
C^EC Chesf ©ffimJMMF1 gfflv»iro2t.too
Conparíià Kú'o Eícnca do Sâo FimOsco

AHE CASTELHANO

Transcrição - Palmeirais (PI) 07/03/2010

Abril de 2010





Sr(?)

- Para o nosso conforto e segurança contamos com apoio de integrantes da policia militar

deste município. Após as apresentações do empreendimento, e da equipe responsável pela

elaboração dos estudos, será servido um lanche a todos os presentes. Contamos ainda com

apoio de orientadores devidamente identificados, que irão orientá-los no que for necessário. E

na etapa de perguntas por escrito ou feitas por meio do microfone a nossa frente à esquerda.

É de fundamental importância que todos assinem a lista de presença disponível na entrada

deste recinto. Informaremos, portanto a mesa dos trabalhos desta audiência que será

coordenada pelo representante do IBAMA senhor Romildo Mafra, superintendente do órgão

neste estado, o qual o convidamos para a mesa. Convidamos o excelentíssimo senhor Márcio

Soares, prefeito deste município representando as demais lideranças políticas presentes.

Convidamos o excelentíssimo Chico Leitoa, deputado estadual pelo Maranhão. O

representante do Ministério Público no estado do Piauí doutor Flávio Teixeira. Representando

o legislativo municipal, convidamos o vereador Josivatdo Macedo. Senhoras e senhores estão

presentes nesta solenidade o secretário de esportes desse município o senhor Leon Borges, o

senhor Antônio José, líder comunitário, senhora Benedita de Souza, líder dos trabalhadores

rurais deste município, senhor Paulo Miranda, líder comunitário, senhor Luiz Soares, assessor

especial do prefeito deste município, Senhor José Pereira do conselho tutelar, senhor Faruc

Moraes, integrante do Ministério Público do Estado, senhora Suzana Teixeira, primeira dama

deste município e secretária municipal da assistência social, e ainda o senhor Raimundo

Nucena, secretário municipal da saúde. Formada a mesa dos trabalhos e anunciada às

autoridades presentes, passamos a ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Hino Nacional Brasileiro

Sr(?)

- Senhoras e senhores para a palavra de abertura convidamos o senhor Romildo Mafra

superintendente do IBAMA no Piauí. E na seqüência coordenara a leitura do regulamento

desta audiência.

Sr. Romildo Mafra.





- Boa tarde, minhas primeiras palavras são de agradecimento a todos aqui presentes, e quero

cumprimentar a mesa, a pessoas do senhor prefeito do município, Mareio Soares Teixeira, e

após ouvir o Hino Nacional, declaro aberto os trabalhos dessa audiência aqui, comerás onde

será discutido a hidrelétrica Castelhano. Convido para a mesa a doutora Nara, que vai fazer a

leitura do regimento, e a Alice que vai secretariar os trabalhos.

Dra. Moara Giasson:

- Boa tarde a todos eu sou Moara Giasson, representante do IBAMA, da diretoria de

licenciamento ambiental em Brasília, vou fazer a leitura do regulamento que são as regras que

a gente vai seguir hoje neste evento convocado pelo IBAMA. Regulamento para realização de

audiência pública: Art. I?: o presente regulamento trata dos procedimentos a serem

observados nas audiências públicas para discussão do estudo de impacto ambiental, e

relatório de impacto ambiental, relativos ao empreendimento A. H. E. Castelhano. Art. 2?: os

presentes a audiência pública deverão assinar a lista de presença. É importante lembrar pra

vocês, que essa lista de presença que vocês assinaram aqui na entrada, ela não é nenhum tipo

de abaixo assinado, ela não significa que vocês estão aprovando ou desaprovando o

empreendimento. É só pro IBAMA registrar o número de participantes, de quais localidades

são os participantes, então fiquem a vontade pra assinar a lista de presente, quem ainda não

assinou, pois ela não significa de maneira nenhuma que vocês aprovam ou desaprovam o

projeto. Art. 4?: a mesa de abertura será composta pelo presidente, pelo secretário executivo,

por representantes do empreendedor e autoridades federais, estaduais e municipais

convidadas pelo IBAMA. Eserá desfeita após a abertura da audiência para formação da mesa

diretora composta pelo presidente e secretário executivo. A audiência será presidida e

coordenada pelo IBAMA que mediará os debates. Caberá ao secretário executivo a

coordenação do registro dos participantes da audiência pública em lista de presença,

constando o nome, número do documento de identidade e instituição que representa se for o

caso. Assim como a preparação da respectiva ata. Art. 52, todos os documentos assinados,

apresentados a mesa diretora, serão recebidos mediante protocolo e juntados ao processo

administrativo de licenciamento ambiental do empreendimento devendo ser citados no

decorrer da audiência pública. Aqui também cabe uma explicação, que a nossa equipe do

IBAMA ta aqui a minha esquerda, preparada pra receber qualquer tipo de documentos que

vocês queiram protocolar, qualquer tipo de manifesto que vocês tenham trazido, pra que a

gente leve pra Brasília e anexe ao processo de licenciamento ambiental e vai ser avaliado

também antes da decisão final do IBAMA. Art. 69: o IBAMA apresentará o procedimento de

licenciamento ambiental em 10 minutos na seqüência será realizada a apresentação pelo





preponente sobre o empreendimento e seus objetivos com duração máxima de 15 minutos. A

equipe técnica responsável pela elaboração do IARIMA terá o prazo de 45 minutos para

realizar exposição técnica sobre os estudos desenvolvidos, que deverá ter linguagem clara e

objetiva. Art. 82: será concedido um intervalo de 15 minutos no qual se iniciará a inscrição aos

debatedores. O prazo total para inscrição será de 30 minutos, podendo ser prorrogada caso

necessário e com a devida permissão do presidente da mesa. Parágrafo único: as inscrições

para o debate serão feitas por escrito a partir do preenchimento do formulário próprio, a ser

distribuído aos presentes, tanto para formulação de perguntas por escrito, quanto para

questionamentos com o uso do microfone. Não serão aceitas inscrições após encerramento do

prazo. Então como vai funcionar aqui: após as apresentações sobre o processo de

licenciamento sobre o projeto e sobre os estudos, nós vamos fazer um intervalo de 15

minutos, e nesse intervalo vocês vão receber folhas de questionamento pelo pessoal de apoio

que ta com uma camiseta branca, com a manga azul, esse pessoal vai ajudá-los a formular as

perguntas se vocês assim desejarem, e vão entregar essas folhas pra que vocês possam tanto

fazer questionamentos por escrito pra que a gente leia aqui na frente, quanto escrever que

quer fazer uso do microfone. Então vai ter um microfone aqui disponível pra que vocês possam

fazer as perguntas pessoalmente. E o prazo vai se encerrar logo após, 15 minutos após o

intervalo. Para a etapa dos debates a mesa será composta pelo presidente, pelo secretário,

pelos representantes do preponente do projeto e da empresa responsável pelos estudos. Art.

10?: o presidente abrirá os debates, obedecendo à ordem das inscrições chegadas a mesa.

Sendo respondidos primeiramente 20 questionamentos por escrito, seguidos de 10

questionamentos verbais e assim sucessivamente. Os questionamentos poderão ser

respondidos em blocos, a critério da mesa. O presidente deverá conduzir os debates com

firmeza, não permitindo á partes, ou manifestações temporâneas de qualquer natureza. Não

são permitidas apresentações de estudos, questões de ordem ou votações, bem como uso de

apitos e instrumentos musicais ou quaisquer manifestações que possam dificultar a

compreensão das apresentações ou dos debates. Os esclarecimentos ou respostas assim como

os questionamentos feitos verbalmente deverão ter duração máxima de três minutos. É

importante também eu ressaltar pra vocês que não existe um limite de questionamento.

Todos os questionamentos entregues a mesa nesse período de inscrição eles vão ser lidos e

vão ser respondidos aqui na frente. Quando vocês solicitarem o uso do microfone pra fazer o

questionamento vocês terão um tempo de três minutos. Esse tempo poderá ser prorrogado a

critério do presidente da mesa. E as respostas dos preponentes do projeto e da empresa que

elaborou os estudos, também vão ter um tempo de três minutos. O participante inscrito

poderá se for o caso solicitar esclarecimentos adicionais através de manifestação oral no





tempo de três minutos eventualmente prorrogável a critério do presidente da mesa. Os

esclarecimentos adicionais prestados deverão ter a duração máxima de três minutos

eventualmente prorrogável a critério do presidente da mesa. O participante inscrito não

poderá transferir o seu tempo ou cedê-lo para somá-lo ao de outro. Os questionamentos ou

eventuais esclarecimentos que não forem possíveis de serem atendidos durante a audiência

terão um prazo de 15 dias para serem enviados ao IBAMA que providenciará o respectivo

encaminhamento aos responsáveis pelas respostas as quais serão enviadas diretamente ao

interessado. Então se acontecer da audiência chegar ao final sem que alguns questionamentos

tenham sido respondidos, vocês podem enviar esses questionamentos ao IBAMA num prazo

de 15 dias após a realização da audiência e o IBAMA providenciará as respostas que vão ser

enviadas diretamente a vocês. Art. 112: posteriormente a realização da audiência pública será

lavrada a correspondente ata sucinta deverá ser assinada pelo presidente, secretário,

representante do empreendedor, e pelas autoridades participantes se assim o desejarem,

passando a ser parte integrante do processo administrativo. Art. 122, 0 encerramento será

realizado pelo presidente da mesa diretora, todos os documentos assinados e entregues por

ocasião da audiência pública serão anexados ao processo administrativo de licenciamento do

empreendimento. A gravação em meio digital da audiência pública será anexada ao processo

administrativo de licenciamento do empreendimento, pra lembrar pra vocês também que essa

audiência está sendo totalmente gravada e por isso eu peço a compreensão de todos que não

circulem por essa parte aqui na frente pra não atrapalhar a gravação da audiência evitem

quando vem fazer foto alguma coisa assim passar pela frente das câmeras. Art.13: por um

período de 15 dias a contar da data da realização da audiência pública o IBAMA recebera

comentários, manifestações e sugestões que serão anexadas ao processo administrativo de

licenciamento do empreendimento. Art.142; caberá ao presidente da mesa diretora decidirem

situações que impeça a regular continuidade da audiência pública bem como deliberar em

casos omissos nesse regimento.

Sr(?):

- Registramos a presença do senhor Chico Guedes presidente do EMATER Piauí. Senhoras e

senhores após esse momento passamos a pronunciamentos. Convidamos para tanto o

representante do legislativo municipal o vereador Josivaldo Macedo

Sr. Josivaldo Macedo:





A - Boa tarde a todos aqui presentes é essa audiência de grande importância pra todos os

palmeiraisenses, agente vê muitas pessoas preocupados, é nós como representantes

legislativos pessoas, vereadores, pessoas muiio próximos do povo de palmeirais e ta sempre
Êk

sendo procurado pelas pessoas. Osvaldo como vai ser a partir de hoje nossas vidas, aonde eu

vou morar como é que vai ficar a situação principalmente das pessoas do Riacho Negro e essa

região beira de rio daqui até que vai ser construída a barragem. A gente sempre fala pra eles

olha com certeza nada vai ser pior do que nós vivemos hoje, porque se ta vindo essa obra pra

Palmeirais esse projeto com certeza só vai melhorar nos vamos ter uma energia de qualidade

pra que agente tenha mais indústria se aproximando e tendo uma energia de qualidade vai

despertar o interesse de mais indústria, demais fonte de trabalho para todos e só temos a

melhorar. Com relação à moradia ninguém vai ficar sem suas casas, ninguém vai ficar

desabrigado, ninguém vai ficar sem ter onde trabalhar. Com certeza se fosse pra prejudicar

alguém uma obra dessa não teria passado da primeira usina a ser construída e nos já temos

muitas no Brasil. Então com certeza isso só vira pra melhorar ainda mais Palmeirais pra

melhorar ainda mais essa região aqui de onde vai ser construída a hidrelétrica. O

desenvolvimento de um município com certeza, e de um país com certeza tem que passar por

esse tipo de coisa, tem que passar por algum esforço alguma dificuldade pra que agente possa

sonhar com um futuro melhor e esse futuro com certeza esse é um passo muito importante

para o nosso Palmeirais. Pra nós que desejamos um futuro melhor pra nossos filhos, pra

nossos netos, então, agente só tem que pensar é que isso vai ser uma coisa boa pra Palmeirais

e que cada um vai ter que com certeza se desligar um pouco daquele lugar onde você nasceu,

meu pai ta aqui presente ele me criou na região que vai ser alagada, mas não e por isso que a

gente vai torcer pra isso não acontecer a gente vai procurar outro local pra gente, certo então

com certeza o povo que ta aqui presente nessas regiões que vai ser alagado por essa barragem

não se preocupem o melhor pra Palmeirais será daqui pra frente. Muito obrigado, (aplausos)

Sr(?)

- Convidamos agora para fazer uso da palavra doutor Flávio Teixeira representante do

ministério público e estadual.

Dr. Flávio Teixeira:

- Boa tarde a todos. Eu pra minha felicidade voltar a Palmeirais depois de uns três anos é a

gente sabe que construção de barragem ela trás benefícios e malefícios. E nos temos que

discutir isso com muita serenidade e muita tranqüilidade e ao final se decidir o que será

melhor, vocês vão fazer parte dessa discussão e o ministério público estadual também e nós e





que vamos decidir conjuntamente se essa obra vai ser boa ou ruim pra Palmeirais se decidir

que for boa, ótimo, se decidir que for ruim nós vamos procurar os mecanismos legais pra que

ela não seja assim. Mas nós temos que discutir isso com serenidade e tranqüilidade e

lembrando que todos vão ser afetados e todos eventualmente também poderão ser

beneficiados vamos ver se a gente tem uma boa discussão aqui muito obrigado (aplausos).

Sr(?).

- Convidamos agora ao se pronunciar o excelentíssimo, Sr.Márcio Soares prefeito deste

município.

Mareio soares:

- Boa tarde a todos e a todas e eu gostaria de cumprimentar aqui a mesa a pessoa aqui nosso

amigo o doutor Flávio Teixeira que foi um grande promotor que passou pra nossa cidade e que

ajudou nosso povo, e registrar também a presença do nosso amigo o nosso Chico Leitoa que

veio de tão longe pra prestigiar essa audiência. Eu gostaria de fazer uma defesa aqui ao nosso

vereador o Josivaldo dizer o seguinte: Josivaldo é a posição, por exemplo, do prefeito hoje em

relação a essa barragem é dizer que nos precisamos muito é que Josivaldo quis dizer pra

população é que a população de Palmeirais precisa de trabalho, precisa de ter uma renda,

precisa de melhorar de vida e essa barragem no ponto de vista dele vai trazer tudo isso. Mas

nós sabemos ele também sabe que muito tem que se, é, nós precisamos é escutar muito aqui

dos palestrantes pra que a gente possa tomar uma decisão eu tive a poucos dias na reunião do

Riacho Negro onde a área mais afetada do nosso município e as pessoas lá na sua totalidade

quase na sua totalidade eu acho que 99%, são contra essa barragem e nós dissemos a eles lá,

o poder municipal o prefeito dizo seguinte nós estamos do lado de cada um desse municípioo

que a população o que esse povo decidir nós também. E tenho certeza que o nosso vereador

também vai entrar nessa mesma linha. Se ele disse alguma coisa que a população não gostou,

mas é com desejo de melhoria de cada um de vocês. Então nos vamos escutar a todos que vão

palestrar hoje aqui e vamos tomar a decisão e nós que fazemos poder municipal e legislativo

com certeza vamos junto com o povo com a população vamos apoiar esse povo em tudo que

eles quiserem que a gente faça. Nós estamos do lado de cada um de vocês com certeza de

Osvaldo também, obrigado (aplausos).

Sr(?)

- Senhoras e senhores após ouvir o excelentíssimo senhor prefeito deste município

desfazemos neste instante a mesa de trabalho desta audiência para então formar a mesa





diretora técnica. Após a formação da mesa diretora técnica será dado início a palestra com

objetivo de debater o relatório de impacto ambiental do projeto da usina hidrelétrica. Para

presidir a mesa anunciamos o senhor Romildo Mafra superintendente do IBAMA do Piauí que

estará trabalhando com as seguintes pessoas como integrantes da mesma: senhora Moara

Giasson integrante da diretoria de licenciamento do IBAMA nacional, senhor Robson Monteiro,

representante dos proponentes do projetos a qual convidamos agora para a mesa, senhora

Paula Guedes responsável pelos estudos também é convidada para a mesa e ainda senhora

Alice de Barros que estará como secretária executiva na mesa. Após a formação da mesa

técnica passamos a palavra ao senhor Romildo Mafra, superintendente do IBAMA no Piauí.

Sr. Romildo Mafra:

- Dando inicio aos nossos trabalhos, eu convido a representante aqui da diretoria do

licenciamento IBAMA em Brasília, Amoara para fazer o uso da palavra.

Sra. Amoara:

- Nesse momento nós faremos então uma apresentação sobre o procedimento de

licenciamento ambiental, é, vamos colocar ali pra vocês me verem melhor, só um momento.

Então o objetivo dessa apresentação do IBAMA, é a gente amostrar pra vocês um pouco,

porque a gente está aqui, o que é o licenciamento, quais são os objetivos do IBAMA quando

convoca uma reunião como essa, uma audiência pública. Nesse caso, nósestamos discutindo a

usina Hidrelétrica de Castelhano, mas o IBAMA ta procedendo o licenciamento de cinco usinas

aqui no Rio Parnaíba, além também de trabalhar na regularização ambiental da usina de Boa

Esperança que vocês já conhecem. Então, o que é o licenciamento ambiental? Pra que ele

serve? O licenciamento ambiental ele é um processo que objetiva, antes da construção de um

grande projeto, saber quais são os impactos desse projeto, quais são os impactos positivos e

negativos, pra tentar reparar esses impactos antes que eles aconteçam. Épor isso que o
licenciamento começa ainda numa fase bem inicial de qualquer tipo de projeto. Enão é só de

usinas hidrelétricas. Agente faz o licenciamento ambiental de estradas, de postos de gasolina,

qualquer projeto que possa causar degradação ambiental, possa prejudicar o meio ambiente,

tanto as pessoas quanto a visitação, a fauna e a flora, ele é obrigatório a passar pelo

licenciamento ambiental. Justamente pra que o governo possa por meio dos órgãos estaduais

e municipais do meio ambiente ou do IBAMA no caso federal possa controlar esses impactos

negativos ao meio ambiente. Ede onde vem isso não é? Quem inventou essa história de

licenciamento ambiental? O licenciamento ele começou em 1981 com a política nacional de

meio ambiente e ele e tão importante que hoje ele ta na nossa constituição então a partir de





88 a constituição federal do Brasil ela prevê a realização de licenciamento ambiental pra esse

tipo de projeto que causa degradação no meio ambiente, e além da nossa constituição existem

uma série de dispositivos legais como resoluções do conselho nacional do meio ambiente a

própria lei de crimes ambientais que vocês conhecem tem aquela lei que não permite cassar

animais silvestres, nem fazer coleta de aves silvestres, essa lei ela também faz com que o

IBAMA possa fiscalizar as obras e grandes projetos então a mesma lei que pune o caçador ou

um pescador que pesca durante um defeso ela também pune as empresas que não cumprem

as condicionantes ambientais que não cumprem as ações ambientais pra minimizar os

impactos negativos ao meio ambiente, também o IBAMA tem uma instrução normativa que e

só pra mostra como se faz o licenciamento internamente dentro do IBAMA. De quem são as

responsabilidades pelo licenciamento ambiental? O próprio ministério de meio ambiente ele é

o responsável por fazer as diretrizes para o licenciamento ambiental na verdade as diretrizes

de toda política nacional de meio ambiente e o IBAMA é o órgão que executam essas políticas

assim como os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente também executam a política

ambiental do nosso país. Agora o IBAMA ou os órgãos ambientais, estaduais e municipais, eles

não vão fazer o licenciamento sozinhos. A gente conta com a participação do Instituto

Nacional do Patrimônio Histórico Cultural do país que é o IPHAN, é ele que vai cuidar quando

existe impacto em igrejas, ou em áreas tombadas, ou em áreas que tem inscrições em

cavernas, por exemplo, o IPHAN sempre ta com a gente fazendo o processo de licenciamento.

Também no caso de comunidades indígenas a FUNAI é ouvida e se pronuncia no processo. E

também a fundação Palmares no caso de ter alguma afetação em comunidades Quilombolas.

Também a gente encaminha os estudos pra análise prós os órgãos estaduais e municipais do

meio ambiente, espera que eles encaminhem ao IBAMA a sua avaliação, a sua análise sobre os

estudos e sobre os projetos, além disso, a gente tem alguns outros parceiros, em caso de áreas

tem doenças endêmicas, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Vigilância em Saúde também

participam do licenciamento. Agora, como é esse licenciamento? O licenciamento no Brasil ele

é dividido em três fazes. Isso é muito importantes vocês entenderem e compreenderem, é

porque não depois dessa audiência pública que vai começar uma obra aqui. Não quer dizer

isso. O licenciamento nessas três fases, ele é dividido. A fase que a gente ta agora, que é a fase

de licença prévia, depois vem uma fase de licença de instalação e uma fase de licença de

operação. Vamos tentar entender um pouquinho como é cada uma dessas fases. A primeira, a

fase do licenciamento prévio, vocês vão ouvir muito falar por aqui da tal da LP. Que é a licença

prévia. Nenhuma licença foi emitida ainda pra esse empreendimento, então ele não tem a tal

da licença prévia. A licença prévia é o que vai ser emitido pelo IBAMA ou não após análise dos

estudos ambientais. Ela é feita ainda na fase de planejamento do, o licenciamento prévio é





feito na fase de planejamento do empreendimento, ele vai aprovar a localização do projeto e a

concepção, como esse projeto foi apresentado ao IBAMA. Então essa fase é importante vocês

saberem que ela não autoriza o inicio de obras. Essa fase de licença prévia o principal

instrumento dela é o estudo de impacto ambiental. É isso que vai ser apresentado pela

empresa aqui pra vocês hoje. O que é esse estudo de impacto ambiental? Ele dividido mais ou

menos em três etapas. A primeira quando a empresa vem aqui, a empresa de consultoria traz

os especialistas, na população, especialistas em vegetação, nas florestas, nas aves e peixes,

eles tiram como se fosse uma foto daqui da região, um retrato. Como é essa região hoje?

Quais são as aves que vivem aqui, como é o povo, o que se planta aqui, o, como é que é o

comércio, como são as cidades? Depois dessa fase de fazer esse retrato da região, a empresa

pensa: bom, a gente vai colocar uma hidrelétrica aqui, o que é que vai mudar? Ou seja, quais

são os impactos. Quais são os benefícios e os malefícios que esse projeto pode trazer aqui pra

região? Então pensando nisso, depois são propostas, ações de mitigação, que a gente chama.

São ações que, ou vão potencializar, vão fazer os impactos positivos ficarem ainda melhores, e

vão tentar minimizar ao máximo os impactos negativos. Isso tudo ta dentro do estudo de

impacto ambiental. E vai ser mostrado pra vocês aqui posteriormente. Seguindo então as

etapas do licenciamento prévio no IBAMA. A primeira coisa que o IBAMA faz é emitir uma

coisa que a gente chama de termo de referência. Éum guia pra que a empresa possa elaborar

o estudo de impacto ambiental. Depois a empresa encaminha esse estudo pro IBAMA, o

IBAMA leva esses estudos prós órgãos parceiros, então o órgão de meio ambiente daqui do

estado já recebeu esse estudo, o IPHAN já recebeu o estudo. A Fundação Palmares também já

recebeu o estudo. E ta todo mundo avaliando esse estudo nesse momento. Depois que todos

iniciaram a avaliação do estudo, a primeira etapa é a realização da audiência pública, que é o

que a gente veio fazer aqui hoje. Quais são os objetivos então da audiência pública? O

primeiro objetivo da audiência é informar a população o IBAMA convoca a audiência pública

pra trazer os estudos de impacto ambiental numa linguagem mais acessível pra população,

então a gente vai apresentar as características do empreendimento, quais são os principais

impactos negativos e positivos, e quais são as ações que a empresa ta propondo pra minimizar

esses impactos negativos e melhorar, fazer os positivos ficarem ainda mais benéficos, mas a

gente não veio aqui só pra apresentar a gente vem também pra ouvir vocês. Tanto que tem

essa fase de debates depois, onde tem a abertura do microfone pra que vocês possam vir e se

manifestar, o IBAMA quer saber a manifestação de vocês, tanto negativa quanto positiva, se

existem coisas aqui na região que não foram vistas pelos estudos, então vocês podem vir e

trazer novas informações pro IBAMA e pra própria empresa e vamos colher então as sugestões

e manifestações de vocês. Depois dessa audiência o que é feito? O IBAMA volta pra Brasília vai





terminar de analisar o estudo de impacto ambiental, já vai ter colhido as informações aqui da

região junto com vocês e então vai fazer um parecer técnico final, e esse parecer vai ser ou

favorável ou contrário a emissão da primeira licencia que é a licencia prévia, pra que serve

essa licencia prévia? Pro governo poder fazer um leilão de energia elétrica, ela não autoriza o

inicio de obras e essa licencia prévia se for concedida ela vai estabelecer uma serie de

condições pra melhorar ainda mais aquelas ações que já estão propostas no estudo de

impacto ambiental. A próxima fase então depois da licencia prévia seria a fase de licença de

instalação, o que a empresa precisa pra receber a licença de instalação que autoriza sim o

início das obras? Ela precisa detalhar estas ações de mitigação dos impactos negativos e

positivos do empreendimento, e isso é feito pelos programas ambientais que são desenhados

dentro do que a gente chama de projeto básico ambiental a empresa então vai apresentar

esse detalhamento pro IBAMA nesse detalhamento ai sim vão estar todas as ações que são

propostas pra população, pra questão de peixes, pra questão da fauna e da flora, e com base

nesses programasambientais o IBAMA vai autorizar ou não então o inicio das obras daí sim pra

construção efetiva do empreendimento. Essa licença de instalação ela também vem cheia de

condições que o empreendedor tem que cumprir pra receber a licença de operação, o que é

uma licença de operação no caso de uma hidrelétrica? Éaquela licença que alem de permitir a

geração de energia elétrica ela vai permitir o enchimento do lago. Ou seja, durante toda a fase

de construção dos projetos onde é feita apenas as obras na área da barragem não tem ainda o

enchimento do lago, o enchimento do lago só vai ser permitido pelo IBAMA com emissão da

licença de operação e pra empresa receber a licença de operação ela tem que ter cumprido

aquelas medidas mitigadoras da fase de instalação, então a população já tem que ter sido

relocada, a, as estradas que seriam afetadas já vão ter que ser colocadas em outro local

também, assim como ponte, toda parte que seria afetada pela formação do lago, já tem que

estar compensada nessa fase anterior a fase de operação. Então só pravocês terem uma idéia

de qual é a seqüência que ocorreu aí no licenciamento desse projeto especificamente. Ele

começou ainda em 2004. Quando o IBAMA veio aqui pra região e fez uma vistoria, claro que a

gente não visitou todas as comunidades porque são cinco projetos, não teve como o IBAMA

visitar cada comunidade nessa vistoria, mas a gente conheceu bastante a região. Fez um

sobrevôo e parou em algumas cidades também. O IBAMA emitiu então esse guia pra que

fossem elaborados os estudos, isso foi em julho de 2005, em março de 2007 foi apresentada a

primeira versão do estudo de impacto ambiental, o IBAMA achou que essa primeira versão

ainda não estava completa, ainda não tinha informações necessárias pra que a gente pudesse

avaliar esse projeto, então foi feita a devolução desse estudo em janeiro de 2008, em julho de

2008 nós fizemos uma nova vistoria, uma nova viagem aqui na região dos cinco projetos, pra





auxiliar a empresa em como refazer esse estudo, como completar esse estudo. Esse estudo

mais completo foi entregue então em dezembro de 2009, em janeiro de 2010, o IBAMA deu o

aceite desse estudo. Com o aceite desse estudo pra iniciar a análise efetiva dele, o primeiro

passo é a realização agora das audiências públicas, que iniciou em fevereiro e ta seguindo

agora durante o mês de março. Vou deixar com vocês os contatos do IBAMA, da diretoria de

licenciamento ambiental, que é a diretoria responsável pelo licenciamento, tem aqui o

telefone 0800 do IBAMA, pra qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham vocês

podem ligar pra esse número. Também o site do IBAMA na internet, onde tão disponíveis os

estudo de impacto ambiental, e todos os dados sobre o processo e os telefones nossos do

licenciamento lá em Brasília. Obrigada, agradeço a todos pela paciente ouvida, (aplausos)

Sr(?)

- Registramos a presença do senhor Paulo José, representante da Barra do Saco, em São

Francisco do Maranhão, o senhor Dionísio Neto, da rede de ambiental, ambiental do Piauí,

senhor Fernando Pereira, conselheiro tutelar, padre José Soares, e ainda o senhor José Veloso,

coordenador do EMATER. Senhoras e senhores convidamos agora o senhor Calil Farram, para

dar início aos trabalhos. Após isso teremos as perguntas do público presente quanto às

dúvidas ou outras indagações.

Sr. Calil Farran:

- Boa tarde a todos, meu nome é Calil Farram, da empresa CENEC, e junto com o doutor

Robson que ta ali na mesa, da Chesf, representamos as quatro empresas que estão propondo

esse projetos da usina hidrelétrica de Castelhano. Primeiramente nós gostaríamos a agradecer

a presença de todos vocês, aqui e colocar as quatro empresas a sua disposição, agradecemos

especialmente a acolhida das comunidades dos municípios de Amarante, São Francisco do

Maranhão, Pamarame e Palmeirais. Em especial da prefeitura daqui de Palmeirais e seus

representantes que nos receberam no seu município. Eu vou contar um pouco, começar a

minha fala contando pra vocês como é que esses estudos da usina do Parnaíba começaram.

Eles começaram há 60 anos atrás, nos anos 50 e naquela época quando eles começaram, eles

identificaram 20 locais possíveis pra se construir usinas hidrelétricas. Nos rios Parnaíba, Balsa e

Poti. Em 2003, agência Nacional de Energia Elétrica, o Ministério de Minas e Energia aprovou

os estudos. Então o governo federal definiu oito entre aqueles vinte que fora estudados. E

definiu sete no Parnaíba e uma no Balsas. Então foi nesse momento que o governo federal

através do ministério de Minas e Energia decidiu construir as usinas no Parnaíba. As empresas

proponentes que são aquelas quatro que estão ali no telão, a CHESF o CENEC, ENERGIMP, e a





Queiroz Galvão, a Chesf vocês conhecem, é uma empresa do sistema Eletrobrás, uma empresa

do governo que tem 60 anos de existência, e que é responsável por gerare distribuir energia

na região nordeste no nosso país. O CENEC que é uma empresa da qual eu sou funcionário, é

uma empresa de engenharia que a especialidade dela é fazer projetos principalmente projetos

de usinas hidrelétricas. Ela também tem 50 anos, completou no ano passado. A ENERGIMP é

uma empresa que tem mais de cem anos, e a especialidade dela é fornecer, construir

equipamentos pra fazer gerar energia. Ea Queiroz Galvão é uma construtora aqui do nordeste

bastante conhecida tem também mais de 50 anos e ela tem experiência em construir usinas

hidrelétricas. Então essas quatro empresas elas se juntaram e estudaram aqueles oito eixos e

entenderam que cinco entre aqueles oito eixos os cinco são Ribeiro Gonçalves, Urussuí,

Cachoeira, Estreito e Castelhano eram que entre os oito tinham mais de viabilidade. O que é

mais viabilidade? Eles causavam menos impactos eles geravam mais energia no menor custo.

