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O rompimento da Barragem de Fundão e todas 
as suas consequências vêm gerando muita 

mobilização popular e fortalecimento de movimen-
tos, lideranças e redes com atores sociais e insti-
tucionais que lutam pela recuperação da bacia do 
Rio Doce, e pela recriação das condições e formas 
de vida de todas as pessoas e outros seres vivos 
atingidos. 

A Rede de pesquisadores ComRioComMar, en-
raizada em um grupo importante de Universidades, 
vem se somar a estes esforços, produzindo infor-
mações científicas sobre as mudanças na socieda-
de civil, Estado e políticas públicas em decorrência 
do ocorrido. 

ComRioComMar Opinião Popular é uma for-
ma de disseminar estas informações e envolver 
mais pessoas neste processo, contribuindo com a 
qualificação das lideranças e com a ampliação da 

mobilização popular. É uma metodologia que per-
mite que muitas pessoas participem, apresentando 
suas propostas de soluções para os problemas gera-
dos a partir do desastre ocorrido no Rio Doce. 

Esta metodologia envolve a realização de mui-
tos debates em muitas comunidades, com o apoio 
de um Jornal trimestral. Estes debates vão gerar a 
construção coletiva de sugestões quanto aos pro-
blemas, soluções e meios para alcançá-las. Esta 
participação deverá produzir informações subs-
tancialmente relevantes para que as autoridades 
competentes ampliem as ações efetivas para a re-
cuperação e melhoria da qualidade de vida do meio 
ambiente e das pessoas. 

ComRioComMar Opinião Popular é um proces-
so de construção coletiva de propostas sobre os pro-
blemas, soluções e meios para alcançá-las. Trata-se 
de um processo de debate seguido da votação com 

cédulas, onde você escreve sua sugestão e a colo-
ca numa urna. A cédula também permite apoiar e 
votar em sugestões que já foram apresentadas por 
outras pessoas da sua comunidade. 

As cédulas serão depositadas em urnas e men-
salmente haverá uma totalização e uma listagem 
que informará quais são as sugestões mais vota-
das. As listas podem mudar durante o processo e 
você pode apresentar e apoiar novas propostas. 

Reúna colegas e amigos para apresentar e apoiar 
as propostas do seu interesse, apontando as priori-
dades de sua comunidade. 

No final do processo esses resultados serão leva-
dos às autoridades para que sua opinião seja con-
siderada!

***

OUTRAS PROPOSTAS

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.008 Só na luta a gente resolve 1

110.009 O que foi a tragédia? Governo, responsabilidade 1

110.010 Que atenda as nossas necessidades e as nossas pautas. Quero justiça! 1

110.012 Gostaria que divulgasse a minha comunidade porque 
temos uma belíssima praia, uma ilha linda. 1

110.014 Mudança do modo de vida 1

110.019 Multa pesada e fechamento para a empresa que poluir o rio 1

110.022 Eu quero tudo como era antes 1

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.

1

110.024 Tomar um atitude honesta pagando o povo atingido 1

110.025 Havia fartura de tudo, sem preocupação de se alimentar, e hoje não temos mais nada 
até para sobreviver 1

110.026 O crime afeta a toda a população, independente da sua localização 
territorial devido a sua complexidade e amplitude de danos 1

110.027 Que as pesquisas possam organizar nossas comunidades e possam criar 
projetos para água, saúde, trabalho e mudanças nos modos de vida 1

110.029 A força dos atingidos é a união 1

110.030 Educação 1

110.033 Quero minha alegria 1

110.039 Lazer 1

110.041 Como podemos sobreviver sem a nossa vida de antes? Nossos filhos e netos como vão 
sobreviver? 1

Procure nas próximas páginas as proposições 
que você achar mais importantes.

Transcreva o código de cada uma na cédula 
de votação. Ou faça uma nova proposta!

PARTICIPE!

