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Este é o primeiro Boletim Regional do 
ComRioComMar Opinião Popular! 

 

   

O objetivo deste boletim é devolver à 
comunidade os primeiros resultados das 
votações em São Mateus para pensar 
coletivamente como podem ser 
utilizadas essas informações. 

 Foram 4 meses de processo e muita 
história em São Mateus!  3 comunidades 
envolvidos, 527 pessoas e 3019 votos em 
195 propostas diferentes. 

   

 
 

  

VOCÊ CONHECE SÃO MATEUS, NO ESPIRITO SANTO?  
 

POPULAÇÃO e ECONOMIA  
 
 

Segundo o Censo Demográfico de 2010, São Mateus tinha 109 028 habitantes, sendo que 
22,45% viviam na zona rural. Hoje a estimativa é que haja 128 mil habitantes em todo o 
município. ComRioComMar Opinião Popular está presente em três comunidades da 
região: Guriri, São Miguel/Ilha Preta e Barra Nova Sul, todas no distrito de Barra Nova. 
Em 2010 esse distrito contava com 16.342 habitantes, dos quais 12 470 estavam em Guriri.  
 

Barra Nova é um distrito com características econômicas diversas: há presença de 
agricultura, pecuária e pesca, bem como extração petroleira e, também, serviços urbanos, 
em especial ligados ao turismo. 
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TERRITÓRIO e MEIO AMBIENTE 
 

São Mateus é um município atingido pelos rejeitos de mineração. Em 2015, após o 
rompimento da Barragem de Fundão em Mariana, os rejeitos correram até o mar e se 
espalharam pelo litoral do Espírito Santo. Com isso, o município que fica ao norte da Foz 
do Rio Doce foi atingido. 
 

O município possui 43 quilômetros de litoral, onde são encontradas as praias do Abricó, 
Aldeia do Coco, Barra Nova, Bosque, Brejo Velho, Caramujo, Gameleira, Guriri, Campo 
Grande, Oitizeiro, Ranchinho e Urussuquara. A região também é importante local de 
preservação ambiental, sendo seu litoral considerado área de amortecimento1 do Parque 
Nacional Marinho dos Abrolhos. Em Barra Nova também existe uma estação ecológica, 
imposta como condicionante ambiental à Petrobrás. 
 
Em São Mateus há três bacias hidrográficas: do rio Doce, do rio Itaúnas e do rio São 
Mateus. A bacia do rio São Mateus, ou rio Cricaré, é a mais abrangente entre as três, 
drenando mais de 90% da área mateense. Dentro dessa bacia e, especificamente no 
distrito de Barra Nova, corre o defluente do rio Cricaré, o rio Mariricu importante área de 
pesca da população local. Segundo os dados da pesquisa MUNIC do IBGE, São Mateus 
possui uma Secretaria exclusiva para o Meio Ambiente. Dedicam-se a ela 18 pessoas.   
 

No entanto, nos últimos quatro anos os servidores do município não participaram de 
nenhuma capacitação promovida pelo governo federal na área de meio ambiente. 
Segundo a mesma pesquisa, desde 2002 o município possui um Conselho Municipal de 
Meio Ambiente, bem como um Fundo Municipal para o Meio Ambiente. 
 

 

Nos últimos quatro anos os servidores do município não 
participaram de nenhuma capacitação promovida pelo governo 

federal na área de meio ambiente 
 

 
Junto com o Governo Federal o município desenvolve o programa EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PGIRS.  Segundo a MUNIC, 
o município reconheceu a existência de impactos ambientais nas seguintes áreas:  

(i) Diminuição de vazão de algum corpo d’água;  
(ii)  Degradação de áreas legalmente protegidas  e;  
(iii)  Falta de saneamento (destinação inadequada do esgoto doméstico). 

 
Entretanto, não reconheceu a diminuição da biodiversidade (fauna e flora). 