Então ao selecionar esse cinco elas resolveram estudar e porque que elas começarão estudar?

Primeiro que o negócio delas é estudar, é fazer projetos, é construir, e elas têm muita

experiência nisso, mas de cinqüenta anos fazendo trabalhos pra geração de energia

Entenderão também que o Brasil precisa de energia e entenderam que os estados do Piauí e

do Maranhão precisam de uma energia mais firme, o que é energia mais firme? Uma energia

gerada aqui próxima de vocês que garanta que o fornecimento de vocês não seja tão oscilante,

que não tenha tanta interrupção, uma energia mais firme e também entende que se essas

barragens forem implantadas, aí eu queria dizer uma coisa pra vocês, se forem implantadas,

como os cuidados ambientais, cuidado é, com as pessoas, com as localidades que elas moram,

com a fauna, com a flora que tudo que envolve impacto, porque construir usina tem impacto,

se isso tudo for cuidado de acordo com as exigências que o IBAMA faz e fiscaliza essas usinas

podem trazer beneficio e desenvolvimento pra essa região. Então em julho de 2005 o IBAMA

definiu os termos de referência, o guia. Ele disse como a gente tinha que fazer esses estudos e

que aqui elesvão ser apresentados pro senhores. Então essas empresas, elas estão aqui e elas

assumem o compromisso que esse retrato que a dona Moara falou e que a gente apresentou

pro IBAMA que se o IBAMA disser ok, vocês podem continuar estudando e liberar uma licença

prévia. O próximo passo dos trabalhos é conversar com cada um dos senhores é ir na casa de

cada um dos senhores, com engenheiros, economistas, sociólogos que vocês vão saber como é

que vocês vive, vão mediras propriedade, vão conversar com vocês, e vão avançar com esses

estudos. Então nessa primeira fase isso não foi feito, agora tem que ser na segunda fase

quando o IBAMA libera essa licença se isso for acontecer essas empresas assumem o

compromisso, de que tudo que estar colocado aqui e de tudo que for dito pelo IBAMA vai ser

seguido de acordo com tudo que vocês vão propor e conversar com a gente. Então essa





apresentação que vai ser feita hoje aqui, esta estruturada em cinco momentos, cinco itens,os

dois primeiros vão contar pra vocês onde é que essas usinas estão localizadas, e quais os

municípios que estão envolvidos, e vai apresentar pra vocês o projeto de engenharia, pro

estudo técnico de engenharia e da linha de transmissão da usina de Castelhano, quem vai

apresentar é o engenheiro Fernando que é responsável pelos projetos dessa usina. Depois a

terceira, a quarta e a quinta parte vai falar desse retrato, desse retrato que foi tirado dessa

região toda, vai dizer como é que essas pessoas os técnicos que estão aqui sentados

entenderam e viram essa realidade de vocês. E vai dizer assim olha, essas usinas que vão ser

implantadas aqui vão trazer esses problemas, vão trazer esses benefícios, e pra resolver esses

problemas, tem que fazer isso, isso, isso, essa é uma primeira visão, não tenho detalhe da

segunda fase, mas essa é a primeira visão que vai ser apresentada e discutida com vocês. Eu

passo a palavra então pro Fernando praele poder continuar a apresentação. Muito obrigado.

Sr. Fernando:

- Boa tarde a todos. Vou apresentar rapidamente alguns aspectos do projeto de engenharia

antes do professor Recenan apresentar o estudo de impacto propriamente dito. Bom essa

transparência mostra a localização dos cinco aproveitamentos que o Calil falou aqui no Rio

Parnaíba no centro não é? Maranhão à esquerda, Piauí a direita, e aquela ordem de sigo do rio

pra baixo Ribeiro Gonçalves, cuja barragem fica perto do município de Ribeiro Gonçalves e de

Urussui idem município de mesmo nome, ai vem Boa Esperança que já existe foi implantado

na década de 70 vocês devem conhecer, e pra baixo de Boa Esperança tem mais três

aproveitamentos. Cachoeira, Estreito e Castelhano. Essa tabela mostra pra cada

aproveitamento só ressaltando aqui a sigla AHE corresponde a Aproveitamento Hidrelétrico

então pra cada aproveitamento, são apresentados municípios que tem parte de sua área

inundada pelo lago formado pela barragem e sublinhado o município onde esta o eixo da

barragem. No caso de Castelhano os municípios que contem o eixo são Palmeirais e no Piauí e

Parnarâma no Maranhão, e também o lago pega áreas de Amarante e São Francisco no

Maranhão são à vista de Palmeirais. [Apresentação em slides] Próximo, vamos ver então alguns

detalhes do projeto de engenharia, essa imagem de satélite mostra aqui uma vista aérea de

Parnarâma, o Rio Parnaíba indo pra Foz, Maranhão à esquerda, Piauí à direita, cerca de nove

ou oito quilômetros rio acima é aonde esta prevista a implantação do eixo, junto ao povoado

pouco acima do povoado de Castelhano. O próximo slide mostra em mais detalhes, mais

próxima a vista, aqui é o local de empréstimo de solo pra construção da barragem, a pedra pra

construção da barragem sai da escavação da margem esquerda mesmo então não precisa esse

impacto de trazer a pedra de longe, e aqui está em verde claro o local do eixo. Então é feito





aqui uma escavação pra apresentação do vertedouro na margem esquerda, e aqui na margem

direita é onde ta prevista a implantação da casa de força e também inicialmente do canteiro

de obras que pra execução da barragem. Essa tabela mostra as áreas atingidas em cada

município, e as áreas do lago, então é um total de 70 km2, 71 km2, descontando o leito atual

que é de 21 km2 e se a gente olhar aqui a área do município, em Palmeirais o município é

1.360 km2, o lago, metade do lago fica no município de Palmeirais, cerca de 33km2 que

representa 2,5% da área do município. No total o lago tem 71 km2, e vai inundar menos de 1%

dos municípios, das somas das áreas dos municípios. Está previsto a implantação da obra

durante três anos, ocupando cerca de 750 empregados diretamente na construção da

barragem, e gerando uma previsão de empregos indiretos na área de transporte, alimentação

e serviços pra esse pessoal de cerca de 2.300. Éimportante não fazer a soma daqui, cerca de

3000 pessoas, não são necessariamente o afluxo, a atração de pessoal de fora. Né? Aqui são

oportunidade de empregos que podem ser supridas por empresas, fornecedores e moradores

locais, com os programas de qualificação que estão previstos nessa ultima etapa que o Calil

explicou, dos planos pra mitigaro impacto das barragens, onde vai parar a qualificação de mão

de obra e fornecedores regionais. Isso aqui é uma apresentação, uma visualização de como

ficaria o reservatório plantado, aqui é o leito do Parnaíba, aqui é pra rio acima, então formaria

um lago, na cota 86 metros acima do nível do mar, na margem esquerda como a gente viu

nesse lago do anterior, é onde vão ser implantados os vertedores, com comportas e o desvio

do rio, então não é uma parte de concreto, e esses vertedores é que fazem o controle do nível

d'água. Esse nível que está marcado aqui é o máximo operacional. Éum reservatório que os

técnicos chamam de fio d'água. Ele deixa passar toda vazão que está chegando. Ele trabalha

com o nível constante. Então a preocupação com enchente tirada, fica limitada a essa cota. As

compotas que controlam o sangradouro do lago, elas se movimentam pra manter esse nível

constante, tanto em época de chuva quanto em época de seca. Do lado de cá tem a casa de

força e turbinas, fica no município de Palmeirais, é o prédio que abriga os equipamentos que

vão gerar energia. E a subestação pra casa de força, tem a ligação que vem pra subestação,

onde sai à energia em alta tensão. Então essa energia de alta tensão é interligada no sistema

nacional de alta tensão. Então no próximo slide a gente vai ver um mapa do Brasil. Não aqui já

está diretamente à ligação, então existe uma linha de alta tensão que atende Teresina

proveniente de Boa Esperança, e passa cerca de 14 quilômetros próximo ao local do eixo onde

está sendo previsto a implantação de Castelhano, então a alternativa dos estudos que resultou

de menor impacto, conexão da subestação que a gente viu no slide anterior, pra linha

existente aqui. Então ela é seccionada e interligada. Esse sistema atende todas as

concessionárias de distribuição. No caso do Piauí, a CEPISE. Então ele fortalece a demanda, a





oferta de energia que vai estar disponível na região. Então toda demanda local fica próxima

dessa fonte de geração. Esse slide apresenta uma estimativa de uma das compensações

financeiras que a legislação estabelece, essa é a mais recente delas, o governo federal

implementou uma lei que estabelece que parte da geração de qualquer hidrelétrica, tem que

ser rateada prós municípios que sofreram inundações por causa do lago. Esse rateio é

proporcional a área inundada. Então como a gente vê no slide anterior, cerca de metade do

lago está em Palmeirais, então esse valor que está indicado aqui é uma estimativa, da geração

que vai ser feita por ano, são cerca de 360 mil reais por ano, e representa pouco menosde 4%

das receitas do município de 2007, que é essa coluna ROR aqui. No total Castelhano deve gerar

de compensação financeira cerca de R$370.000,00 reais por anos que representa um

acréscimo de 1,3% na soma dos orçamentos dos municípios atingidos. A partir daqui o Dr.

Rucena vai apresentar o estudo de impacto pra gente concluir. Obrigado.

Dr. Rucena:

- Boa tarde a todos e a todas, inicialmente eu queria agradecer a oportunidade que estão nos

dando de apresentar os resultados do estudo de impacto ambiental, dessa usina que vai ser,

está sendo proposta aqui pra região. Vamos começar por uma vista da bacia do rio Parnaíba e

depois nós vamos nos aproximar mais daqui da região e mostrar pravocês também o que nós

levantamos ao longo da bacia, ao longo do rio mais próximo do reservatório. Essa aqui é um

mapa da bacia do rio Parnaíba. Aqui está no centro aqui o rio Parnaíba, vocês estão vendo aqui

o rio Parnaíba, certo? Eessa linha mais escura aqui é o limite da bacia do rio Parnaíba. Então a

bacia seria aquela área, aquela região que junta água pro mesmo rio. Então toda a água,

digamos assim que chover aqui nessa região, ou seja, dentro dessa bacia do rio Parnaíba, se

essa água não infiltrar ou não evaporar, juntar, ela vai pra um córrego, vai pra um rio, vai pra

um riacho e vai bater aqui no rio Parnaíba. Esse é um dos rios mais importantes do Brasil, um

dos rios seguramente mais importantes aqui da nossa região, o estado do Piauí cabe

praticamente todo dentro da bacia do rio Parnaíba. 75% da bacia do Parnaíba é o estado do

Piauí, 20%, essa área aqui um pouco mais escura é do Maranhão, do estado do Maranhão. E

essa outra parte aqui mais clara também é do estado do Ceará que fica com 5%. Maranhão

com 20%, Ceará com 5% de toda a bacia do rio Parnaíba. Nós estamos falando em hidrelétricas

planejadas que começam mais ou menos aqui. Aqui é Tarso Fragoso, começa aqui e se

desenvolvem aqui ao longo do rio até um pouquinho antes aqui de Parnarâma. Então como o

engenheiro Fernando já disse, essas barragens se juntariam a barragem de Boa Esperança que

já foi construída. Essa bacia do rio Parnaíba como um todo abriga 256 municípios e faz divisa

com Bahia, Pernambuco e Tocantins. Aqui está uma vista na região do município de Palmeirais.





Nós vamos falar um pouco agora, saímos da bacia do rio Parnaíba como um todo, e vamos

falar agora do rio, das margens do rio, da área que seria alagada, das áreas de influencia

diretas e indiretas do nosso estudo. Aqui ta o que a gente pode chamar de um perfil do rio, ou

um corte do rio, isso é aqui é mais ou menos assim, se uma pessoa viesse caminhando aqui,

descendo pro rio, aqui encontraria o rio, sairia do outro lado, as duas margens do rio, e

imaginemos que hoje o rio esteja mais ou menos nesse nível. Então essa aqui hoje é a área

alagada do rio, se for construído, se a barragem for construída, haverá um novo nível do

reservatório, vamos supor que seja esse nível aqui. Então a área alagada que vinha daqui até

aqui, agora fica daqui até aqui. A área alagada, que ta aqui em cima. Aárea alagada, essa área

alagada, deveria ser somada com a chamada área de preservação permanente que são essas

duas áreas amarelinhas aqui do lado, ou seja, além da área inundada deveria ter mais cem

metros pra cada lada na área rural, ou 30 metros na área urbana no mínimo, o IBAMA pode

dizer que é mais de cem metros ou mais de 30 metros, mas no mínimo 100 metros na área

rural e 30 metros na área urbana medido assim na horizontal de cada lado. Isso seria área de

preservação permanente, ou seja, uma área pública, uma área em que ninguém pode se

instalar pessoalmente, uma família ou uma pessoa. Pois bem, então essa área aqui, que vai

desde esse amarelo até esse aqui seria a área de influencia indireta do reservatório. Vamos

ver agora uma outra vista, uma planta desse reservatório. Pois bem, aqui está Parnarâma mais

ou menos aqui, aqui seria construída a barragem, e essa cor mais escura aqui, esse azul mais

escuro aqui seria o lago formado por essa barragem de Castelhano se ela viesse a ser

construída. Palmeirais está mais ou menos aqui, vocês estão vendo aqui Palmeirais, e esse

restinho desse lago chega até Amarante e São Francisco do Maranhão do outro lado do rio.

Então essa área aqui é a área alagada, mais os 100 metros ou 30 metros de cada lado chamada

área de influencia direta. Existe essa outra área aqui, que se chama área de influência indireta,

e que também se estudam animais, as plantas, o relevo, o solo, etc. e para fins de estudo de

como vivem as pessoas da sociedade e da economia, se estende a essa área aqui, pra toda

essa área que vocês estão vendo colorida. Se estende pra toda área do município que for

atingido. Então por exemplo, o município de Palmeirais é isso aqui. Palmeirais é isso aqui.

Então todo o município vai ser analisado do ponto de vista da sociologia da economia, do

modo de vida, da economia, etc. Bom, nós vamos ver agora um retrato dessa região com base

nessa, delimitação de área de influência direta, de área de influência indireta, nós vamos ver

como é que, o que foi que nós encontramos lá. Então por exemplo, nessa região de

Castelhano, atingido pela área de Castelhano, existem 04 municípios: Palmeirais, Parnaramas,

São Francisco do Maranhão, e Amarantes, que tem população aí em torno de 15 a 35 mil

habitantes que é o caso de Parnarâma. Aí então vistas de Palmeirais. Aqui a matriz, a praça





central de Palmeirais. Essa figura que está aí nos ajuda a mostrar como é que funciona a

economia dos municípios aqui. Qual é a força, qual é o tamanho, qual é a potência da

economia de cada um dos municípios. Agente observa aqui, cada figura dessa aqui é relativa

a um município. Parnarâma tem a maior economia aqui da região, Palmeirais está aqui pra

gente poder comparar um pouco, e essas cores aqui dizem o que faz a economia da região.

Então por exemplo, esse verde aqui quer dizer serviços, ou seja, isso aqui é o que o município

tem de comércios, de escola, de hospital, de escritório de arquitetura e de engenharia etc.

esse azul aqui embaixo quer dizer agricultura. Certo? Agricultura e serviços, e esse

marronzinho aqui administração pública. O que a administração pública pesa na economia

desse município, umavista aí de Amarantes, algumas vistas de Amarantes. Bom e agora vendo

um pouco sobre a questão do modo de vida, da condição de vida aqui. Por exemplo, sobre a

educação, o que nós levantamos, isso são dados estatísticos de IBGE. Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística. Se nós olharmos, a educação uma coisa bastante importante pra toda

população, por exemplo, o índice de alfabetização, a taxa de alfabetização. Nós encontramos

aqui os vários municípios, a taxa de alfabetização em torno de 50 a 65%, ou seja, 65%, 65

pessoasem cada 100receberam esse benefício da alfabetização, o que eqüivale a uns30%, 35,

40 % não terem recebido. Com relação aos anos de estudo. Hoje o ensino fundamental tem

oito, está passando pra nove anos, a média que as pessoas passam na escola aqui, é em torno

de 02 a três anos, ou seja, tão aproveitando muito pouco mesmo do ensino fundamental. A

gente observou também, por exemplo, uma coisa importante pra vida das pessoas, pra saúde

etc. Que é o saneamento. Água, esgoto, lixo, e a gente vê como a infra estrutura ainda é

precária ainda é insatisfatória quando se fala de esgoto, de água e de lixo. Nós queríamos dizer

que essa situação não é uma situação só desses municípios aqui, é uma questão que se

encontra no nordeste como um todo, pra vocês não pensarem que essas dificuldades são só

dos municípios daqui da região. Vistas aqui de São Francisco do Maranhão. Nós vamos ver

agora, uma estatística aqui sobre a população que seria atingida por esse reservatório de

Castelhano se ele viesse a ser construído. Nós estamos aqui com a lista de municípios, a

população dos municípios, esses quatro municípios afetados por Castelhano tem em torno de

70 mil pessoas morando nesses quatro municípios, e se acredita que algumas coisas da ordem

de 2.300, 2.400 pessoas seriam afetadas, ou seja, aproximadamente a cada 100 pessoas que

moram nesses municípios, 03 ou 04 seriam afetadas. Agente quer lembrar que isso que nós

acabamos de ver diz respeito a quem vai ser afetado digamos diretamente pelo lago. Ou seja,

o lago vai invadir a sua terra, ou sua casa, ou suavila, e além dos atingidos digamos pela água

diretamente, consideram-se atingido todo grupo social, família indivíduo que tenha seu modo

de vida modificado, ou seja, não é só aquela família, aquela pessoa que a água vai inundar o





terreno. É mais do que isso, então, modo de vida afetado, a moradia, a que nós já nos

referimos, as relações sociais, por exemplo, você tem amigos, você tem família, tem gente que

mora junto a não sei quantos anos e vai ter que se mudar. Se houver uma mudança de

situação entre as pessoas entre a relação dessas pessoas, também a pessoa é considerada um

atingido. Mudança no modo de vida, de geração de renda de emprego de geração de renda

pra família, todas essas pessoas que forem atingidas, portanto não somente direto pela água,

mas alguém que perdeu o emprego por causa disso deixou de pescar, o barco não pode

funcionar por causa da construção da barragem, deverá ser reparado de alguma forma.

Reparado pelas perdas materiais, como por exemplo, perder a casa ou um terreno, e pelas

imateriais também, pelas relações que perdeu ou pela condição de trabalho que tinha alguma

coisa assim. E direito também dobre a garantia pela integridade social, por essas relações

entre pessoas, famílias a que nós já nos referimos aqui. Nós vamos ler agora quais são as

localidades que estão afetadas pela barragem de Castelhano no município de Palmeirais. E

mais uma vez dizendo que o fato da localidade ser mencionada aqui quer dizer que ela vai ser

afetada, mas não necessariamente a localidade inteira, todas as pessoas serão afetadas. Então

não identificamos que a barragem de Castelhano iria afetar as localidades de Mestra, corrente,

Castelhano, Riacho dos Negros, Ranchinho, Vitória, Castelândia, Brejinho, Nascimento,

Associação Penicilina, e Levada. Aqui ta uma imagem, imagem do município, da sede do

município de Palmeirais, é difícil de vocês verem daí, mas aqui nós temos uma linha amarela,

aqui, aqui está, estou tentando mostrar a linha amarela aqui na área do município, mostrando

que do lado do rio as primeiras casas seriam afetadas na sede do município de Palmeirais. Aqui

é uma imagem de também satélite, de Riacho dos Negros, eu já percebi que existem várias

representações da comunidade de Riacho dos Negros, ela ta aqui, e como eu já disse, seria

uma área bastante afetada. O que vai acontecer, se a gente vê, distinguimos aqui

propriedades, casas, quem está aqui mais perto como eu pode ver, se isso for adiante, se essa

barragem vier a ser construída, não vai ser aqui com uma imagem desse tipo que se vai fazer

qualquer reparação. Se isso for adiante, cada casa, cada família, cada fazenda, cada lote, ter

que ser visitado, vai ter que se levantar o que está lá, vai ter que medir com topógrafo, com

agrimensor, com avaliador que vai lá medir o que está dentro de cada casa e cada

propriedade, porque as pessoas têm que ser reparadas. Tenham ou não tenham, por exemplo,

a propriedade da terra, não tem o papel da terra, mas vai ser reparado da mesma forma

porque a lei brasileira aceita a condição de posseiro, por exemplo, e considera como um

atingido e obriga que essas pessoas sejam reparadas também. Aqui uma imagem aqui da

região, se isso acontecer uma casa dessas, uma cerca, as fruteiras, aquilo que as pessoas, a

família ao longo de tanto tempo organizou, construiu, plantou, tudo isso vai ter que analisado,





se a pessoa tenha ou não tenha o papel, propriedade para que as famílias, as pessoas sejam

reparadas por qualquerperda material ou imaterial que venham a ter. Aqui umavista aérea de

Penicilina. Aqui da associação Nova Esperança, seguindo na lista das localidades atingidas, em

Amarante: Campanário, Muquila, Riachão, São João de Cima. Aqui é uma vista de Amarante e

São Francisco, também a área atingida na sede. A lista de localidades afetadas no município de

Parnarâma: Saco, Mirindiba, Pedras, Bacaba, Fidalgo, Coquinho, Paiol do Rio e Rochedo. Vistas

aí de Parnarâma. Além de ver a questão humana, a questão das pessoas, das famílias, de como

as pessoas vive, nós temos que ver questões, por exemplo, como solo e agricultura. Nós

sabemos que as áreas aqui têm pouca aptidão pra lavoura e pastagem, que as terras mais

férteis são aquelas mais próximas ao rio, que lá está à agricultura familiar e a fruticultura e

uma pastagem nativa ainda. E isso é importante do ponto de vista ambiental e sócio

econômico, pra gente saber o que a barragem está afetando e o que tem que ser reparado. Aí

uma vista de piscicultura aqui em Palmeirais, uma propriedade na região de Amarante, na

beira do rio. Aqui outra vista em Parnarâma, ao longo do próximo ao rio. Além de solo,

agricultura, as inúmeras pessoas aqui, muitas técnicos estiveram aqui desde 2004 levantando

coisas, por exemplo, sobre planta. Colhendo amostras, tirando folha, tirando semente, tirando

flor, pra levar pra laboratório pra analisar, e o que foi que eles enxergaram aqui muito

resumidamente, numa transparência só, nós temos livros aqui em cima sobre tudo que foi

levantado. Então aqui vocês conhecem mais do que a gente. Né? Uma predominância, por

exemplo, de florestas de babaçu, as florestas de cerrado e cerradão que é o cerrado mais

fechado, sobre os solos mais arenosos. Transição entre cerrado e caatinga, serrado, esse tipo

de vegetação mais próprio aqui do sul, do Piauí, misturando com a caatinga que vem do

nordeste. Nesse levantamento de plantas terrestres, foram encontradas aqui, foram levadas a

laboratório e verificados 178 tipos de plantas, aí uma vista também do Babaçu aqui próximo ao

rio. Sobre animais terrestres, também foi feito um vasto levantamento. As pessoas mais uma

vez vieram para cá para levantar desde 2004 em umas quatro campanhas que foram feitas

aqui. Foram levantados, por exemplo, 209 espécies de aves. Não sei se vocês imaginam que

têm tanto tipo de ave, de pássaro aqui, 209 espécies, uma ameaçada de extensão, ou seja,

uma espécie, uma ave cuja população está caindo no Brasil e tem que ser protegida. 72

espécies de mamíferos, 8 dessas 72 estão ameaçadas de extensão e 64 espécies de répteis e

anfíbios como a gente vai ver ai, cobra, lagarto, sapo, 72 foram encontradas aqui. Aqui estão

as fotos para vocês verificarem, de aves fotografadas aqui, mamíferos aqui, morcegos, tatu,

paca, fotografadas a noite por uma máquina que dispara flashes quando o animal passa por

perto. Aqui os anfíbios e répteis de que eu já falei. Sobre outro item, água, sedimento e

animais aquáticos. Sobre a água, sobre rios, os principais afluentesdo rio Parnaíba aqui, vocês





conhecem mais acima do rio aqui Canindé, Riachão Corrente e Riacho do Negros né. A

qualidade da água que se encontrou aqui, ela tem um pouco a ver com a barragem de Boa

Esperança e por sorte de quem mora pra cá a água abaixo de Boa Esperança está em uma

qualidade melhor do que acima de Boa Esperança. Aqui nessa região foram encontradas

quantidades menores de fósforo, por exemplo, que representa fertilizante na água, menos

quantidade de califórnios fecais que vem dos dejetos dos animais que moram próximo, que

vivem próximo do rio e menos quantidade de sedimentos, ou seja, de lama, de barro, de areia

em suspensão na água do rio. Os afluentes, alguns aqui, menos com a qualidade de água pior

do que a do Parnaíba não chegam a comprometer a qualidade do rio. Ai uma vista do riacho

Terra Vermelha. Sobre qualidade da água ainda, não foram encontrados metais pesados

nocivos a saúde, nem indício de agrotóxico, ou seja, desses produtos que colocam na lavoura,

não foram encontrados na água. Nos vales e partes mais baixas, predomina a vegetação

natural e pequenas lavouras que pouco interferem na qualidade da água, ou seja, o pessoal

que planta mais próximo ao rio não usa agrotóxico, não usa essas coisas e preserva a

qualidade da água do rio. Ai uma vista de Canindé, chegando junto a Amarante, São Francisco

do Maranhão. Sobre sedimentos, uma questão importante quando se está tratando de uma

construção de uma barragem é saber como os sedimentos, ou seja, como é que a areia, o

barro vão ser transportados pelo rio, porque o rio ele agita a água em um lugaro barro fica em

suspensão, ele transporta e deposita em outro canto. Se constrói uma barragem e a água fica

presa na barragem, o que pode acontecer rioabaixo? Pode acontecer o que a gente chama de

erosão, ou seja, o rio não transporta mais barro, come a calha do rio maisadiante. Uma grande

preocupação era o delta do Parnaíba, então foram feitas análises especiais para saber se a

modificação causada pela construção das barragens afetaria o delta do Parnaíba e parece, os

estudos comprovam que não haverá esse impacto sobre o delta. Porque entre outras coisas a

última barragem é essa que seria construída aqui, se houve licença, se houver leilão, etc. Se

essa barragem viesse a ser construída ela seria a última na seqüência do rio aqui próximo a

Parnarâma, muito longe da foz do rio Parnaíba, então o efeito sobre o delta não seria visível.

Outra coisa, a barragem de Boa Esperança construída a quarenta anos já retém sedimentos

desde então e não se nota também nenhuma modificação importante na calha do rio. A outra

coisa ainda, é que essas barragens que seriam construídas agora de Boa Esperança para baixo,

como o engenheiro Fernando já disse aqui, são barragens que não juntam água. Aágua fica

passando por ela, ela só levanta a altura da água o suficiente para gerar energia e passar. Não

fica segurando água, portanto segura menos sedimento do que as outras barragens. Sobre

peixe, sobre a fauna aquática, encerrando aqui a parte do diagnóstico, levantaram-se o que

aqui 64 espécies de peixes foram detectadas aqui na região de Castelhano. Peixes alguns com





importância pesqueira. Agente sabe que a barragem pode trazer impacto sobre peixe, porque

tem muito peixe que se desloca rio acima para depositar seus ovos, depois os peixes querem

descer e encontram as barragens, então Boa Esperança provavelmente já causou alguma

mudança né, porque a população de peixes, ou seja, a mistura de peixe que tem abaixo da

barragem de Boa Esperança é um pouco diferente da que tem acima, isso é uma coisa que vai

precisar ser muito bem analisada e estudada, se a construção dessas barragens forem adiante.

Ai estão alguns peixes identificados aqui. Bom gente, eu acabei aqui a fase do diagnóstico, ou

seja, da tal fotografia que tem que ser tirada da região. Um slide só de cada coisa aqui tem

pilhas de livrose cadernos aqui sobre cada um desses temas. Pois bem, além de fazer essa tal

fotografia, essa análise, esse raios-X da região, nós temos que identificar todos os impactos, ou

seja, todas as mudanças, todos os possíveis prejuízos que a construção da barragem causaria e

temos que planejar, propor projetos e programas para diminuir o impacto dessas mudanças

que poderão ocorrer aqui. Então por exemplo, sobre território, impactos, mudanças, aumento

do fluxo migratório, mais gente chegando aqui e pressão sobre serviços essenciais, mais gente

buscando posto de saúde, escola aqui da região. Alteração na forma de uso do solo, a área foi

inundada, a pessoa que plantava ali vai ter que se mudar, isso é um impacto forte, importante

causado pela construção de uma hidroelétrica. Interferência sobre o patrimônio histórico,

interrupção da navegação no rio. Sobre esses impactos, o que se andou pensando? Por

exemplo, não estão todos aqui, porque eu não teria tempo para passar todos eles, mas sobre

esses impactos que eu acabei de ler, quais seriam os planos e programas? Planos, programas,

assim... Coisas que seriam especificadas, listadas, escritas, a serem aprovadas para se saber

sobre cada coisa, p que o construtor da barragem, o que o empreendedor teria que fazer?

Então por exemplo, plano de apoio ao município, se essa barragem for adiante, se isso aqui

acontecer, ele vai ter que implantar um programa de fortalecimento da gestão municipal, ou

seja, ajudar o prefeito, ajudar a prefeitura na capacitação das suas pessoas para que a

prefeitura possa ajudar, fiscalizar, acompanhar o que vai acontecer aqui. Programa de

reposição da infra-estrutura atingida se tiver uma ponta que foi coberta pela água, se tiver

uma rua... Vai ter que ser reposta, ela vai ter que ser reparada. Programa de valorização do

patrimônio, verificar o que existe importante aqui na região para conhecer,divulgar, para usar

como instrumento de atração de turistas e etc. E falamos agora aqui sobre esse impactos,

chamado impactos sobre o território, impactos sobre a população, nós tivemos que dizer tudo

que vai mudar com relação a população se a barragem for construída, por exemplo,

dificuldade de inserção da mão-de-obra local, é um problema, ou seja, vem pra cá uma

construtora que está atrás de operador de máquina, está atrás de operador de patrol, de rolo,

de caminhão, de coisas parecidas, será que as pessoas daqui sabem operar uma máquina





dessas? Se não sabe esse é um problema, esse é um impacto que tem que ser tratado.

