
 

 Tabelas de totalização 

Totais 

 Acumulado Último trimestre Variação (%) 

Nº total de votantes 42 - - 

Nº total de propostas 90 - - 

Nº total de votos de apoio 16 - - 

 

PROPOSTAS (por temas) 

*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. 

  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 

 

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 

 

SAÚDE 

CÓDIGO PROPOTA 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 

 

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 

 

OUTRAS 

CÓDIGO PROPOSTA VOTOS 

110.045  Melhoria na educação 3 

110.034  Quero minha indenização 2 



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 

110.003  Proponho que seja atendida a demanda dos atingidos pela lama da 
Samarco 

1 

110.004  Nossa cultura e nossas festas indígenas que hoje já não tem mais 1 

110.005  Já não temos mais frutos do mar 1 

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

1 

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 prejuízos 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 

110.043  Apontar uma demanda qualificada para exigir solução 1 

110.047  Que a Renova saia, porque a minha indenização não saiu 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 
redução dos danos e amenização do sofrimento dos atingidos/as 

1 

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

1 

110.057  Revogação da Emenda Constitucional 95 que congela os 
investimentos nas áreas sociais (saúde e educação) 

1 

110.058  Que as pesquisas não tenham vínculo 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 atingidos na Assessoria Técnica 1 

110.079  Queremos construir a matriz de danos com participação dos atingidos 
em todo o processo 

1 

110.082  Queremos que sejam reconhecidos como atingidos até Carapebus 
(Serra) 

1 

110.087  Peixe contaminado, queremos laudos 1 

110.089  Subir nos trilhos 1 

 

 

 