                                                             
1 Zona de Amortecimento é uma área estabelecida ao redor da unidade de conservação com o objetivo de filtrar os 
impactos negativos das atividades que ocorrem fora dela, como: ruídos, poluição, espécies invasoras e avanço da 
ocupação humana. 
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SAÚDE 
 

Os índices de saúde do município são considerados elevados comparados à média 
nacional. Até junho de 2017 o município dispunha de 23 UBS. Em 2017 a rede de Atenção 
Básica de São Mateus contava com 5 pontos de apoio (Urussuquara, Campo Grande, 
Itauninhas, Treze de Setembro e Córrego da Areia), sendo 29 equipes de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF) e 11 equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS).  
 

Isso correspondia a 79,13% de cobertura de ESF e 86,84% de cobertura de Atenção 
Básica.  Segundo o Plano Municipal de Saúde de 2017, elaborado pela Secretaria 
Municipal de Saúde, a adesão do município ao Programa Mais Médicos foi de suma 
importância para esses números 

 

UBS ENDEREÇO Saúde da 
Família 

Saúde 
Bucal 

UBS COHAB“Marly Scaldaferro” Av. Forno Velho, S/N, Cohab. Ao lado da Escola. CEP: 29937-
400 

01 01 

UBS Morada do Ribeirão Rua Bosque das Oliveiras, 18, Morada do Ribeirão.  
CEP 29936-350 

01 - 

UBS Bonsucesso “Cornélia da 
Conceição” 

Rua Lúcio da Hora, S/N, Bonsucesso II. CEP: 29943-650 01 01 

UBS Aroeira Rua Dom José Dalvit, S/N, Aroeira. CEP 29942-788 01 - 
UBS Porto Rua 07 de setembro, S/N, Porto. CEP 29934-030 01 - 

UBS Ponte “Lucinda Bezerra de 
Souza” 

Av. Cricaré S/N, Santa Tereza. CEP 29932-210 01 - 

UBS Guriri “Américo Nico” Av. Espera Feliz, 1575. Guriri – lado Norte. CEP: 29946-600 03 02 

UBS Santo Antônio “Verônica 
Favalessa Pestana” 

Av. João Batista Crespo, 10, Santo Antônio. CEP 29941-750 03 01 

UBS Vila Nova Av. Argentina, S/N, Vila Nova. CEP 29941-380 02 01 

UBS SEAC  “Santa Rita” Avenida Karina, S/N, SEAC 01 01 

UBS Pedra D´Agua “Marizete 
Bernardo” 

Estrada de Barra Nova, S/N – Pedra D´Agua 01 01 

UBS Aviação Rua Umburatiba, S/N, Aviação. CEP 29934-710 01 - 

UBS Ideal  “Manoel Salustiano” Rua Ermelino Carneiro Sobrinho, S/N, Bairro de Fátima.  01 - 

UBS Litorâneo Rua São João Batista, S/N, Litorâneo. CEP 29932-560 01 - 

UBS Sernamby Rua Zenor Pedrosa Rocha S/N, Sernamby. CEP 29936-130 01 - 
UBS Nestor Gomes Nestor Gomes, Km 41 Rodovia São Mateus/Nova Venécia 02 01 

Km 23 “Maria Cafeu Pavesi” Rodovia São Mateus/Nova Venécia, Km 23 01 - 

Km 29 “Theodolinda Quimquim 
Martins” 

Rodovia São Mateus/Nova Venécia, Km 29 01 - 

Km 35 “Antônio Carlos Martin” Rodovia São Mateus/Nova Venécia, Km 29 01 - 

Santa Maria “Hermínio 
Rodrigues da Silva” 

Santa Maria, S/N 01 - 

UBS Nova Lima “Aletildes 
Rodrigues Novaes” 

Rua Joaquim Moreira, S/N, Nova Lima 01 01 

Paulista Rua São Sebastião, S/N, Paulista 01 - 

Nativo “Regina Maria da Silva” Nativo de Barra Nova, S/N 01 - 
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No município existem dois CAPS, um específico para álcool e drogas, localizado no bairro 
Caiçaras, e outro destinado a demais questões de saúde mental, localizado no bairro Boa 
Vista. O Conselho Municipal de Saúde (CMS) realiza reuniões ordinárias mensais, ocorrendo 
regularmente na última quarta-feira de cada mês no horário das 14 horas.  Desde 2003, o 
município também possui um Conselho Municipal de Segurança Alimentar, porém sem 
participação da sociedade civil. 

