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A s propostas e apoios foram colhidas princi-
palmente no município de São Mateus, nas 

comunidades de Barra Nova Sul e São Miguel-Ilha 
Preta. Também houve participação em Colatina, 
no bairro do IBC e no campus do IFES. Alcança-
mos propostas com mais de 170 apoios. As propos-
tas mais votadas revelam como o rompimento da 
barragem de Fundão afetou de forma permanente 
o estado do Espírito Santo e a vida dos habitantes, 
especialmente de quem vive próximo ao Rio Doce 
ou utiliza o mar.

População levanta os principais 
problemas e cobra por soluções!

ComRioComMar Opinião Popular: O que é?

ComRioComMar Opinião Popular é um processo 
de construção coletiva dos problemas e soluções 
sobre os efeitos do rompimento da Barragem de 
Fundão. Coletamos propostas e apoios da popu-
lação atingida no ES por meio de cédulas deposi-
tadas em urnas nas comunidades participantes. 
Publicamos periodicamente os votos em listas 
nas comunidades e neste jornal a fim de promo-
ver a reflexão sobre as prioridades locais e gerais. 
Isso permite organizar que prioridades devem ser 
apresentadas a que autoridade.

Código ProPostas Votos

110.080 

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

173

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

171

110.032 

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

160

110.013 Saúde 155
110.065 Análise do lençol freático 145
110.044 Melhores condições de saúde 123
110.066 Análise do peixe do rio Cricaré 121

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

116

110.024 Tomar uma atitude honesta 
pagando o povo atingido

103

110.038 Água 101 

as 10 ProPostas Mais Votadas do Es

Os principais temas de reivindicação 
são: meio ambiente, água, trabalho e 
saúde. (veja as mais votadas  
desses temas na página 2)

jun/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 TOTAL

Nº dE PartiCiPaNtEs 42 239 84 100 144 608

Nº dE NoVas ProPostas 90 46 2 0 76 214

Nº dE Votos dE aPoio 16 1331 288 319 1175 3129

Nº totaL dE Votos 106 1377 290 319 1251 3343

 

Votação ComRioComMar Opinião Popular

Também receberam muitos votos propostas em 
relação ao trabalho e renda que os atingidos pos-
suíam, cobrando soluções. Em São Mateus se 
destaca a proposição de uma ponte ligando duas 
comunidades e facilitando o acesso ao centro do 
município (proposta 110.096) que no último jornal 
possuía apenas 3 votos e agora está entre as 10 
mais votadas. 

Em 4 meses de votação em Colatina  
e São Mateus, chegamos a 214 
propostas e 3343 votos!

A principal preocupação dos participantes está 
no tema ambiental, especialmente em relação à 
contaminação da água e dos alimentos e aos seus 
impactos na saúde e no trabalho. O pedido por 
análises e estudos sobre isso estão em três das 
dez propostas mais votadas e em diversas outras 
propostas. Além disso, propostas que pedem me-
lhorias na saúde pública também são frequentes. 



ProPostas mais votadas no EsPírito santo Por tEmas

ComrioCommar opinião Popular

Quer ver todas as propostas?  
Então, acesse www.comriocommar.com.br 
ou procure a listagem perto da urna de sua comunidade.

ProPorção dE votos Por maCrotEmas  total dE 3.343 votos

oUtros tEMas 
(indenização, reconhecimento, Justiça, Modos 
de Vida, Educação, Cultura e Lazer e geral)

Código ProPosta Votos

110.024 
Tomar uma atitude honesta 
pagando o povo atingido 103

110.027 

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

99

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

44

110.011 Sou atingida da água. 41

110.069 
Ressarcimento dos prejuízos dos 
atingidos urbanos com gastos com 
água mineral

30

110.022 Eu quero tudo como era antes 19
110.030 Educação 19

110.010 
Que atenda as nossas necessidades 
e as nossas pautas. Quero justiça! 18

110.029 A força dos atingidos é a união 15
110.098 Escola para a comunidade 13

MEio aMbiENtE 
(Água + meio ambiente + segurança alimentar )