Expediente

TABELA DE TOTALIZAÇÃO

ACUMULADO
ÚLTIMO 

TRIMESTRE
VARIAÇÃO (%)

Total de votantes 42 - -

Total de propostas 90 - -

Total de votos de apoio 16 - -

Relatório das propostas
Nesta primeira rodada de propostas do ComRioComMar Opinião Popular, 

ocorrida nos dias 15 e 16 de junho no Encontro Estadual do MAB e na Reunião 
Plenária do Fórum Capixaba em Defesa do Rio Doce, em Vitória, tivemos 42 
votantes e 90 propostas.

Dessas propostas, a maioria apresentam soluções (63%), quase um terço re-
latam problemas (31%) e, apenas 6% delas, são propostas de ação. Ao todo 
surgiram os temas da Água, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho, Justiça, Modos de 
Vida, Segurança Alimentar, Indenização, Cultura, Educação, Turismo e temas 
mais gerais.
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Camaroeiros são reconhecidos 
como atingidos

Após manifestações que bloquearam os trilhos 
da ferrovia Vitória-Minas em Carapina, Serra, pes-
cadores de camarão da Praia de Suá, em Vitória, 
foram reconhecidos como atingidos pela Funda-
ção Renova. Com isso, toda a cadeia pesqueira do 
camarão sete barbas na Praia do Suá (donos de 
embarcações, mestres, pescadores, embarcadores, 
estivas, soldadores, pintores, entre outros), que ti-
veram suas atividades prejudicadas em decorrên-
cia dos dejetos de minério que se espalha pelo lito-
ral do Estado, foram reconhecidos como atingidos.
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SAÚDE

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.013 Saúde 4

110.044 Melhores condições de saúde 3

110.018 Saneamento básico para 100% da população 2

110.001 Sobre saúde das pescadoras e marisqueiras 1

110.016 O investimento em Saneamento Básico é muito menor do que gasta um hospital 1

110.017 Saúde preventiva 1

110.054 Chega de coceira, diarreia ou garganta inflamada 1

110.059 Participação do poder público da saúde nas comunidades atingidas com especialistas 1

110.076 Atingidos por animais contaminados 1

110.078 Quais os ecossistemas e o grau de nocividade à saúde 
na comunidade de conceição da Barra 1

110.084 Tratamentos para alcoolismo e vícios das drogas 1

MEIO AMBIENTE

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.071 Análise dos camarões, mariscos e peixes de nossas regiões 2