 
 

COMRIOCOMMAR EM SÃO MATEUS 
 

O ComRioComMar Opinião Popular começou a operar em São Mateus a partir do apoio de 
lideranças locais que participaram da primeira Oficina de Capacitação.  As primeiras 
votações foram em setembro de 2018, em São Miguel/Ilha Preta e em Barra Nova Sul2.  
 

 

Água, saúde, trabalho 
e meio ambiente 
saudável são as 

principais 
reivindicações 

 

 Os dados abaixo dizem respeito às 
votações realizadas de setembro a 
dezembro de 2018, e compreendem as 
localidades de Barra Nova e São Miguel.  
Ao todo foram 3.019 votos! As 10 
propostas mais votadas, neste período, 
foram: 

 

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS VOTOS (%) TEMA 

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

170 5,63% Trabalho 

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

159 5,27% Meio 
ambiente 

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

150 4,97% Trabalho 

110.013  Saúde 149 4,94% Saúde 

110.065  Análise do lençol freático 143 4,74% Meio 
ambiente 

110.044  Melhores condições de saúde 120 3,97% Saúde 

110.066  Análise do peixe do rio Cricaré 120 3,97% Meio 
ambiente 

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

116 3,84% Infraestrutu
ra 

110.024  Tomar uma atitude honesta pagando o povo atingido 102 3,38% Indenização 

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

97 3,21% Geral 

Tabela 1: 10 propostas mais votadas para um total de 3019 votos - São Mateus (setembro a dezembro 2018) 

                                                             
2 Em janeiro de 2019 foi implantada a urna de Guriri. Os dados desta urna ainda não estão computados neste 
boletim. 
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Analisando essas 10 propostas podemos observar que: As análises sobre água, fauna e 
flora são preocupações bastante presentes. Considerando as 10 propostas mais votadas, 
essas demandas  correspondem a 13,98% dos votos.  São solicitações por análises da água, 
do lençol freático e dos peixes, o que mostra uma forte preocupação da população de São 
Mateus quanto ao grau de contaminação química do ambiente em que vivem.  
 
Destaca-se a demanda de análise do rio Cricaré com 120 votos. Ela aponta a preocupação 
em relação à qualidade da água deste rio, revelando sua importância para a população. 
 
Demandas pela criação de alternativas para a geração de renda também são uma das 
principais preocupações, reunindo 13,98% dos votos entre as 10 propostas mais votadas. 
A atividade econômica local foi afetada negativamente pelo desastre e o problema ainda 
não foi resolvido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
         Barra nova Sul, 2019  
 
 
 

 

Estas questões podem 
orientar as estratégias de 
luta para exigir a ação dos 

órgãos públicos e da 
Renova! 

 

 

  

Frente a esse quadro, ainda resta saber: 
✓ Quais alternativas de geração de 

renda são viáveis?   
✓ São necessários cursos de formação 

para novas atividades econômicas? 
Quais? 

✓ Como a Renova pode financiar a 
política municipal de emprego e 
renda? 

 
As demandas de Saúde, totalizam 8,91% 
dos votos, considerando as 10 propostas 
mais votadas.  Apesar da importância 
desse tema, as proposições são 
genéricas, e podemos explorar algumas 
questões:  
 

✓ Qual serviço ou especialidade é mais 
difícil de acessar? 

✓ Qual a principal doença que aflige a 
população? 

✓ Faltam postos ou unidades de 
Saúde? Onde?  

✓ O que deveria ser alterado no Plano 
Municipal de Saúde? 

✓ Como a Renova pode financiar e 
apoiar a política municipal de 
Saúde? 
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AVALIAÇÃO TEMÁTICA 
 

Algumas propostas tratam de mais de um tema, porém é possível classifica-las 
considerando o que é mais forte na reivindicação. As que não possuem uma definição clara 
entram na categoria “Geral”. Os temas mais frequentes são: meio ambiente, água, saúde 
e trabalho. 