Aumento da violência e conflito devido a chegada de mais gente aqui, alteração nos modos de

vida, aumento do risco de acidente, interferência com a população tradicional, por exemplo, é

considerado população tradicional o ribeirinho, aquele que vive perto do rio, habita perto do

rio e tira o seu sustento de perto do rio. Deslocamento compulsório da população, você vai se

mudar e não é porque você quer você vai se mudar porque a barragem chegou e você não

queria se mudar, então isso daqui é um deslocamento compulsório da população. Perda de

acesso, é cortar uma estrada que agora você não chega mais na sua localidade, tem que ter

programa para ver isso tudo, porque a população tem que ser reparada por qualquer perda

que ela tenha. Aqui estão programas e planos ambientais que tratariam da população. Plano

de relacionamento com a população, essa é uma audiência pública, talvez um primeiro evento,

um primeiro passo de uma longa caminhada se essa barragem for adiante. Se o IBAMA der

licença, se houver leilão, se alguém ganhar a construção dessa barragem, vai haver um

programa de comunicação social em que todos vocês que moram por aqui, tem que ser

visitados, tem que se explicar, tem que se dizer tudo que está acontecendo. Programa de

educação ambiental também, plano de acompanhamento da população atingida, por exemplo,

programa de remanejamento e acentamento da população, estou vendo aqui faixa de Riacho

dos Negros de coisa parecida. Se houve a barragem, se esse pessoal for atingido, eles vão ser

tratados pelo programa de remanejamento e assentamento da população atingida. Um

programa que vai dizer pra onde eles vão, se vão ter casa, se vai ter um lugar para eles

trabalharem e etc. Existiria um programa de desenvolvimento local, um trabalho com as

associação, produtores, teriam que receber assistência técnica para produzir outra coisa aonde

eles forem reassentados. Programa de treinamento e qualificação profissional, nós tínhamos

que disparar um programa aqui com SENAI, com SEBRAI, com SENAC para capacitar a

população, para que a população daqui pudesse ser empregada nessas obras. Plano de saúde

pública, programa de apoio a saúde, vários programas aqui com relação a isso. Sobre

população ainda, eu sei que é uma coisa que interessa bastante vocês, vou falar um pouquinho

aqui sobre o tipo de negociação que pode haver. Agente falou aqui que toda pessoa atingida,

toda família atingida alguém vai lá, vai medir, vai levantar, o que essa família, o que essa

pessoa tem e daí, como é que essa família, como é que essa pessoa vai se comportar diante do

empreendedor? O que pode acontecer? Por exemplo, a família optar, a família querer uma

aquisição direta, ou seja, a família vai dizer, "Eu quero o que essa minha terra vale, eu quero o

que essa minha casa vale, vocês compram a terra, compram a casa que vão alagar que eu

quero o dinheiro e vamos embora". A outra, a auto realocação urbana, pegou aqui uma rua e o

povo quer continuar morando junto, então pode se construir, por exemplo, uma outra rua,





construir um outro bairro e realocar essas populações para lá. A outra seria a realocação com

carta de crédito, ou seja, a pessoa recebe um papel, que vale um dinheiro e que é dito que ele

está perdendo na propriedade dele e sai com esse papel que vale dinheiro para comprar outro

terreno, outra casa que substitui o que ele perdeu. Sobre áreas rurais, reassentamento para

lotes agrícolas modelo fiscal do... Modulo fiscal do INCRA, se as pessoas querem ser

realocadas, vão ser realocadas dentro de padrões, por exemplo, do Ministério do

Desenvolvimento Agrário. Reassentamento para vilas rurais, do mesmo jeito em que alguém

estava em uma rua que foi inundada na área urbana, as pessoas estão em várias casas

próximas ao rio e querem se mudar, podem ser construída uma vila para que essas pessoas

possam ser reassentadas. Uma parte... Uma realocação dentro do imóvel, uma parte o imóvel,

uma parte da terra foi molhada, foi inundada, outra se salvou e a pessoa quer que a casa dele

seja reconstruída no mesmo terreno fora d'água e que ele seja obviamente reparado do resto

que ele perdeu. Carta de crédito, mais uma vez, está aqui um papel que vale dinheiro, que vale

aqui que foi levantado, que você perdeu e está sendo reparado e com essa carta de crédito

você sai e compra outro lote, outra fazendo o que for. Permuta de terra, uma pessoa está

insatisfeita lá em um canta, mas a outra pessoa daqui gostaria de ir pra lá, pode haver troca de

terra também. E mais uma vez a aquisição simples, ou seja, inundou minha terra, inundou

minha casa, inundou meu curral e eu quero que a empresa compre isso, compre e me de o

dinheiro. Eu estou vendendo para a empresa o que ela está alagando. Esse levantamento que

é feito, tem que ser em valore que permita a pessoa, a família, recuperar aquilo que tinham.

Bom agora sobre a base econômica, perda de áreas agricultáveis, perda de atividades

econômicas, interferência com as atividades extrativistas. Vamos o que existe sobre isso.

Programas por exemplo, como, plano de acompanhamento da população atingida, programa

de desenvolvimento local, plano re... Programa de recomposição das áreas urbanas a que eu já

me referi. Seguindo esses que eu acabei de ver são impactos e programas que dizem respeito

às pessoas, a economia né. Mas nós temos que ver o resto também, meio físico, por exemplo,

vai ser construída a barragem, a elevação do nível do lençol freatico pode ocorrer, como vocês

sabem lençol freatico é essa água que fica debaixo da terra que você cava um metro e

cinqüenta centímetro, um metro e meio e encontra essa água. Essa água pode subir já que tem

uma barragem sendo construída ao lado, tem que ter um programa para monitorar, para saber

qual é o efeito dessa água que por ventura esteja subindo. Programa, por exemplo, com

relação a alteração do transporte de sedimento sobre o que eu já falei; alteração na qualidade

da água, acompanhar durante toda a vida da barragem a qualidade, como é que está a água.

Sobre o meio biótico, sobre plantas, animais, uma das coisas importantes quando está se

tratando sobre o meio ambiente são as chamadas unidades de conservação. Unidades de
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conservação são áreas preservadas que não podem ser desmatadas, que não se pode caçar,

etc e tal. Écomo se fosse uma herança, a gente guardar aquilo bem guardado, uma herança

para nossos filhos, para nossos netos, para as gerações que vem depois terem esse benefício,

esse patrimônio preservado. Aqui na região está se pensando em uma, duas, três implantações

de três unidades de conservação. Ainda sobre vegetação, se a barragem for construída você

tem que cortar o mato, cortar árvore, antes de a barragem encher para esse mato não

apodrecer e prejudicar a qualidade da água, então isso tem que ser tratado, por exemplo, a

supressão e levar a recompor, ou seja, você levantar sementes, levantar mudas, etc disso que

vai ser perdido para tentar recuperar em outros locais. Há também impacto na degradação da

vegetação que remanesce, da vegetação que fica depois da construção da barragem, também

tem que ser acompanhada. Aumento do conhecimento científico, ou seja, vai se conhecer

muito mais sobre vegetação, sobre animais e isso tem que ser tratado, tem que ser divulgado.

Sobre fauna terrestre, o problema podia ser a perda de indivíduos, ou seja, de animais de

espécies ameaçadas. Então aqui existem programas como esse das unidades de conservação,

de salvamento da fauna, tem uma ilha aqui, os animais vão ficar presos, você tem que ir lá e

retirar esses animais, salvar os animais e monitorar ao longo do tempo a vida desses animais

com as mudanças que ocorreram. Redução da capacidade de suporte das áreas vizinhas, se

essas áreas forem mais demandadas tem que ser monitoradas também. Ainda sobre fauna

terrestre, aumento do risco de acidentes causados por animais peçonhentos, ou seja, cobra,

qualquer coisa assim fugindo da água poderia prejudicar a população e causaralgum acidente,

isso tem que ser monitorado, acompanhado também. Aumento de predadores naturais, de

caçadores, outra coisa a ser acompanhada. Aqui para... Estamos chegando ao final. Ésobre a

fauna aquática, ou seja, sobre os peixes né, eu já me referi aqui a alguns impactos que a

construção da barragem poderia causar, por exemplo, alteração na comunidade dos peixes. Eu

falei naquela questão dos peixes migratórios, por exemplo. Risco de proliferação de espécies

exóticas, ou seja, peixes que não existem aqui e alguém trás para dentro do lago, esse peixe

começa a crescer e a prejudicar os peixes que são daqui, isso tem que ser acompanhado.

Modificação da atividade reprodutiva migratória, como é aquela já duas vezes por mim

mencionada que é de peixe subir e descer o rio. Para isso eu teria um programa de

monitoramento e conservação da (1:34:38) fauna, ou seja, dos peixes. Essas eram as

informações que nós tínhamos inicialmente para apresentar a vocês, agradeço muito a

atenção, obrigado.

Sr. (?)





- Gostaríamos ainda senhoras e senhores de registrar a presença de algumas das outras

autoridades, como exemplo, o senhor Gabriel do Luciano, Vereador desse município; Francisco

Alencar da Agricultura e Abastecimento; senhor Jânio César, vice-prefeito desse município;

senhor Quintino Nunes, chefe de gabinete; senhor Ribamar, Secretário do Meio Ambiente; e

ainda Romério Ribeiro, Secretário de Agricultura. Para quem tem interesse senhoras e

senhores em fazer alguma pergunta aos técnicos presentes, sobre dúvidas ou outras

indagações, por favor, passe a se inscrever. Existe uma equipe de colaboradores que está

colhendo as inscrições para... Está colhendo as inscrições para perguntas feito por escrito ou

de forma oral após um segundo momento dessa audiência que será após o lanche, que

anunciamos a partir de agora. Teremos um intervalo de 15 minutos para lanche, que será

servido nas tendas colocadas no pátio externo desse local, desse estádio. Portanto nesse

momento intervalo para lanche, na seqüência retornamos com as perguntas por escrito ou de

forma oral.

Doutor Rucena:

- Vale um esclarecimento(l:36:23), o lanche e as inscrições. Lembrando que quem quiser fazer

a pergunta verbal, ou seja, no microfone é só colocar no papel "Microfone" que eu já sei que é

verbal. (1:36:58)... Não é isso não. Vamos ter o... (1:37:09) não há problema nenhum. Bom,

então está livre o lanche. Não, o senhor vai falar na hora certa de falar. Tem que cumprir, vai

se inscrever pode se inscrever, tem alguém colhendo as assinaturas ai. Quem está recolhendo?

Não há nenhum impedimento, agora as pessoas (1:37:35) tem a liberdade de deixar, o senhor

não quer lanchar, não vai lanchar ué. (1:37:42) distribui alguns papeis, formulário para aqueles

que quiserem fazer perguntas (1:37:46). 15 minutos.





Apresentador

- Vamos reiniciar a audiência pública do município de Palmeirais. Preside a mesa o

superintendente do IBAMA no estado do Piauí, doutor Romildo Mafra. Convidamos Moara

Giasson, integrante da diretoria de licenciamento do IBAMA nacional, engenheiro Robson

Botelho, representante dos proponentes do projeto, senhora Paula Guedes, responsável pelos

estudos, e ainda a senhora Alice de Barros, secretária executiva da mesa. Para que possamos,

portanto dar continuidade a esta audiência pública neste município a mesa passa a ser

formada, a mesa diretora técnica.

Sr(?)

- Vamos reiniciar aqui os nossos trabalhos. Gostaria de fazer dois pequenos esclarecimentos:

primeiro lembrando que o tempo para cada manifestação, para cada pergunta é de três

minutos. Também três minutos tem a parte que vai responder. Em caso especial a gente pode

prorrogar, mas realmente o tempo é de três minutos para que todos possam fazer suas

perguntas. Então gostaria que fosse observada a questão do tempo. E nós vamos começar

pelas perguntas escritas (00:01:44) resposta, em bloco de cinco de resposta... Faz cinco

perguntas para responder de cinco em cinco ou cada pergunta tem sua resposta logo? Melhor,

né?

Bom, então continuam abertas as inscrições. Eu gostaria que aqueles que desejassem falar,

usar o microfone, que fizesse uma observação no formulário onde vocês estão fazendo a

pergunta.

Eu vou passar o microfone para a dona Moara para ela fazer alguns esclarecimentos.

Sra. Moara

- Seguindo então com a audiência pública nós vamos fazer um blococonforme (corte no áudio)

de vinte questionamentos por escrito seguidos de dez questionamentos com uso do

microfone.

Primeiro questionamento da senhora Maria das Neves, do bairro Bacuri: gostaria de saber se

vão indenizar as casas das pessoas que moram perto do Riacho do Arroz.

Sra. Paula





- Em primeiro lugar boa noite a todos. Eu sou a Paula Guedes, a coordenadora dos estudos que

estão sendo apresentados hoje. Aqui à minha direita está a equipe técnica que está aqui para

responder a todas as suas dúvidas e eu espero que nós consigamos atingir esse objetivo.

Para responder essa primeira questão eu peço que a socióloga Nair Palhano esclareça.

Sra. Nair

- Boa noite a todos. Eu sou Nair Palhano, sou socióloga, doutora em planejamento urbano e

regional. A pergunta é saber se todos... Se serão indenizadas as pessoas que moram no bairro

Bacuri, não é isso?

Sra. Moara

- No Riacho do Arroz.

Sra. Nair

- No Riacho do Arroz. Como foi colocado aqui...

Sra. Moara

- Perdão. Riacho Cadós.

Sra. Nair

- Como foi colocado na apresentação do professor Recena, todo dano terá que ser reparado.

Então vou resgatar um pouco essa situação para que vocês entendam que toda população é

objeto de reparação de dano imaterial e material. Quem são os atingidos? Os atingidos são

todos aqueles, todo indivíduo, grupo social, família que seja prejudicado com a implantação do

empreendimento. Exemplos de quem são esses atingidos: o proprietário, o morador, o

agregado, o posseiro, o trabalhador rural ou o trabalhador de uma determinada propriedade

que seja atingida, o pescador, se ele ficar impedido de exercer a atividade, o barqueiro, se ele

perder sua clientela. Então todos esses são atingidos. Essa é uma concepção muito recente do

tratamento da questão, por quê? Nas décadas passadas se tratava por atingido apenas aquele

que estava na área de inundação. E com isso se perdia, se deixava de lado relações de

sobrevivência, relações de sustento. Então pessoas que às vezes não moram na propriedade,

mas são meeiros, arrendatários, elas dependem daquela propriedade para tirar o seu

sustento. Então hoje elas são reconhecidas como atingidas, diferentemente do que ocorria há

décadas passadas. Isso por quê? Se causar esse dano, é uma obrigatoriedade legal que ele seja





reparado. O nosso ordenamento jurídico, a nossa constituição tem algumas leis, alguns

decretos, alguns artigos que protegem o cidadão. Então, por exemplo, o artigo trinta e sete

do... Acho que é o artigo trinta e sete que trata da obrigatoriedade de reparação, então todo

dano tem que ser reparado.

Agora, para que o empreendedor possa chegar a essa negociação e ao exercício dessa

reparação alguns procedimentos são necessários. Primeiro: é necessário que esse

empreendimento receba a Licença Prévia do IBAMA. Não tem Licença Prévia. Depois da

Licença Prévia, uma vez emitida a Licença Prévia, terá um leilão para saber quem é o

empreendedor, porque aqui nós temos quatro proponentes, no leilão de que esses quatro

proponentes deverão participar, provavelmente outros poderão entrar, a partir do leilão é que

se conhecerá quem é o empreendedor, quem vai construir esse empreendimento. Só nesse

momento que o empreendedor vai adotar alguns procedimentos. Por quê? Para que ele

comece a construção ele vai precisar da Licença de Instalação. Para receber a Licença de

Instalação ele precisa fazer o que se chama de Projeto Básico Ambiental. No Projeto Básico

Ambiental estão os programas. Aqueles programas que o professor Recena comentou, eles

têm que ser super detalhados. E nesse momento, para detalhar aqueles programas é preciso

fazer o cadastro fundiário e a pesquisa socioeconomica. Quê que é o cadastro fundiário? No

cadastro fundiário um técnico vai ter que ir de propriedade em propriedade, medir a

propriedade contando a produção que tem ali, os pés de fruta, tudo que aquela propriedade

produz, vendo as benfeitorias, quer dizer, as moradias, sabendo se é moradia de alvenaria, se

é de pau-a-pique, como são as moradias. Por quê? Porque, por exemplo, as produções, as

árvores. Vai contar as fruteiras. As fruteiras têm que ser contabilizadas da seguinte forma: tem

que ver a idade delas, quanto tempo elas ainda iriam produzir, que é o que se chama de

produção renunciada. Então isso tudo tem que ser contabilizado. Aí vai ser feito um laudo da

propriedade. Esse laudo é como se fosse um retrato da propriedade, tudo que tem ali, e um

valor do que tem ali.

Simultaneamente é feita a pesquisa socioeconomica. Por que a pesquisa socioeconomica?

Porque o cadastro fundiário permite saber a relação de propriedade, mas não permite, não

deixa muito claro a relação de ocupação. A pesquisa socioeconomica vai identificar para cada

propriedade quantas famílias vivem ali. Tem propriedade que é mais de uma família, nem

todos são proprietários, né? Então é ver quantas famílias vivem ali, quantas pessoas

dependem daquele território e dos recursos que estão ali, que... Um trabalhador. Vai numa

propriedade, aí o trabalhador nem está lá, mas é informada a existência dele. Então a pesquisa

socioeconomica tem que identificar aquele trabalhador, caracterizar sua família, o tamanho da





família, onde ele vive, que tipo de renda ele tira daquela propriedade. Por quê? Porque o

conceito de reparação está muito vinculado ao tipo de dependência que uma família tem

daquele território, daquele imóvel que está sendo atingido. Então nesse sentido, a resposta da

senhora, a senhora com certeza será reparada se a sua moradia, a sua casa, a sua propriedade

for atingida.

Sr(?)

- Dona Maria, a senhora está satisfeita com a resposta?

Sra. Moara

- Próximo, senhor Epitácio (00:09:19) da Silva. A barragem vai ser (corte no áudio) das famílias

afetadas. Em sendo construída, qual a maneira das pessoas do município serem aproveitadas

na mão-de-obra? E como será a indenização da família afetada?

Então são três perguntas: qual o procedimento das famílias afetadas, qual a maneira das

pessoas dos municípios serem aproveitadas na mão-de-obra e como será a indenização da

família afetada.

Sra. Nair

- Tá. Então eu vou juntar a primeira e a última, procedimento e indenização, e depois eu falo

da mão-de-obra.

Com relação ao procedimento. Neste momento, não há nenhum procedimento a ser feito.

Porque este empreendimento ainda não tem uma existência. Ele está iniciando o

licenciamento ambiental, depois que sair a LP, que é a Licença Provisória, ele vai para leilão, aí

vai se conhecer o empreendedor e este empreendedor terá que fazer o Projeto Básico

Ambiental para conseguir o Licenciamento de Instalação que autoriza a obra. Então neste

momento as pessoas devem continuar tocando a sua vida, não há nenhum procedimento a ser

feito, não há nenhuma conversa a ser estabelecida, entendeu? Então acho que... Uma

sugestão que eu sempre dou, dei em todas as audiências anteriores e vou dar nesta, é que a

sociedade se organize. A implantação de um empreendimento hidrelétrico envolve uma

mudança significativa e essa mudança, quanto melhor a população estiver organizada, é

melhor para ela e melhor para o empreendedorque chegaraqui. Émelhor conversar com uma

população organizada que conhece seus direitos... A população organizada dá muito mais

visibilidade a seus direitos sociais, então tem melhores condições de negociação, de conversa

e de construir junto com o empreendedor, seja ele quem for, o processo de negociação. Isso é





muito importante também para que ela também se proteja de histórias que sejam na região.

Porque com certeza chegam boatos referentes a outros lugares. A gente sabe que

empreendimentos hidrelétricos têm problemas em vários locais do país, mas não

necessariamente esses problemas podem se repetir aqui se vocês estiverem organizados.

Entendeu? Se vocês tiverem condições de negociação, de conversa, esse processo pode ser... É

uma mudança? Éuma mudança. Vai ocorrer uma mudança, eu não posso dizer que não. Mas é

uma mudança que as pessoas têm que estar preparadas para ela. A melhor forma de se

preparar é se organizar, se vincular aos movimentos sociais, consultar o Ministério Público. Aí

vocês terão segurança para fazer (00:12:00) negociação. Então desde modo eu não posso nem

falar como é que é a indenização, porque primeiro que indenização, quem indeniza é o Estado.

Muito provavelmente será um empreendedor privado, aí nesse caso um processo muito mais

de aquisição de terras, mas é uma aquisição de terras que está sendo orientada pela

perspectiva, pelo princípio da reparação. Eu volto a falar, volto a reforçar que isso é muito

importante, a reparação, porque é a obrigatoriedade legal de recolocar as pessoas atingidas

em situação semelhante à que elas vivem hoje. Ninguém pode ser atingido e ficar numa

situação difícil de sobrevivência, entendeu? Se isso ocorrer é crime. É uma obrigatoriedade

legal, é um direito social que vocês têm.

Com relação à mão-de-obra, como foi falado aqui, existe um programa... Dentro dos

programas ambientais existe um programa de capacitação da mão-de-obra, que é um

programa que tenta treinar mão-de-obra e fornecedores locais para atender a demanda do

empreendimento. Contudo, algumas experiências que já vêm ocorrendo com sucesso no

restante do país e que acaba fortalecendo um pouco o mercado de trabalho local, é que esses

empreendedores, quando eles chegam na região, e isso é uma coisa importante também de

vocês cobrarem, ele passa a ser um agente de desenvolvimento, e como agente de

desenvolvimento, alguns empreendedores no Brasil têm feito o que se denomina de programa

de capacitação profissional continuada, que é capacitar a mão-de-obra não necessariamente

só para aquele empreendimento. São programas que vêm ocorrendo em parceria com MDS,

Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Trabalho, e parceria técnica com o

sistema SEBRAE, o SENAI e SENAC. E as prefeituras locais. Então já existe essa previsão de

capacitação e ela pode ser ampliada a partir de um processo de discussão com a sociedade.

Sra. Paula

- Obrigada.

Sr(?)





# -Senhor Epitácio, o senhor está satisfeito com as respostas?
w

Sra. Moara

- A próxima é a senhora Maria Dalva de Oliveira, de Castelhano. Ela pergunta: quero saber se

vão realmente indenizar as pessoas da minha comunidade.

Sra. Nair

-Senhora Dalva?

Sra. Moara

- Maria Dalva.

Sra. Nair

- Então, senhora Maria Dalva, Castelhano é uma comunidade atingida, então com certeza

todas as pessoas que vivem na comunidade Castelhano terão sua situação reparada.

Sra. Paula

- Castelhano é uma comunidade que fica a jusante do eixo da barragem.

Sra. Nair

- Todo dano causado nessa comunidade será reparado.

Sra. Moara

- Senhora Maria Dalva, está esclarecida a resposta?

A próxima é do senhor Marciano Ribeiro Sobral: quem garante que todos os afetados pela

construção da barragem serão indenizados? Pois sabemos que sempre ficam pessoas que não

recebem a indenização de que é direito e dever.

Sra. Nair

- Bem, a garantia... Eu posso dar três momentos de garantia. Primeiro existe essa garantia que

é o compromisso que está sendo aqui gravado e faz parte da documentação do processo de

licenciamento e com certeza vai ser acompanhado pelo órgão ambiental, lembrando que o

órgão ambiental só dá a Licença de Instalação se o Projeto Básico Ambiental estiver

funcionando de acordo. Depois ele só vai dar a Licença de Operação se as questões ligadas aos





atingidos, à reparação, estiver concluída, senão não tem Licença de Operação. Essa é uma

garantia.

Outra garantia é também vocês se organizando e estando atentos o tempo todo, e no caso de

algum problema vocês podem acionar o Ministério Público, por exemplo. Costuma ser um

forte aliado das populações. Mas eu acho...

Sra. Paula

- Está ok. Obrigada, Nair.

Sra. Moara

-Senhor Marciano?

Próxima pergunta é do senhor José Francisco Pereira de Abreu, do povoado Riacho dos

Negros. Senhores e senhoras, eles afirmam muitas vantagens para as áreas afetadas.

Pergunto: vai ser feita a transfusão do córrego do Riacho dos Negros? Por onde se não? Quais

as comunidades poderão ser também afetadas?

Eu acho que a pergunta é se o córrego vai ser colocado em outro lugar, como se fosse uma

transposição desse córrego para outro local. Ou a relocação da comunidade. Senhor José

Francisco Pereira de Abreu, o senhor está falando da relocação da comunidade? Vamos

entender se vai ser feita a mudança da comunidade como um todo para outro local.

Sra (?)

- Boa noite. Eu vou aqui apresentar para vocês as informações levantadas utilizando mapa e a

ajuda das comunidades, tá? Então Castelhano. Área que será afetada: área de produção.

Brejinho: área de produção. As casas em si não serão afetadas, mas a área de produção vai ser

afetada, sim.

Riacho dos Negros. Então o Riacho dos Negros passa pelo processo de relocação, entendendo

que antes tem que ocorrer toda uma discussão com a população, com o poder público, com as

lideranças, e que poderão até ser acompanhadas pelo Ministério Público para ver o quê que o

povo quer. Tem gente que poderá não querer mais ficar na comunidade, quer mudar para

outro estado, né, então tem que ser negociado. Tem outros que acham que a comunidade tem

que ir junto. Então terão que planejar, encontrar terra de comum acordo com a população,





com a prefeitura, planejar uma nova comunidade, prevendo saneamento básico, as escolas, o

cemitério, posto de saúde, tudo que tem lá eles terão que cumprir, tá?

Eu vou seguir. Então eu falei de Riacho dos Negros. Riachinho vai ser afetado. Vitória vai ser

afetada. Tanto as casas da população quanto a área de produção. Nascimento também vai ser

afetado. Castelândia, a área de produção que fica mais lá para baixo.

Atoleiro. Quê que acontece com Atoleiro? As casas ficam mais em cima, então no mapa as

casas poderão não ser afetadas, pensando que ali é uma área de brejo, né, então tem que ter

uma atenção porque de repente pode ser afetado sim.

Remanso... O assentamento lá da Levada, quê que vai ser afetado? Vai ser afetada aquela

produção de peixe que tem do lado, vai ser afetado algumas casas do lado de cima da estrada.

Inclusive pelo mapa aquela casa sede lá poderá ser afetada. E vão ser afetada as roças, vai ser

afetada aquela piscicultura, aquela criação de peixe que tem mais lá para o lado do rio. Aquele

açude que tem lá, tá? A Fazenda Formosa, a Fazenda Mandi, Fazenda Santa Rosa, Fazenda

Veloso, embora esteja na parte mais alta, mas parte dela vai ser afetada.

Vai ser afetado também o assentamento lá da Associação do Corrente, Nova esperança. Lá

serão afetadas as roças localizadas entre a estrada e o rio, tá? E lá também tem aquela

Cachoeira do Rio Corrente, que é um importante ponto turístico da cidade e que vai ser

afetado, tá?

O assentamento Associação penicilina. Lá vai alagar a agrovila, as roças... Localidade Peru:

casas mais estradas mais roças. Assentamento Castelo: casas mais roças. Tucum: as roças.

Pedras: roças.

Na cidade de Palmeirais... Já vou aproveitar aqui. Vai alagar a avenida onde tem o ginásio de

esportes, tem a casa do Conselho Tutelar, tem a praça, a igrejinha. Ali a água vai até aquele

projeto de piscicultura.

No Riacho Cadós, nas duas margens, inclusive a ponte e as casas localizadas naquele trecho do

riacho que corta a cidade, tá?

É importante também lembrar que segundo a população nessa região localizam-se as

melhores terras para plantio do município e até mesmo da região. As terras estão sendo

usadas para criação de gado e de pequenos animais, criação de abelha, plantio de café, de

arroz, milho feijão, frutas, desenvolvimento de projetos de piscicultura. Tem vários projetos,

vários açudes. Exploração artesanal do babaçu para óleo e também para o carvão. E também





para o plantio da vazante, que com o reservatório vai ser afetado o plantio de vazante. Essas

comunidades têm escolas e creches, poços tubulares, energia elétrica, igrejas, cemitérios. E

tem uma outra questão importante que foi levantada na época, é que alguns proprietários

estão com problema de financiamento, né? E foi dito que às vezes os financiamentos, o valor

da terra poderá não atingir o valor do financiamento lá. E é importante lembrar também que

nessa região tem muitos agregados, muitos trabalhadores nas fazendas que vão estar

perdendo as suas terras.

Sra. Moara

- Como vocês estão percebendo, nessas primeiras perguntas as respostas são mais longas

porque elas já tentam abarcar outras questões semelhantes.

Eu pergunto ao senhor José Francisco se ficou esclarecida a questão do Riacho dos Negros.

A próxima é da senhora Maristela, de Serra Negra. Ela pergunta... Senhor José Francisco, o

senhor tem... Pode fazer uma réplica. O senhor não... José Francisco Pereira de Abreu. Foi

respondida essa pergunta agora. A próxima é da senhora Maristela, de Serra Negra. A sua

pergunta não deve ter sido lida ainda. Tem um bloco de várias perguntas. Ah, senhor

Marciano, porque eu perguntei se o senhor tinha ficado satisfeito, o senhor não respondeu na

hora. Ésobre a mudança do córrego. O senhor queria saber sobre a mudança... Se o córrego

vai mudar de lugar? Ah, então era essa a pergunta. Ele pergunta se vai ser feita a transfusão do

córrego, se ele vai ser colocado em outro lugar.

Sra. Paula

- Eu pediria que o engenheiro Fernando, por favor, esclarecesse para o José Francisco de

Abreu.

Sr. Fernando

- A única obra que está sendo planejada é a barragem. Não vai ser feita nenhuma retificação

de córregos, nenhuma canalização. Então só vai ocorrer a inundação até a cota que foi

informada, cota oitenta e seis. Então o lago vai ser criado na cota oitenta e seis, isso às vezes

abrange alguns córregos, alcança alguns córregos também, mas não tem nenhuma obra

prevista para canalizar ou mudar o córrego de lugar.

Bom, quem estiver acima da cota amarela, que está lá no quadro no começo, que a gente

projetou aqui, não tem interferência, não vai ter alteração, não é o pessoal diretamente





atingido. Então quem está abaixo da linha amarela que é mostrada lá, esse sim que vai ser o

público objeto dos programas que estão sendo apresentados aqui.

Sra. Paula

- Senhor Fernando, mostra para ele. Ali tem um exemplo de uma foto, olha. Esse trecho do

Riacho dos Negros vai ser inundado. Mas ele não vai ser inteiro inundado, são cerca de três

quilômetros para cima do Córrego dos Negros. Vai sofrer inundação. Quem for alagado vai ser

indenizado conforme a Nair já colocou.

Sra. Moara

- O próximo questionamento. Da Maristela, de Serra Negra. Ela pergunta: esse projeto é do

PAC? Segunda pergunta: a comunidade tem sua vez em opinar e de alguma forma a vontade

popular em dizer não? Terceira pergunta: sabemos que em Teresina tem um exemplo da

ponte do (00:27:11) centenário, onde as pessoas atingidas pela ponte ainda não foram

ressarcidas. Corremos o risco de não sermos também?

Sra. Paula

- Para responder... Essa primeira pergunta, é sim. Essas cinco usinas hidrelétricas são obras

previstas no PAC. Para responder as outras duas perguntas eu pediria que a Nair Palhano, por

favor, esclarecesse a questão.

Sra. Moara

- Só antes da Nair esclarecer, já se encerrou o prazo de inscrição para perguntas. A gente já

tem uma série de perguntas aqui na mesa e está encerrado o prazo.

Sra. Nair

- Com relação à possibilidade da sociedade conseguir dizer não ao empreendimento, bem,

essa possibilidade sempre existe, né? Eu acho que a sociedade pode se organizar e usar dos

dispositivos legais que ela tem para poder dizer não ao empreendimento.