Código ProPosta Votos

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

173

110.065 Análise do lençol freático 145
110.066 Análise do peixe do rio Cricaré 121
110.038 Água 101

110.071 
Análise dos camarões, mariscos e 
peixes de nossas regiões   71

110.083 Água de qualidade para beber 69

110.063 
Análise do camarão da Foz Norte e 
Sul do Rio Doce 68

110.031 Água de melhor qualidade 54
110.015 Recuperação do manguezal 40

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

33

dEsENVoLViMENto ECoNÔMiCo 
(trabalho + turismo + infraestrutura)

Código ProPosta Votos

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

171

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

160

110.096
Ponte para ir à São Mateus, entre 
Barra Nova Sul e Barra Nova Norte 116

110.036
Quero nosso pesqueiro de volta 
para ser mais feliz 77

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

53

110.086
Queremos continuar trabalhando 
na mesma profissão 46

110.007
Sou pescador de carteirinha e não 
posso pescar 37

110.002 Trabalho de todos que é a pesca 30
110.040 Trabalho 27

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

17

saÚdE

Código ProPosta Votos

110.013 Saúde 155
110.044 Melhores condições de saúde 123
110.108 Posto de saúde   73

110.092 
Posto de Saúde com médicos e 
atendentes educados 55

110.001 
Sobre saúde das pescadoras e 
marisqueiras 47

110.018 
Saneamento básico para 100% da 
população 34

110.017 Saúde preventiva 25

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

25

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

21

110.097 Ambulância 16

oUtros tEMas
indenização, reconhecimento,  

justiça, modos de vida, educação,  
cultura e lazer e geral

593 votos

MEio 
aMbiENtE
água, meio 
ambiente e 
segurança 
alimentar 

1.286 votos

saÚdE
663 votos

18% 38%

20%
24%dEsENVoLViMENto 

ECoNÔMiCo: 
trabalho, 
turismo  

e infraestrutura
801 votos
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as 5 ProPostas Mais Votadas 
EM sÃo MatEUs

Código ProPosta Votos

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

170

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

159

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

150

110.013 Saúde 149
110.065 Análise do lençol freático 143

TOTAL DE vOTOS EM SãO MATEuS: 3.019

acontece em são mateus 

A preocupação com trabalho e geração de ren-
da em São Mateus é relevante, como mostram 
as propostas 110.046 e 110.032 que estão entre 
as cinco mais votadas. Também se destacam, 
questões que envolvem meio ambiente e água, 
como a proposta 110.080, que pede estudos so-
bre a água, os peixes e a saúde da população ri-
beirinha, e a 110.065, que pede análise do lençol 
freático. Além disso, a saúde aparece como uma 
preocupação relevante na região. 

Antes do rompimento da barragem de Fundão, em 
Mariana (MG), em 2015, as nossas comunidades 
(Barra Nova Sul, São Miguel/Ilha Preta e as demais 
comunidades do Fórum Norte da Foz do Rio Doce) 
tinham muitas atividades produtivas, como artesa-
nato, pesca, agricultura e turismo. Tinham pousadas 
ao longo do rio e tendo no pescado seu prato princi-
pal, que havia com muita fartura. Com o crime per-
demos o pescado, a saúde, a fartura, trabalho, água e 
mudou tudo, todo o nosso modo de vida.

Os primeiros meses do POP em São Miguel/Ilha 
Preta e Barra Nova Sul foi um processo de luta para 
poder fazer a construção do reconhecimento atra-
vés das votações, para que os atingidos dessas co-
munidades compreendessem melhor como funcio-
na a pesquisa e entendessem que é uma construção 
para chegarmos no poder público.