110.015 Recuperação do manguezal 1

110.020 Que eles limpem os nossos rios 1

110.021 Que limpe o Rio Doce para pescadores e ribeirinhos viverem melhor 1

110.028 Revitalização e cura do Rio Doce 1

110.037 Rio Doce sem contaminação 1

110.055 Meu rio era doce e não é mais 1

110.065 Análise do lençol freático 1

110.063 Análise do camarão da Foz Norte e Sul do Rio Doce 1

110.066 Análise do peixe do rio Cricaré 1

110.074 Regeneração das nascentes da bacia do rio Doce 1

110.077 Grau de contaminação da praia e riscos em Conceição da Barra 1

110.080 Queremos estudos nas águas e peixes nos seguimentos 
até mesmo nas populações ribeirinhas 1

TRABALHO

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.040 Trabalho 3

110.002 Trabalho de todos que é a pesca 1

110.007 Sou pescador de carteirinha e não posso pescar 1

110.032 A lama atingiu o nosso pesqueiro, o que afeta o meu 
rendimento econômico e da minha família 1

110.036 Quero nosso pesqueiro de volta para ser mais feliz 1

110.046 Trabalho e programas que geram renda para os impactados pela lama 1

110.060 Queremos uma solução sobre como vamos viver sem 
o nosso trabalho se somos pescadores 1

110.061 Queremos uma solução sobre os pescadores camaroeiros 
e marisqueiros de Barra Nova Norte 1

110.081 Novos estudos dos pescados no Rio Doce e no mar 1

110.086 Queremos continuar trabalhando na mesma profissão 1

ÁGUA

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS

110.038 Água 2

110.069 Ressarcimento dos prejuízos dos atingidos urbanos com gastos com água mineral 2

110.070 Criação de estações de tratamento com plantas macrófitas 
que retiram metais pesados da água 2

110.011 Sou atingida da água. 1

110.031 Água de melhor qualidade 1

110.035 Quero as águas limpas 1

110.042 Levantamento de dados sobre o problema da água 1

110.062 Queremos uma solução para minha comunidade de 
Barra Nova Norte, atingida pela água 1

110.068 Nova análise da água mais confiável com outra empresa 1

110.073 Que a Samarco volte a fornecer água mineral para a comunidade Bonisenha-Marilândia 1

110.075 Criação de um comitê independente de laudos da água 1

110.083 Água de qualidade para beber 1

110.088 Não confiamos na água de Colatina 1

110.090 Queremos soluções para água saudável 1

Propostas colhidas no dia 15 e 16 de junho em Vitória, no Encontro Estadual 
do MAB e na Reunião Plenária do Fórum Capixaba em Defesa do Rio Doce.

Se concorda, apoie as propostas existentes!
Falta algo? Escreva novas propostas na cédula de votação!

Representatividade e 
Governança em discussão

No dia 25 de junho de 2018, as empresas a Vale/
Samarco/BHP Billiton e a força-tarefa do Minis-
tério Público Federal, MP-ES, MP-MG, DP-ES, DP-
-MG e DPU, pactuaram um novo Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) sobre a Governança da 
Fundação Renova.

Segundo o Ministério Público Federal “a princi-
pal modificação trazida pelo novo acordo é a par-
ticipação das pessoas atingidas em diversas ins-
tâncias decisórias e consultivas. Isso se dará pela 
criação de Comissões Locais, Câmaras Regionais e 
um Fórum de Observadores e o direito de poder con-
tar com o apoio de assessorias técnicas”. 

Entretanto, apesar de reconhecer avanços no 
acordo no âmbito da transparência de informações 
e acesso a dados, tanto Fórum Capixaba de Enti-
dades e Defesa do Rio Doce (Fórum), como o Movi-
mento de Atingidos por Barragens (MAB) apontam 
para a baixa representatividade dos atingidos nas 
instâncias decisórias das ações e programas de re-
paração e compensação.

“Nas principais instâncias decisórias, a parti-
cipação dos atingidos se dá de forma minoritária, 
como no Conselho de Curadores, a mais alta cúpula 
deliberativa, em que apenas dois atingidos diante 
de seis membros indicados pelas empresas-rés e um 
indicado pelo CIF” diz a nota do Fórum. No mesmo 
sentido o MAB defende que “os atingidos devem ser 
os protagonistas da reparação de suas vidas e do 
ambiente em que vivem”.

Saiba mais sobre a repercussão deste acordo 
e acesse a nota completa do Fórum em:

www.comriocommar.com.br

1ª Seminário de Pesca Marítima

Em 19 de junho aconteceu o 1º Seminário de 
Pesca Marítima de São Mateus, discutindo a im-
portância da Pesca e da Aquicultura e as perspec-
tivas para o futuro. Veja algumas fotos do evento:

Conheça a WikiRioDoce, a 
enciclopédia da regeneração 

da Bacia do Rio Doce. 
www.wikiriodoce.org

Aconteceu em São Mateus

TAC Governança

PROPOSTAS

Aconteceu em Vitória
Encontro Estadual do MAB-ES

Mais de cem pessoas se reuniram entre os dias 
14 e 15 de junho em Vitória para o Encontro Esta-
dual do MAB que discutiu água, energia, a questão 
dos atingidos e o cenário político nacional. O en-
contro também abriu espaço para o primeiro mo-
mento de coleta das propostas do ComRioComMar 
Opinião Popular.

Ciclo da Aroeira e da Almescla

Entre os dias 18 e 20 de maio, membros da 
Aliança do Rio Doce e Pesquisadores do Caparaó e 
Regência promovem o Ciclo da Aroeira e da Almes-
cla. Durante o evento, os moradores de Barra Nova 
Sul puderam acompanhar a produção de óleo es-
sencial de Aroeira e Almescla, num objetivo de pro-
totipar uma solução socioeconômica com base em 
insumos agroflorestais nativos para comunidades 
atingidas pelos rejeitos de mineração no Rio Doce.

Apoie as propostas copiando apenas 
estes códigos na cédula de votação!
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