 

 
 

Ao considerar o número de votos por temas, vemos que meio ambiente, água, saúde e 
trabalho se mantém como os mais relevantes.  Saúde e trabalho ganham mais 
centralidade. 

 

 

Meio Ambiente; 32Água; 27

Saúde; 23

Trabalho; 20

Geral; 15
Modo de vida; 9 Justiça; 9

Segurança Alimentar; 
8

Reconhecimento; 8
Indenização; 7

Infraestrutura; 5

Educação; 3

Turismo; 2

Cultura/Lazer; 1

Outra; 18

Temas das propostas votadas em São Mateus
(n =169 propostas)

2
8

29
41
47

57
65

126
147

160
547

557
613
620

Turismo

Educação

Justiça

Modo de vida

Indenização

Água

Trabalho

0 100 200 300 400 500 600 700

Votos

Votos por temas
(n = 3019)
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Podemos aglutinar as propostas em grandes temas, o que nos permite relacionar e reunir 
demandas. Relacionar essas demandas pode auxiliar na identificação de quais os aspectos 
mais comuns entre as propostas e a quem podem ser direcionadas as reivindicações. 
 
 

QUESTÕES SOCIOAMBIENTAIS: 
 
Os dois temas com maior número de votação, Meio Ambiente e Água, refletem aspectos 
socioambientais que envolvem áreas menos votadas como Segurança Alimentar e Modos 
de Vida. São mais de 70 propostas que tratam desse grande tema. É possível subdividi-lo 
em três principais abordagens socioambientais e verificar a quantidade de votos em cada 
uma dessas abordagens. Há propostas que envolvem mais de um aspecto e elas podem 
aparecer mais de uma vez3: 
 

A. O MEIO AMBIENTE E O CONSUMO DE ÁGUA 
 
Muitas propostas dizem respeito ao consumo de água. Elas principalmente alegam baixa 
confiança na qualidade da água, reivindicam a análise e estudos das fontes de água 
potável, dos rios e do lençol freático e reivindicam estações de tratamento e saneamento 
básico. 

 

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS 

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

159 

110.065  Análise do lençol freático 143 

110.038  Água 92 

110.083  Água de qualidade para beber 62 

110.031  Água de melhor qualidade 52 

110.062 Queremos uma solução para minha comunidade de Barra Nova Norte, atingida pela água 32 

110.035 Quero as águas limpas 28 

110.090  Queremos soluções para água saudável 27 

110.102  Água potável 25 

110.130  Tratamento da água   14 

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

12 

110.042  Levantamento de dados sobre o problema da água 10 

110.088  Não confiamos na água de Colatina 8 

110.068  Nova análise da água mais confiável com outra empresa  6 

110.075  Criação de um comitê independente de laudos da água 5 

                                                             
3 Há uma proposta que poderia ser incluída em todas as tabelas. Trata-se da proposta 113.056: Solução 
urgente dos danos causados pelo desastre ao meio ambiente, que soma apenas 1 voto. 
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110.120  Análise da água do rio Mariricu e reparação dos danos 5 

113.011  Melhoria da água 5 

110.094  Saneamento básico, rede de esgoto, água encanada 4 

110.073  Que a Samarco volte a fornecer água mineral para a comunidade Bonisenha-Marilândia 3 

114.050 Análise do lençol freático de Barra Nova Sul 3 

110.138  Análise da água dos poços artesianos utilizada para consumo  2 

113.038  Água de qualidade para os moradores 2 

114.053 Água de qualidade em Barra Nova Sul 2 

113.014  Não quero comprar água mineral 1 

113.025  Água de qualidade para bebês 1 

113.048  Água potável, lazer e recuperação do meio ambiente que foi destruído. 1 

114.030 Análise dos camarões, mariscos peixes e água em Barra Nova Sul 1 

114034 Não confiamos na água do rio, do mar e do lençol freático de Barra Nova Sul 1 

114.035 Que a Samarco, a Vale, a BHP e a Renova forneçam água mineral para as comunidades 
atingidas de São Mateus. 

1 

114.051 Água de qualidade para beber em Barra Nova Sul 1 

Total 708 

Tabela 2: Mais votadas: MEIO AMBIENTE E O CONSUMO DE ÁGUA  

 

B. O MEIO AMBIENTE E O CONSUMO E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
 
Há também um aspecto que trata do meio ambiente e a capacidade de se alimentar a 
partir dele, principalmente, se alimentar com segurança. Essas propostas, por exemplo, 
costumam reivindicar análise de peixes, camarões e mariscos.  
 