Para que os atingidos e atingidas pudessem ter au-
tonomia de reconhecer os impactos surgidos, fizemos 
propostas em cada região para garantir um levanta-
mento, para que ficasse claro quais são as necessida-
des do povo atingido e a partir daí utilizarmos seus 
resultados para procurarmos o poder público. 

Nós aqui de São Mateus achamos que é um mo-
mento muito importante para nos unirmos com a 
Rede de Pesquisa ComRioComMar, para garantir a 
reparação do povo atingido, já há 3 anos, onde não 

Quem não pisa na lama não pode 
decidir. Juntos com são Mateus!
Por Eliane balke, liderança multiplicadora no município de são Mateus

há proposta do poder público e nem das empresas, 
então confiamos que possamos conseguir algum 
acesso com a pesquisa.

Para Cláudia Monteiro, Presidente da Associação 
de Barra Nova Sul e responsável pela urna dessa 
comunidade, tem sido um desafio pois o povo está 
cansado de reuniões e por isso a comunidade enten-
deu a importância da pesquisa dentro de seu próprio 
território, sem que haja a necessidade de se deslo-
car para participar. Ao contrário disso, participam 
em sua comunidade, fazendo propostas, votando em 
suas próprias propostas e com a pesquisa facilita e 
ajuda na reinvindicação de seus direitos.

De acordo com Sílvia Lafaiete, presidente da As-
sociação de Moradores de São Miguel/Ilha Preta e 
responsável pela urna naquela região, a pesquisa 
ComRioComMar veio para somar com a comunida-
de, onde temos finalmente propostas verdadeiras, do 
próprio povo atingido para o poder público e para a 
própria empresa criminosa. uma vez que a pesquisa 
traz a informação para a comunidade, onde o senti-
mento é de esperança, de fé e de solução. 

Para concluir, preciso dizer que os povos atingidos 
têm plena consciência de que estão atingidos pelo 
rio e pelo mar. E a pesquisa veio para afirmar isso. 
E a partir da pesquisa podemos solicitar medidas 
de reparação, feitas por nós mesmos. Que é total-
mente o contrário das propostas da empresa, que 
são verticais (ou seja, de cima para baixo).

Participantes de São Mateus

Lideranças em São Mateus: Baduti, Eliane, 
Claudinha e Elimar

Silvia Lafaiete: Liderança de São Miguel-Ilha Preta, 
em São Mateus
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ComrioCommar opinião Popular

Realização:

O presente trabalho foi realizado com 
apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - Brasil 
(CAPES) - Código de Financiamento 001

Fomento:

acontece em Colatina

Em Colatina, as propostas que apresentam o pro-
blema do trabalho têm destaque, como é o caso da 
proposta 110.086, a mais votada desta região. Além 
disso, ainda há a proposta 110.032, que aponta pre-
ocupação com o rendimento econômico, e também 
a proposta 110.060 “Queremos uma solução sobre 
como vamos viver sem o nosso trabalho se somos 
pescadores”, que estão entre as dez mais votadas. 

Outros temas que se destacam em Colatina são 
meio ambiente e água.  A proposta 110.088 aponta 
que não há confiança na qualidade da água. Já a 
proposta 110.070 sugere a criação de estações de 
tratamento com plantas macrófitas.

novas urnas

TOTAL DE vOTOS EM COLATINA: 218

as 5 ProPostas Mais Votadas EM CoLatiNa

Código ProPosta Votos

110.086 
Queremos continuar trabalhando 
na mesma profissão 14

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

13

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

9

110.088 Não confiamos na água de Colatina 9

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

8

Novos grupos e comunidades começam a participar do ComRioComMar Opinião Popular! 
No próximo jornal os primeiros votos dessas comunidades já se integrarão aos demais.

os camaroeiros de Vitória e os pescadores 
de Jacaraípe (serra), em fevereiro. 

Urna no sindicato dos camaroeiros, em Vitória

guriri, em são Mateus, começou as votações 
em janeiro de 2019.

Baduti e Eliane em Guriri

Apoio:


