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Ivo José e Mauro lobo defendem que a Cipe
acompanha-
ual este poderá
necessário. "O

A Assembléia legislativa de Minas está em
plena sintonia com a modernidade do pensa-
mento ambientalista. Para ampliar a discussão
em torno do uso racional dos recursos hídricos,
criou a Comissão Interestadual Parlamentar de
Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Cipe-Rio Doce),
em agosto de 1999, juntamente com a Assem-
bléia legislativa do Espírito Santo. Desde então,
a Cipe-Rio Doce tem realizado debates e visitas
a áreas degradadas, procurando conhecer de
perto experiências concretas que melhoraram as
condições ambientais da bacia.

A Cipe-Rio Doce também participou ativamente
das discussões que resultaram na criação, em
2001, do Comitê Federal da Bacia Hidrográfica
do Rio Doce. Como decorrência, foram criados
também os comitês estaduais das bacias dos
rios Caratinga e Piracicaba, afluentes do Doce.
Os deputados Mauro lobo (PSB-MG) e Ivo José
(PT-MG), da Cipe, são fundadores e membros
ativos desses comitês, que estão em fase
avançada para implantação das agências de
bacia. Os comitês vão cuidar da política de
gerenciamento das águas e de seus instrumen-
tos, que são o plano diretor, a outorga, o
enquadramento, o sistema de informações e a
cobrança pelo uso das águas. A cobrança - um
marco na administração de recursos hídricos -
será um instrumento fundamental no levanta-
mento de recursos para a recuperação dos rios,
das matas ciliares e demais despesas do
processo de reequilíbrio ambiental.

Os deputados mineiros da Cipe-Rio Doce
consideram que os objetivos do grupo foram
atingidos, mas ressaltam que a missão não
terminou com a criação do comitês estaduais e
do federal. Para o deputado José Henrique
(PMDB),a comissão tem agora que esclarecer a
população e as lideranças políticas da região
para que compreendam o que será a cobrança
pelo uso da água.

_ •••••• •• _~ , u •• o •• ou ,",~V""I1I1U Silveira (Pl).
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Em sintonia com
a vanguarda
dos debates na
área ambiental
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Jequitibá no
Parque do
Rio Doce,
última grande
reseNa de
mata atlântica
existente
em Minas

Região foi ber~o do
• •primeiro parque

florestal brasileiro
Quem conhece o Vale do Rio Doce hoje não imagino que a região já

abrigou o primeiro parque florestal brasileiro: o Parque Real de Madeiras

de Regência Augusta, criado em 1800. Seu território tinha como limite

toda a margem norte do Rio Doce. A margem sul já fora estabelecida

como área de concessão de terras ou sesmarias.

Em seu estudo sobre a história do processo de ocupação do Vale do Rio

Doce, João Eurípedes Franklin Leal, professor da Universidade do Rio de

Janeiro, relata que em 1806, o então governador do Espírito Santo,

Manoel Vieira da Silva Tovar, enviou a Portugal amostras de madeiras

encontradas na região. Dela constavam exemplares de jacarandá,

garatania, arribá, maçaranduba, vinhático, cerejeira, pequiá, canela e

tapinhoã, todas retiradas do Parque Real de Madeiras.

A criação do parque aconteceu no momento em que a região já vivia o

declínio da exploração do ouro na região. O objetivo agora era desen-

volver a agricultura. A criação do parque, entretanto, não impediu a

destruição da cobertura vegetal nativa.

Rio foi descoberto em 1501

O Rio Doce foi descoberto no dia 13 de

dezembro de 1501, segundo se supõe, pelo

navegador Américo Vespúcio. Em um

primeiro instante, o rio serviu de rota para

as expedições que entravam no Estado à

procura de esmeraldas. A primeira das

bandeiras penetrou na região em 1567.

A segunda, cinco anos depois, em 1572.

Os boatos da existência de esmeraldas na

região mobilizaram centenas de aventurei-

ros, que para cá se dirigiram em busca de

riqueza. Expedições oficiais fizeram o

mesmo. Entretanto, nenhuma delas conse-

guiu minas de esmeraldas.

O fracasso na busca das gemas preciosas

não impediu que grandes levas de garimpei-

ros invadissem o vale do Rio Doce quando se

comprovou a descoberta de ouro na região.

Depois de décadas, com a decadência do

ciclo do ouro, muita gente decidiu fixar-se

nas margens do rio, dedicando-se à pecuá-

ria e à exploração de madeiras, ou criando

entrepostos comerciais organizados para

• combater os índios. No século 20, a ocupa-

ção da região aconteceu de forma desor-

denada e predatória. De toda a mata

atlântica que restou, a amostra mais signifi-

cativa é o Parque Estadual do Rio Doce,

localizado no Vale do Aço, em Minas.
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Bacia banha 228 municípios

UI11 doente
à espera da cura
o Rio Doce nasce nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, em Minas

Gerais. Suas águas percorrem 970 quilômetros até atingirem o Oceano

Atlântico, no distrito de Regência, município de Linhares, no Espírito

Santo. Sua bacia drena 228 municípios dos dois estados, onde vive uma

populaçâo de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes. A bacia do

Rio Doce tem uma área de 83.400 quilômetros quadrados, dos quais

71.800 em Minas e 11.600 no Espírito Santo.

Ao longo dos quase mil quilômetros que percorre desde sua nascente até

a foz, o Rio Doce sofre uma série de agressões, da mineração às indústri-

as que teimam em lançar seus efluentes no rio sem qualquer tipo de

tratamento, passando pelo desmatamento e pelo uso irracional do solo

na agricultura. Tudo isso sem contar os esgotos domésticos e os lixões.

A maioria dos municípios da bacia não possui sistema de tratamento de

esgotos e deposita o lixo urbano nas margens do Rio Doce ou de seus

efluentes.
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Mineração
praticada

sem controle
contribui para o

assoreamento
dos cursos

d'água
da bacia

do Rio Doce

O resultado de décadas de

contínua degradação pode

ser visto a olho nu. A vazão

do Rio Doce diminui a cada

dia. O leito está assoreado.

As águas estão contamina-

das por material orgânico,

metais pesados e outras

substâncias tóxicas. Os

peixes, que antes serviam de

alimento para milhares de

pessoas, hoje são escassos.

O Rio Doce é como um

doente que resiste à morte,

na esperança de que o

remédio para seus males

esteja chegando.
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Comissão foi
oficialmente

instalada
no dia 13
de agosto
de 1999,

em reunião
em Aimorés

Comissão comeejou
a ser discutida
em marejO de 1999
A Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimen-
to Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (Cipe-Rio Doce) come-
çou a ser discutida no dia 25 de março de 1999. Naquela data, um
grupo liderado pelo deputado estadual Eval Galazi (PFL)apresentou à

Assembléia Legislativa do Espírito Santo requerimento para que fosse
constituída uma comissão destinada a elaborar um plano diretor para a
bacia do Rio Doce.

Seu objetivo inicial: levantar dados e estudos já existentes sobre o
assunto e dar início a uma ampla articulação - com entidades públicas
e privadas - que viabilizasse uma solução para o quadro crônico de
degradação ambiental da bacia do Rio Doce. Um primeiro passo nesse
sentido foi a visita feita pela comissão à Assembléia Legislativa de Minas.
No dia 10 de junho, deputados capixabas reuniram-se com o então
presidente da Assembléia de Minas, Anderson Adauto (PL),e com outros
deputados votados na porção mineira da bacia.

Só O trabalho coniunto dá resultado

Nessa reunião, os parlamentares das duas assembléias legislativas
chegaram à conclusão de que a adoção de medidas práticas, que
revertessem o quadro de degradação ambiental da bacia, daria resulta-
dos concretos somente se fosse fruto de um amplo trabalho de
mobilização, que envolvesse o poder público e a sociedade civil dos dois
estados. Foi quando surgiu a idéia de se criar a Cipe-Rio Doce.

A Comissão foi oficializada dois meses depois, em 13 de agosto de 1999,
em reunião realizada nos municípios de Aimorés (MG) e Baixo Guandu
(ES). Nessa mesma data foi aprovado o seu regimento interno, estabele-
cendo as normas de organ.ização e funcionamento da comissão, que
tinha como membros efetivos, em seu primeiro ano, os seguintes deputa-
dos: Anderson Adauto (MG), José Carlos Gratz (ES), Ivo José (MG), Luiz
Pereira (ES), Eval Galazi (ES), José Henrique (MG), Mauro Lobo (MG),
Sebastião Costa (MG), Olinto Godinho (MG), Gilson Amaro (ES), Paulo
Loureiro (ES) e Robson Alves (ES).



Obietivo principal da
comissão é aglutinar forCjas
A degradação ambiental de uma bacia hidrográfica é fruto da ação e da

omissão de inúmeros segmentos da sociedade. Por isso, a busca de uma

solução para o problema tem que ser fruto de um trabalho conjunto

desses mesmos segmentos. Essaé a filosofia que, desde o início, norteou

o trabalho da Cipe-Rio Doce. Nesse sentido, a comissão se propôs, desde

o início, a trabalhar segundo os objetivos específicos abaixo.

OBJETIVOS DA COMISSÃO

• Investigar os impactos ambientais e os conflitos de qualquer
natureza, especialmente os econômicos, sociais e ecológicos,
avaliando sua repercussão e propondo as medidas pertinentes.

• Atuar no sentido de sensibilizar a sociedade civil e de contribuir
para a formação de consciência pública para o desenvolvimen-
to sustentado da bacia do Rio Doce.

• Elaborar relatórios periódicos com recomendações aos poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário da União, assim como dos
estados e municipios integrantes da bacia.

• Apresentar proposições legislativas que deêm força de lei às
suas conclusões.

• Atuar como agente aglutinador dos interesses dos órgãos que,
de uma forma ou de outra, participam do desenvolvimento
sustentável do Vale do Rio Doce, na definição de suas ações e
metas.

Comitê da Bacia do Rio Doce existe desde novembro de 2001
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Os deputados
José Henrique,
Mauro Lobo,
Gilson Amara,
Eval Galazi e
Ivo José durante
reunião da
Cipe-Rio Doce

Estimular a criação e a implanta-

ção dos comitês e agências de

bacias. Essefoi um dos objetivos

da Cipe-Rio Doce desde sua

fundação. A meta foi alcançada

em novembro de 2001, com a

criação do Comitê Federal da

Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O

comitê tem caráter normatizador e

deliberativo, sendo formado pelos

usuários da água (indústrias,

produtores rurais e companhias de

saneamento, entre outros segmen-

tos), pelo poder público e pela

sociedade civil. Entre as principais

ferramentas de trabalho do comitê

estão os planos diretores de

recursos hídricos e a cobrança pelo

uso da água. Já estão em pleno

funcionamento também os comitês

estaduais do rio Piracicaba, do

qual participa o deputado Ivo José,

e do rio Caratinga, tendo como

membro o deputado Mauro Lobo.
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Cipe sugere a
construção

de pequenas
barragens

como forma de
se regularizar
a vazão dos
pequenos

cursos d'água
que formam
a bacia do
Rio Doce

Produtores
rurais devem
ser conscien-
tizados para
que usem
melhor o solo
e evitem o
desmatamento
de áreas
que deveriam
ser protegidas

Cipe tem propostas para
conter a degradação
Após três anos de atividades, a Comissão concluiu que é extremamente

grave, do ponto de vista ambiental, a situação da bacia do Rio Doce.

O problema afeta a bacia como um todo, desde as nascentes dos rios

formadores do Doce até sua foz, em Regência, no Espírito Santo,

onde a comissão pôde presenciar o impacto dramático da poluição

lançada pelo Rio Doce sobre os filhotes de tartaruga marinha protegidos

pelo projeto Tomar.