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS 

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

159 

110.066 Análise do peixe do rio Cricaré 120 

110.063 Análise do camarão da Foz Norte e Sul do Rio Doce 67 

110.071 Análise dos camarões, mariscos e peixes de nossas regiões 61 

110.062 Queremos uma solução para minha comunidade de Barra Nova Norte, atingida pela água 32 

110.035 Quero as águas limpas 28 

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

23 

114.015 Análise dos camarões, mariscos e peixes de nossa regiões e nossa comunidade Barra Nova 
Sul 

9 

110.081 Novos estudos dos pescados no Rio Doce e no mar 6 

110.114 Despoluição dos rios e meio ambiente para que todos tenham trabalho 4 

113.021  Somos pescadores humilhados, passando necessidades, sem ter onde morar e sem ter o 
que comer em Barra Nova Sul. 

4 
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110.085 Que os camarões e peixes vendidos na Grande Vitória sejam examinados e atestados pelos 
Órgãos Públicos Competentes para saber se podem ser consumidos ou não 

2 

110.124 Criatório de peixes 2 

110.005 Já não temos mais frutos do mar 1 

110.133 Análises dos rios, peixes e mariscos sem influência do prefeito 1 

113.031  Quero sobreviver e ter comida na mesa para os meus filhos. 1 

113.032  Descontaminação das áreas agrícolas que eram orgânicas 1 

114.033 Análise do peixe do rio Maricuri em São Miguel e Barra Nova Sul 1 

114.036 Análise de metais pesados nos camarões em Barra Nova Sul - São Mateus 1 

114.040 Peixes contaminados e sem laudo em Barra Nova Sul 1 

114.030 Análise dos camarões, mariscos peixes e água em Barra Nova Sul 1 

Total 525 

Tabela 3: Mais votadas: MEIO AMBIENTE E O CONSUMO E A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS  

 

O impacto que o meio ambiente gera nas condições socioeconômicas será mais evidente 
ao relacionar as propostas de trabalho, mas aqui também aparecem propostas que 
problematizam a produção de alimentos, seja por meio da pesca, seja pela agricultura. 
 

C. O MEIO AMBIENTE E A RELAÇÃO COM A NATUREZA 
 

Aparecem muitas questões que remetem à preservação da natureza e a possibilidade de 
convívio e usufruto dos espaços naturais, como as praias e os rios. São 254 votos em 
propostas com essa abordagem. 

 

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS 

110.015  Recuperação do manguezal 39 

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

32 

110.035 Quero as águas limpas 28 

110.090  Queremos soluções para água saudável 27 

110.021  Que limpe o Rio Doce para pescadores e ribeirinhos viverem melhor 22 

110.055  Meu rio era doce e não é mais 19 

110.020  Que eles limpem os nossos rios 14 

110.037  Rio Doce sem contaminação 13 

110.074  Regeneração das nascentes da bacia do rio Doce 9 

110.081 Novos estudos dos pescados no Rio Doce e no mar 6 

110.028  Revitalização e cura do Rio Doce 5 

110.120  Análise da água do rio Mariricu e reparação dos danos 5 

110.114 Despoluição dos rios e meio ambiente para que todos tenham trabalho 4 

110.077  Grau de contaminação da praia e riscos em Conceição da Barra 3 

110.100  Rio, mar e manguezais como antes 3 
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110.113  Despoluição dos rios e meio ambiente para que todos tenham uma vida digna 3 

110.117  Solução dos danos causados pelo desastre no meio ambiente 3 

110.112  Despoluição dos rios e meio ambiente para qualidade na alimentação de todas as 
famílias 

2 

110.123  Recuperação do meio ambiente 2 

110.124  Criatório de peixes 2 

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 

113.008  Minha natureza com vida 1 

113.018  Menos barragens e mais revitalização das regiões ribeirinhas: com ideias de conservação 
e de prevenção da mata ao redor dos rios. 

