136
Nº DE VOTOS 
DE APOIO 16 1.331 1.347
Nº TOTAL 
DE VOTOS 106 1.377 1.483

Cuidado com água! Ela pode 
ter metais pesados

Os metais pesados como arsênio, chumbo, mer-
cúrio ou cromo, podem estar presentes na água 
contaminada pela lama dos rejeitos da Samarco. 
Essas substâncias também podem contaminar o 
ar e os alimentos causando, com o passar dos anos, 
problemas de saúde que se manifestam através do 
surgimento de sintomas como náuseas, vômitos ou 
cansaço excessivo, por exemplo.

Metais pesados não provocam sintomas quan-
do entram pela primeira vez em contato com o 
organismo, no entanto, têm a capacidade de ir se 
acumulando dentro das células do organismo, pro-
vocando problemas à saúde. Ao detectar um destes 
sintomas, procure um médico.

***
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SAÚDE

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.044 Melhores condições de saúde 41
110.013 Saúde 40

110.001 
Sobre saúde das pescadoras 
e marisqueiras 15

110.017 Saúde preventiva 15
110.108 Posto de saúde   11

110.018 
Saneamento básico para 
100% da população 9

110.059 
Participação do poder público 
da saúde nas comunidades 
atingidas com especialistas

7

110.016 
O investimento em Saneamento 
Básico é muito menor do 
que gasta um hospital

6

110.054 
Chega de coceira, diarreia 
ou garganta inflamada 4

110.078 
Quais os ecossistemas e o 
grau de nocividade à saúde na 
comunidade de conceição da Barra

2

110.097 Ambulância 2

110.076 
Atingidos por animais 
contaminados 1

110.084 
Tratamentos para alcoolismo 
e vícios das drogas 1

110.092 
Posto de Saúde com médicos 
e atendente educados 1

110.111 
Despoluição dos rios e meio 
ambiente, para qualidade na saúde 
de todos e sem metais pesados

1

110.128 

Levantamento dos dados do SUS 
sobre o aumento do atendimento 
de doenças que possam ser 
relacionadas ao crime

1

110.129 Ampliação de hospitais 1

110.131 
Fiscalização da saúde das 
comunidades atingidas 1

TRABALHO

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.032 
A lama atingiu o nosso pesqueiro, 
o que afeta o meu rendimento 
econômico e da minha família

82

110.046 
Trabalho e programas 
que geram renda para os 
impactados pela lama

48

110.060 
Queremos uma solução sobre 
como vamos viver sem o nosso 
trabalho se somos pescadores

32

110.007 
Sou pescador de carteirinha 
e não posso pescar 26

110.002 Trabalho de todos que é a pesca 17

110.086 
Queremos continuar trabalhando 
na mesma profissão 16

110.040 Trabalho 12

110.061 
Queremos uma solução sobre 
os pescadores camaroeiros e 
marisqueiros de Barra Nova Norte

9

110.099 
Emprego para os moradores 
das áreas atingidas 6

110.036 
Quero nosso pesqueiro de 
volta para ser mais feliz 5

110.081 
Novos estudos dos pescados 
no Rio Doce e no mar 5

110.106 
SOS - Implantação de programas/
projetos para geração de empregos 3

110.104 
Trabalho para geração de renda 
para os pescadores e pescadoras 2

110.105 Empregos 2

110.114 
Despoluição dos rios e 
meio ambiente para que 
todos tenham trabalho

1

110.118 Trabalho para os jovens 1

ÁGUA

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.038 Água 47
110.031 Água de melhor qualidade 30
110.083 Água de qualidade para beber 21
110.011 Sou atingida da água. 20
110.035 Quero as águas limpas 20

110.070 
Criação de estações de tratamento 
com plantas macrófitas que 
retiram metais pesados da água

16

Propostas acumuladas em todas as regiões desde junho de 2018.PROPOSTAS
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110.069 
Ressarcimento dos prejuízos 
dos atingidos urbanos com 
gastos com água mineral