Redução da vazão é
problema sério

Um dos principais proble-

mas do Rio Doce é a

contínua redução de sua

vazão, causada principal-

mente pelo

desmatamento. A retirada

da cobertura vegetal, além

de aumentar o

assoreamento do leito do

rio, dificulta a retenção das

águas de chuva no próprio

local onde caem. Com

isso, o processo de reali-

mentação da bacia passa a

acontecer em níveis cada

vez menos abundantes.

RECOMENDAÇÕES DA

CIPE-RIO DOCE PARACONTENÇÃO

DO PROCESSO

• Adoção de medidas práticas de
conservação do solo, como o
plantio em curvas de nível.

• Recomposiçãodas áreas de
preservação permanente, como
margens de cursosd'água, topos
de morros e áreas de declive
elevado.

• Construção, nas cabeceiras dos
cursosd'água, de pequenas
represas que ajudem a reter
parte da água que seria
desperdiçada.



Lixo ainda é
um sério problema
A maior parte dos municípios da bacia do Rio Doce não tem um sistema

correto para a disposição final do lixo produzido por seus habitantes. Em

muitos deles, os "lixões" estão localizados às margens do próprio rio.

Para evitar a continuidade de tal situação, a Cipe-Rio Doce recomenda

que os municípios sejam incentivados a implantar sistemas que possibili-

tem uma correta disposição final do lixo, seja por meio de usinas de

compostagem, seja de aterros sanitários.

Maior parte do esgoto não é tratado

Além do lixo, a bacia do Rio Doce sofre com o lançamento de esgotos

nos ribeirões e rios que a compõem. Com exceção de Ipatinga, que tem

a quase totalidade de seus efluentes domésticos e industriais tratados,

em praticamente todos os demais cursos d'água, os esgotos não passam

por nenhum tipo de depuração. Por isso, a Cipe-Rio Doce alinha, entre

as prioridades de qualquer trabalho de revitalização da bacia, a constru-

ção de estações para o tratamento desses efluentes.

Ipatinga é tida como exemplo

Diferentemente de outros municípios da bacia do Rio Doce, em Ipatinga

praticamente todo o esgoto lá produzido é tratado. Para isso, foram

implantados 80 quilõmetros de redes coletoras, 37 quilõmetros de

interceptores e quatro estações de tratamento. Além disso, dez quilõme-

tros dos córregos que cortam a cidade foram canalizados. A água

imprópria para qualquer uso, depois de tratada, é devolvida ao ribeirão

Ipanema. Como o ribeirão deságua próximo à confluência dos rios

Piracicaba e Doce, o impacto ambiental do projeto é altamente significa-

tivo. Em visita técnica realizada à cidade, a Cipe-Rio Doce conheceu de

perto o projeto de Ipatinga.
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Integrantes da
Cipe-Rio Doce

visitam,
em Caratinga,

depósito de
resíduos sólidos

organizado
pela Prefeitura
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Durante visita a
Caratinga,
deputados
conhecem

experiência de
recuperação de
matas ciliares

Um exemplo a ser
seguido por todos
Em Caratinga, a Cipe-Rio Doce visitou as nascentes do Rio Caratinga,

um afluente do Rio Doce, e conheceu de perto o esforço abnegado da

comunidade local para proteger as nascentes do rio e recuperar suas

matas ciliares.

Integração com produtores rurais

No distrito de Baunilha, município de Colatina, no Espírito Santo,

a Comissão elaborou, em parceria com a iniciativa privada, órgãos

governamentais e produtores rurais, um projeto-piloto de controle do

uso de agrotóxicos. O projeto prevê a implantação de uma fábrica de

fertilizantes biológicos.

Proietos devem ter incentivo

A participação popular em projetos de recuperação ambiental da

bacia do Rio Doce deve ser estimulada ao máximo, Um dos instru-

mentos que a Cipe-Rio Doce entende como válido é a criação de

incentivos, até mesmo de natureza financeira. Alguns exemplos:

• patrocínio de projetos de educação ambiental, pesquisas,
documentação, conservação, implantação e manejos;

• criação de incentivos e condições para os produtores rurais
preservarem ou recuperarem áreas degradadas e nascentes,
bem como áreas de preservação permanente e de reserva
legal;

• preservação, recuperação e aumento de áreas verdes, até

mesmo pela adoção de uma política de incentivos à manuten-
ção de áreas arborizadas em propriedades privadas;

• apoio a projetos de reflorestamento e manutenção da cober-
tura vegetal.



Deputados conheceram
de perto os problemas
Ao todo, desde a instalação da comissão, em agosto de 1999,
a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce
(Cipe-Rio Doce) reuniu-se 17 vezes, em cidades de Minas e do
Espírito Santo. Dessas, 11 foram reuniões temáticas e seis, visitas
técnicas. As reuniões temáticas aprofundaram a discussão tanto
dos problemas quanto das alternativas existentes para a sua
solução. Já as visitas técnicas possibilitaram que os deputados
conhecessem esses problemas na prática e também algumas
experiências bem-sucedidas de controle ambiental.

As principais reuniões

13 de agosto de 1999

Cipe-Rio Doce é oficialmente instalada. Primeira reunião ocorreu em

Aimorés (MG) e Baixo Guandu (ES).Nesta audiência pública, a

comissão discutiu os impactos ambientais da usina hidrelétrica de

Aimorés.

13 a 25 de setembro de 1999

Deputados que formam a Cipe-Rio Doce realizam visita técnica aos

organismos de bacia da Espanha e da França. Os deputados visitam

confederações, agências de águas, estações de tratamento de águas,

obras e represas.

14 de outubro de 1999

Comissão promove, em Belo Horizonte, debate sobre o tema "Legisla-

ção e gerenciamento de bacias" oEvento reúne representantes do

Ministério do Meio Ambiente e governos de Minas e do Espírito Santoo

Segundo a secretária de RecursosHídricos do Ministério do Meio

Ambiente, Maria Manuela Martins Alves Moreira, o Brasil não está

atrasado na regulação e na criação de instrumentos de gestão de

recursos hídricos.

4 de novembro de 1999

Deputados visitam as nascentes do Rio Caratinga, em Minas, para

conhecer as experiências locais de preservação daquele curso d'água

e a proposta de iniciar uma atuação de caráter regional, envolvendo

um número maior de municípios.

o ministro do
Meio Ambiente,

José Carlos
CaNalha,

acompanhou
os deputados

em visita
técnica a

Governador
Valadares
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2 de dezembro de 1999

Cipe-Rio Doce discute, em reunião realizada

em Vitória, alternativas para o financiamento

de projetos destinados à recuperação
ambiental da bacia do Rio Doce. O ministro do

Meio Ambiente, José Carlos Carvalho, então

no cargo de secretário-executivo, expõe as

possibilidades de captação de recursos exter-

nos para aplicação na ~acia.
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25 de fevereiro de 2000

Durante visita a Governador Valadares, deputados conhecem área

degradada e uma experiência bem-sucedida de recuperação

ambiental da bacia do Rio Doce.

22 de março de 2000

Deputados da Cipe-Rio Doce participam, em Belo Horizonte, do ciclo

de debates "Nossas Águas, Nossa Vida", discutindo o processo de

privatização de hidreléticas. Na ocasião, o deputado Haroldo Lima

(PCdo B/BA) criticou as iniciativas de privatização do setor elétrico.

Segundo ele, esse controle é importante porque, aquele que tem as

hidrelétricas é quem comanda os rios e seus afluentes. Luís Pinguelli

Rosa, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, anteci-

pando a crise de abastecimento de energia que resultaria em raciona-

mento no ano seguinte, afirma que o sistema elétrico brasileiro é

muito eficiente, mas está em crise porque o governo federal deixou de

investir na geração. Durante o ciclo de debates, a Cipe apresenta um

balanço de seus trabalhos.

11 de abril de 2000

Comissão recebe sugestão para que sejam construídas 12 barragens

do Rio Doce. A proposta é apresentada pelo consultor independente

Fabiano Cossich, especialista em recursos hídricos e energéticos, e

visa ao aproveitamento múltiplo de todo o potencial oferecido pelo Rio

Doce. Segundo ele, a proposta poderia ser financiada por organismos

internacionais e pela iniciativa privada.