1 

113.039  Queremos a limpeza do nosso rio que foi atingido 1 

114.031 Laudo de contaminação da praia e riscos em Barra Nova Sul 1 

114.032 laudo de contaminação da praia e balneabilidade e riscos em Barra Nova Sul 1 

113.048  Água potável, lazer e recuperação do meio ambiente que foi destruído. 1 

114034 Não confiamos na água do rio, do mar e do lençol freático de Barra Nova Sul 1 

114.037 Recuperação do manguezal de Barra Nova Sul 1 

114.038 Despoluição do meio ambiente, do rio, do mar e do lençol freático de Barra Nova Sul 1 

114.045 Recuperação das nascentes, matas e manguezais de Barra Nova Sul 1 

Total 254 

Tabela 4: Mais votadas: MEIO AMBIENTE E A RELAÇÃO COM A NATUREZA  

 

QUESTÕES SOCIOECONÔMICAS 
 
 
 

No grande tema “desenvolvimento socioeconômico”, é possível considerar propostas que 
tratam do trabalho, turismo e infraestrutura. É possível verificar dois aspectos, um que 
reivindica medidas para geração de renda e novos empregos e outro que busca a 
recuperação das atividades econômicas já existentes – o que depende diretamente da 
recuperação ambiental. 
 

A. MEDIDAS PARA GERAÇÃO DE RENDA E NOVOS EMPREGOS 
 

Algumas propostas são claras ao pedir empregos e trabalho ou alternativas para geração 
de renda. Também há propostas que indicam investimentos de infraestrutura. 
 

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS 

110.046  Trabalho e programas que geram renda para os impactados pela lama 170 

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

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

44 
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110.040  Trabalho 24 

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

13 

110.099  Emprego para os moradores das áreas atingidas 10 

110.105  Empregos 7 

110.104  Trabalho para geração de renda para os pescadores e pescadoras 3 

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

110.118  Trabalho para os jovens 2 

110.103  Melhorias para o turismo 1 

113.003  Estrada 1 

113.010  Melhoria da Estrada 1 

113.026  Algo na área financeira 1 

113.034  melhoria nas estradas 1 

113.037  Mais emprego 1 

113.041  Alavancar o turismo com novos projetos, após os prejuízos com a chegada da lama 1 

113.042  Providenciar uma unidade/local para armazenar a coleta dos grãos e produtos da aroeira 1 

114.039 Proposta de trabalho para os atingid@s em Barra Nova Sul na regeneração do Manguezal 1 

Total 401 

Tabela 5: Mais votadas: MEDIDAS PARA GERAÇÃO DE RENDA E NOVOS EMPREGOS  

 

B. RECUPERAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS JÁ EXISTENTES 
 

Outro aspecto comum das propostas que envolvem trabalho e questões socioeconômicas 
é a busca ou o desejo de manter as atividades desempenhadas antes da lama, como a 
pesca. 
 

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS 

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

150 

110.036  Quero nosso pesqueiro de volta para ser mais feliz 73 

110.007  Sou pescador de carteirinha e não posso pescar 32 

110.086  Queremos continuar trabalhando na mesma profissão 31 

110.002  Trabalho de todos que é a pesca 29 

110.124  Criatório de peixes 2 

110.137  Agricultura afetada e outros 1 

113.001  Eu era pescador e não posso mais pescar para sobreviver 1 

113.006  Eu tinha minha renda de amarração de caranguejo e limpava os peixes 1 

113.013  Quero meu emprego de volta 1 

113.027  O trabalho de todos é a pesa. 1 

113.028  Eu era marisqueiro, mas não posso mais comer e nem sobreviver da pesca 1 

113.029  Sou pescador profissional e atingido. Quando poderei pescar e comer de nossos peixes? 1 
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113.030  Sou pescador de carteirinha e não posso pescar: queremos uma solução sobre nossa 
atividade! 