Agora, com relação às indenizações, ela deu o exemplo da ponte. O que eu posso dizer para

vocês é que atualmente é muito difícil implantar um empreendimento desse porte, pelo

menos no setor elétrico, onde esse processo de reparação fique pendente. Primeiro porque o

órgão ambiental só libera a LO, que é a Licença de Operação, mediante a solução dos

problemas, sobretudo da população atingida. Senão o empreendedor não recebe a LO. Se ele





não recebe a LO ele atrasa os prazos dele, ou seja, perde dinheiro. Outra situação que

freqüentemente ocorre é que as populações se organizam, discutem, entram no Ministério

Público, às vezes o Ministério Público embarga uma obra, e aí novamente (00:28:54) do

empreendedor que perde dinheiro. Então o que eu posso dizer é que ele vai tentar... Qualquer

empreendedor que chegue tentará fazer esse processo correr o mais rápido possível para que

ele possa cumprir os prazos que ele tem, inclusive com a ANEEL.

Sra. Paula

- Obrigada.

Sra. Moara

- Tem mais uma pergunta aqui. O que vão fazer no caso dos cemitérios atingidos? E mais uma

para responder em conjunto: quem vai capacitar as pessoas para efeito de serem admitidos

junto à empresa empreendedora?

Sra. Nair

- Bem, com relação aos cemitérios, os cemitérios são a primeira situação que tem que ser

tratada, isso depois que sair a LP, ocorrer o leilão, e tiver o Projeto Básico Ambiental pronto e

aprovado pelo órgão ambiental. Por quê? Os cemitérios têm que... Existe uma obrigatoriedade

legal do empreendedor, que tem que transladar os restos mortais. Para isso ele tem que seguir

de um lado a questão técnica que tem resolução específica da ANVISA, que é a Agência

Nacional de Vigilância Sanitária, e que ele tem que cumprir todas aquelas especificações.

Depois ele tem que ir logo de imediato tratar dessa questão porque ele vai precisar de um

período para fazer a esterilização do local. Então ele precisa logo... Iniciou a obra ele tem que

tratar da questão do translado dos cemitérios para poder ter esse prazo para fazer a

higienização do território onde estava o antigo cemitério. É uma norma que está nessa

resolução da ANVISA. De outro lado, ele tem que também fazer... Desenvolver um programa

de acompanhamento das pessoas que têm parentes, enfim, ali naquele cemitério,

normalmente ele tem que discutir com a prefeitura local e com a comunidade o local do novo

cemitério. Por exemplo, se tem um cemitério que atende uma comunidade que vai ser

relocada é importante que ele siga junto com essa comunidade para um local próximo.

Sra. Moara

- Senhora Maristela? Ficou esclarecida com a resposta?





Sra. Nair

- A capacitação.

Sra. Moara

- Tem a questão da capacitação. Faltou.

Sra. Nair

- Com relação à capacitação, existe um programa específico de capacitação profissional que

também vai ser detalhado no momento da elaboração do Projeto Básico Ambiental por quem

for o empreendedor, for executar essa obra. Então nesse momento, o empreendedor faz

convênios com o SENAI,SENAC, SEBRAE, às vezes universidades, com a prefeitura municipal, de

modo a disponibilizar inclusive um local para receber instituições, interessados, enfim...

Sra. Moara

- Senhora Maristela, ficou esclarecida com a resposta?

A próxima é do senhor Manoel da Cruz (00:31:53), de Palmeirais: Quando vai ser a indenização

dos afetados, quanto será, e foi prometido que após a barragem a população terá

acompanhamento. Como será este acompanhamento? Eo que a população pode fazer se este

não estiver sendo feito?

Então quando vai ser a indenização, quanto e sobre o acompanhamento, o que pode fazer se

não estiver sendo feito.

Sra. Nair

- Bem, quando será, esse processo de reparação tem que estar concluído antes da Licença de

Operação. Hoje nós não temos ainda nem a Licença Prévia, esse é um processo que está

iniciando. Então vai sair a... Se sair a Licença Prévia, depois que essa Licença Prévia sair, vai ter

o leilão para se conhecer quem será o empreendedor. Este empreendedor vai ter que fazer o

Projeto Básico Ambiental, apresentar ao IBAMA, o IBAMA tem que aprovar o Projeto Básico

Ambiental para emitir a Licença de Instalação. Emitindo a Licença de Instalação, ele vai ter que

executar aqueles programas que estão no Projeto Básico Ambiental e aí ele tem três anos, que

é o período de obra, não é isso, Fernando? Três anos para executar aquelas ações, inclusive,

dentre as ações, as ações de reparação. Isso feito, aí que o órgão ambiental vai dar a LO. Então





o prazo limite para que todas as ações de reparação estejam finalizadas é o final da

construção, porque senão ele não recebe a Licença de Operação.

Com relação ao acompanhamento, está previsto. Eu vou colocar aqui o quê que é um plano de

atendimento à população atingida. Para vocês terem uma idéia de que esse plano na realidade

abrange vários temas.

Então você tem: o programa de aquisição de terras, reparação e reassentamento da população

rural. Um programa de aquisição de terras que é para reparação e reassentamento da

população urbana. Esse programa é dividido assim, por quê? Porque tem casos que é só

aquisição de terras. Digamos... Você tem um grande proprietário. Ele não vai querer um

reassentamento, ele não vai querer ser relocado. Ele diz assim, olha: "Avaliem a minha

propriedade, me paguem que eu vou seguir meu caminho. Vou para algum outro lugar.",

enfim... Mas por outro lado, tem a questão da reparação. Então reparação, como eu tenho que

recolocar na mesma... Em situação semelhante as pessoas, eu tenho que ter uma atenção

maior. Isso é importante ser falado, por quê? Às vezes as pessoas fazem a seguinte pergunta...

Não sei se vai acontecer aqui, mas eu vou adiantar. "A minha propriedade... Eu sou posseiro,

tenho lá só uma choupana, ela vale muito pouco. Aí a pessoa vai lá fazer uma avaliação, aquele

valor que ela vai dar não vai conseguir ir para ligar nenhum.". Por isso o processo é de

reparação. Aquele valor não vai dar para ir a lugar nenhum, mas àquele valor vai ter que ser

agregado as condições de reparação não só daquele dano imaterial como material. Ou seja,

aquela pessoa não pode receber aquele valor e tchau e bênção. Não. Ela tem que ser

recolocada numa situação semelhante. Vai ter que se buscar um local para ela que seja

semelhante àquele que ela vive e existe a possibilidade... Às vezes quando você tem um

conjunto muito grande de pessoas nessa situação se pensa numa possibilidade de

reassentamento. Mas eu hoje aqui não posso dizer: "Olha, aqui vão ter tantos

reassentamentos.". Porque eu não conheço caso a caso. Só quando eu conhecer caso a caso e

quando discutir com a sociedade qual a melhor situação de reparação para cada um daqueles

casos é que a gente vai poder ter uma noção se vai acontecer o reassentamento. Mas existe a

previsão.

Depois tem o programa de recomposição das atividades produtivas. Todo mundo que for

relocado, recolocado em outro lugar vai se ter que fazer um investimento para que ele possa

recompor as atividades. A gente sabe que a fruteira (00:33:51) tem um tempo, tem um tempo

para a produção começar a funcionar, para formar a propriedade, né? Então isso vai ter que

ser reparado, esse período de transição, e depois também a recomposição dessas atividades.





Recomposição das atividades comerciais. Pode acontecer de ter alguém que vai perder não só

a sua moradia, mas ele tem lá uma venda, entendeu? Então isso vai ter que ser pensado e vai

ter que ser recomposto.

Programa de recomposição das atividades produtivas remanescentes. Às vezes acontece de eu

tenho uma propriedade, só um pedaço dela é afetado, é inundado. Então se conversa com a

pessoa, com as famílias que vivem ali e vamos fazer uma avaliação. Essa propriedade se

mantém produtiva perdendo aquela fatia ou ela está improdutiva? Se ela estiver improdutiva

o empreendedor é obrigado a adquirir toda a propriedade. Se ela não for improdutiva, ele é

obrigado a recompor a atividade produtiva remanescente. Ele é obrigado a reordenar aquela

propriedade.

Projeto de apoio à pequena produção e agricultura familiar, projeto de recomposição das

atividades pesqueiras, projeto de recomposição das atividades extrativistas. Eu percebi aqui

que tem pessoas que tem pessoas que vivem do babaçu, do coco babaçu. São os extrativistas.

Então para eles... Os extrativistas são um grupo muito especial, inclusive perante a legislação.

Existe um decreto, o decreto seis mil e quarenta, se eu não estou enganada, de fevereiro de

dois mil e oito, que obriga a proteger essa população que são: extrativistas, ribeirinhos

tradicionais. Então é obrigado, tem que se fazer um processo de reparação que envolva não só

relocação, mas a recomposição da área de produção deles.

Programa de reorganização da propriedade remanescente, programa de atenção social, que

eu acho que responde diretamente a pergunta do senhor. Nesse programa de atenção social

tem um projeto de atendimento das comunidades anfitriãs, que às vezes você vai relocar um

grupo de pessoas e eles vão para uma comunidade que já existe, que já está lá no seu lugar.

Então tem que se dar um apoio a essa comunidade que recebe novos moradores.

Projeto de re-ordenamento sócio-espacial. Comunidades que às vezes perdem um pedaço,

então você tem que reordenar o espaço que sobra.

Projeto de monitoramento social das comunidades em torno da obra. Isso é importantíssimo,

porque as comunidades no entorno da obra, embora elas não sejam inundadas, elas sofrem os

transtornos às vezes de fluxo migratório que chega, pessoas de outros lugares, então tem que

se pensar em segurança, educação sexual e outros temas.

Projeto de atendimento psico-social à população idosa ou com problema de saúde. A gente

sabe que para o idoso é muito difícil mudar de lugar, então a população idosa e a população





que tem necessidades especiais precisa ser acompanhada. Existe inclusive um estatuto

específico para o idoso. Programa...

Sra. Moara

- Concluindo, Nair.

Sra. Nair

- Programa de recomposição das atividades produtivas urbanas, que aí é atividade comercial,

extrativistas, pesqueiras, recomposição da infra-estrutura rural e urbana e reestruturação

institucional.

Sra. Moara

- Seu Manoel da Cruz Bispo, foi esclarecida a resposta?

A próxima é do senhor Metânias (00:39:27) Moreira: se o valor das indenizações vai mesmo

suprir a perda de um imóvel ou uma localização importante. Pergunta dois: caso não haja um

acordo, quais são os procedimentos legais?

Resposta em três minutos, por favor.

Sra. Nair

- O valor como eu falei tem que ser o valor da reparação. Reparar é colocar a pessoa em

situação semelhante à que ela dispõe. Caso não tenha acordo, não é isso? Caso não tenha

acordo a pessoa pode utilizar os dispositivos legais disponíveis, lembrando que como esse é

um empreendimento de uma concessão de um serviço público, no limite da situação existe um

decreto de desapropriação para atividade pública para a área do reservatório e APP.

Sra. Moara

-Senhor Metânias?

A próxima é de Genivaldo Ribeiro Viana, de Palmeirais: gostaria de saber se as indenizações

serão feitas em dinheiro e qual a base para avaliar a propriedade.

Sra. Nair

- Eu prefiro sempre utilizar o termo reparação. Pode parecer chato, vocês já devem estar meio

cansados de ouvir, mas o que está se propondo aqui... Não está se falando de indenização. A





indenização, quem indeniza é o Estado e muito provavelmente deve ser um empreendedor

privado a ganhar o leilão então se fala em aquisição de terras e reparação. Só para tornar clara

a situação.

No caso o que ele quer saber dos valores...

Sra. Moara

- Qual a base para análise...

Sra. Nair

- A base inicial... O começo da conversa é sempre o preço de mercado. O preço de mercado

como valor de recomposição. Por exemplo, se for feita uma avaliação na sua propriedade, o

senhor tem lá uma cerca, um curral, não pode se penar no valor daquele curral já utilizado, já

usado, já gasto. Tem que ser sempre o valor para recompor um curral novo.

Sra. Moara

- Genivaldo, ficou esclarecida a dúvida?

A próxima é bastante semelhante também, da Franciele de Rodrigues: a minha casa vale

pouco. Eu quero saber como vai ser feita a indenização neste caso. Posso considerar

respondida, Franciele? Acho que já foi respondida, né?

Senhor Osilas Nogueira da Silva. Se o reservatório pegar uma área maior do que está previsto,

terá indenização?

Sra. Paula

- Nair? O senhor Francisco quer saber se a área... Caso a área seja maior do que o previsto, se

vai haver indenização.

Sra. Nair

- Qualquer dano... Sempre há reparação para todos os danos causados, isso é verdade.

Dificilmente o reservatório vai chegar além do que ele está previsto, mas se uma exceção à

regra ocorrer, sempre todo dano terá que ser reparado.

Sra. Moara





- Senhor Osilas? Apróxima, de Maria de Jesus Pereira: gostaria de saber até que ponto o bairro

Campo Velho vai serafetado. Caso isso aconteça, onde ficará minha residência?

Sra. Paula

- Por favor, eu pediria que a socióloga Adelina Teixeira respondesse essa questão. Ébairro

Campo Velho. Éárea urbana aqui da cidade? É? Aárea urbana da cidade, a área urbana aqui

de Palmeirais.

Sra. Adelina

- Eu não sei onde fica o bairro, mas a área que vai ser afetada é aquela lá da avenida onde tem

o ginásio de esporte, tem a igrejinha, a praça, até o projeto de piscicultura, no Rio Parnaíba.

Sra. Paula

- Adelina, tem o mapa ali. Se você quiser mostrar no mapa...

Sra. Adelina

- Olha, no Rio Parnaíba é essa região aqui. Vai até o projeto de piscicultura aqui e ainda pega

mais uma área até a estrada. Então se o bairro ficar nessa região aqui, ele vai ser afetado, até

essa avenida. No Cadós é essa região aqui, olha. Então se o bairro ficar nessa região ou nessa

região aqui ele vai ser afetado.

Sra. Moara

- Senhora Maria de Jesus? Próxima, Gilvando Neiva de Oliveira Silva, Riachão, município de

Amarante: qual será a proporção da área atingida no Riachão? E uma segunda pergunta: se

com a construção da barragem haverá mortalidade dospeixes por falta de oxigênio.

Sra. Paula

- Então eu pediria que a socióloga Adelina esclarecesse sobre Riachão, em Amarante. Ele quer

saber até que ponto o Riachão vai ser atingido.

Sra. Adelina

- Bom, o Riachão vai ser afetado na parte da comunidade, ele vai pegar roças e chácaras. Ali

naquela regiãosão aproximadamente cinco famílias, tá?

Sra. Paula





- A próxima pergunta é se com a construção da barragem vai haver mortalidade dos peixes por

falta de oxigênio. Eu pediria que o doutor Rodrigo, por favor.

Sr. Rodrigo

- Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo, sou biólogo, e posso informar para vocês que não

haverá mortalidade de peixes, porque essa represa tem uma capacidade de renovação da água

muito rápida, ela renova a cada cinco dias, então a água é trocada praticamente a cada cinco

dias. Dentro dessa situação, quê que a gente tem? A água que chega, sai, chega, sai, chega, sai.

Então a água vem com oxigênio lá de cima, vem do Canindé com oxigênio, vai entrar, vai

decompor o que foi inundado, o que for afogado, né, em termos de vegetação, e vai sair.

Então ela vai estar sempre renovando. Então não há esse risco de mortandade de peixes. Para

atenuar, para diminuir ainda mais esse risco, vai haver um programa de desmatamento

seletivo, de desmatamento que é justamente para diminuir a quantidade de vegetação que vai

ser afogada. Isso diminui ainda mais o risco de ter mortalidade de peixe, por isso, nesse ponto,

podem ficar tranqüilos que isso não vai acontecer.

Sra. Moara

- Pergunto ao senhor Gilvando se ficou esclarecida a dúvida.

A próxima é de Francisca das Chagas, do bairro Pedra da Luz: como é que nós moradores

vamos ficar, quem moramos perto do Riacho do Cadós, próximo à ponte nova? Porque já

somos inundados pelo Riacho do Cadós por causa da enchente do inverno.

Sra. Paula

- Eu pediria que o engenheiro Fernando Machado, por favor, esclarecesse a dona Francisca.

Sr. Fernando

- O lago vai ser criado naquela cota, como eu falei aquela é a cota máxima de operação, então

a barragem não vai provocar inundações fora da área do lago diferentes das que ocorrem hoje,

quer dizer, não está sendo feita nenhuma intervenção na área de drenagem fora da área do

lago. O lago vai operar para que mesmo durante a época de chuva, no inverno, não haja uma

alteração do nível diferente da que ocorreria sem a presença da barragem. Ela mantém o nível

constante seja na época seca quanto na época de chuva.

Sra. Moara





- Senhora Francisca das Chagas, ficou esclarecida?

A próxima de Anísio Batista de Oliveira, de Brejinho: quero saber se no Brejinho e Castelhano

vai alagar. Como fica a situação da comunidade, visto que é um lugar muito bonito e muito

bom?

Sra. Paula

- Por favor, Adelina, você poderia responder para o senhor Francisco?

Sra. Moara

- Anísio.

Sra. Paula

- Desculpa. Para o senhor Anísio?

Sra. Adelina

- Brejinho e Castelhano vai alagar a área produtiva, as casas não serão afetadas. Mas a área de

produção, sim.

Sra. Moara

- Senhor Anísio? A próxima é do senhor (00:49:23) Ferreira: a inundação vai atingir a localidade

e adjacências de nome Itamaraty, próximo ao saco?

Sra. Paula

- Porfavor, Adelina. Itamaraty próximo ao Saco. Écomunidade Saco.

Sra. Adelina

- Bom, ali na região do Saco vai atingir ali mais na barra, né, e vai até uma área de encontro

com aquela... Com uma estrada que tem mais em cima. E vai atingir também aquela barra...

Aquele saquinho, a outra localidade que tem ali perto também.

Sra. Paula

-Obrigada.

Sra. Moara





- Senhor Pôncio Ferreira, foi esclarecido?

Apróxima, Maria Miriam Nunes, de Palmeirais: os afluentes do Rio Parnaíba também serão

atingidos? Oque acontece com as pousadas à margem dos mesmos?

Sra. Paula

- Eu pediria que o doutor Fernando...

Sra. Moara

- Não, o que acontece com os povoados às margens dos mesmos.

Sra. Paula

- Odoutor Fernando e depois caso a Adelina querer fazer uma complementação...

Sr. Fernando

- Oque vai ser atingido é o mapa que foi mostrado lá, ou seja, todas as várzeas que estiverem

abaixo da cota oitenta e seis vão sofrer influência do lago. Então o lago vai penetrar nos

afluentes, nos riachosque chegam até essa cota oitenta e seis, então para saber caso a caso a

gente precisaria identificar no mapa para ver se o povoado está dentro da linha amarela que

foi mostrada aqui, que está apresentada lá na frente. Nada além disso.

Sra. Paula

- Nós temos lá na frente, junto com os mapas, um monitor que pode esclarecer para vocês

exatamente que córrego, né, qual o córrego ou riacho de interesse e até que ponto elevai ser

afetado.

Sra. Moara

- Senhora Maria Miriam?

O próximo então. De Maria Eunice Pereira da Silva, de Riacho dos Negros: se as obras forem

concluídas, onde os moradores do Riacho dos Negros irão morar?

Sra. Nair

- Inicialmente vai ser preciso... No momento que for feito o cadastro fundiário e a pesquisa

socioeconomica, vai ter que ser feito também o estudo para identificação de áreas para

relocação de população. Hoje nós não temos como dizer ondeas pessoas que vivem no Riacho





dos Negros, para onde elas vão morar. Primeiro porque tem que ver se eles todos vão querer

ser remanejados juntos e tem que ser feito esse estudo para identificação de novas áreas.

A escolha de áreas, inclusive, passa por uma conversa com a comunidade. Quer dizer, se faz o

estudo, se apresentam várias alternativas e a comunidade então decide qual a melhor

alternativa para ela.

Sra. Moara

- Senhora Maria Eunice?

A próxima então, de Luana Campos, do IPHAN: quais os bens patrimoniais levantados na

região? Quem fez o estudo e quando?

Sra. Paula

- Eu pediria que a arqueóloga Conceição, por favor, esclarecesse a Luana.

Sra. Conceição

- Boa noite. Bom, foi feito um estudo do patrimônio arqueológico na região, só que o estudo

foi feito em dois mil e quatro , dois mil e cinco, e foram levantados onze sítios arqueológicos

nessa região afetada pela barragem Castelhano.

Aqui em Palmeirais, como já foi dito, né, tem a igrejinha... Essa parte histórica aí, aquela rua

que fica mais próxima do rio que também será afetada.

Sra. Moara

- Senhora Luana?

A próxima então, de Patrícia de Bacuri. Ela faz uma primeira pergunta: se vocês estivessem no

nosso lugar, como vocês reagiriam diante dessa situação? Émais um manifesto, né? Apróxima

pergunta: como é que as famílias que vivem da roça e do coco babaçu dessas localidades vão

sobreviver? E uma outra pergunta: quais outras atividades econômicas que vão surgir para

essas pessoas? Patrícia.

Sra. Nair

- Bem, Patrícia, a sua primeira pergunta, como reagiria, eu acho que é assim mesmo. A reação

é de dúvidas, muitas dúvidas, muitas incertezas e que vocês têm todo o direito de se

manifestar porque é a vida de vocês que está sendo discutida aqui, né?





Com relação ao extrativista, as famílias que vivem do coco babaçu, como eu falei existe um

decreto... Essas famílias estão protegidas por lei. Existe o decreto seis mil e quarenta, de

fevereiro de dois mil e oito, que obriga o empreendedor, seja ele quem for, proteger essas

famílias no sentido de relocá-las para uma área semelhante e com disponibilidade de área de

produção igual à que elas têm hoje. Etem uma terceira. Quais...

Sra. Paula

- Quais as atividades econômicas que podem surgir para essas pessoas.

Sra. Nair

- Agora seria um pouco de futurologia falar de atividades econômicas. Por quê? Porque a

gente precisa conhecer essas pessoas caso a caso como eu disse inicialmente. A pesquisa

socioeconomica serve, dentre outras coisas para poder identificar potencialidades. Então vai

ser a partir dessa pesquisa, de conhecer cada caso, saber as expectativas, de como as pessoas

vivem, qual a disponibilidade delas para mudar a sua atual forma de vida ou de obtenção de

sustento é que podem surgir novas oportunidades. E sempre em concordância com elas e

discutindo com elas.

Sr(?)

- Dona Patrícia, satisfeita com a resposta? Euacho que a professora Nair já respondeu. Está em

jogo a vida de cada um. (00:56:05) sabe o que está acontecendo. Como é que eu pensaria? Eu

pensaria igual vocês também.

Vamos dar início agora às perguntas verbais, no microfone. Vamos começar pelo senhor

Dionísio Neto.

Sr. Dionísio

- Bom, pessoal, boa noite. Sou Dionísio Neto, sou aqui de Nazaré, sou coordenador da Rede

Ambiental do Piauí, do Fórum Brasileiro de Ong's e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente

e Desenvolvimento, sou coordenador nacional, fui também coordenador da mesa de

mudanças climáticas, na Conferência Nacional de Meio Ambiente, na última conferência, e

venho aqui para externar o quê que a gente está vendo aqui hoje. O que eu queria saber

também, eu acho que é uma pergunta interessante, está no mapa também. Eu queria saber se

vai ser afetada a questão da Mata Atlântica que inclusive está no mapa e eu não sei se vai ser

afetada, está certo? Essa é a minha pergunta. Egostaria de dizer aqui que pelo que eu tenho





visto e rodado aqui, subindo de Nazaré para cá, é que o povo daqui não quer barragem, não.

Nós temos que (00:57:27) nessa audiência pública que ninguém quer barragem. Então isso

tem que ficar claro lá, tem que deixar no documento que a população de Palmeirais não quer

barragem. Levante a mão aí quem quer barragem. Levante a mão quem não quer barragem. É

isso a vontade popular! Vão passar por cima de vocês. Não deixe, pessoal. Aqui vocês têm que

dar o sangue de vocês, está certo? Está bem claro isso aí.

Sra.(?)

- Para responder a questão a respeito da Mata Atlântica afetada, por favor, eu peço que a

doutora Daniela Guedes esclareça a dúvida do Dionísio.

Sra. Daniela

- Boa noite. A vegetação da região, daqui da região, que é a floresta aberta de babaçu, ela vai

sim ser afetada.

Sr(?)

- Dionísio? Bom, vamos ver agora Alberon de Almeida. Alberon de Almeida.

Sr Alberon

- Boa noite, pessoal. Primeiro quero congratular a mesa, a pessoa do Romildo Mafra. Doutor

Romildo é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Parabenizar a audiência pública, que

necessitava dessa audiência para que a população de Palmeirais pudesse dar o seu veredito a

respeito da barragem.

Eu não vou falar como presidente do Poder Legislativo. Eu estou falando como morador

afetado do povoado de Riacho dos Negros. Eu nasci naquela localidade e ainda hoje moro na

localidade. Meus pais nasceram e aqui está o povo de toda a região ribeirinha. O que eu quero

dizer? Que essa região que vai ser totalmente afetada: margem do rio, começando do

remanso, descendo Castelândia, Riachinho, enfim... Vitória, Riacho dos Negros e outras regiões

adjacentes, essa população é formada por pessoas, na maioria lavradores, que nasceram

naquela terra porque a terra é realmente fértil. E aí eu pergunto: como é que vai fazer... O

lavrador vai receber, doutor Romildo, uma casa. Tudo bem. Aí ele vai morar no local que vai

ser designado para ele ficar morando. E aí? Quem é que vai dar o salário para ele sobreviver?

Essa é a pergunta senhor Romildo, porque o lavrador ele vai para uma localidade, mas lá não

tem o terreno e o meio, aquela mata... Aquele cultivo ele não vai poder plantar o seu feijão





que é na margem ribeirinha e não vai poder colher o seu (1:00:20) estava me falando que

realmente é preocupação. Então o povoado de (1:00:25) especialmente está em pane, porque

essa semana andou muito carros da (1:00:29) e eles pensam que a barragem é uma coisa

efetiva e não é. Ainda é uma coisa que está no projeto então é nessa hora que as pessoas têm

que analisar e o que a gente vê é que a população do (1:00:41) de outras regiões 99% é

contrária. Então eu só quero da (1:00:45) de perguntar, como é que se adapta uma pessoa que

é daquela localidade, ali sim tem terras que ele pode cultivar e pode viver a sua vida, porque lá

ele não vai ter salário. Então essa pergunta é isso, vão dar salário ou ele vai trabalhar de outra

forma como essa forma. (1:01:01) só uma pergunta. Muito obrigado Dr. Romildo. Boa noite.

Sra.(?)

- Bem, conforme eu falei nós estamos trabalhando aqui com conceito de reparação então em

momento nenhum foi falado em salário e em colocar uma pessoa aqui ou ali, na verdade o que

se falou o tempo todo foi que, toda população atingida ela tem que ter reparada suas atuais

condições de vida. Então essa população, esse agricultor ele vai ter que ir pra terras

agricultáveis, ele vai... Ao fazer avaliação da terra dele tem que se contabilizar a produção

renunciada, o que ele perde durante o período de transição, então ele vai ter que receber por

isso, pelo que ele perde no período transitório e, além disso, no novo território, na nova

propriedade ele vai ter que ser objeto de um programa intensivo de apoio a pequena

produção, a produção familiar conforme eu mostrei aqui. Então não existe essa perspectiva de

tirar uma pessoa e colocar em uma casa e dar um salário, um agricultor ele tem que continuar

com a sua atividade que é a agricultura, porque é esse o seu domínio, é isso que ele sabe fazer,

então a reparação tem exatamente esse foco de recolocá-lo numa situação igual a que ele

dispunha.

Sr.(?)

- Jânio César vice-prefeito. Ele não está? Passa pra frente, ele não está. A próxima é dona

Maria Madalena Pereira, pode se aproximar.

Dra. Moara Giasson

- Pessoal do apoio providencie o microfone.

Sr. Jânio César





- Boa noite a todos e a todas. Parabenizar ao IBAMA e a todos essa audiência pública que na

realidade o que existe é muita dúvida, muita incerteza, é muito terrorismo, está todo mundo

muito assombrado. Cada um chega com uma história diferente. Como nós temos muita gente

que tem uma certa dificuldade de entender as coisas e outros muito apegado realmente a

onde nasceu e se criou. Eu queria, em primeiro lugar nós iremos fazer uma solicitação ao

Ministério Público para que o nosso representante doutor Flávio que aqui se encontra foi

promotor em Palmeiras e que conhece a história, que conhece o nosso povo, vive

representando o Ministério Público do nosso lado e eu tenho certeza que nós vamos estar

muito bem representados. Nós vamos encaminhar o documento ao Ministério Público,

oficializar esse pedido para que ele fique realmente acompanhando todos os passos desse

empreendimento. Outra coisa, eu estive atentamente observando as explorações e vendo o

que realmente seria vantajoso (1:04:25) falou nos malefícios e nos benefícios, pelo que eu vi

ali, as previsões dos dados de 2007 foi 97 o termo de recurso financeiro que viria a ingressar

no nosso... Incrementar a nossa receita 360 mil reais ano, isso quer dizer 30 mil reais mês

praticamente não incrementa nada em relação a dificuldade e o trabalho que vai dar, os

prejuízos que vão ser causados a toda essa população, a nossa flora, a nossa fauna, para tirar

de lá do seu habitat normal. Então isso merece um debate muito mais aprofundado, eu sei que

aqui é a primeira etapa de debate, está longe ainda de nós falarmos... Tem muita gente, para

você ver doutor Romildo, você como presidente da audiência, para ver a pressão do nosso

povo que a gente já está chegando aqui e perguntando, "Quanto é que eu vou receber por

minha casa? Quanto eu vou receber ali? Onde eu vou morar?" Quando nós estamos em uma

etapa muito antes disso, está bem longe de chegar lá, ainda tem muita coisa para chegar lá. E

nós também confiamos no IBAMA, o IBAMA é um dos órgãos mais sérios que tem, aplicando a

lei, realmente exigindo esse cumprimento de estudo ambiental correto e não deixar a nossa

comunidade, a nossa população só. Então nós precisamos do IBAMA, nós precisamos do

Ministério Público, nós vamos nos organizar muito melhor para exigir um detalhamento

melhor de informação e vamos lutar até que venha a se provar a vantagem, seja necessário

isso ai, ai tudo bem. Porque há 40 anos construíram a barragem de Boa Esperança em

Guadalupe, e em Guadalupe foi outro ponto que eu acho negativo, em Guadalupe nós temos

hoje povoado sem energia, tem energia de péssima qualidade e aqui estão dizendo, "A

barragem vai ser construída, vai melhorar nossa energia." A gente não vê isso por ai, pega a

energia daqui e leva para outro município, para outro Estado e nós podemos continuar como

Guadalupe, alguns pontos sem energia ou com energia ruim. Então nós vamos exigir tudo isso

no papel e vamos brigar para que nosso direito seja respeitado e o nosso povo venha a

garantir todo esse direito. Era isso que eu queria saber e pedir o apoio do IBAMA e vamos





encaminhar o doutor Flávio, o seu pedido, para que o senhor acompanhe passo-a-passo a

construção dessa barragem e todas as etapas dela. Muito obrigado.

Sr. (?)

- Parece que não tem nenhuma pergunta, é só manifestação. Bom, dona Maria Madalena

Ferreira.