17 de abril de 2000

Cipe-Rio Doce faz visita a Linhares, no Espírito Santo. Os deputados

conhecem a reserva florestal da Companhia Vale do Rio Doce, a Lagoa

Juparanã, o canal Caboclo Bernardo, o Projeto Tartarugas Marinhas

(Tamar) e a foz do Rio Doce. A visita comprova que o rio está assoreado,

poluído, e que a navegação em seu leito está comprometida.

5 de maio de 2000

Aspectos positivos e negativos das barragens. Esseé um dos temas do

debate promovido pela Cipe-Rio Doce em Vitória. Os participantes

discutem a construção de barragens para a produção de energia e para

~ irrigação agrícola, além dos aspectos jurídicos que a questão envolve.



16 de maio de 2000

Deputados que compõem a Cipe-Rio Doce visitam projetos de recupera-

ção ambiental em implantação pela Prefeitura de Ipatinga. Eles inspecio-

nam o aterro sanitário e as obras da estação de tratamento de esgotos

do município. Vão até o projeto Xerimbabo, de educação ambiental, e

conhecem a confluência dos rios Piracicaba e Doce.

24 de maio de 2001

Formada, em Caratinga, a comissão provisória incumbida da criação do

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Isso ocorre durante reunião a

Cipe-Rio Doce à cidade, por ocasião do 4.° Seminário de Desenvolvimen-

to Sustentável de Caratinga e Região. Caberá à comissão provisória

colher assinaturas e propostas para a criação do comitê definitivo.

25 de maio de 2001

Durante reunião em Governador Valadares, a Cipe-Rio Doce elege a

implantação do Comitê da Bacia do Rio Doce como a principal prioridade

da comissão para este ano.

21 de junho de 2001

Cipe apresenta relatório de atividades. Nele estão listadas 14 propostas

para a recuperação ambiental da bacia do Rio Doce. Proposta da Cipe-

Rio Doce será levada ao IV Diálogo Interamericano de Gerenciamento

das Águas, em setembro, em Foz do Iguaçu. A intenção dos deputados

mineiros é sugerir aos participantes do evento a criação da Cipe da

Bacia do Paraná e da Bacia do Prata, que seria a primeira experiência

internacional espelhada no modelo mineiro-capixaba.

2 de julho de 2001

Em visita ao distrito de Baunilha, município de Colatina, deputados

conheceram os trabalhos de recuperação ambiental da microbacia local

e a fábrica de fertilizantes que está sendo implantada como fruto de uma

parceria entre o poder público, a iniciativa privada e os produtores rurais

da região.

27 de agosto de 2001

Comissão visita as obras da usina hidrelétrica de Candonga, no Rio

Piranga, integrante da bacia do Rio Doce. Em seguida, juntamente com a

comissão de Meio Ambiente da Assembléia, participam de debate sobre

os impactos ambientais da usina.
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Deputados da
Cipe-Rio Doce

discutem o
relatá rio final
de 2001 dos
trabalhos da
comissão

4 a 6 de setembro de 2001

Representando a Cipe no

IV Diálogo Intramericano das

Águas, em Foz do Iguaçu, o

deputado Ivo José desperta

admiração de parlamentares

de outros países latino-ameri-

canos ao relatar, numa mesa

redonda, aspectos inéditos do

trabalho da Comissão.
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Deputados,
autoridades
municipais e
ONGs
discutiram,
em Ipatinga,
situação da
bacia do Rio
Piracicaba

Na encontro de
Caratinga,
deputados
receberam da
sociedade civil
suas propostas
para a revita-
lização do rio
que corta a
cidade