1 

113.032  Descontaminação das áreas agrícolas que eram orgânicas 1 

114.042 Barra Nova Sul foi atingida na agricultura. As criações estão doentes e não temos 
atendimento. 

1 

Total 327 

Tabela 6: Mais votadas: RECUPERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS JÁ EXISTENTES  

 

QUESTÕES SOBRE SAÚDE 
 
 
 

O terceiro grande tema é a saúde, que envolve dois aspectos: a identificação dos 
problemas de saúde causados pelos diversos efeitos do rompimento da barragem e a 
cobrança por investimentos em saúde. 
 

A. IDENTIFICAÇÃO DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE 
 

Ainda com poucos votos, a apresentação dos principais problemas na saúde é relevante 
para os tomadores de decisão nas Secretarias e outros órgãos do SUS. Nota-se a 
identificação de doenças de pele e distúrbios psicossociais. 

 

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS 

110.001  Sobre saúde das pescadoras e marisqueiras 42 

110.054  Chega de coceira, diarreia ou garganta inflamada 9 

110.076  Atingidos por animais contaminados 8 

110.084  Tratamentos para alcoolismo e vícios das drogas 2 

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

2 

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

1 

114.001 Estamos atingidos pela água com coceiras, feridas expostas, diarreia e problemas 
psicológicos. 

1 

114.043 Barra Nova Sul está com problemas de alergia, coceiras e feridas expostas devido a 
contaminação da água do rio e do mar. 

1 

114.049 Saúde preventiva com psicólogos e especialistas para os atingidos 1 

Total 67 
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B. REIVINDICAÇÕES POR INVESTIMENTOS EM SAÚDE 
 
A reivindicação por investimentos surge com demandas por mais postos de saúd (e mais 
qualificados) e ambulâncias. O investimento também é demandado para políticas que 
precisam ser implementadas, como saúde preventiva. 

 

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS 

110.013  Saúde 149 

110.044  Melhores condições de saúde 120 

110.108  Posto de saúde    73 

110.092  Posto de Saúde com médicos e atendente educados 53 

110.018  Saneamento básico para 100% da população 32 

110.059  Participação do poder público da saúde nas comunidades atingidas com especialistas 24 

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

19 

110.017  Saúde preventiva 18 

110.097  Ambulância 16 

110.131  Fiscalização da saúde das comunidades atingidas 13 

114.056 Saúde de qualidade em Barra Nova Sul 12 

110.016  O investimento em Saneamento Básico é muito menor do que gasta um hospital 6 

114.027 Saúde preventiva com especialista em Barra Nova Sul 6 

113.050  Melhoria da saúde 3 

113.044  Precisamos de posto de saúde em Ilha Preta 2 

113.057  Queremos posto de saúde na comunidade de São Miguel 2 

110.129  Ampliação de hospitais 1 

113.009  Melhoria da saúde em Campo Grande 1 

114.003 Melhores condições de saúde em Barra Nova Sul 1 

114.044 Melhores condições de saúde para os atingidos de Barra Nova Sul 1 

114.048 Saúde preventiva para Barra Nova Sul 1 

114.049 Saúde preventiva com psicólogos e especialistas para os atingidos 1 

Total 554 

 

CONSIDERANDO OS GRANDES TEMAS, APRESENTADOS ACIMA, É PRECISO 

APROFUNDAR O DEBATE E DIRECIONAR AS REIVINDICAÇÕES ÀS PORTAS 

CERTAS. 
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EM QUE PORTAS BATER? 
 