Dona Maria Madalena Ferreira

- Boa noite queridas autoridades e irmãos presentes. Eu gostaria de fazer assim o meu

destaque que quando foi em dezembro no dia três que eu estive conversando com o

presidente do Desenvolvimento Social Patrua Ananias. Eudisse a ele pela pessoa de Luiz Inácio

da Silva eu vim representando o estado do Piauí. E ouvi do nosso querido presidente Luiz

Inácio da Silva que ele falou que faltam projetos, dinheiro não. Então eu disse pra ele, "Tá

certo, eu concordo quando o senhor disse que pagou a dívida externa e disse que pagou e

mostrou que pagou, quando disse também que Brasil empresta dinheiro para o exterior e eu

concordo porque eu vi ele abrir a boca e falar..." Mas queridas autoridades do IBAMA e amigos

presentes, o que a gente observa quando vê uma audiência pública dessa de uma barragem

não é de hoje que ela está sendo pesquisada não, há muito anos e se ela está sendo

pesquisada a muito anos, porque é que deixaram fazer o estádio ali do... Poli-Esportivo e gasta

dinheiro nosso, público, porque deixaram? Esse é projeto? De onde vem os projetos? Vem

dessas viagens que a gente faz dos pequenos é dessas pessoas de chinelo como eu e todos

vocês que estão aqui torcendo pela gente. Porque deixaram fazer os assentamentos e

associações do dinheiro nosso que é público. Então vem o dinheiro da barragem, não poderia

ser feito um campo industrial que ajudavam os nossos lavradores? Que aqui a maioria é

lavrador e pessoa que precisa da terra para trabalhar e é como dizem muito aqui, a casa eles

recebem como nós receberemos também, eu moro perto do (1:09:22) e onde é que vamos

colocar a nossa roça? Onde é...

Sr. (?)

- Dona Maria o tempo...

Dona Maria Madalena Ferreira

- Pois é isso. Obrigado a todos e essa a minha observação.





Sr. (?)

- Obrigado a senhora. Sem pergunta também, sóobservação que queria fazer. Senhor Vivaldo.

Identidade, educação. Microfone.

Sr. Vivaldo

- Boa noite. Eu sou professor Vivaldo, trabalho no Riacho dos Negros. Eu queria começar

parabenizando as palavras do (1:10:19) e do rapaz aqui da Nazário porque o (1:10:23) precisa

de palavras desse nível. Eu gostaria também de dizer que eu sou contra a barragem, como a

maioria do pessoal aqui e o que eu puder fazer para impedir, eu gostaria de dizer que eu vou

fazer, estarei junto com o pessoal de Riacho dos Negros e região. Eu observei aqui que os

oradores diziam o seguinte, "Se houver leilão, se houver a construção da barragem." Tudo isso

é balela, eles sabem que essa barragem vai ser construída, não tem esse negócio de dizer

assim, "Ah, se. Se não". Isso ainda vai acontecer, alguma pessoa aqui expôs isso, "Não é obra

do PAC". No governo Lula tudo pode acontecer, porque a gente sabe que o Lula faz tudo e em

prol e ninguém faz nada para impedir, mesmo sendo coisas erradas. Agente volta a dizer, água

é sinônimo de vida e não de morte, o que será? O que será de nós, para onde vamos? Então,

muita verdade não é dita para o povo não ficar mais espantado do que o que eles estão, mas

vamos... Outra coisa interessante aqui, história de vida não tem preço, tem indenização tem,

mas nunca vai ser indenizado história de vida, varias histórias de vida do Riacho dos Negros

vão ser inundadas, profundamente e é isso ai. Mas sabemos também que não podemos

danificar o meio ambiente, derrubando árvores, matando animais e desmatando as margens

do rio, nessa barragem serão inundadas centenas e centenas de quilômetros de florestas e nós

sabemos dos malefícios que essa inundação poderá trazer a nossa população. O que diz o

presidente do IBAMA sobre esses problemas? Muito obrigado.

Dra. Moara Giasson

- Senhor Vivaldo o senhor fez mais ou menos duas perguntas né? Que já seria uma decisão

tomada a construção da barragem, em nome da diretoria de licenciamento ambiental quero

lhe dizer que o processo de licenciamento ele não está definido, a gente está na fase de

audiências públicas, que é uma fase anterior ao parecer técnico final do IBAMA sobre a

viabilidade ou não do empreendimento. Esobre a opinião do IBAMA sobre os impactos que a

barragem vai causar na vegetação e nos animais, esses impactos foram identificados nos

estudo de impacto ambiental, o IBAMA ainda não tomou uma posição final sobre isso. Nesses

estudos, todos os impactos sobre a flora e a fauna têm que esta identificados e o IBAMA vai





avaliar se esses impactos, se o ambiente daqui tem capacidade de suportar esses impactos, se

vai haver grandes extinções de animais ou vegetais. Isso tudo vai ser avaliado pelo IBAMA no

habito de estudo de impacto ambiental que foi realizado. Agente ainda não tem uma opinião

sobre isso, essa audiência pública é uma fase anterior a decisão final do IBAMA sobre a

viabilidade, a parte ambiental do empreendimento. Existe sim uma parte política do projeto

que é do governo federal, que é do Ministério de Minas e Energia que é um empreendimento

que está projetado e que está em um plano de governo que é o PAC, mas disso independe a

avaliação ambiental, a avaliação ambiental não é política ela é feita por técnicos do instituto

brasileiro do meio ambiente.

Sr. (?)

- Ok professor Vivaldo? Professor Luís Tome. Está aqui, está registrado a sua colocação.

Professor Luís Tome. Prefeitura Municipal. Três minutos professor.

Professor Luís Tome

- Boa noite pessoal. Eu queria inicialmente aqui pessoal do (1:14:43) que se acha aqui

presente, que já deu manifestação clara que é contra a construção dessa barragem. Mas eu

queria indagar a direção do IBAMA, que eu venho acompanhando a bastante tempo a

discussão da construção dessas hidroelétricas do rio Parnaíba e um grande argumento que se

falava para a construção dessas hidroelétricas era a da navegação do rio Parnaíba. Eeu ouvi

atentamente aqui o relatório de impacto ambiental e o projeto de engenharia feito pela

empresa e nenhum momento se falou das reclusas, inclusive eu queria sugerir que o IBAMA

não autorizasse liberação de novas hidroelétricas se eles fazem as reclusas de Boa Esperança.

Faz 40 anos que foi construída e nunca foram feitas as eclusas porque esse projeto (1:15:42)

hidroelétricas se alegando que se botar o rio Parnaíba para ser navegado e nem em um

momento do projeto, eu estava ouvindo aqui atentamente se falou em construção de eclusa

fica então a pergunta e o apeloao IBAMA, se o IBAMA vai ou nãoconcordar com essa situação.

Muito obrigado.

Dra. Moara Giasson

- Senhor Luís Tome, da parte do IBAMA então, as reclusas elas não estão em licenciamento no

IBAMA, não existe projeto de eclusa em licenciamento, nós estamos licenciando cinco projetos

de usinas hidroelétricas sem eclusas. O impacto positivo que viriadas eclusas da navegação do

rio Parnaíba não está contabilizado nesse estudo de impacto ambiental como um impacto

positivo, ou seja, o IBAMA não está considerando que vai ser feita a navegação em todo o





Parnaíba em função desses projetos como impacto positivo, porque hoje esse projeto da

eclusa não está em licenciamento no IBAMA, se for feito esse projeto eu peço a (1:16:46) que

responda pra gente. Robson.

Sr. Robson

- Boa noite pessoal. Olha para o caso de Boa Esperança a eclusa que iniciou sua construção na

década de 70, no início, existia um convênio na época ainda com a (1:17:11) não era a

(1:17:13) ainda, um convênio com a Petrobrás ta? Na qual a Petrobrás repassava os recursos e

a (1:17:22) foi de construir a primeira parte. Depois a (1:17:26) passou para a (1:17:28) e a

(1:17:30) concluiu já em 82 você que isso ai passou quase 12 anos para concluir e só a parte

civil a parte de equipamento não, também através de convênio com a Petrobrás. Querdizer, a

eclusa de Boa Esperança não foi construída nem pela (1:17:46) nem pela (1:17:48). Utilizou-se

a construtora que estava lá, mas o recurso vinha da Petrobrás então hoje, inclusive, o que se

fala é que o governo federal através do PAC2, o projeto de aceleração do crescimento estaria

complementando e concluindo a eclusa de Boa Esperança. Agora, a eclusa de Boa Esperança

sozinha, muito difícil de você viabilizar a navegação (1:18:22) de Boa Esperança por conta dos

bancos de areia que existe, a não ser que você faça dragagem que o custo vai ser muito caro.

Com a (1:18:32) dessas barragens no caso a (1:18:35) de Boa Esperança, caso de Cachoeira,

(1:18:41) e Castelhano ai sim realmente você poderia fazer essas eclusas, essa usinas e ai você

viabilizaria a hidrovia a (1:18:41) de Boa Esperança e a montante fazer lá em Uruçuí e

Gonçalves. No projeto na parte de engenharia de (1:19:03) existe um pré-projeto dessas

eclusas para cada usina dessa e que independem da construção da usina, ela pode ser feita a

qualquer época, mas que não é porconta do empreendedor que ganhar o leilão, no caso da

energia elétrica tá? Então fica ai os poderes políticos tanto do Piauí comodo Maranhão buscar

junto ao Governo Federal esse investimento para fazer essas eclusas. É um investimento

puxando o outro. Ministério dos Transportes que fariam as novaseclusas.

Sr. (?)

- Professor você queria fazer mais alguma observação? Não, não falou nada. Dona Maria da

Conceição Alves Pequeno. Prefeitura. Dona Maria da Conceição Alves. Saiu talvez, seguinte,

José Luís Moraes. José Luís. O próximo é o senhor Valdivan Souza Marinho, o próximo.

Sr. José Luís

- Pessoal boa noite. Eu sou José Luís Moraes nascido e criado em Riacho do Negro conheço

todos os córregos, todos fluente da água de Riacho do Negro e diante da insatisfação do





pessoal aqui, em relação a construção do lago que vai prejudicar a nossa comunidade e o

município como um todo. Gostaria de saber do pessoal da engenharia, já que nós estamos

abaixo do lago de Boa Esperança como capacidade, segundo eu vi ai no... Nas exposições, de

237 mega watts, a que está projetada aqui seria 64 mega watts e diante do pequeno

conhecimento de engenharia que tenho, acho que a função de um lago em uma hidroelétrica

seria manter o fluxo de água. Levando em consideração o volume de água que aqui passa é

maior do que o que gerou 237 quilowatts lá em cima, não seria possível construir essa

barragem sem tamanho alagamento, sem tamanho prejuízo ao meio ambiente de uma forma

mais viável e estragando menoso meio ambiente. Essa é a minha pergunta, muito obrigado.

Sr. (...)

-Olago da hidroelétrica de Castelhano eleé seis vezes menor do que o lago da represa de Boa

Esperança e, no entanto gera dó quatro vezes menos, ou seja, ele bastante mais eficiente que

área inundada por megawatts gerado. O problema de geração... Ausina de Boa Esperança tem

53 metros de altura, e essa aqui tem 13 metrosde desnível, então embora a vazão seja maior,

porque tem toda contribuição para baixo de Boa Esperança a altura determina também o

quanto pode sergerado. Então essa é uma barragem baixa e é baixa também para não inundar

tanta coisa. Então ela utilizou o projeto de engenharia busca utilizar isso para que se tenha

menor área inundada em relação a cada megawatts gerado. Desse ponto de vista ela é mais

eficiente do que Boa Esperança. Agora quanto a regularização, Boa Esperança foi projetada

para conter enchentes, tanto é que desde que foi implantada reduziram-se as enchentes aqui

para baixo, então para isso ela tem um volume de espera, uma altura sobrando no

reservatório para segurar a enchente e soltar aos poucos depois de passada a chuva. As cinco

barragens que estão sendo projetadas aqui com exceção de Ribeiro que tem uma oscilação de

3 metros, todas as outras operam com nível constante, então elas não têm capacidade de

segurar enchente para soltar depois. Só que esse nível constante opera garantindo essa

constância, quando chover mais vai abrir o (1:24:09) para passar o que está chegando sem

aumentar a regularização, porque isso implicaria em inundar áreas maiores e ainda mais

impactos.

Sr. (?)

- Professor ficou satisfeito?

Sr. José Luís





- Como eu disse, não sou de formação em engenharia mas acho que pressão e vazão depende

de uma obra de engenharia e você tem volume de água passando em um espaço desse aqui,

se você reduzir ele a um diâmetro menor vai lhe dar pressão e continuo o raciocínio que lago é

preservar a corrente de água e não necessariamente a pressão.

Sr. (?)

-Obrigado professor. Valdivan. Valdivan Souza Marinho. Valdivan. Valdiran... ÉSouza Marinho.

Coqueiro. Cândido Borges Neto Filho, próximo. Cândido Borges Neto Filho, Riacho dos Negros.

Sr. Cândido Borges Neto Filho

- Boa noite senhores e senhoras. Tenho que ser rápido, prático e objetivo aqui porque já vi que

o nosso tempo é três minutos, mas eles passam meia hora aqui gaguejando e nada de

resposta. Eu gostaria de saber se esse relatório aqui de impacto ambiental ele é o verdadeiro

relatório. Porque gente se for o verdadeiro relatório nunca leram, porque diz aqui que a

Vitória tem 33 famílias e eu to vendo ali a placa 45 famílias. Dizem que no Riacho tem 922

pessoas e lá só o eleitorado da quase mil. Pessoas têm o que, quase duas mil, onde diz que o

relatório aqui é 2.500 que vão ser afetadas. Então gente, se for por esse relatório aqui tenha

cuidado onde estão alegando que nós ter... Só estão alegando que vamos ter benefícios, onde

a população do Riacho, ou seja, toda a população afetada 40% vai ter perda, não vão ser

beneficiadas com casas como estão prometendo para vocês. Que o relatório aqui no máximo

só dá 50% do pessoal, porque eu moro no Riacho, eu sei, eu conheço lá. Então não adianta vir

pra cá dizer que o Riacho tem 900 e 20 tantas pessoas porque eu moro lá. Não adianta dizer

que no Riacho tem 230 famílias que eu moro lá. Então aqui tem um relatório feito a quase 10

anos. E o pessoal que fizeram lá agora? Vai ser indenizado vai? Vai ser indenizado? É

verdadeiro isso aqui? Éverdadeiro? Eu quero a resposta simpática, sim ou não, não quero que

venha pra cá "cacacaca", sim ou não. Ainda tenho direito para falar? Senhora Conceição como

filha do povoado Castelhano você concorda com a destruição de nosso querido Castelhano?

Gostaria de deixar bem claro para vocês aqui é bom ler esse relatório e ver o que eles estão

alegando para nós, benefíciosnós nunca vamos ter, perca de no mínimo 50%. Obrigado.

Sra.(?)

- Eu peço que a doutora NairPagando esclareça para o Cândido.

Sra. Nair Pagando





- Bom senhor Cândido, uma das muitas vezes que eu falei aqui eu disse que a reparação, o

processo de reparação não leva em consideração os números desse documento. Por quê?

Porque vai ser feito cadastro fundiário e pesquisa socioeconomica censitária. Por quê? Porque

para se fazer projeto básico ambiental é necessário que se tenha o detalhamento de cada um

dos casos, de nessa etapa do licenciamento não é exigido cadastro fundiário, nem pesquisa

socioeconomica censitária. Então o número de atingidos não será esse que foi apresentado e

tem mais, ele não vai ser esse apresentado porque está se desconsiderando também

trabalhadores, agregados, moradores, meeiros, arrendatários, então esses grupos só vão

poder ser identificados na pesquisa socioeconomica e a pesquisa socioeconomica ela depende

a começar primeiro, depende de ter uma licença prévia, depende do leilão para se identificar o

empreendedor e só ai que ela pode ser feita.

Sra.(?)

- Apróxima pergunta ele se referiu a Conceição né. Obrigada Nair.

Sr. (?)

- Acho que foi pergunta feita por ele. (1:29:20) fazer observação?

Sr. Cândido Borges Neto Filho

- Gostaria. Eu perguntei, então significa dizer que esse relatório não é verdadeiro? Calma ai,

trabalho em cima de documento e aqui é um documento.

Sra. Nair Pagando

- Esse relatório é verdadeiro na atual etapa do licenciamento ambiental. Ele não é verdadeiro

para o processo de reparação. Para a atual etapa do processo ambiental ele é verdadeiro, ele

atende o termo de referencia do IBAMA.

Sr. Cândido Borges Neto Filho

- Éque eu fico triste onde diz que nossa terra é toda ondulada. Aqui diz, ou seja, com chuva lá

tem deslizamento de terra e eu moro lá a tempo e pergunto onde teve deslizamento de terra

no Riacho. Eu pergunto e aqui diz, aqui falou que diz deslizamento de terra. Então é

complicado né.

Sr. (?)





- Obrigado ao senhor. Senhor Breno. Senhor Breno Hélio Uol.

Sr. Cândido Borges Neto Filho

- E a resposta da dona Conceição eu não ouvi.

Sra.(?)

- Conceição, por favor, a senhora poderia responder?

Dra. Moara Giasson

- Senhor Breno eu peço que o senhor aguarde um momento. Só para ela terminar a resposta

do, do...

Sra. Conceição

- Bom, eu sou da terra como todos sabem, sou aqui do Castelhano, tenho muito orgulho.

Adoro Castelhano, adoro minha terra, mas eu acho que não é uma questão de dizer, "Você

concorda com a destruição?" Então eu acho que a gente tem que aguardar, agente tem que

olhar, a gente tem que estudar. Concordo com vocês, vocês estão corretíssimos em reivindicar

mais detalhamentos, mas também, a gente não pode completamente fechar os olhos para

tudo. Por exemplo, eu vejo o lado arqueológico, nós temos aqui sítios de artigos (1:31:28)

belíssimos que estão completamente abandonados, completamente largados, bem pertinho

mesmo do Riacho dos Negros. Nós temos Toca do Letreiro completamente largado,

abandonado, então eu pergunto, será que a gente não teria uma oportunidade de viabilizar o

beneficiamento disso? Entende? Eu deixo aqui a minha resposta como pergunta. Eu acho que

é bom e importante a gente vê e estudar bem cada caso, não ser só contra não, primeiro ouvir

também tá?

Sr. (?)

-Tá ok! Senhor Breno.

Sr. Breno

- A minha descrição seria novamente em cima desse relatório. Esse relatório ele aponta

simplesmente numa tendência visível para que seja aprovado o licenciamento do IBAMA, por

quê? Quando ele trata... Eu vou ser meio rápido porque o tempo é curto. Quando trata da





questão fundiária, ele não trata da região do Riacho dos Negros, da Vitória não. Ele trata da

região ou do município, dizendo que nessa região predominam propriedades, grandes

propriedades, até acima de 1.000 etiquetares onde insinuam uma propriedade com 10.000

etiquetares que eu nem conheço. Mas no nosso meio aqui onde nós vivemos, onde estão

querendo nos atingir não existe, o que existe é um agricultura de pequenas propriedades,

minifúndios em forma de parceria. O relatório aponta desmerecimento. Quando a gente olha

aqueles dados sociais, econômicos, a gente vê novamente a tendência desmerecer Palmeirais,

"Não, Palmeirais os alunos ficam só, apenas dois anos e meio na sala de aula. As terra de

Palmeirais são fracas, não prestam para agricultura." Eu não sei como é que foi o Riacho do

Negro um dos povoados que mais cresceu. Ele cresceu através da agricultura, através de

pequenos agricultores, ele sobrevive e vive muito bem. Agora nós temos que olhar nesse

relatório o seguinte, ele sinaliza para o IBAMA que nós estamos em um local imprestável e que

aqui a barragem vai nos trazer esperança, mas não, nós sabemos que isso não vai acontecer

agora nós olhamos... Quem foi que elaborou esse relatório o RIMA? A gente basta olhar ali

Queiroz Galvão, quem é Queiroz Galvão? Uma monstra de uma construtora que quer saber de

fazer, de ganhar o dinheiro na construção. Quem é ENERGl? Fornecedora de material de

energia e etc e assim a gente vai, então vamos olhar para isso. E outra coisa, nós estamos

vivendo um ano eleitoreiro novamente, o que acena o governo federal e o governo estadual as

respeitos dessas obras, estão loucos para incluir essas obras no PAC para que? Para render

mais...

Sr. (7)

- Professor, 30 segundos.

Sr. Breno

- Pois não. Nós conclamamos e acreditamos que o IBAMA possa discutir isso com nós aqui no

local, isso é o que nós esperamos. Agora acreditamos muito na questão do Ministério Público

como foi dito aqui, muito bem dito pelo Jânio César. As nossas últimas esperanças são vocês,

IBAMA e Ministério Público. Obrigado.

Sr. (?)

- Só manifestação. Bom gente, concluímos por enquanto as perguntas orais. Foram 10. Vamos

reiniciar de novo as perguntas por escrito.

Dra. Moara Giasson





- Primeira pergunta do senhor Evilásio Resende Monteiro, de Nascimento."- Essa é uma região

de muito babaçu, como vão ficar as quebradeiras de coco?" Uma segunda pergunta, "- Como

vão ficar os funcionários que trabalham com carteira assinada nas propriedades que vão ser

atingidas?"

Sra.(?)

- Com relação as quebradeira de coco babaçu, eu não sei se o município tem a lei do babaçu

livre, mas se tem a lei do babaçu livre, para cada babaçu retirado vão ter que ser três

plantados, colocados no local. Mas de todo modo esse grupo é um grupo considerado uma

população tradicional e como população tradicional ela é protegida pelo decreto 6.040. Desse

modo o tratamento dessa população tem que ser muito especial, não só em termos de nova

área para moradia se for o caso, como também nova área de produção. Com relação aos

empregados de fazenda que tem carteira assinada o que se costuma fazer é o seguinte, no

momento da identificação, da pesquisa socioeconomica eles serão identificados e ai vai ter

que seravaliado o tempo deles de trabalho enfim, vai ter que servisto, inclusive, a composição

daquela propriedade se uma vez realocada eles vão junto com a propriedade. Caso eles não

sirvam para essa propriedade, eles vão ter que ser reparados pelo, digamos, pelo tempo

perdido, o tempo que eles ficam sem o emprego, sem o trabalho. Eé um público que na

maioria das vezes, acaba sendo um público de assentamento entendeu? Porque uma das

características do empreendimento hidroelétrico e um pouco a regularização fundiária,

algumas pessoas que não tem acesso a terra, nesse processo de reparação elas acabam tendo

acesso a terra.

Dra. Moara Giasson

- Uma última pergunta do senhor Evilásio,"- Érealmente necessário fazer esta usina, uma vez

que vai produzir baixa potência?" Peço ao representante do projeto para fazer a resposta.

Sra. (...)

- Eu pediria que o engenheiro Fernando esclarecesse.

Sr. Fernando

- Bom, o projeto foi desenvolvido sobre demanda do Ministério das Minas e Energia, que faz

um planejamento atualizado ano-a-ano, porque o Brasil precisa de energia para continuar
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crescendo. Então essas obras já estavam incluídas no planejamento do ano passado, tiveram

que ser postergadas por causa da demora de licenciamento, e todas essas postergações tem

gerado a implantação de termo-elétrica, inclusive termo-elétrica carvão. Então na demanda

que precisa para haver desenvolvimento no país essas usinas tem sido planejadas e

implementadas. Estão aqui porque os empreendedores, os proponentes no momento

acreditam que ela seja viável do ponto de vista técnico, econômico e ambiental, mas sobre

uma demanda do Ministério de Minas e Energia que se enquadra no planejamento geral do

país.

Sra. (...)

- Fernando?

Sr. Fernando

- Desculpa pessoal, queria fazer uma retificação na verdade não foi demora no processo de

licenciamento. Os estudos apresentados inicialmente, o IBAMA não aceitou porque entendeu

que não estavam completos e eles foram reapresentados. O IBAMA fez a análise seguinte e

disse que eles estavam prontos para vir a discussão com vocês.

Sra. (...)

- Eu acho que seria interessante você explicar um pouquinho sobre o impacto das termo-

elétricas, porque eu não sei se são todos aqui que sabem que as termo-elétricas gases do

efeito estufa.

Sr. Fernando

- Do ponto de vista de geração de energia, a hidrelétrica é sabidamente uma das mais limpas e

o Brasil ainda tem potencial para crescer e ainda tem países no mundo que não tem essa

oportunidade e tem que partir para energias mais poluidoras. Como a Paula falou a termo-

elétrica poluí o ar e liberas gases para o efeito estufa e se for a disel, se for a petróleo depende

ainda de importação, se for a carvão o impacto é maior ainda.

Dra. Moara Giasson

- Senhor Evilázio Rezende Monteiro, o próximo são duas perguntas... A mesma pergunta que

duas pessoas fizeram Rejane Erika do bairro Serra Negra e Vander Kleber. "- Quanto tempo

leva para construir a barragem e quando terá início?"





Sra. (...)

- Bom, a segunda pergunta eu já posso esclarecer que nós não sabemos quando é que vai ser

o inicio da construção das barragens, porque ainda não foi dada a licença prévia, LP pelo

IBAMA, e nem a licença de instalaçao.So depois que dar essas duas licenças é que vai se iniciar

a construção da barragem. Agora sobre o tempo o Fernando poderia esclarecer o tempo de

construção das barragens.

Sr. Fernando

- A barragem de Castelhano está prevista para ser executada em cerca de três anos. Então

evidentemente isso é um planejamento que pode ser revisto pelo empreendedor que ganhar o

leilão e sobre tudo pelo construtor, ai vai depender da estratégia de obra de cada um deles,

mas não costuma reduzir muito isso. A ANEL quando faz o leilão ela determina quando que o

empreendimento tem que começar a fornecer energia para o sistema integrado brasileiro e

existem multas pesadas para o atraso.

Dra. Moara Giasson

- Senhora Rejane Erika e senhor Vander Kleber ficou esclarecido? Próxima então de Paulo

Roberto da Silva, professor e Evanildo da Silva Costa de Riacho dos Negros. "- Porque não se

estuda uma possibilidade de colocar em funcionamento todas as turbinas da barragem de Boa

Esperança afim de gerar mais energia?"

Sra. (?)

- Pediria para o doutor Robson esclarecer.

Sr. Robson

- Mais todas as máquinas operam, operam 100% principalmente no horário de ponta, não

existe... Nós temos 237 megawatts lá que é Full Time, é o tempo todo, tá ok?

Dra. Moara Giasson

- Próxima então de Conceição, dona Maria Teixeira Soares de Palmeirais, Daniele leal, Marina

Francine Soares, Heranildes e Marilucia Salse Monteiro de Palmeirais."- Se o posicionamento

da população vai influenciar diretamente na construção da hidroelétrica e de que forma?"
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Srta (?)

- Da parte do IBAMA, a audiência pública é o momento da manifestação da população aqui ao

vivo, vamos dizer assim. Mas de qualquer forma o IBAMA recebe a manifestação por escrito de

qualquer cidadão ou organização não governamental, ou da prefeitura, ou dos órgãos

paradeiros. Então essas manifestações tanto aqui da audiência, quando as que são

encaminhadas pelo IBAMA, elas são levadas em consideração no processo de li licenciamento.

Claro que não existe algum tipo de plebiscito, ou de votação de baixo assinado claro que não

existe nenhum tipo de plebiscito ou de votação ou de abaixo assinado para construir ou não a

hidroelétrica, nossa legislação não prevê isso e o que o IBAMA está fazendo uma avaliação da

parte de viabilidade ambiental, e se os impactos que estão sendo projetados eles tem

capacidades de serem minimizados pela empresa, a ponto de fazer com que esse

empreendimento seja viável ambientalmente. Essa é a avaliação que a gente faz.

Dra. Moara Giasson

- Pergunto se os nomes que li antes se ficaram esclarecidos com a resposta? As próximas

então. Zélia da Cruz Souza, do bairro Bacuri, Ozandi soares da roda de Castelhano, Antônio

Alves da Silva de Palmeirais e Rosa Maria dos Santos leal de Bacuri também. Opa tem mais

uma, ai desculpa. Juntei muitas perguntas, na verdade é só Zélia da Cruz de Souza, Ozandi e

Antônio Alves da Silvai "- Além da energia elétrica eu gostaria de saber se vai trazer outro

benefício para os moradores, para nós?"

Sra. (?)

- Olha, eu vou colocar alguns dos benefícios que nós acreditamos que a implantação dessa

usina vai trazer aqui prós moradores de Palmeirais. Primeiro benefício seria dinamização, né,

aceleração da economia aqui em Palmeirais. O segundo, os programas de melhoria da infra-

estrutura afetada poderão melhorar também a infra-estrutura geral aqui do Município e da

região; também o fortalecimento das unidades de educação e saúde; qualificação e

capacitação profissional; regularização fundiária, que a gente sabe que tem muita gente aqui

que não tem o documento da terra; geração de empregos diretos e indiretos; fortalecimento e

melhoria das atividades de turismo e lazer; possibilidade de criação de uma unidade de

conservação em uma região que atualmente é ameaçada pelos reflorestamentos de eucalipto,

e cana. Também, esses projetos... E a última finalmente, é a questão da energia, que já foi

colocada, nos acreditamos que o projeto vai trazer mais energia firme aqui pra toda região

nordeste, em particular para o Maranhão e o Piauí, e eu acho que uma coisa interessante de se





colocar, é que essas cinco usinas, junto com boa Esperança, vão ser capazes de fornecer o total

de energia que o Estado do Piauí precisa nesse momento, quer dizer, com essas cinco usinas e

mais Boa Esperança, fica suprida a energia necessária para que o Piauí tenha energia elétrica

atualmente.

Dra. Moara Giasson

- As próximas perguntas então... Professora Mariza Carvalho, de Palmeirais, "- A área urbana

afetada compreende o complexo de casas históricas de nossa cidade, o tratamento das

mesmas seria um empecilho da a vinda da hidrelétrica? Como fica a história da nossa gente?"

E uma outra semelhante que vou fazer em conjunto, do senhor Homério José Ribeiro de Sousa,

da Secretaria de Cultura, "- De acordo com pesquisas da PROJETEC, feita nesse município no

ano de 2009, será detectada algumas alterações no que diz respeito as nossas manifestações

culturais, como por exemplo, danças de roda, e religiosidade em geral". Ele pergunta se isso

vai acontecer se tem interferência nessas manifestações culturais com a construção da

barragem.

Sra. (?)

- É, eu pediria Arqueóloga Conceição respondesse a primeira pergunta, e a segunda pergunta,

a Socióloga Adelina

Sra. Conceição

- Éclaro que, todo patrimônio cultural, precisa ser estudado. Ele não pode ser perdido, sem

antes ser bem documentada, como a gente diz, salvo, né? Deve ter de ser feito o salvamento.

Toda documentação, toda é, e até existem casos, né, eu acho até que dito aqui hoje, de

transposição mesmo. Por exemplo, e igrejinha de São José. População quer que ela continue,

ou então que ela seja reconstruída num outro local, com as mesmas características, tá? E, o

patrimônio histórico que tem de mais importante também. Mas vão vir estudos das etapas

seguintes, pra complementar justamente o que foi feito só no Enia.

Dra. Moara Giasson

- Eu pergunto se o senhor Homério José Ribeiro de Sousa, e a Professora Mariza Carvalho se foi

esclarecida a dúvida, as dúvidas. Foram esclarecidas? As próximas então também são um bloco

de perguntas feitas pelo senhor Enofre Teixeira Filho, Daniel Rodrigues Nunes, Vandinei





Kleber, e Francisco Alves Alex Soares. "- É, quantos empregos serão gerados em Palmeirais?