13

110.088 Não confiamos na água de Colatina 13

110.062 
Queremos uma solução para 
minha comunidade de Barra 
Nova Norte, atingida pela água

10

110.075 
Criação de um comitê 
independente de laudos da água 8

110.073 
Que a Samarco volte a fornecer 
água mineral para a comunidade 
Bonisenha-Marilândia

6

110.090 
Queremos soluções para 
água saudável 6

110.042 
Levantamento de dados 
sobre o problema da água 3

110.068 
Nova análise da água mais 
confiável com outra empresa 3

110.094 
Saneamento básico, rede de 
esgoto, água encanada 2

110.130 Tratamento da água  2
110.102 Água potável 1

110.120 
Análise da água do rio Mariricu 
e reparação dos danos 1

MEIO AMBIENTE

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.080 
Queremos estudos nas águas 
e peixes nos seguimentos até 
mesmo nas populações ribeirinhas

131

110.065 Análise do lençol freático 115
110.066 Análise do peixe do rio Cricaré 114

110.071 
Análise dos camarões, mariscos 
e peixes de nossas regiões 29

110.015 Recuperação do manguezal 22
110.020 Que eles limpem os nossos rios 17

110.021 
Que limpe o Rio Doce para 
pescadores e ribeirinhos 
viverem melhor

15

110.037 Rio Doce sem contaminação 15
110.028 Revitalização e cura do Rio Doce 11

110.074 
Regeneração das nascentes 
da bacia do rio Doce 10

110.055 Meu rio era doce e não é mais 9

110.063 
Análise do camarão da Foz 
Norte e Sul do Rio Doce 5

110.077 
Grau de contaminação da praia 
e riscos em Conceição da Barra 2

110.100 Rio, mar e manguezais como antes 2

110.117 
Solução dos danos causados pelo 
desastre no meio ambiente 2

110.134 
Reestabelecer a Bacia do Rio Doce 
soltando novas espécies de peixes 2

110.123 Recuperação do meio ambiente 1
110.124 Criatório de peixes 1
110.125 Que comece a restauração do rio 1

110.127 
Recuperação das nascentes 
e matas dos rios que 
desaguam no Rio Doce

1

110.132 
Reflorestamento das 
margens dos rios 1

110.133 
Análises dos rios, 
peixes e mariscos sem 
influência do prefeito

1

OUTRAS PROPOSTAS

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.027 

Que as pesquisas possam 
organizar nossas comunidades 
e possam criar projetos 
para água, saúde, trabalho e 
mudanças nos modos de vida

68

110.041 
Como podemos sobreviver sem a 
nossa vida de antes? Nossos filhos 
e netos como vão sobreviver?

21

110.030 Educação 11

110.023 

Que empresas e entidades 
envolvidas estejam a par da vida 
dos prejudicados, esclarecendo 
as dúvidas e pondo em prática 
o ressarcimento dos prejuizos 
causados a quem depende do Rio 
Doce como meio de  sustento.

10

110.025 

Havia fartura de tudo, sem 
preocupação de se alimentar, 
e hoje não temos mais nada 
até para sobreviver

10

110.029 A força dos atingidos é a união 10

110.010 
Que atenda as nossas necessidades 
e as nossas pautas. Quero justiça! 9

110.022 Eu quero tudo como era antes 8

110.019 
Multa pesada e fechamento para a 
empresa que poluir o rio 6

110.098 Escola para a comunidade 6
110.095 Calçamento e asfalto das ruas 5

110.006 
Quero que a Samarco pague 
pelo crime que cometeu e 
deixe o pescador em paz

4

110.101 
Trazer melhorias para a 
comunidade, para o povo 4

110.039 Lazer 3
110.045 Melhoria na educação 3

110.085 

Que os camarões e peixes vendidos 
na Grande Vitória sejam examina-
dos e atestados pelos Órgãos Pú-
blicos Competentes para saber se 
podem ser consumidos ou não