Seminário aprofunda
debate sobre água em Minas
Ciente de que nascem em Minas os principais rios do Brasil, com exceção
dos que formam a Bacia Amazõnica, há tempos a Assembléia de Minas
valoriza a questão dos recursos hídricos. Para aprofundar o debate em
torno do assunto, promoveu, em 1993, o seminário "Águas de Minas".
Em 2001 e 2002, ao intensificar a Defesa das Águas como tema para a
sua gestão, a Mesa Diretora, sob a liderança do presidente Antõnio Júlio
(PMDB), deflagrou ações políticas para barrar a privatização da Cemig e
de Furnas Centrais Elétricas. Decidiu também realizar uma série de
reuniões preparatórias para um novo seminário, o "Águas de Minas 11",
marcado para 10 a 3 de julho de 2002. Os debates aconteceram nas
sete principais bacias hidrográficas do Estado. Três das 17 reuniões de
interiorização foram realizadas na área da bacia do Rio Doce, das quais
os parlamentares que integram a Cipe participaram ativamente.

23 de maio de 2002

Representantes da Cipe-Rio Doce e dos municípi-
os que integram a bacia do Rio Piracicaba
discutem alternativas para a melhoria de suas
condições ambientais. Antes de desaguar no Rio,
Doce, o Piracicaba corta o Vale do Aço, principal
pólo siderúrgico do Estado. Além da poluição
hídrica, a bacia do Rio Piracicaba é afetada pelo
desmatamento, mau uso do solo e ocupação
agrícola desordenada. Na reunião de Ipatinga,
são discutidos, entre outros temas, a elaboração
de planos diretores que disciplinem a ocupação
da região e a cobrança pelo uso da água.

24 de maio de 2002

A importância da participação do agricultor na
gestão do uso dos recursos hídricos e a cobrança
como fator de penalização da sociedade estão
entre os principais assuntos discutidos na reunião
de Governador Valadares do "Águas de Minas
11". Durante o evento, foi discutida também como
será a composição do Comitê Federal da Bacia
do Rio Doce, criado em novembro de 2001.

4 de junho de 2002

A sociedade civil quer participar da discussão dos
problemas da bacia do Rio Caratinga. Essa foi a
mensagem deixada pelos participantes da
reunião de Caratinga do "Águas de Minas 11".
Entre os problemas que mais contribuem para a
degradação ambiental da bacia estão o
desmatamento, o manejo inadequado do solo e
o uso indiscriminado de agrotóxicos.



Deputados afirmam que saldo
dos trabalhos é positivo

É amplamente positivo o saldo dos trabalhos da

Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos

para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia

Hidrográfica do Rio Doce (Cipe-Rio Doce) em quase

quatro anos de funcionamento. Essa é a avaliação
que fazem os integrantes da comissão.

Agente de transformação
(( A ação mais positiva é que a Cipe-Rio
Doce atuou como um agente político
importante para viabilizar a instalação
do comitê federal. Sem ele, não se
chegaria a lugar algum. Esse comitê
cumprirá as exigências de ordem
legal, buscando recursos para a
recuperação e proteção da bacia.
Um dos mecanismos para isso será a

cobrança pelo uso da água. Os
recursos arrecadados é que vão
viabilizar a recuperação. E o mecanismo mais importante para
isso - o embasamento político - nós ;á temos. As ações mais
importantes cabem agora ao comitê. O esforço maior tem que
ser no sentido de se resgatar a bacia das agressões sofridas nos
últimos anos. J J

DEPUTADO AGOSTINHO SILVEIRA (PL-MG). PREISENTE DA CIPE-RIO DOCE

o trabalho continua

(( O balanço até agora é positivo. Nós
promovemos debates e mobilizamos as
ONGs e lideranças políticas da região,
chamando a atenção para os proble-
mas ambientais do Vale do Rio Doce.
Além desse trabalho educativo, nós
a;udamos na formação do comitê da
bacia e discutimos a nova legislação
que criou a Agência Nacional das
Águas. Com a implantação do comitê,
começa-se a discutir a cobrança pelo uso da água. Agora é o
momento de esclarecer as lideranças políticas para que elas
entendam as novas leis ambientais. Nossa função, como parla-
mentares, é realizar novas audiências públicas para discutir essa
questão. Vamos continuar com o trabalho educativo.J J

DEPUTADO JOSÉ HENRIQUE (PMDB-MG)
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Obietivo foi atingido
com a criação do
Comitê do Rio Doce
Criação do comitê não significa que Cipe tenha perdi-
do o sentido. Pelo contrário. Para os deputados, a Cipe
tem um importante papel a cumprir: o de fomentar o
debate sobre os problemas da bacia e acompanhar os
trabalhos do comitê.