Quais são os cursos profissionalizantes oferecidos para trabalhar na barragem? É, tem vagas

para engenheiro agrônomo? Os moradores dos municípios atingidos, tem algum prioridade

nos empregos?"

Sra.(?)

- Pediria que a socióloga doutora Naire o doutor Fernando esclarecessem. Primeiro a quantos

empregos.

Sra. Nair

- Número de emprego... Coloca ali, por favor... Número de empregos previstos são 750

pessoas contratadas no período de pico da obra e 2300 emprego indiretos. Conforme eu falei

anteriormente, tem um programa que é de capacitação profissional da mão-de-obra e dos

fornecedores. Os fornecedores as pessoas que tem serviços, comércios, aqui no município e

irão atender a construção do empreendimento e esse programa é previsto para ocorrer em

parceria com a prefeitura e com o sistema SEBRAE, SENAI e SENAC.

Sra.(?)

- Ele perguntou também se tem alguma prioridade para as pessoas aqui do município.

Sra. Nair

- A prioridade é sempre dada para os moradores do município, agora em termos de data nós

não temos nenhuma previsão.

Dra. Moara Giasson

- Pergunto ao senhor Enofre Teixeira Filho, Daniel Rodrigues, Vandnei Kleber, e Francisco Alex

se foi esclarecida, se foram esclarecidas as dúvidas? Aqui a gente encerra o bloco de 20

questionamentos por escritos e vamos chamar a pergunta... Perdão foram 10

questionamentos só, vou continuar os questionamentos por escrito. A gente se confundiu com

ao microfone. A senhora Adriana Teixeira proprietária de terreno, moradora do povoado

Vitória, "- Gostaria de saber, se mesmo a maioria dos habitantes se opuserem se o IBAMA

liberará a licença e a barragem será construída. Não há possibilidade de fazer um plebiscito

antes de se fazer o empreendimento de tão grande porte?" Adriana eu acho que já respondi

essa pergunta. Que a legislação ambiental brasileira não prevê esse tipo de plebiscito, abaixo

assinado e que o IBAMA faz a análise em cima de estudo de impacto ambiental, levando





também em consideração as manifestações que são encaminhadas ao órgão e as que são

feitas na audiência pública.

- A próxima é do senhor Evandro Luís da Silva, de Castelhano."- Senhores, sabemos da história

do IBAMA em relação a esses estudos como no caso de Balbina, próximo a Manaus. Bom isso

foi na década de 80, mas é o caso de Algodões, esse é bem recente, então porque não se

apresenta um estudo voltado para a geração de energia utilizando-se de outras fontes?" Bom,

eu então respondo as duas primeiras. Balbina realmente não teve licenciamento ambiental se

tivesse também seria do órgão estadual de meio ambiente, não seria competência do IBAMA,

e a barragem de Algodões também, eu não sei em que ano foi construído, o licenciamento ele

é recente e no caso seria do órgão estadual de meio ambiente a gente não tem como se

manifestar sobre esse processo. O IBAMA só licencia projetos que atingem dois ou mais

estados, ou em plataforma continental, sempre que são projetos de impacto nacional e a

gente não pode se manifestar sobre os projetos licenciados pelos órgãos estaduais. Ai eu passo

a palavra para responder sobre outras fontes de energia elétrica.

Sra.(?)

- Eu pediria que o engenheiro Fernando esclarecesse.

Sr. Fernando

- Bom, em relação a algodões, talvez valha a pena comentar, Algodões é um açude pequeno

né, que não tem o mesmo rigor construtivo de uma barragem para a geração de energia.

Existem normas muito rígidas para construir barragens de aproveitamento energético e é um

investimento muito pesado para que o empreendedor corra riscos de qualquer ruptura, de

qualquer dano ajudante né, abaixo da barragem. Com relação a outras fontes de energia, o

governo brasileiro tem promovido e tem incentivado o uso de energia eólica, aqui mesmo na

foz do Parnaíba existe uma estação implantada em operação e o nordeste é extremamente

rico em velocidade de ventos. Ainda é uma energia mais cara que a hidroelétrica, então dentro

daquele planejamento que eu citei que o governo faz, ele prioriza os que têm mais benefícios,

tem opções mais baratas então ainda hoje esses empreendimentos se enquadram na relação

benefício custo que é estudada né, mas mesmo assim o governo tem incentivado. Existem

leilões de energia eólica, então são empreendimento que estão em andamento e são

complementares né. Na época de seca, de rio, em que as vazões são mais baixas e, portanto a

geração é menor é a época em que os ventos são mais fortes, então não é uma energia firma

como o Calil comentou, energia hidroelétrica é uma energia que o ciclo de água natural





garante que ela está sempre disponível, a eólica depende de força de ventos, então ela não

pode ser garantida, você não pode montar um sistema dependente de uma energia que pode

parar. Para o vendo, para a hélice, para a geração, então ela é uma energia tida como

complementar. Energia solar também é uma alternativa só que ainda é muito mais cara, cerca

de 10 a 15 vezes mais cara que a energia hidroelétrica e só recentemente os países ricos tem

incentivado esse tipo de empreendimento, mas porque tem disponibilidade e por vontade

política de diversificar a matriz geração. O Brasil já é bastante limpa e a hidroelétrica disponível

com menos impacto ou com menos custo no caso.

Dra. Moara Giasson

- Senhor Evandro Lúis da Silva foi esclarecido? Eu pergunto ao Antônio Nilton Pereira da Silva

se também foi esclarecida a pergunta dele, a pergunta... É, primeiro ele lamenta pelo IBAMA

na existência de projetos ultrapassados só porque são economicamente viáveis, mas ele

pergunta se essa forma de geração de energia é realmente limpa. Senhor Fernando já

esclareceu sobre várias formas de geração de energia né. E sobre a insistência... Lamenta pelo

IBAMA na insistência, na verdade o IBAMA é o órgão licenciador, o IBAMA avalia o impacto

ambiental dos empreendimentos, quem promove esses empreendimentos é o Ministério de

Minas e Energia do nosso país. Senhor Nildemar Pereira da Silva, de Breginho ou Beijinho, "-

Senhores, por que o IBAMA atua proibindo e punindo o cidadão de cortar uma árvore para uso

em construção de seu benefício e libera a destruição em massa de um meio natural como este

que se está discutindo e aprovando?" Bom, senhor Nildemar Pereira da Silva, o IBAMA ele

segue a legislação ambiental brasileira, então assim como um cidadão quando precisa de

madeira, de cortar madeira para construir alguma coisa, ele tem que solicitar uma autorização

ao IBAMA, uma grande projeto também. Quando vai interferir no meio ambiente conforme eu

falei na apresentação lá no início, qualquer projeto que vá causar prejuízo ambiental, ele tem

que passar pelo licenciamento ambiental. E o objetivo do licenciamento ambiental não é só

aprovar, só colocar um carimbo, o IBAMA avalia as ações de minimização desses impactos são

suficientes para que o meio ambiente consiga suportar esses impactos. Então no caso de

grandes desmatamentos, existem compensações de plantio de árvores para compensar essas

áreas desmatadas, existem programas ambientais de conservação da flora que são exigidos...

Da fauna e da flora também que são exigidos pelo IBAMA. Também ressaltar que não está

aprovando ou desaprovando nada nessa audiência, que é um momento de informar a

população sobre os impactos e recolher as manifestações de vocês. Senhor Nildemar ficou

esclarecido?





- A próxima é do senhor Antônio Márcio da Silva, de Castelhano, ele é servidor público, "-

Senhores o IBAMA só descreve a fauna e flora ou ele interfere em ações dessa natureza? Sefor

o caso, por que não se revitalizar o que a natureza levou anos para construir como tal?" Pelo

que eu entendi, não é o IBAMA que faz os estudos ambientais, o IBAMA diz como esses

estudos tem que ser feitos e a empresa de consultoria contratada pelos proponentes do

projeto é que fazem os estudos. O IBAMA avalia esses estudos. Sobre a revitalização é

competência de uma outra diretoria do IBAMA, mas a gente pode responder que o IBAMA

apoia qualquer ação de revitalização dos nossos rios, que estão a maioria deles com suas

margens já degradadas pelo desmatamento, pela utilização irregular da área de preservação

permanente e o IBAMA apoia sim todas as ações de revitalização, inclusive promove essas

ações em parceria com os órgãos estaduais de meio ambiente.

Sra. Paula Guedes

- Senhor Antônio ficou ainda com alguma dúvida? A próxima do senhor Faruk Morais Aragão

do Ministério Público Estadual: "Como se dará o barramento das águas associado à redução

dos refúgios para reprodução, as barreiras aos movimentos migratórios dos cardumes, bem

assim, a redução dos níveis de oxigênio dissolvido? Haverá alguma medida mitigadora quanto

à pergunta acima? O empreendimento possui algum projeto de recuperação da fauna

ictiológica? Ecomo se dará o movimento migratório dos cardumes?". Eu peço, por favor, que o

doutor Rodrigo De Filippo esclareça ao senhor Faruk.

Dr. Rodrigo De Filippo

- Boa noite. Eu vou reforçar a posição de que não haverá o problema da desoxigenação das

águas. Issoaconteceu em alguns reservatórios, principalmente Balbina que foi um reservatório

exemplar de grande impacto ambiental. Por que lá naquela região, naquela época, a

construção da usina não previu o desmatamento prévio. Aqui haverá o desmatamento prévio

e isto já está determinado pelo programa de limpeza e desmatamento da área inundada.

Então, com relação a esse problema da qualidade da água, da desoxigenação, não haverá

riscos. Com relação aos peixes. Nós temos um rio, o rio Parnaíba tem algumas espécies que

são adaptadas ao ambiente de água mais parada, assim como ele tem várias espécies

exclusivas de área de... Exclusivas de ambiente de água corrente, isso é comum, essas espécies

existem em todos os rios. Nós temos dois tipos de peixes de água corrente: os que fazem uma

migração muito longa, que são principalmente os grandes migradores, os bagres, que são

peixes importantíssimos, e temos peixes de migração mais curta, do tipo piau, curimatã, então,

esses peixes podem aproveitar os afluentes como áreas de reprodução. Existe um programa





chamado Programa de Monitoramento da Conservação da Ictiofauna que prevê uma serie...

Um estudo bastante detalhado dessa ictiofauna, dos peixes da região, para que se faça um

programa, uma conservação mais real. Não se pode fazer, por exemplo, simplesmente uma

escada de peixe. Por quê? O peixe simplesmente sobe as escadas. Recentemente, se não me

engano, em 2006, a escada de peixe de Canoas 1 e 2 no rio Paranapanema foi fechada pela

Justiça por pressão dos pescadores do reservatório de baixo que viam os seus peixes subirem e

não mais voltarem. Essa é uma realidade que a comunidade científica já percebeu, já existem

relatórios, trabalhos científicos publicados sobre esse assunto, então, não basta simplesmente

construir uma escada de peixe. No reservatório haverá o crescimento das espécies que são

mais adaptadas ao ambiente lacustre, ao ambiente de água parada, como, por exemplo,

alguns pequenos bagres, o cará, o lambari, e também a corvina que é um peixe de importância

comercial e também o tucunaré que já foi introduzido na bacia. Nos tributários poderão migrar

os peixes de migração curta e do tipo... Alguns piaus, ou curimatã, porém, como resolver o

problema dos grandes migradores? Esse é um grande desafio, que não é só daqui, é de todo o

Brasil, de todos os rios brasileiros, tá? Uma coisa importante que a gente tem que fazer:

conservar os tributários antes de qualquer coisa. Não adianta a gente destruir a mata ciliar dos

tributários, não adianta pescar fora é... Durante a época do defeso e não adianta também

jogar bomba.

Sra. Paula Guedes

- Concluindo, por favor.

Dr. Rodrigo De Filippo

- Como já foi dito em outra reunião, em outra audiência pública em que um pescador

denunciou o uso de bombas. Então, portanto é necessário fazer um estudo bastante longo que

durante a construção da barragem isso será possível fazer, detectar exatamente os locais de

reprodução de cada espécie e com isso traçar um programa, uma meta específica para a

conservação desses bichos. Não há uma solução simples para esse problema.

Sra. Paula Guedes

- Obrigada, Rodrigo. Agora sobre a relocação. Eu vou fazer, são três perguntas, da Ana Célia de

Freitas Lima, Francisco Ferdinan Ferreira e Irisneide Viana. "Durante ou até mesmo antes da

construção da hidrelétrica a população atingida diretamente já estará estabelecida em seus

devidos lugares?". Do Francisco: "Se já tem algum lugar definido para abrigar as pessoas e para





onde irão essas pessoas atingidas? Se o Governo Federal tem algum lugar adequado para a

população de Palmeirais?".

Dra. Nair

- Bem, todo processo de reparação e relocação da população atingida ele tem que estar

finalizado antes... No final da construção, antes da emissão da licença de operação e com a

licença de operação o empreendedor tem autorização para fazer o enchimento do

reservatório, e também se esse processo estiver pendente o IBAMA não dá a licença de

operação. Então, durante o período das obras esse processo tem que estar finalizado. Qual a

outra? Ah! O local. O local é como eu falei anteriormente, quando for feito o cadastro

fundiário e a pesquisa sócio-econômica, simultaneamente terá que ser feito uma identificação

de possíveis locais para relocação dessa população, o empreendedor deverá apresentar

algumas alternativas e discutir com as comunidades, enfim, discutir com o grupo de população

atingida para ver o aceite, a adequação ou não dessas alternativas e se elas não forem aceitas,

buscar outras alternativas. Na verdade o local para relocação dessa população tem que ser

fruto de uma discussão coletiva e participativa.

Sra. Paula Guedes

- Obrigada, Nair. Eu pergunto a Ana Cléia, Francisco Ferdinan e Irisneide Viana, se ficou

esclarecida a dúvida? Então, agora sim a gente fecha o bloco de vinte questionamentos por

escrito e passa aos do microfone.

Sr. Romildo Mafra

- Flávio Teixeira de Abreu Júnior, Ministério Público Estadual.

Sr. Flávio Teixeira

- Muito boa noite. Eu queria primeiro... Três perguntas admitindo que a barragem possa ser

construída. Primeiro; doutora Mohara, né? Me parece, com todo o respeito e aos

empreendedores também, beirar ao absurdo a gente admitir represas no rio Parnaíba sem

eclusas. Dizer, doutor, que vai ser feita depois, a gente o exemplo de Boa Esperança, nunca vai.

Sr. Flávio Teixeira





- Segundo; sobre a questão dos peixes eu queria, eu, lógico, eu sou apenas Promotor de

Justiça, mas eu não tinha... Onde a gente vê, onde a gente briga na questão das barragens é

que pode ser que a escada não seja a solução total, mas que ela é necessária, é. Eu queria que

o senhor me respondesse sobre isso, o biólogo. Terceiro; vocês estão utilizando, me perdoem

se eu estou falando equivocadamente, vocês usam sempre a questão de "áreas afetadas".

Afetado vai ser todo o município de Palmeirais. Por que vocês não utilizam o termo

"inundados"?

Sr. Flávio Teixeira

- Eu acho que... Se for adequado mesmo, mas que façam essa correção porque evita muita

confusão das pessoas. Outra coisa,de acordo com o relatório, o estudo das cinco barragens foi

feito em 72, há quarenta anos. Eu acho que foi o Zé Luis já perguntou sobre isso, o Tome,

sobre a eficiência, o doutor Engenheiro, será que com a tecnologia que a gente tem hoje, será

que não seria possível reduzir ao mínimo o número dessas barragens com a tecnologia que a

gente tem hoje? Por que esse estudo foi feito há quarenta anos, né? Eu queria, é só uma

curiosidade também. Eeu queria, apesar das palavras bondosas do Jânio, explicar uma coisa: o

papel do Ministério Público. O Ministério Público ele defende a sociedade, como todos vocês

sabem, a sociedade como um todo. Eo que é que vai acontecer com as barragens, nesse caso

de Palmeirais? O Governo vai ter que provar para nós do MP, para nós do Ministério Público

que essas barragens elas são ambientalmente, economicamente e socialmente viáveis; depois

disso o Governo vai ter que provar para a gente que essa importância social seria

preponderante para o Piauí ou se ela é menor do que para a comunidade de Palmeirais, só

assim é que o MP não vai poder agir. E finalmente, provar a importância social, provar que o

interesse social daqui de Palmeirais supera o interesse social do Piauí, lembre-se que eu estou

falando considerando as outras variáveis, vai depender de vocês, vai depender da gente

procurar de todas as maneiras possíveis mostrar que: olha, a barragem é importante, ninguém

pode negar, mas para nós ela não é tão importante, e mesmo assim ela passa a ser menos

importante para o Piauí. O prejuízo que nós vamos ter aqui vai ser maior do que o benefício

que o Piauí terá com a produção de energia.

Sr. Flávio Teixeira

- Eu dou só um exemplo, doutora Conceição, se a gente conseguir por pesquisa e tudo mostrar

que tem um sítio arqueológico aqui que não pode ser removido e que é extremamente





importante, a gente consegue barrar a construção da barragem, mas são tantas variáveis e aí é

que a população vai fazer. Eu não sou mais Promotor de Palmeirais, sou Promotor de Picos, o

Ministério Público tem outros promotores, mas eu continuo a disposição de Palmeirais na hora

que for preciso. Muito obrigado!

Sra. Paula Guedes

- Bem, então eu pediria que o Rodrigo esclarecesse ao doutor Flávio sobre a escada de peixes,

né, e sobre os outros mecanismos de transposição que não necessariamente são escada de

peixe.

Dr. Rodrigo De Filippo

- Bom, sobre a escada de peixe, primeiro um dos problemas da escada de peixe é justamente a

seletividade, nem todos os peixes sobem, depende muito do projeto que cada escada tem e

ela nem sempre ela abrange todas as características dos peixes. Por exemplo, o bagre passa

por baixo, o curimatã salta. Então, as escadas elas dificilmente tem um desenho que permita

todo mundo subir facilmente. Algumas experiências ocorreram, por exemplo, em Tocantins na

escada de Lajeado existem resultados, somente 5% das espécies subiram. Em Itaipu foi

construído um canal que era utilizado para competições de canoagem etc, também foi

aproveitado esse canal para fazer uma escada, esse peixe que passou a morar dentro da

escada porque era muito fácil, vinham os peixinhos lá e ele ficava só abocanhando. Então, é

um problema muito sério. Agora, o pior de todos os problemas é que o peixe simplesmente

sobe e ele não volta porque ele uma vez entrando no reservatório ele vai procurar um rio e vai

para a cabeceira do reservatório, quando chega lá ele se reproduz, no momento de descer,

porque os nossos peixes descem, ele para quando vê a represa porque a água remansou, ele

não acompanha mais a corrente, o fluxo, o pequeno fluxo, então ele fica cabeceira do

reservatório, ele não desce. Não existe nenhum registro de peixe descendo escada de peixe,

no Brasil não existe e onde elas foram inventadas, no Canadá e nos Estados Unidos, foi para o

salmão que reproduz e morre.

Sra. Paula Guedes

- Rodrigo, fala um pouco dos outros mecanismos de transposição que nós estamos...

Dr. Rodrigo De Filippo





- Existem outras possibilidades. Uma possibilidade que está sendo estudada, está sendo

discutida, seria a mobilização da população para fazer transporte manual de peixe, selecionar

essas populações, essa é uma idéia interessante porque ela permite misturar a genética dos

peixes, mantém uma continuidade da população. Existem várias outras possibilidades, além

desse... O estudo de repovoamento que é outra coisa que tem que se pensar com cautela

porque a gente pode inserir determinadas quantidades de peixe desde que muito bem

estudado, não é simplesmente soltar alevino lá porque senão os peixes, os carnívoros de água

doce vão comer os alevinos. Existe esse mecanismo de transposição manual, ele é interessante

porque pode mobilizar a população, mobilizar os pescadores e mais ainda, a gente tem que

conservar determinadas áreas do remanso, a vegetação, o paliteiro que tanto todo mundo

critica, é importante para a manutenção e sobrevivência dos alevinos, dos jovens porque o

paliteiro protege os peixes, os pequenos peixes dos seus predadores. Esse é um assunto que a

gente pode discutir mais detalhadamente, estarei à disposição porque nós podemos falar meia

hora sobre ele.

Sra. Paula Guedes

- Eu apenas gostaria de esclarecer ao doutor Flávio que, assim, o estudo de outros mecanismos

de transposição está previsto na etapa do PBA e nós queremos construir isso junto com a

população e com os pescadores para que ele seja o mais eficiente possível e não se construa

uma obra enorme, caríssima e que não tenha nenhuma eficiência. Agora, sobre as outras

questões: "É um estudo que foi feito há 40 anos". Oestudo não foi feito há 40 anos, o que o

doutor Kalil disse é que os primeiros estudos começaram a ser feito há 60 anos, mas o último

inventário hidrelétrico aqui da bacia do rio Parnaíba, do qual eu inclusive participei, ele foi

feito entre 2001 e 2002, e aprovado pela ANEEL em 2003, e o estudo de viabilidade da

engenharia foi feito depois disso. Sobre as áreas afetadas, quando nós falamos assim em

"áreas afetadas" na verdade nós estamos nos referindo às áreas diretamente afetadas.

Existem também as áreas indiretamente afetadas, que o senhor está se referindo, mas para

facilitar até a compreensão da população quando nós falamos "áreas afetadas" nós estamos

nos referindo às áreas diretamente afetadas.

Dra. Nair

- Paula, deixa eu dar uma explicação sobre essa questão entre afetada, inundada e atingida.

Vocês perceberam que eu falo o tempo todo em atingido, né? Por quê? Esse conceito de

atingido isso aí foi uma conquista dos movimentos sociais ao longo da década de 80 e 90, mais

especificamente movimentos de atingidos por barragem, por quê? Por que quando se fala em





área inundada se cai exatamente em como não se deseja que uma hidrelétrica seja instalada,

ou seja, considerando unicamente o território inundado e quem está lá. Quando se fala de

atingido, eu estou reconhecendo que naquele território inundado existem pessoas que não

vivem lá, mas que deles dependem, entendeu? Então, é por isso que eu sempre falo, eu não

falo nem afetado nem inundado, eu falo sempre atingido, por quê? O atingido ele pode ser

alguém que não vive na área que foi inundada, então isso já é um avanço para se reconhecer

essa condição, antes era só a condição de territorialidade, era só o território que importava, se

estava inundado ou não, hoje em dia são as relações que estão em cima daquele território.

Sra. Paula Guedes

- Além disso, também quando nós falamos das áreas diretamente afetadas não são

necessariamente áreas inundadas, que existe também a área da APP que é uma área onde as

residências vão desapropriadas, né? Então, essa área também é considerada diretamente

afetada, mas não será inundada.

Sr. Romildo Mafra

- Doutor, mais esclarecimento? Sim, pode usar o microfone.

Sr. Flávio Teixeira

- Só para esclarecer, doutora Paula, que eu tirei essa informação do relatório, que diz aqui:

"Em 1972" - ou seja, há quase 40 anos - "um estudo da Eletrobrás verificou que era

economicamente vantajoso o aproveitamento do rio Parnaíba e nele a construção de cinco

usinas". Eu só falei isso.

Sra. Paula Guedes

- Não, esse foi o primeiro...

Sra. Paula Guedes

- Esse foi o primeiro estudo, depois vieram outros. Eu vou pedir que o doutor Fernando

explique aí para o senhor os outros estudos. Esse foi um primeiro estudo.

Dr. Fernando





- A evolução da tecnologia ela está presente em todos os passos, né? Eé sabido que o Brasil é

exportar de tecnologia hidrelétrica, as empreiteiras brasileiras constróem no Canadá, nos

Estados Unidos, na África, na Ásia, na China, então é uma tecnologia que o Brasil domina. Com

relação aos estudos, desde 1950 que já no Brasil todo já se vem estudando hidrelétricas, né? E

a primeira fase, esses estudos que foram amadurecendo, que geraram a construção de Boa

Esperança são mais antigos. Mas em 2003 é feito o chamado inventário hidrelétrico, é um

estudo que na metodologia do Ministério das Minas e Energia estabelece a divisão de queda

de como vamos aproveitar esse rio para geração de energia elétrica. Isso foi revisado em 2003,

a luz da tecnologia disponível no estudo e em 2005 dos oito eixos que esse estudo de

inventário identificou como viáveis foram aprovados, foram estudados em mais detalhe, que é

o posso seguinte, chamado estudos de viabilidade, técnica, econômica e ambiental, foram

estudados os cinco empreendimentos mais viáveis sob esses três aspectos. Então, não estão

sendo incluídos nos cinco aqui um aproveitamento no Balsas, o Poti também na época de

inventário já se identificou que não era possível porque ele tem pouca vazão, né, e outros dois

(00:22:06) de Ribeiro Gonçalves, que são empreendimentos de menor viabilidade. Então, esses

cinco são os que continuaram apresentando viabilidade técnica, econômica e ambiental, já a

luz dos estudos de 2005, embora tenha se iniciado lá atrás.

Sr. Romildo Mafra

- Está ok! Bom, senhor Josuel da Silva Santos, MST. O próximo é o senhor Francisco Camilo

Carvalho Lima, queira se aproximar.

Sr. Josuel da Silva

- Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de fazer um comentário sobre a seguinte questão.

Dentre as perguntas que foram feita em relação aos reparos, quando é que o atingido vai

saber para onde ele vai e em que condições ele vai? E a resposta que a gente ouviu até agora

foi a seguinte, essa resposta a gente vai ter até o término da construção da barragem. Então,

eu creio que aí é uma questão muito complicada, porque o que a gente tem visto na prática,

pessoal, é o seguinte, que as barragens são feitas e o grande problema das barragens feitas

nesse Brasil é que a questão das indenizações elas demoram a acontecer e quando elas

acontecem, e quando elas acontecem, boa parte da população atingida fica de fora das

indenizações. Isso é um dado concreto. Então, na hora de fazer é tudo bonitinho no papel, vai

ser feito tudo, mas a gente sabe que na prática não é assim que acontece. E nós devemos ser

contra a barragem e nós temos uma tarefa aqui: se a gente não conseguir impedir que ela seja

feita, no mínimo antes que ela inicie, o IBAMA tem essa tarefa, o Estado tem essa tarefa, o





Ministério Público, de dizer para nós para onde é que a gente vai? Aonde é que a gente vai

ficar? Eem que condições nós vamos ficar? Emais, quem é que vai arcar com os custos que

até agora ninguém falou, quando você Estado, o Estado é uma coisa grande. Si, quem é que vai

fazer as casas? Existe previsão orçamentária para isso? Eu pergunto. Aí é uma pergunta que eu

gostaria de fazer, porque vocês fizeram todo o levantamento, mas me interessa saber, por

exemplo, qual vai ser o custo do remanejamento dessas famílias ou isso não existe ainda? Uma

outra que eu gostaria de fazer. O Brasilé um dos países que paga energia mais cara do mundo,

a questão é: com essas hidrelétricas vai ser dado incentivo pelo menos a população atingida?

Vamos passar uns dez anos sem pagar energia ou o assalto ao nosso bolso vai continuar do

mesmo jeito?

Dra. Nair

- Bem, eu vou tentar aqui lembrar de tudo o que o senhor falou. Primeiro, o senhor quer saber

quando, o senhor diz que eu... Espera aí, vamos recapitular. O senhor quer saber quando que...

(Gritos e vaias)

Dra. Nair

- Quando vocês acabarem eu falo. O senhor quer saber quando que vai ser indenizado, né? O

senhor falou que essa questão da indenização ela tem muitos desacertos em outros

empreendimentos, não é isso? O senhor tem toda a razão, de uns tempos para cá é que alguns

empreendimentos as situações estão ajustando em função da organização da sociedade, da

capacidade da sociedade dar visibilidade aos seus direitos sociais, então isso já não está tão

assim abandonado como foi nas décadas de 80 e no início de 90. Agora, eu falei o tempo todo

aqui que essa questão da reparação ela termina, esse processo ele tem que estar finalizado ao

final das obras, por quê? Por que senão o órgão ambiental não dá a licença de operação. A

licença de operação ela só é dada se você não tiver passivos, se você não tiver pendências.

Então, ela tem que terminar senão o órgão ambiental não dá a licença de operação, se o órgão

ambiental não der a licença de operação, o empreendedor tem prejuízo, que como o colega

Fernando falou, ele tem multas altíssimas se ele descumprir os prazos de gerar essa energia.

Então, essa é uma das garantias. A outra garantia, que eu também comentei aqui, é que uma

sociedade organizada ao perceber se alguma coisa nesse processo de participação e de

negociação não está sendo encaminhada de forma, digamos, criteriosa, é acionar os

movimentos sociais, o Ministério Público, e nós temos vários exemplos no setor elétrico de





empreendimentos que por conta da atuação da sociedade junto ao Ministério Público eles

sofreram alguns embargos temporários. Então, isso é histórico, está documentado. Com

relação a quem paga a conta, o senhor perguntou, é o empreendedor, não é o Estado. Esse

serviço é um serviço de concessão e é o empreendedor que vai pagar re-assentamento,

relocação, todo este programa ocorre por conta do empreendedor. Se tem, hoje, um

orçamento previsto, não, porque esse orçamento vai ser definido, primeiro, nós temos que

esperar para ver se este empreendimento vai receber a licença prévia, se o IBAMA vai dar essa

licença prévia. Segundo, vai ocorrer um leilão, esse leilão vai definir quem é o empreendedor,

aí esse empreendedor ele vai ter que chegar e tem que fazer o projeto básico ambiental, no

projeto básico ambiental tem lá o plano de atendimento a população atingida, que eu mostrei

aqui; quando ele fizer este plano, que para ele fazer esse plano ele vai ter que fazer cadastro

fundiário, pesquisa sócio-econômica, identificação de áreas disponíveis para relocação e re

assentamento, então quando ele fizer isso é que ele vai poder fazer o orçamento dele, aí ele

vai poder ver quanto é que vai custar relocar esta população, tratar desta população, reparar

este atingido, então nesse momento é que ele vai ter esse orçamento, que com certeza tem

que ser um orçamento, tudo tem que ser de domínio público, transparente, a pauta de

valores, os laudos de terra, isso é um direito que vocês têm.

Sra. Paula Guedes

- Sobre a energia ser uma das mais caras do mundo. Eu pediria para o Engenheiro Fernando

responder. Ese ela vai ficar mais barata depois da construção da usina.

Dr. Fernando

- O que a gente está lidando aqui é com a geração de energia, essa geração é que fica a cargo

de quem for o empreendedor, de quem ganhar o leilão. Essa energia é distribuída no sistema

integrado que a Eletrobrás controla e a distribuição, o preço da conta que a gente paga em

casa, o consumidor final, isso é atribuição dos órgãos, das concessionárias regionais de

distribuição de energia, então no caso do Piauíé a CEPISA que é responsável pela qualidade da

energia que vocês recebem e o preço não é ela que fixa, existem critérios muito bem

estabelecidos e as alterações de tarifa tem que ser aprovadas pela ANEEL, a ANEEL é a Agência

Reguladora do Governo Federal que autoriza qualquer modificação de tarifa. Eu acho que cabe

esclarecer também com relação à previsão de custos. Os estudos que estão aprovados na

ANEEL em 2003, inventário, já fizeram uma estimativa de toda essa conta ambiental, então

esse custo faz parte do empreendedor e ele sabe que ele tem que arcar com isso quando ele

entra no leilão.