3

110.096 
Ponte para ir à São Mateus, entre 
Barra Nova Sul e Barra Nova Norte 
- São Mateus

3

110.026 

O crime afeta a toda a população, 
independente da sua localização 
territorial devido a sua complexida-
de e amplitude de danos

2

110.113 
Despoluição dos rios e meio am-
biente para que todos tenham uma 
vida digna

2

110.121 
Precisamos de um Órgão compe-
tente para tratar com as comunida-
des e nos ajudar

2

110.003 
Proponho que seja atendida a de-
manda dos atingidos pela lama da 
Samarco

1

110.004 
Nossa cultura e nossas festas indí-
genas que hoje já não tem mais 1

110.005 Já não temos mais frutos do mar 1
110.008 Só na luta a gente resolve 1

110.009 
O que foi a tragédia? Governo, res-
ponsabilidade 1

110.012 
Gostaria que divulgasse a minha 
comunidade porque temos uma be-
líssima praia, uma ilha linda.

1

110.014 Mudança do modo de vida 1
110.033 Quero minha alegria 1

110.043 
Apontar uma demanda qualificada 
para exigir solução 1

110.048 
Que a Renova aprenda, se é para 
resolver e não para dar problemas 1

110.049 Melhorias na vida do ser humano 1
110.050 Política popular 1
110.051 Propostas para o Turismo 1

110.052 
Propostas sobre a nossa liberdade 
de antes 1

110.053 

Os responsáveis pelo crime devem 
financiar atividades voltadas a re-
dução dos danos e amenização do 
sofrimento dos atingidos/as

1

110.056 
Auditoria na dívida pública bra-
sileira que consome em torno de 
45% do orçamento da União

1

110.057 

Revogação da Emenda Constitu-
cional 95 que congela os investi-
mentos nas áreas sociais (saúde e 
educação)

1

110.058 
Que as pesquisas não tenham vín-
culo com a Fundação Renova 1

110.064 Licença do Super Porto 1
110.067 Samarco não retornar em Anchieta 1

110.072 
Queremos a participação dos atingi-
dos na Assessoria Técnica 1

110.079 
Queremos construir a matriz de da-
nos com participação dos atingidos 
em todo o processo

1

110.082 
Queremos que sejam reconhecidos 
como atingidos até Carapebus (Ser-
ra)

1

110.087 
Peixe contaminado, queremos lau-
dos 1

110.089 Subir nos trilhos 1
110.103 Melhorias para o turismo 1

110.112 
Despoluição dos rios e meio am-
biente para qualidade na alimenta-
ção de todas as famílias

1

110.115 
Projeto/programa que atenda o lado 
social da comunidade (trabalho dig-
no, saúde, educação e segurança) 

1

110.116 
Reunião com os órgãos envolvidos 
na luta pelos atingidos em Concei-
ção da Barra.

1

110.119 Lazer para as crianças 1

110.122 
As comunidades unidas são mais 
fortes 1

110.126 
Um olhar especial para os atingidos 
mais simples e que não entendem 
tantos papéis e propostas

1

Se concorda, apoie as 
propostas existentes!

Falta algo? Escreva novas 
propostas na cédula de votação!

Conheça a WikiRioDoce, a 
enciclopédia da regeneração 

da Bacia do Rio Doce. 
www.wikiriodoce.org

Três anos do Rompimento da Barragem

Em novembro de 2018, os três anos do Rompimen-
to da Barragem de Fundão foram lembrados em 
eventos e manifestações em Minas Gerais e no 
Espírito Santo. Entre outros eventos, o Movimen-
to dos Atingidos por Barragens (MAB) organizou 
uma marcha saindo de Mariana-MG até a foz no 
Rio Doce em Regência-ES. Já em Colatina, a Dio-
cese organizou na Catedral da cidade uma missa 
marcando o 4º Manifesto Unidos Pelo Rio Doce.

Mobilização