Há diversas portas onde bater e espaços participativos para ocupar, como os Conselhos 
municipais e as Câmaras Técnicas estabelecidas pelo CIF, que são apresentadas na Cartilha. 
Contudo, destacamos aqui algumas portas específicas de São Mateus: 
 

• Na área de Meio Ambiente, a secretaria municipal que fica na Rua Alberto 
Sartório, 404 Bairro Carapina - São Mateus – ES Antiga Escola Técnica Cedtec (ao 
lado do Be Happy). Horário: 8h às 18h (Segunda a Sexta).  
A secretária se chama Christiani Rampinelli Rosa Zuliani.  
Pode fazer contato oficial também por e-mail e telefone:  
E-mail: meioambiente@saomateus.es.gov.br 
Telefone: (27) 3767-4749 
 

• As questões relativas a trabalho possuem uma peculiaridade ao se referirem ao 
setor pesqueiro.  
O órgão responsável por desenvolver e apoiar o setor é a Secretaria Municipal 
de Agricultura, Aquicultura, Abastecimento e Pesca, localizada na Rua Alberto 
Sartório, 404 Bairro Carapina - São Mateus – ES Antiga Escola Técnica Cedtec (ao 
lado do Be Happy). Horário: 8h às 18h (Segunda a Sexta) 
E-mail: agricultura@saomateus.es.gov.br  
Telefones: (27) 3767-8412 / (27) 3767-8582 
 
Segundo o site da prefeitura, essa secretaria tem como competência a 
elaboração de planos e projetos para o desenvolvimento e apoio às suas 
atividades, promover o desenvolvimento rural sustentável apoiando a agricultura 
familiar para o aumento de sua produção, diversificação de culturas, 
comercialização e condições básicas de vida que é posto em prática por meio de 
implantações de programas e projetos voltados ao desenvolvimento 
socioeconômico dos agricultores, assim como das comunidades envolvidas, 
tendo sempre como prioridade a preservação do meio ambiente, além de 
estabelecer política de geração de renda alternativa através da economia 
solidária. 
O secretário é o João Carlos Viegas Vasconcelos Júnior. 

Também se espera que a Secretaria Municipal de Planejamento, Captação de 
Recursos e Desenvolvimento Econômico tenha algum plano alternativo para 
viabilizar a economia da região atingida. A Secretaria fica no mesmo endereço 
que a de agricultura e funciona no mesmo horário. 
E-mail: planejamento@saomateus.es.gov.br 
Telefone: (27) 3761-4850 
Secretário Francisco Pereira Pinto (Interino) 
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Também se pode procurar informações sobre os programas da Câmara Técnica 
de Economia e Inovação (CT EI). A ela compete acompanhar e fiscalizar o 
Programa de Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras, entre outros. 

• Na Saúde, pode-se procurar o Conselho Municipal de Saúde e a Secretaria de 
Saúde, que fica na Avenida José Tozzi, 2.220 Centro - São Mateus – ES (em cima 
do Pronto Socorro). Horário: 8h às 18h (Segunda a Sexta) 
O Secretário é o Henrique Luis Follador 
E-mail: saude@saomateus.es.gov.br  
Telefone: (27) 3767-8528. 
 
Há um Plano Municipal de Saúde para 2018-2021, que se desdobra em Planos 
anuais. Este Plano apresenta o diagnóstico financeiro da área de Saúde e a situação 
da Saúde, com as principais doenças no município. Nele não estão diagnosticadas 
as doenças causadas pelo desastre da Samarco. O Plano também define metas em 
relação aos postos de Saúde, equipando-os e qualificando-os, bem como a novas 

estratégias de Saúde. Uma delas é implementar o programa de saúde mental.  
Os atingidos podem reivindicar que seus diagnósticos e demandas sejam 
incorporados no Plano para 2020.  
 

• Por fim, vale lembrar que de acordo com o Programa 42 da Renova: 

É responsabilidade das mineradoras suprir o município quanto aos gastos 
extraordinários decorrentes dos problemas que elas provocaram. 

Isto significa que se pode exigir que os recursos das mineradoras sirvam para 
fortalecer as políticas ambientais e de desenvolvimento econômico dos 
municípios, cujos desafios aumentaram em decorrência do desastre-crime 
provocado por elas, bem como os recursos podem ser usados para fortalecer o 
SUS e capacitá-lo nas comunidades atingidas para que seja capaz de enfrentar o 
aumento de demanda que o desastre-crime provocou.  

 
 

 