Sr. Romildo Mafra

- Francisco Camilo Carvalho Lima. Vereador e Secretário de Agricultura.

Sr. Francisco Camilo

- Boa noite a todos e a todas. Nós já percebemos aqui desde o início que a população, a

maioria absoluta da população não concorda com essa barragem no Castelhano. Imagine

vocês se as informações que chegaram até aqui tivessem sido assim, eu notei elas assim um

pouco espatifadas. Vamos supor, se o Corrente, Cachoeira do Corrente vai ser prejudicada, a

Penicilina, que já fica um pouco mais alta, né, Zezinho? Tu que conhece lá aquela região, a

Igreja de São José, se você percebe que do Corrente, do Tibungo para chegar na Igreja de São

José é alto e começa a baixar novamente, se chegar na Igreja de São José consequentemente

nós não vamos ter mais Fórum, nem hospital, nem avenida, não é isso? Nós vamos trazer

conseqüências mais sérias para o município de Palmeirais nas adjacências de Castelhano, de

Riacho dos Negros, pegando porções, pegando saco, pegando morros, pegando Espírito Santo,

pegando Estiva, e outra cabeceira e as outras comunidades adjacentes. Então, eu queria

depositar aqui a minha confiança ao Ministério Público e ao IBAMA como órgão licenciador,

mas gostaria de junto com a população, se, usando o se da equipe técnica, né, que nós vamos

tirar esse "se" do meio para não, com fé em Deus, e eu gostaria de, se, fazer um

acompanhamento da Secretaria de Agricultura do Município que seja na época eu ou não o

secretário acompanhando passo a passo com os agricultores familiares, primeiro. Segundo, eu

gostaria de que respondesse de que forma, onde vai ser, a população não vai querer ir para

qualquer lugar que não tenha o espaço físico ou o tipo de atividade adequada, uma

propriedade com a atividade adequada da agricultura familiar, primeiro. Segundo, da mesma

forma da população vai ser as nossas palmeiras, vamos falar de palmeiras que traz o nome de

Palmeirais por conta das nossas palmeiras. Nós vamos permitir que se derrube os nossos

maiores palmeirais do município de Palmeirais?

Sr. Francisco Camilo

- Está aí a resposta da população, como também o IBAMA já pediu, né, que em cima dessa

audiência pública está sendo feito o levantamento, né, está sendo feito o levantamento da

aptidão ou da adesão da população. Está aí a resposta nítida, pública e notória. Eeu gostaria

também, só finalizando aqui...

Sr. Romildo Mafra





- O senhor tem trinta segundos.

Sr. Francisco Camilo

- Trinta segundos. Só finalizando aqui, pedir que tenha mais audiência pública para esclarecer

ainda mais a questão das áreas atingidas porque na realidade se for ver direito aqui, aqui nós

temos o rio Parnaíba, só para situar o pessoal de fora aqui, nós temos o riacho (00:33:55) que

corta Palmeirais bem no meio, como o rio Poti corta Teresina, se tiver uma represa e subir o

nível da água do rio Parnaíba, vai comer a parte baixa de Palmeirais inteira, uma banda e a

outra banda o (00:34:09) come. Muito obrigado.

Sra. Paula Guedes

- Eu pediria que, por favor, fosse colocada novamente a imagem de Palmeirais ali, da área

afetada de Palmeirais. Pediria que a Adelina esclarecesse para o senhor Francisco, né, a rua ali,

aquela primeira rua que é a Avenida Getúlio Vargas que vai ser afetada e um pouco além dela,

a ali a área do Riacho (00:34:43).

Sr. (?)

- Ok! Atenção pessoal, atenção para essa nota de utilidade pública. O senhor Ronaldo Jucá

perdeu a carteira com todos os documentos e pede a pessoa que encontrar ou que já

encontrou que, por favor, entregue aqui a mesa que será gratificado. Trata-se do senhor

Ronaldo Jucá. Obrigado.

Sra. Adelina

- Bom, conforme foi citado, né, então toda essa parte baixa aqui será de fato atingida, será

alagada, né, juntamente com a área de preservação permanente e também do riacho

(00:35:36). Está aqui a área prevista de ser alagada.

Sra. Paula Guedes

- Fernando, você poderia esclarecer de novo a questão da inundação, que ele questionou se o

riacho (00:35:53) com a... Inundação pela barragem ele pode afetar toda a cidade.

Dr. Fernando





- Não, esse estudo foi feito em cima de um levantamento aerofotogramétrico executado pelo

Instituto de (00:36:11) que eu citei anteriormente. Então, é um voo de 2002, 2003, que fez nas

áreas urbanas e nas áreas do eixo um levantamento, escalão para dois mil com curva de nível

de metro em metro. Isso por norma tem uma imprecisão de até meio metro. Então, todo esse

levantamento, as curvas que estão lançadas aqui, na hora que você vai para um detalhe numa

escala menor, pode ter no máximo meio metro. Isso está lançado aqui, o que vai avaliar vai

ficar dentro da área da (00:36:47). Nos estudos posteriores vai ser feito um cadastro e antes da

desapropriação é piquetiado todo o perímetro do reservatório identificando claramente onde

ele vai atingir. De posse dos dados que foram feitos nesse levantamento aerofotogramétrico é

que está sendo previsto e foi quantificada as áreas inundadas.

Sra. Paula Guedes

- Eu pediria também que a doutora Nair fizesse o esclarecimento sobre, ele falou de um novo

local, se vai ter condições.

Dra. Nair

- Bem, como eu falei, o novo local para relocação dessa população atingida ele vai ser

identificado no mesmo momento que for feito o cadastro fundiário e a pesquisa socio

economica, por quê? A gente precisa conhecer bem essa população, hoje não se conhece essa

população, precisa se conhecer caso a caso para poder entender quantos são os produtores da

agricultura familiar, quantos são os extrativistas, quantos são aqueles que desejariam no caso

só vender a sua propriedade e ir buscar, ir comprar por conta própria uma outra. Então, a

gente precisa também avaliar o grau de vulnerabilidade dessa população atingida, quem

precisa de acompanhamento especial. Então, somente nesse momento é que será identificada

essa área e discutido com a comunidade, o que está se propondo aqui é um processo

participativo.

Sr. Romildo Mafra

- Senhor Genésio da Costa Nunes. Comunidade (00:38:24).

Sr. Genésio da Costa

- Boa noite a todos e a todas. Inicialmente eu queria inclusive discordar do estudo aqui que foi

colocado a questão da área de inundação da cidade, né? Quando se coloca que está ali no

mapa que será inundada apenas a Avenida Getúlio Vargas, a Rua Getúlio Vargas, a próxima rua

que é a Avenida Gonçalves Soares fica mais baixa do que a Getúlio Vargas e essa com certeza





será afetada também. Agora, eu gostaria aqui de discordar do biólogo com relação à questão

dos peixes, dos peixes. Há a necessidade, sim, de se garantir, eu acho que o IBAMA não pode

licenciar esse empreendimento sem que esteja prevista as medidas mitigadoras para

compensar a questão da piracema, da questão da reprodução dos peixes, essa história de dizer

que o peixe apenas sobe, não desce, isso é balela, gente! É balela! O peixe sobe e desce, a

gente é acostumado em lago, é acostumado em rio, o peixe normalmente nas enchentes ele

sobe para as lagoas e quando está no final ele desde novamente, desde novamente, essa é

uma forma de reprodução. Há necessidade de se garantir nesse estudo ambiental que só

será... Só permitir a licença se estiver prevista as medidas de compensar eu os peixes possam

realmente se reproduzir. Outra questão é a questão das matas ciliares, nós sabemos que há a

necessidade de recomposição, grande parte dessas matas ciliadas, principalmente do rio

Parnaíba e dos seus afluentes estão degradadas, e há a necessidade de que esse estudo

também compense isso aí para que seja recomposta essas matas ciliares. Então, eu pediria,

perguntaria que o biólogo em base em que estudo está colocado? Outra questão que ele

colocou aqui, o seguinte, que está sendo reintroduzido, eu está sendo introduzido aqui na

bacia o tucunaré, todos nós sabemos que o tucunaré é um predador que preda todos os

outros peixes, a introdução do tucunaré em nossa bacia, com certeza nenhum dos outros

peixes vai permanecer.

Sra. Paula Guedes

- Então, para responder a primeira e a última questão do senhor Genésio eu pediria que o

Rodrigo, por favor, esclarecesse e na seqüência a Daniela Guedes.

Dr. Rodrigo De Filippo

- Primeiramente sobre o tucunaré, infelizmente, ele já foi introduzido, ele já foi identificada a

presença do tucunaré na bacia. Sobre os peixes entrarem na lagoa e depois voltarem para o

rio, isso é fato, é verdadeiro, porque a onda, a lagoa é invadida pelo rio temporariamente, e

eles aproveitam esse contato e fazem a migração para o rio, e é justamente nessa época desse

contato com a lagoa que os pequenos alevinos, os pequenos peixes, juvenis também entram

na lagoa porque lá é uma área de crescimento deles, então, eles crescem na lagoa, na próxima,

cheia seguinte eles voltam. É completamente diferente de uma escada de peixe. A escada de

peixe ela visa, o objetivo dela seria facilitar que o peixe saia debaixo do pé da barragem para

dentro do reservatório, só que no momento que ele vai lá para cima e ele segue o reservatório

e vai até o final dele, depois que ele está lá em cima, ele não volta para dentro do reservatório

porque o reservatório é meio lago, é uma coisa meio... Uma água mais parada e eles nem





sempre migram e isso já foi mostrado em vários outros reservatórios do Brasil e já está certo,

todo mundo, os cientistas hoje são é... Aceitam essa situação de que a escada de peixe não é a

situação adequada para o problema da migração dos peixes. Isto é um estudo que tem que ser

feito com muito mais detalhe, com muito mais segurança para tomar uma decisão complexa,

não é uma decisão simples.

Sra. Paula Guedes

- Rodrigo, ele falou...

Dr. Rodrigo De Filippo

- Nós podemos conversar mais tarde sobre isso.

Sra. Paula Guedes

- Rodrigo, ele falou sobre as medidas de compensação, ele queria saber um pouco das medidas

dos programas.

Dr. Rodrigo De Filippo

- Sobre a... O senhor mencionou a vegetação, vegetação ciliar. Existe um programa de

vegetação ciliar que está sendo toda a faixa de cem metros, que a nossa colega aqui que é

Botânica, ela pode explicar melhor, tá? Existe um conjunto de medidas que vão ser estudadas

para justamente, essa que é a proposta, um conjunto de medidas que serão estudadas para

manter a comunidade de peixes do rio Parnaíba, não dá para tomar uma medida só e a escada

de peixe pode prejudicar o Castelhano porque os peixes vão subir e depois não vão descer,

eles vão parar lá em cima em Ribeiro Gonçalves, mas não vão descer. Sobre a parte de

vegetação eu acho que a colega pode explicar melhor. Podemos conversar mais tarde.

Sra. Daniela Guedes

- Então, como medida de compensação será realizado um programa de composição e manejo

da vegetação. Então, esse programa ele vai fazer o plantio compensatório tanto na APP do

reservatório como em fragmentos remanescentes. Então, o senhor falou que tem várias áreas

alteradas, né, e que elas... Esse programa ele também vai contemplar essas áreas

remanescentes, além da APP do reservatório. Então, o que é essa APP do reservatório? Só para

esclarecer. É uma área em torno do reservatório que tem extensão de até... Éde cem metros

na área rural e de trinta metros na área urbana. Qual é a função dessa APP? Garantir a

manutenção da biodiversidade regional, é uma delas, incentivar o plantio por meio de





programa de educação ambiental, então, incentivar programas ambientais, realizar programas

ambientais que também faça esse plantio, né? Reduzir o processo de erosão no entorno do

reservatório e serve também como obstáculos para agentes que alteram a qualidade da água,

além da manutenção da própria mata ciliare abrigo e proteção para a fauna local. Então, além,

só respondendo a sua pergunta, além da área de APP também será recomposta, será alvo do

plantio compensatório os fragmentos de vegetação no entorno do reservatório.

Sr. Romildo Mafra

- Tudo ok? Bom, a próxima. Benedita de Souza, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Benedita

de Souza.

Sra. Bendita de Souza

- Em primeiro lugar eu quero dar boa noite a todos e a todas aqui presente. Eu vou dizer, eu

não vim fazer pergunta, eu vim fazer uma crítica ao IBAMA, sabe por quê? Por que criaram

uma Lei onde ninguém, os trabalhadores rurais não podiam brocar na beira dos riachos vinte e

cinco metros em quadro para poder tirar a sustentação dos seus filhos, de sua família porque

estava destruindo a mata, porque estava destruindo, acabando com a água, que nós ia morrer

todo mundo seco, então tinha que permanecer fazendo dessa maneira e eu fico encabulada

como é que o IBAMA não permite a pessoa brocar vinte e cinco metros em quadro para

plantar o arroz, o milho, o feijão, a macaxeira para dar sustentação a seus filhos e permite

assinar uma licitação para matar milhões e milhões de árvores, onde não dá sustentação a

maioria das pessoas humildes, mas sim trazer recurso para quem já tem. Isso é um absurdo!

Para que criaram essa Lei? Então, as leis só é criada e posto em prática para os mais humildes?

E cadê as pessoas que tem condição, que tem que permitir para eles e os pobres, não? Eu

lembro muito bem que o doutor Flávio no ano de 2002, aqui no município de Palmeirais, junto

numa conferência da Câmara de Vereador discutimos as necessidades que tinham os

trabalhadores e as trabalhadoras rurais, onde não seria proibido a pessoa brocar a sua roça

porque mesmo o programa do Governo, como a doutora falou, se criar essa barragem vai ter

programa para dar sustentação a essas famílias, eu quero dizer para a senhora e os senhores

doutores, que esse programa do Governo não dá sustentação família porque sessenta e dois

reais, cento e vinte reais não dá para sustentar uma família nem cinco dias, imagine um ano!

Sra. Bendita de Souza





- Eu quero dizer para os senhores que esses programas, um caderno só dos nossos filhos custa

vinte e três reais, trinta e três reais, enquanto a metade desses recursos desses programas não

dá e nós, mesmo assim, doutora e doutores, brocando o chão, plantando arroz, plantando

milho, plantando feijão, plantando o algodão, plantando tudo e ainda mais com o programa do

Governo não dá ainda para sustentar e dar boa vida para a nossa família. Minha preocupação

eu quero dizer para o IBAMA, que quando a gente quer que a lei da paz, a lei docrime não seja

permanecido, então não assine essa licitação para construir essa barragem. Porque se vocês

assinarem essa licitação, vocês estão dando apoio a matar, a criar crime, porque vocês vão

deixar os pequenos fazer a mesma coisa. Quando a gente quer que a gente um andar limpo, a

gente lava a roupa da gente primeiro para poder dizer para os outros nãoandar sujo.

Sr. Romildo Mafra

- Está bom, senhora. Olha o tempo.

Sra. Bendita de Souza

- Eoutra coisa, quando vocês começa a falar, quando vocês começa a falar, vocês falam o que

vocês quiserem que precisa a gente ouvir, quando a gente é para falar a verdade para vocês,

vocês marcam o tempo, vocês diz o tempo, e o tempo aqui vocês tem um tempo para falar,

para ouvir, para dizer e vocês deve ter um tempo suficiente para ouvir porque é ouvindo nós

que vocês tem a possibilidade de criar uma barragem no município de Palmeirais. E quero

dizer para vocês que vocês estão se preocupando somente por dinheiro, vocês não estão

preocupados com o bem-estar dessas famílias, não. Que mesmo vocês pegando mil e poucas

famílias, colocando num lugar, eles não vai ter tempo suficiente de reconstruir imediatamente

tudo o que ele tinha construído, como na comunidade do Riacho dos Negros e outros mais.

Por isso vocês pensam nas famílias (00:50:30).

Sr. Romildo Mafra

- Outros querem falar também, outros querem falar também.

Sra. Bendita de Souza

- Muito obrigado!

Sr. Romildo Mafra





- Obrigado! Obrigado! Obrigado!

Sra. Bendita de Souza

- Evocês têm que ouvir a gente porque senão não vai.

Sr. Romildo Mafra

- Está bem. Está ok! Obrigado, senhora.

Sra. Daniela Guedes

- Só respondendo à senhora Benedita sobre a questão da proibição do desmatamento na área

de preservação permanente, nos vinte e cinco metros, a senhora está corretíssima. Não é o

IBAMA que fez a Lei, a Lei é feita pelos nossos Deputados Federais e o IBAMA é o órgão

responsável por fazer executar essa Lei. Então, é o IBAMA, sim, o órgão responsável por

fiscalizar, mas essa legislação existe, ela está no nosso Código Florestal e também nas

resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente e o IBAMA é o responsável por fiscalizar e

fazer com que se cumpra essa legislação, junto com o Ministério Público, né, junto com outros

órgãos do Governo. Sobre permitir, então, grandes empreendedores e não o pequeno

proprietário, na legislação existe as exceções. Então, as exceções que são previstas para

interferir em área de preservação permanente são aqueles projetos de utilidade pública, e a

geração de energia elétrica é um projeto considerado de utilidade pública, só por isso que o

IBAMA pode, então, avaliar esses impactos e verificar se esse ambiente tem condições de

suportar esses impactos. E por isso que a gente está licenciando. Então, não é ilegal, existe a

previsão legal para interferência em áreas de preservação permanente para projetos de

utilidade pública, por exemplo, a construção de uma ponte, de uma estrada, de um porto,

como é que vai construir um porto, um pontão, sem interferir na área de preservação

permanente, né? Então, para esses casos existe a exceção, a Lei ela não existe para plantio de

roça, apenas para frutíferas.

Sr. Romildo Mafra

- Bom, a manifestação da senhora será registrada, não tem problema. Luis Antônio Teixeira

Veloso. Senhor Luis Antônio Teixeira Veloso. Palmeirais.

Sr. Luis Antônio Teixeira

- Boa noite. Os meus cumprimentos, doutor Romildo, e a toda essa platéia. Luis Antônio, sou

natural aqui de Palmeirais, nascido na Pedra de Luz, sou Engenheiro e... Pude conviver lá na





barragem de Boa Esperança onde acompanhei lá as obras quando estudante de Engenharia,

fui estagiário lá da Mendes Júnior, pude acompanhar quanto aquilo foi feito com seriedade e

com a preocupação de fazer bem feito. O Marechal Castelo Branco decidiu fazer a barragem

quando assumiu o seu governo em 64, em 1970 a barragem foi inaugurada. Agora, nós, mais

ou menos no mesmo período de seis anos, foi gerado aqui apenas o relatório de impacto

ambiental e que por mais, por quantas manifestações que se ouviu, que é um relatório cheio

de imperfeições. Espero que o IBAMA esteja verificando e que de fato essas imperfeições

sejam corrigidas para que se possa inclusive tomar uma decisão dando uma licença, se for o

caso, em cima de dados mais verdadeiros, como, por exemplo, dizendo que em Palmeirais só

há doze famílias, não é verdade, né? Émuito mais. Se lá a barragem sobe três metros, né, a

minha lá propriedade aqui em Palmeirais hoje pela manhã eu medi, o desnível sete metros e

meio, então vai lá vai ser totalmente inundado lá na minha área. Ecom certeza lá em nenhuma

cheia até hoje lá atingiu, nenhuma. Ecom essa barragem será atingida segundo essa medição,

com essa previsão aí de treze metros de aumento. Então, precisa de fato de esses dados,

sobretudo a parte de (00:55:41) precisa ser revista que ela está muito imprecisa, precisa ser

melhor vista. Então, a primeira colocação é essa da revisão nesse... Também o estudo não está

nos convencendo o aspecto, embora que isso aqui seja apenas de meio ambiente, mas, para

que serve a barragem? Primeiro, produção de energia, basicamente isso, ela não vai ter a

utilidade de proteger as populações, as regiões abaixo, né, as (00:56:20) da barragem paraque

não sofram os efeitos das enchentes, não tem esse efeito, então é só da produção da energia.

E mesmo com a produção da energia, que é muito importante, traz apenas trezentos e

sessenta e um mil reais de ganho para o município, que é muito pouco, o Riacho dos Negros

produz muito mais do que trezentos e sessenta mil reais por mês. Muito mais. Ou seja, uma

barragem com investimento desse enorme, então eu acho que o relatório precisa ser refeito

porque certamente vai trazer efeitos muito maiores do que isso, eu acho que sim. Então, o

relatório não está batendo com as coisas que de fato devem ser, com a realidade.

Sr. Romildo Mafra

- Luis, trinta segundos.

Sr. Luis Antônio Teixeira

- Pois não, deixa a gente ser mais objetivo aqui. Então, precisamos de fato de ver a

possibilidade dessa barragem também cuidar desse segundo aspecto que é regular as

enchentes, nos proteger contra, né? Outro aspecto também, quem vai, aí uma pergunta, quem

vai ser responsável para refazer a nossa principal estrada, estrada hoje asfaltada e que vai ser





inundada em várias partes? Quem vai fazer isso? Quem refaz? Quem vai ser responsável por

isso? Não sei bem aí, aqui não foi falado nisso. A navegação já foi tratada, seria basicamente

esses pontos que a gente gostaria de deixar. Muito obrigado.

Sr. Romildo Mafra

- Obrigado, senhor.

Sra. Paula Guedes

- Então, em primeiro lugar eu gostaria que a doutora Nair Palhano explicasse sobre essa

imprecisão que ele está questionando da população afetada, então explicar o cadastro que vai

ser feito, que agora foi feito uma estimativa e na próxima etapa vai ser feito um cadastro.

Sr. Romildo Mafra

- Reinaldo Feitosa é o próximo.

Dra. Nair

- Para essa etapa de elaboração dos estudos de impacto ambiental, a pesquisa socio

economica é o que a gente chama de pesquisa amostrai, a pesquisa amostrai ela tem uma

visão geral das áreas que vão ser inundadas a partir da definição da engenharia, então se tem

uma visão geral e aí se faz uma estimativa. E até onde eu sei, né, a Adelina percorreu várias

comunidades, inclusive foi auxiliada pelas pessoas das comunidades para poder ir

identificando e fazendo essa estimativa, então ela não é nesse momento uma pesquisa, ela

não apresenta números precisos, mas ela também não tinha o objetivo de apresentar números

precisos, os números precisos eles vão ser resultado do cadastro e da pesquisa econômica

censitária.

Sra. Paula Guedes

- A próxima questão que o senhor Luis Antônio levantou foi para que serve a barragem, ele

acha... Só para a energia, por que ela não regulariza enchentes? E também quem vai ser

responsável por refazer a estrada. Então, eu acho que o Fernando poderia responder as duas

questões.

Dr. Fernando

- Comparando com Boa Esperança, Boa Esperança tem essa função, além de gerar energia ela

também tem um volume espera para enchentes. Mas é como eu falei, lá é um lago seis vezes





maior do que esse e uma altura de cinqüenta e três metros. Então, o volume para fazer esse

efeito de controle de enchentes é enorme. Então, Boa Esperança são duzentos e tantos

quilômetros quadrados de área, né, para cada metro de volume de espera que ela deixa lá ele

segura duzentos e cinqüenta milhões de metros cúbicos de água. Aqui, com treze metros de

altura e um lago de setenta, para cada metro a gente estaria segurando setenta milhões de

metros cúbicos. Então, precisaria de uma oscilação de nível muito maior, o que compromete e

inunda muito mais gente, em toda a faixa de oscilação do volume que tem que receber a

enchente é a área que não podeser ocupada, né, porque no tempo de secaele está baixo, mas

ele enche imediatamente, não há prazo possível para remover a população. Com relação a

energia, a gente falou da compensação financeira, com relação aos benefícios, então são três,

a reforma fiscal, desculpa, é política fiscal, estabelece três aspectos que beneficiam o

município atingido. Ele, primeiro quadro que eu apresentei da compensação financeira, né,

entãoaquele valor de trezentos e sessenta mil reais porano, mas o município, além daquele, o

município que recebe a barragem e recebe a casa de força ele incorpora no valor agregado

aquele gráfico que o (01:01:16) apresentou, a produção dessa energia, então nesse quadro aí

em Castelhano o município de Palmeirais vai ter incrementado nocrédito de energia quase dez

milhões de reais por ano. Então, vai aumentar a participação dela, do município no rateio do

Estado, então, no total 25% de ICMS que é cobrado na conta de luz, daria em um ano trinta e

sete milhões; dos 25% que o Estado tem que retornar aos municípios através de onde vem, de

onde é gerado esses recursos, seria cerca de nove milhões que passa a pertencer a cota de

Palmeirais, então, aumenta a participação dele proporcional a isso. Outros Estados já tem leis

do chamado ICMS ecológico, onde eles definem já pela Constituição Estadual qual é a

aplicação também dessa parte do recurso, já em programas específicos ambientais. E um

terceiro recurso que aparece na construção é durante a obra, né, então o slide seguinte

mostra a estimativa que foi feita no estudo de viabilidade em 2005, evidentemente que na

hora que a empresa ganhar o leilão ela vaientrar com um valor diferente disso, né, mas ela vai

registrar na ANEEL quanto vai custar a obra e isso aqui evidentemente é negociado, a

empreiteira costuma negociar, embora a Lei de ICMS seja específica e obrigue esse ICMS ser

creditado ao município que contenha casa de força, que no caso é Palmeirais, a obra

normalmente a empreiteira negocia entre os dois municípios, né, então do lado do Maranhão

também. Então, isso geraria uma estimativa aqui no teto de cerca de dez milhões no total dos

três anos, né, seria talvez cerca de três milhões por ano e poderia ser rateado entre os dois

municípios e dependendo de negociações que a empreiteira costuma fazer com a prefeitura.

Sra. Paula Guedes





- A questão das estradas, Fernando.

Dr. Fernando

- Ah! Então, no mesmo princípio de reparação e dentro do direito que a Constituição garante

de acesso, nenhuma propriedade pode ficar isolada e assim como essa estrada estadual, né,

PI-140,130, todo o trecho que é inundado entra na conta, na tal conta ambiental que faz parte

do custo do empreendedor ressarcir, então o próprio empreendedor vai fazer as obras de

relocação de todas as estradas, sejam municipais, federais, estaduais, e de acesso a

propriedade, ninguém pode ficar sem acesso no mesmo nível, ou melhor do que o que ele

tinha antes, ao custo do empreendedor.

Sr. Romildo Mafra

- Seu Luis, está ok? Obrigado. Reinaldo Feitosa, comunidade carente.

Sr. Reinaldo Feitosa

- Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o doutor Romildo Mafra, tive a

oportunidade de receber uma doação de madeira na comunidade Corrente. Referente a

barragem, gostaria de falar o seguinte: por que essas cinco barragens que é para ser feita no

rio Parnaíba, por que a Boa Esperança ela está vendendo energia para outros estados e não

suprir as necessidades do Piauí? E outra coisa, essas barragens diz que é para suprir as

necessidades do Piauí, aí por isso que eu pergunto, né, vai suprir, sim, mas por que a Boa

Esperança não está suprindo as necessidades do nosso Estado? Outra coisa, eu gostaria de

saber também referente à comunidade ribeirinha que vai ser afetada, se vai ter algum

plebiscito, ou seja, uma votação por todo o município, ou só pelo pessoal afetado, o pessoal da

ribeirinha, ou se não vai ter nenhuma votação para a escolha da implantação dessa barragem?

Referente à comunidade Corrente, eu sou tesoureiro da comunidade, vai ser afetado o bem

mais precioso que nós temos no município que é um balneário corrente onde nós temos uma

cachoeira linda, que é, eu acho que é o principal balneário que tem do nosso município de

Palmeirais e vai ser afetado, o caso a nossa comunidade já estava planejando junto com os

políticos locais para a gente fazer um hotel, fazer um chalé, umas coisas lá, piscina natural,

mas o mais importante é a nossa cachoeira. E se for afetada essa cachoeira que é o bem mais

precioso que a gente tem, será que a comunidade vai receber alguma indenização, vai ter

algum incentivo para a gente continuar o turismo rural? Muito obrigado.

Sra. Paula Guedes





- Então, a primeira questão é: por que as cinco barragens não vão suprir as necessidades do

Piauí e também por que Boa Esperança não supre. Então, eu pediria que o Fernando explicasse

o porquê que elas não vão suprir e depois que o doutor Robson falasse sobre Boa Esperança.

Dr. Fernando

- Toda hidrelétrica que é feita no Brasil ela é obrigada a entregar energia no sistema nacional

integrado. Exceto sistemas isolados que não tenham linha de transmissão, no caso aqui a

gente viu que a linha de transmissão de Boa Esperança que alimenta Teresina passa a cerca de

quatorze quilômetros aqui, ou quatro quilômetros, então é o mais barato, é a linha de alta

tensão mais barata que tem é interligar isto ali, então, esta energia que é distribuída em alta

tensão no Brasil todo, sistema interligado, e essa energia ela vai para onde a rede puxar a

carga, né? Então, se toda carga está atendida aqui, a CEPISA tem subestações de menor tensão

que estão conectadas nessa rede e ela pega essa energia e distribui para os usuários dela, o

que sobra no sistema fica disponível para carga e no sistema integrado é redistribuído. Então,

Boa Esperança está no mesmo sistema integrado.

Sr. Romildo Mafra

- O Fernando colocou muito bem, é que toda essa energia ele entra no Sistema Integrado

Nacional, então... Agora, no caso específico dessas cinco, tem uma coisa que o Fernando não

mencionou, é que na usina de Cachoeira (01:08:33) de Boa Esperança, aí sim, ela vai entrar

direto no meia nove, ou seja, direto na subestação da CEPISA e vai melhorar e muito a

qualidade da energia de toda essa região aqui do Piauí, até porque tem muita oscilação. Então,

vai haver uma melhora quando a usina de Cachoeira, concedida a licença, é claro, for

construída.

Sra. Paula Guedes

- Sobre a cachoeira do balneário Corrente.

Dra. Nair

- Bem, com relação à estrutura física do balneário enquanto uma estrutura de lazer, o

empreendedor ele é obrigado a recompor essa estrutura aonde... A comunidade Corrente ela

é toda atingida? Ela vai ser toda atingida a comunidade Corrente?

Sra. Paula Guedes

- Adelina, você poderia esclarecer se a comunidade Corrente vai ser... O riacho Corrente, né?





Dra. Nair

- Bem, se ela for toda atingida essa comunidade vai ser relocada para algum outro espaço com

a concordância dos seus integrantes e aí essa estrutura de lazer ela tem que ser recomposta.

Com relação a perda da cachoeira, é o que a gente chama, isso é uma perda, é um dano

imaterial, entendeu? Acomunidade vai ter que ser reparada por essa perda, agora isso é uma

reparação que é prevista, o dano imaterial existe uma reparação prevista por Lei. Agora, é uma

reparação que vai depender da negociação com o empreendedor, entre comunidade e

empreendedor, que com certeza a cachoeira ele não vai conseguir transferir nem refazer em

outro lugar, mas a perda, o dano pela perda ele existe e ele tem que ser reparado.

Sra. Paula Guedes

- Apenas um esclarecimento. O riacho Corrente ele vai ser afetado só um trechinho na foz aqui

do Parnaíba, deve ser cerca de duzentos, trezentos metros.

Dra. Nair

- Torcer para a cachoeira não está incluída.