Meta foi cumprida

( (Nosso obietivo preliminar foi cumpri-
do. Conseguimos mobilizar a socieda-
de. Participamos da discussão prepa-
ratória para a criação do Comitê
Federal da Bacia do Rio Doce, no final
de 2001. A Assembléia Mineira
entendeu a importância da Cipe, que

contou os esforços positivos de vórios
deputados e centenas de pessoas e

entidades da sociedade civil, que

participaram de várias de nossas
reuniões no interior. É necessário, agora, que se faça uma atuali-
zação das leis. Outra importante medida a ser implantada é a

criação das agências de bacias. Os comitês são locais onde
ocorrem os debates, as decisões políticas, mas a tarefa executiva
cabe às agências, cuia criação será um importante passo a ser
dado. O trabalho da Cipe precisa continuar, pois a recuperação
de uma bacia é um trabalho longo e persistente. A Cipe é neces-
sória, também, para assegurar a participação da sociedade civil.
E o parlamento é o espaço onde as opiniões de manifestam."

DEPUTADO IVO JOSÉ (PT-MG). ,. SECRETÁRIO DA CIPE-RIO DOCE

Balanço positivo

( (O balanço das atividades da Cipe
é extremamente positivo.
Na minha opinião, um grande
avanço foi alcançado com a criação
do Comitê do Rio Doce.
Nosso trabalho permitiu que o

comitê fosse criado com maior
agilidade. Mesmo com a criação do
comitê, a Cipe continuará exercendo
seu papel e acompanhando o desenvolvimento dos programas
de ação implantados na bacia."

DEPUTADO MAURO LOBO (PSB-MG)



Capixabas destacam
entrosamento
A perfeita sintonia que existiu entre os
deputados mineiros e capixabas foi fundamental
para o sucesso dos trabalhos da Cipe-Rio Doce.
É o que afirmam os dois deputados do
Espírito Santo que mais se dedicaram ao
trabalho da comissão.

Resultados a longo prazo

( ( Nós sempre percebemos a existência de
um interesse muito grande no assunto
por parte dos deputados mineiros, que se

empenharam e tiveram uma participa-
ção fundamental nos trabalhos. A Cipe-
Rio Doce foi uma oportunidade única
que tivemos de debater os problemas do
Vale do Rio Doce visando conseguir
recursos para a sua recuperação.
Muitos objetivos já foram alcançados e trarão resultados a longo
prazo para a recuperação das condições da bacia.
Uma importante realidade implantada pela Cipe foi a criação dos
comitês de bacias, que estão conseguindo resultados satisfatórios
para a sociedade. J J

DEPUTADO GILSON AMARO (PFL-ES). VICE-PRESIDENTE DA CIPE-RIO DOCE

Intercâmbio de informações

(( A comissão conjunta entre os Estados
irmãos atingiu a sua finalidade e

enumerou as metas a serem executa-
das para podermos recuperar a nossa
importante bacia. Tivemos a oportuni-
dade de conhecer e trocar informa-
ções a respeito do vale do Rio Doce e

buscar soluções para os problemas
encontrados. Cabe agora a nós, sob o

crivo da população, colocar em

prática tais ações e fazer prevalecer a vontade popular sobre os

interesses daqueles que só pensam em destruir, sem prever as

conseqüências que isso causará, num futuro bem próximo,
a toda a população. Temos que descruzar os nossos braços e

arregaçar as mangas para fazer algo, enquanto é dia.
Antes que venha a noite e seja tarde demais. J J

DEPUTADO EVAL GALAZI (PFL-ES), RELATOR DA C1PE-RIO DOCE
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