Sra. Daniela Guedes

- Só para esclarecer a respeito do plebiscito, eu já havia informado antes que a legislação

ambiental não prevê esse tipo de consulta, como plebiscito, abaixo-assinado, esse tipo de

consulta sendo decisiva. O que o IBAMA faz é essa audiência pública, também dentro do

processo de licenciamento para discutir os estudos ambientais, mas todo e qualquer tipo de

manifesto pode ser encaminhado ao IBAMA, ou protocolado aqui na audiência com a nossa

equipe que está aqui, ou encaminhado aos escritórios do IBAMA aqui no Piauí e também no

Maranhão, quando for o caso, ou encaminhados diretamente a Brasília, isso vai ser levado em

consideração na elaboração do nosso parecer técnico final. É, mas, enfim, como a colega Alice

está lembrando aqui, como a proposição desses projetos de usinas hidrelétricas é do

Ministério de Minas e Energia, esse tipo de encaminhamento também pode ser encaminhado,

pode ser feito diretamente ao Ministério de Minas e Energia.

Sr. Romildo Mafra

- Lembrando também que vocês têm quinze dias, a partir de hoje, para fazer qualquer

manifestação por escrito, ou sugestões, ou críticas ao IBAMA, a partir dessa audiência vocês





têm quinze dias para encaminhar qualquer documento. Bom, vamos ouvir agora Francisco

Guedes, que é o nosso Presidente da EMATER aqui no Piauí.

Sr. Francisco Guedes

- Boa noite. Eu estive hoje meio-dia com o Governador Wellington Dias, e falei que vinha para

cá e relembrei a ele de uma visita que nós fomos há um mês atrás ao Paraná, por outras razões

da área da agricultura, mas lá nós tivemos um encontro com o Presidente da Itaipu Binacional,

viu, Romildo? O Samek. E ele nos levou a cidade de Cascavel, levou a um... Mostrou lá um re

assentamento de pessoas atingidas por barragem e lá no Paraná tem vários desses casos. Eele

dizia que para um re-assentamento a gente tem que fazer uma reparação, ou indenização,

muito superior ao valor da obra ou o valor do imóvel que a pessoa tinha lá porque além dos

bens imateriais tem toda uma história, ninguém quer sair da sua área, tem toda uma história

também. Então, a reparação que foi falada aqui que é só do valor da obra, a gente ainda tem

experiência no Brasil, de governo, dizendo que o valor desse imóvel, ou o valor da situação lá

tem que ser muito superior para você não transpor pessoas para outros locais com o mesmo

valor, ou dá as mesmas condições, tem que dá condições superiores porque se vai beneficiar

toda uma região com energia, para aquelas pessoas também tem que ser muito mais

beneficiado porque elas não queriam sair daquele local. Então, essa foi o entendimento lá do

Presidente da Itaipu Binacional, o ex-deputado federal Samek, que o Governador reativou,

afirmou isso hoje e eu queria que o IBAMA colocasse isso no relatório como uma das

exigências dos condicionantes, o atendimento a essas medidas, sendo que, sendo... Porque

tem meeiros, tem posseiros, tem pessoas que vão ser atingidas e não moram lá, mas que eles

precisam ter as condições melhores do que estavam lá, senão não vale a pena. Obrigado.

Sr. Romildo Mafra

- É, eu acho que foi mais uma manifestação do Guedes e será registrado em ata e fazer parte

do processo. Bom, José Orlando de Souza. José Orlando de Souza.

Sr. José Orlando

- Boa noite a todos. Eu queria fazer aqui uma observação ao relatório. Sobre o nosso solo que

a gente mora, o relatório diz que o solo é improdutivo. Eu peço ao representante do IBAMA

que passe aí nessa beira de estrada ao dia olhando na beira de estrada o que é que tem, não é

terra adubada, não é terra arada, não, é pouca coisa que tem, mas é milho de qualidade, é
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arroz de qualidade, é muita coisa, passe devagar olhando, não é adubado, não! Ésó da terra o

adubo tirado, só da terra. Meu pai está bem aqui, muita gente do Riacho dos Negros, uma

tarefa de melancia, macaxeira, foi tirada quantas melancias? Mais de mil e quinhentas

melancias, sem adubo! Sem nada! Vocês querem ver? Agente vai lá para mostrar, pergunte ao

povo que está aqui e diz se é mentira minha ou se não é, para provar se essa terra é

improdutiva, né? Outra coisa que diz, se o IBAMA aprovar essa licença de construção dessa

barragem, eu só tenho a dizer a vocês:vocês estarão matando esse povoque será atingido.

Sr. José Orlando

- Matando por quê? Matando por quê? Uma pessoa que mora 90, 80 anos, nasceu, se criou,

criou seus filhos, seus netos e bisnetos nesse lugar, não tem indenização no mundo que pague

o que ele fez aqui, não tem!

Sr. José Orlando

- Outra coisa, matando por quê? Outro, nós aqui que moramos, que eu moro lá na Vitória,

uma área atingida, nós tiramos a nossa sobrevivência da agricultura familiar, da terra, se vocês

tirarem... Não vão pensando esse pessoal, pensando que vão tirar nós de lá e botar num lugar

melhor, que vão fazer isso e aquilo, olha, vocês estão vendo exemplo bem em Teresina da

ponte, lá é pouco gente e aqui que é mais do que isso vão fazer? Vão indenizar como

merecemos? Vão, não! Então, minha gente, eu peço: vamos ver, vão estar matando por isso,

né? E por muitas outras coisas, vão estar matando esse povo. E eu peço aqui a minha

pergunta: vocês dizem que vai criar muito emprego nessa construção de barragem, vai gerar

na construção, vai desmaiar a mata, será se é o povo que vai desmatar no machado? Será se

é? Vem é máquina, tem gente preparado aqui no município, que esse pessoal que vai ser

atingido todo mundo é preparado para operar essas máquinas, tem alguém preparado? Tem,

não! Épouco. Vai ter tempo para capacitar esse pessoal? Vai, não!

Sr. Romildo Mafra

- Orlando, por causa do tempo aí.

Sr. José Orlando





- Olha, eu pergunto: se depois dessa construção da barragem, você diz lá que vai gerar muito

emprego na construção, depois da construção que emprego esse povo pode ter? Que depois

que construir, acabou, não vai ter emprego, não!

Sr. José Orlando

- Viu? Eu quero saber que tipo de emprego que vai gerar para o povo sobreviver? Porque não

vai sobreviver, não, sem emprego.

Sr. Romildo Mafra

- Ok! Está bom! Obrigado.

Sra. Paula Guedes

- Sobre a questão das terras que o senhor José questionou, eu pediria que o Geólogo Emerson

fizesse um esclarecimento. E eu também gostaria de esclarecer que em momento nenhum foi

colocado improdutivo, foi colocado que de uma maneira geral tem baixa capacidade para

agricultura em larga escala e pastagem.

Sr. Emerson

- Bom, boa noite a todos. Na verdade tem um item específico no EIA que trata da... Que a

gente chama de pedologia, que são os tipos de solos que ocorrem na região e

consequentemente também trata da... Que a gente chama de aptidão agrícola, né? Quando

você lê no relatório que, em termos gerais, as terras da região elas não são muito propícias

para a agricultura, nós estamos falando em termos do município inteiro, inclusive na

apresentação foi destacado que nas margens do rio, até por conta da vazão e da enchente do

rio Parnaíba, essas terras, sim, são férteis, inclusive a maioria de vocês mora nessas regiões

marginais ao rio. Mas o relatório como um todo, são dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística, que classifica os solos da região, de maneira geral, como não muito

propícios para a agricultura, em especial a agricultura mecanizada. Mas realmente nas

margens, que é aonde o local que vocês moram, as terras são férteis, sim.

Sr. Romildo Mafra





- Está ok? Antônio José dos Santos. Ado emprego, que emprego vai gerar depois da barragem

construída.

Sra. Paula Guedes

- Do emprego, Nair, por favor.

Dra. Nair

- Eu estou o tempo todo aqui falando sério, eu gostaria que as pessoas também me

escutassem seriamente. Bem, com relação ao emprego, eu comentei aqui que tem programa

de capacitação da mão de obra previsto dentro dos programas ambientais. Esse programa vai

ser implementado, realizado antes do início das obras para poder dar prioridade a população

local. Programa de capacitação da mão de obra e dos fornecedores locais, que é comércio,

serviço, fora isso eu comentei, vocês devem lembrar, que alguns empreendedores ao chegar

na região eles se tornam um agente a mais no desenvolvimento regional e que já se tem

experiência bem sucedidas no Brasil do Programa de Capacitação Profissional Continuada, que

é um programa em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e com o Ministério

do Trabalho e Emprego, e as prefeituras locais, que fica o tempo todo ele oferece cursos de

capacitação para a população. A população dos municípios do Estado do Piauí e do Maranhão

elas têm uma característica muito forte que é a mobilidade, migra-se muito em torno de

oportunidades, buscando oportunidades de trabalho e isso é uma característica geral desses

dois Estados. Com o Programa de Capacitação Profissional Continuada instalado nessa região,

essa população não é que ela vai parar de migrar, ela tem uma tradição de mobilidade, mas ela

pode migrar tendo uma profissão, e todos nós sabemos que um migrante capacitado ele tem

muito mais condições de acesso ao mercado de trabalho do que um migrante desqualificado.

Então, é isso que eu tenho que falar.

Sr. Romildo Mafra

- Antônio Gilvan Alencar. Gilvano Alencar de Almeida. Alencar, realmente eu chamei primeiro,

você é o seguinte.

Sr. Antônio Gilvano

- Muito bem. Senhores e senhoras da mesa diretora, engenheiros, doutores, boa noite; boa

noite platéia. Para quem não me conhece, eu sou Pastor da Igreja Assembléia de Deus no

Riacho dos Negros, estou ali há uns dez anos, não sou dali, sou de Esperantina, mas eu gosto

do Riacho dos Negros, eu amo aquele lugar porque eu fui embora e me trouxeram de volta





para lá. Fui na minha terra há poucos dias e também fui a um lugar onde eu nasci e fiquei

também muito emocionado como você na terra de vocês, que vocês amam, ficam

emocionados quando passam uma temporada fora e voltam para ela. A minha pergunta é a

seguinte: o que impede a barragem de ser construída? O que vai impedir exatamente, o que

pode impedir a construção da barragem? Por que não tem uma Lei, né, não tem um... O

próprio IBAMA já se explicou que não tem nenhuma manifestação que possa evitar se houver

exatamente o ambiente próprio para a construção da barragem. Então, eu queria só apenas o

que pode impedira construção da barragem. Só isso. Muito obrigado.

Sra. Daniela Guedes

- Eu posso falar sobre o que pode impedir o IBAMA de licenciar a construção da barragem. O

IBAMA quando avalia o Estudo de Impacto Ambiental ele vai avaliar se esse ambiente local que

é composto tanto pelas pessoas quanto o meio físico que elas vivem, aí junta os peixes, a

qualidade da água, a vegetação, os animais, todo esse ambiente daqui tem condições de

suportar a implantação de um empreendimento como esse, claro, com as medidas que a

empresa propõe no Estudo de Impacto Ambiental. Então, o que o IBAMA faz é chamada

Avaliação de Impacto Ambiental, a gente vai avaliar se as medidas propostas pela empresa são

suficientes para minimizar os impactos a ponto de permitir o IBAMA dar a viabilidade

ambiental do empreendimento, isso falando dentro do processo de licenciamento ambiental,

claro que existem decisões políticas nas quais vocês podem influenciar, afinal de contas vocês

são eleitores, são cidadãos e tem todo o direito de se manifestar junto às esferas políticas que

tomam a decisão, como o Ministério de Minas e Energia, o nosso próprio Legislativo, enfim.

Sr. (?)

- Primeiro eu quero entregar aqui um documento, que é uma manifestação das comunidades

que se acham prejudicadas, ao IBAMA.

Sr. Romildo Mafra

- Recebido.

Sr. (?)

- Eu achava que nem deveria mais falar porque já falaram tudo o que tinha que ser falado. Mas

aqui tinha um representante do Governador, que eu não estou vendo mais aqui. Está aí, né?

Meu amigo Guedes, o Governador já veio aqui uma vez recomendar uma eleição de um

prefeito contra a vontade do povo e o povo derrotou o candidato dele. Então, estava na hora





do Governador mandar você aqui ou outro representante aqui para defender o povo, o povo

está precisando é de defesa!

Sr.(?)

- É isso que nós estamos querendo. O presente que o Governador deveria dar a essa

população era não permitir, não trabalhar para que essa barragem fosse construída. Doutores

do IBAMA, vou falar para doutores. Doutor Flávio, esse povo está angustiado agora, doutor,

porque ele está abandonado, não tem ninguém do lado deles, apareceram aqui alguns

vereadores que até ontem estavam escondidos. Cadê os deputados lá do Riacho dos Negros?

São dois, não tem nenhum aqui!

Sr. (?)

- Quando tiver a barragem vão fazer um iate e vão tomar uísque e vocês vão estar favelados

numa periferia duma cidade dessas aí. Esse é o futuro de vocês. Eu não vou me alongar muito,

não, porque já falaram tudo, eu só quero fazer um convite às comunidades que estão sendo

atingidas. Primeiro parabenizar essa comunidade vitoriosa do Riacho dos Negros, do

Castelhano, do Brejinho, da Vitória, todos, vocês já são vitoriosos. O pior covarde é o que não

luta e vocês já deram a prova de que não são covardes.

Sr. (?)

- Mas eu quero fazer um convite, que a gente assuma aqui um compromisso de não votar em

outubro em deputado que não defenda a gente! Quem não assumiu o compromisso da nossa

defesa, não vote, pelo amor de Deus! Estamos cansados de ser engano, inclusive por essas

pessoas que não são daqui, que não conhecem a gente, vem para cá de avião, fica no melhor

hotel, não conhece a nossa situação e ainda decide sobre a nossa vida, deveriam não... Quem

sabe o que a gente quer é a gente que mora aqui. Por que é que nunca veio telefonia celular?

Estamos com vinte anos lutando para ter um telefone celular e nunca veio. O nosso povo é

analfabeto porque nunca tivemos escola boa. O nosso povo quando quebra um pé tem que ir

para Teresina, morrer numa fila porque aqui nunca teve um hospital bom, agora que estamos

lutando para ter pelo menos atendimento básico. Se a gente não tem nada, não é por falta de





vontade nossa, não, é de discriminação pura e simples do poder econômico, do poder político

que só se lembram da gente no dia de pedirvoto. Então, concluindo. Porgentileza, não votem

em outubro em candidato que não nos defendam, ok? Obrigado!

Sr. Romildo Mafra

- Obrigado, professor! Bom, olha, eu quero primeiro aqui registrar que nós recebemos o

documento das comunidades Riacho dos Negros, Vitória, Castelhano, Brejinho, Riachinho,

Nascimento e vizinhança do Município de Palmeirais. Vem à presença de Vossa Senhoria

relatar falhas referente ao projeto, ou seja, pedindo ao IBAMA o cancelamento do projeto.

Esse documento será anexado no processo de licenciamento e será apreciado pelos técnicos

no momento da análise do projeto. Padre José Soares.

Padre José Soares

- Diz que tem direito a três minutos, né? Então, eu vou ser breve. Eu só quero... Eu não vou

fazer o discurso, mas eu quero fazer um apelo para que vocês não assinem um crime de um

terremoto dessas comunidades. Que é bonito para o Presidente da República quando manda

dinheiro para fora e esquece de uma Guerra Fria que nós temos e a Guerra Mundial de fome, e

é o que acontece em nosso país dia a dia. A gente não vê isso porque a imprensa não se

preocupa com a fome do povo e é o que vai acontecer com esse povo aqui do Riacho dos

Negros. Há poucos instantes, eu comecei desde o início, eu vi uma questão de uma foto de

duas casas que não valia nem o valor de um palito para tocar fogo nela, não adiantaria,

amostraram ela. Riacho dos Negros é uma comunidade... Eu tenho trinta dias aqui, talvez que

tenha político que não tenha feito o que eu já fiz, conheço casa por casa. Eu estou como Igreja

e estou como representante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje ele gritava a mesma coisa

dizendo: "Liberta esse povo do Egito da escravidão". E vocês estão com essa faixa aí, muitas

vezes não dão quase nem atenção, nunca. Eu observando dali, infelizmente, é desse jeito que

nós vivemos e convivemos. Agora, eu espero como cristão, vendo a imagem de Nosso Senhor

Jesus Cristo nas pessoas sofridas, né? Tem senhoras aí que elas estão lutando por Riacho dos

Negros porque as casas delas não foi com dinheiro dado de político, não, foi quebrando coco

babaçu para fazer as casas. Por isso que elas estão chorando, viu? Eu sei disso. A venda de

peixe, meus amigos, é muito grande. Digo para vocês. Esse povo aqui vive a maioria de

pescaria, eles, olha, não pode comprar um quilode carne, mas pode pescar e pode ter o feijão

e o arroz, muitos já diz que vai a plantação porque não tem fornecimento de nada, mas não





passar fome, estou de barriga cheia que eu já almocei na casa de quase todos e seus valores e

acolhida de pessoas humanas, né? Mas nós olhamos isso para que de maneira nenhuma deixe

o povo sofrer. Digo a vocês, que vocês é que estão com o poder da caneta na mão, com

certeza, e o horário está passando. É que vocês se assinar, vocês estão assinando a morte de

um inocente, um novo terremoto aqui no Riacho dos Negros porque vocês vão matar e

sepultar lá numa ilha. Muito obrigado.

Sr. Romildo Mafra

- Bom, o Padre fez a manifestação. Francisco Pereira de Abreu, Francisco Pereira de Abreu,

povoado Riacho dos Negros.

Sr. Francisco Pereira

- Boa noite, senhores. Boa noite, senhoras. Hoje, sete de março; amanhã, oito de março, eu

quero aproveitar a oportunidade para parabenizar as mulheres, já que amanhã é o Dia das

Mulheres.

Sr. Francisco Pereira

- Amanhã, para quem não sabe, eu vou completar 24 anos que moro na localidade Riacho dos

Negros e quero dizer para vocês que conheço o Riacho dos Negros, conheço a Vitória, conheço

o Castelhano, muito mais do que esses que passaram lá dizendo que são pesquisadores e nem

na nossa terra pisaram.

Sr. Francisco Pereira

- Quero dizer para vocês também que uma mulher falou aqui que tem local no Riacho dos

Negros que não vai ser inundado, isso não é verdade. Uma simples enchente do nosso riacho

já causa problema, imagine uma barragem do porte da que vai ser, iria ser construída, que não

vai porque nós não vamos deixar!

Sr. Francisco Pereira





- Olha, a questão do destino das pessoas do Riacho dos Negros, eu queria dizer para vocês que

eu já sei, certo? Falaram aqui que vão conversar se as pessoas querem ir uns para um lugar e

outros para outro, ou se querem ir para um mesmo local, eu conheço o Riacho dos Negros e

sei muito bem a decisão de todos. Eu vou responder por eles: eles querem ir para onde eles

estão porque lá é o lugar em que eles merecem estar.

Sr. Francisco Pereira

- Nós temos pés de laranja, pés de manga, quando é que nós vamos conseguir construir isso

novamente saindo da nossa localidade? A minha pergunta é em cima do que foi falado aqui.

Aqui foi colocado que a licença prévia, após concedida, irão a casa de todos nós para avaliar

nossos bens da forma mais correta possível, não foi isso? Todos que estão presente ouviram

isso. Foi ou não foi?

(Vozes em coro: - Foi!)

Sr. Francisco Pereira

- Pergunte aos cidadãos do Riacho dos Negros e vejam se eu vou mentir, certo? O ano

passado, o ano passado já passou algumas equipes, né, nas nossas casas perguntando qual era

os valores das nossas residências. Passou ou não passou?

Sr. Francisco Pereira

- Só que não passaram em todas as casas. Então, aonde é que está a verdade? A minha

pergunta é essa.

Sra. Paula Guedes

- Ele está dizendo o seguinte: após concedida a LP está se dizendo que irão na casa de cada um

para se fazer o cadastro, né? Ele diz que no ano passado passaram na casa de algumas

pessoas. Então, é isso que ele quer... Eu acho que caberia de novo explicar a história do

cadastro e da estimativa que foi feita, né? Sócio-econômica.

Dra. Nair





- Muito provavelmente as pessoas que passaram, e eu falei anteriormente, que nessa etapa

dos Estudos de Impacto Ambiental a pesquisa é uma pesquisa amostrai. Eeu expliquei que a

amostrai significa que não vai na casa de todo mundo, mas sim, visita as comunidades,

conversa com algumas pessoas, algumas liderança, e a partir daí faz uma estimativa que é a

estimativa que está nesse documento e que esse número não é um número real porque o

número ele só será possível quando for feito cadastro fundiário que vai em cada uma das

propriedades e a pesquisa sócio-econômica que fala com cada uma das famílias. Agora, o que

eu estranho é que alguém tenha perguntado valor de propriedade nesse momento porque

normalmente não ocorre, mas...

Sr. (?)

- Aproveitar para fazer uma colocação para vocês. Esse não é o primeiro empreendimento que

a gente vivência, então, precisa tomar muito cuidado com essas visitas que vocês recebem e

perguntam valor, perguntam se quer vender, perguntam... Nesse momento, como é de

domínio público, todo mundo sabe que estão sendo feitas as audiências públicas nesses

municípios dessas barragens, é muito comum aparecer gente querendo fazer especulação

imobiliária em cima; é muito comum gente passar informação que não é verdadeira; é muito

comum gente querer vender serviço ou facilidade para facilitar a vida de vocês quando na

verdade tudo isso são oportunistas e oportunidades que aparecem. O que está acontecendo

aqui, a gente pode não gostar de algumas coisas, pode gostar de outras, mas tudo isso tem um

compromisso de um Governo, tem o Ministério de Minas e Energia propondo, tem o

Ministério de Meio Ambiente avaliando se está correto ou não, se pode ser construído ou não,

e tem quatro empresas bastante sérias que tem mais de 50 anos de existência e estão vindo

aqui conversar abertamente com vocês. Então, quem for na casa de vocês dizendo: "Não,

vende agora" ou "Quanto custa?", tomem cuidado com essas coisas. Está ok? Obrigado. Todas

as pessoas que forem do nosso grupo, que forem procurar vocês têm que se identificar. Elas

têm que dizer quem elas são, e da onde elas são e que estão fazendo trabalho. Não existe

nenhum trabalho de avaliação, de pesquisa de preço, quanto custa a casa, quanto mede a

casa, nesse momento nenhum dos nossos técnicos faz isso, está autorizado a fazer isso. Isso só

vai ser autorizado a ser feito, e todos vão ser comunicadas, acompanhados pela prefeitura, se

o IBAMA liberar a licença. Eu tenho que usar a palavra "se" porque não existe um

empreendimento ainda, está ok?

Sr. Romildo Mafra





- Poncion Ferreira. Poncion Ferreira. Ele já falou por escrito, agora quer falar no microfone. Eu

não sei se está... Não está mais, não. Bom, as perguntas verbais já se exauriram, acabaram.

Vamos concluir agora as perguntas escritas. Faltam quantas? Cinco?

Sra. Daniela Guedes

- Senhor Paulo José Miranda Brito, da Fazenda Barra do Saco, empresário da área de

apicultura. Pergunta se a Barra do Saco vai ser atingida, pois ela fica em frente à Levada.

Sra. Paula Guedes

- Por favor, eu pediria que a Socióloga Adelina esclarecesse se a Barra do Saco vai ser atingida

em frente à Levada.

Sra. Adelina

- Vai, sim, vai ser afetada, tá?

Sra. Daniela Guedes

- Seguindo na mesma linha de perguntas. O senhor Antônio Ribeiro Moura da Fazenda Araçás:

"Gostaria de saber se a Fazenda Araçás no município de Panarama vai ser atingida ou não pelo

lago? Pois ela fica abaixo da Fazenda Levada do lado do Piauí. Sendo Araçás, Maranhão e

Levada, Piauí.

Sra. Adelina

- Araçás vai ser afetado também.

Sra. Daniela Guedes

- A próxima do senhor Bruno Araújo Arilo de Riachão: "Quantos metros o rio vai subir no

povoado Riachão?".

Sra. Adelina

- Olha, a questão dessa metragem, como já foi dito aqui, né, que vai ser... Quando chegar, tiver

um empreendedor, quando for conhecer a população, eles têm que ir lá e marcar na

propriedade para ver quanto é que a água vai subir. Num lugarvai ser mais, num outro vaiser

menos. Nesse momento o que se pode falar é que será afetado, que vai ser atingido, agora o

quanto, tem comunidade que dá para ver, né, que tem a referência da estrada, tem a





referência dos outros morros, como todas essas comunidades que nós colocamos. Agora, mas

há necessidade de ir lá e fazer a demarcação, que seria o Projeto Básico Ambiental.

Sra. Daniela Guedes

- Mais uma pergunta nessa mesma linha da senhora Lurdes Leal Ferreira da comunidade

Jussara: "Entre Palmeirais e Ribeirão tem um riacho, perto da comunidade Barreira, eu quero

saber se ele vai encher e pegar as terras?"

Sra. Adelina

- Bom, nessa região tem bastante riachos, né? Então, todos esses riachos de alguma forma eles

vão subir a água e tem região, assim, bastante alagadas. Éperto do Atoleiro?

Sra. Daniela Guedes

- Asenhora quer vir ao microfone para explicar? Não? Éperto da comunidade de Barreira.

Sra.(?)

- Do Barreirinho?

Sra. Daniela Guedes

- Não, é entre Palmeirais e Ribeirão, perto da comunidade Barreira. Ah, é no Maranhão.

Sra. Paula Guedes

- No Maranhão.

Sra.(?)

- É do Maranhão?

Sra. Paula Guedes

- É, édo Maranhão.

Sra. Daniela Guedes

- A senhora Lurdes Leal Ferreira se encontra? Ah, é a senhora mesmo?

Sra. Adelina





- Do Maranhão eu estou com a relação aqui, eu posso, se a senhora quiser vir falar comigo, a

gente vê as comunidades que vão ser afetadas, tá?

Sra. Daniela Guedes

- Pode ser, senhora Lurdes? Então, eu vou seguir. Tinha uma outra pergunta do senhor Bruno

Araújo Arilo que perguntou do Riachão. Ele perguntou também, diz que tem um projeto de

piscicultura em andamento, que está localizado a duzentos metros do rio Parnaíba no povoado

Riachão, quais os procedimentos que pode tomar em relação ao nível que o rio vai subir, a

qualidade da água, dentre outras questões. Sobre um projeto de piscicultura o senhor Bruno

Araújo Arilo pergunta quais os procedimentos que ele pode tomar em relação ao nível que o

rio vai subir, a qualidade da água, entre outras questões.

Sra. Paula Guedes

- Olha, sobre a qualidade da água eu pediria que o Rodrigo fizesse o esclarecimento. Sobre

quanto o rio vai subir eu acho que foi o que a Adelina colocou, cada caso é um caso, se o

senhor quiser nos procurar nós podemos tentar localizar aqui no mapa onde vai ser o seu

projeto de piscicultura para avaliar se ele vai ser afetado ou não.

Dr. Rodrigo De Filippo

- Bom, com relação à qualidade da água, talvez o senhor esteja preocupado em, numa fase

posterior, utilizar a água do reservatório para a abastecer os tanques. Se for esta a intenção, se

for este o objetivo da pergunta, certamente a qualidade da água não será muito diferente da

qualidade da água atual porque quem mandará na qualidade da água desses reservatórios

basicamente será a mesma usina de Boa Esperança. A qualidade da água será a mesma ao

longo de todo o rio Parnaíba, desde Boa Esperança até abaixo de Castelhano porque a vazão

principal vem de lá, então, a alteração como... Existe uma renovação muito rápida da água

nesses reservatórios todos que estão sendo projetados, ela não será alterada.

Sra. Daniela Guedes

- Senhor Bruno ficou esclarecida a questão? O senhor quer saber a altura que vai chegar a

água? Depois o senhor vai procurar a equipe para responder, ok! Senhor Antônio Luis Pereira

da Silva de Riacho dos Negros, ele pergunta: "Na locomoção do povoado Riacho dos Negros se

a qualidade de saúde, educação e lazer vai ser melhorada?".

Dra. Nair





- Na relocação de toda e qualquer comunidade atingida, não só no Riacho dos Negros, quando

for feita essa relocação toda infra-estrutura de saúde será reparada e espera-se ser em

condições melhores do que as atualmente disponíveis.

Sra. Daniela Guedes

- Senhor Antônio? A próxima da senhora Antonia, perdão, senhor Antônio Luis Borges de

Souza de Riacho dos Negros também: "Onde estão as terras boas para a agricultura no

município de Palmeirais se não são aquelas do Riacho dos Negros?".

Sra. Paula Guedes

- Eu pediria que o Geólogo Emerson, por favor, esclarecesse ao seu Antônio.

Sr. Emerson

- Como eu disse, né, novamente, as terras próximas as margens do rio, né, são as terras

realmente mais férteis, à medida que você vai se afastando da área da calha do rio Parnaíba,

essas terras elas perdem em fertilidade, né, na verdade você tem terras que são mais ricas

nessas areias, né? Então, realmente as terras, como as próximas ao Riacho dos Negros, né, e

como um todo ao longo das margens do rio Parnaíba realmente são as terras mais férteis por

conta das cheias do rio que fertilizam naturalmente essas terras.

Sra. Paula Guedes

- Sobre a relocação, para onde eles podem ser relocados e quais as medidas, né, de

compensação aí. Ele questionou para onde eles podem ser relocados, então, eu acho que cabe

um esclarecimento sobe os programas, né?

Dr. Rodrigo De Filippo

- Bom, existem aí varias possibilidades, dentro do Programa de Atendimento a População o

ideal é que se procurem terras de preferência dentro do próprio município de Palmeirais que

tenham condições semelhantes, né? O ideal seria que se procurasse dentro dos riachos que

não são atingidos pela barragem, procurar terras também que tenham a fertilidade

semelhante a essas.

Sra. Paula Guedes

- Nessa etapa do projeto nós ainda não temos essa resposta para você, nós vamos ter, sim, na

próxima etapa onde vai se fazer uma avaliação bem detalhada dessas questões.





Sra. Daniela Guedes

- Mas que fica registrado aqui a opinião da população ali que acredita que não existem terras

tão férteis quanto essas que vão ser alagadas, né? Fica registrado. Ea última pergunta do
senhor Manuel Francisco dos Santos Ribeiro, ele mora na rua Quintino Bocaiúva e quer saber

quantos metros em relação... Quantos metros da cidade vão seralagados ali na margem com a

construção da barragem? Isso aqui até já foi mostrado. Senhor Manuel Francisco dos Santos

ainda permanece com essa dúvida? Já foi mostrado mapa com a área ali do centro que vai ser

alagada. Com isso nós encerramos asperguntas tanto com os do microfone quanto as escritas.

Sr. Romildo Mafra

- Bom, gente, estamos chegando ao final da audiência. Eu quero aqui fazer um pequeno

esclarecimento a todos que estão aqui presente. Evidente que a audiência não é plebiscitaria,

sim ou não, mas lógico que ela tem um valor, lógico que oque vocês se manifestaram aqui, os

sentimentos de vocês serão levados, vamos dizer assim, a exame no momento da análise do

projeto. Oque é a população está dizendo, tudo isso é importante, senão não teria sentido nós

realizar uma audiência com quase duas mil pessoas para não ter nenhum significado. Lógico

que vai ter, na hora da análise do projeto, tudo isso será visto, não só a parte documental, não

só o estudo, mas também a manifestação, aquelas sugestões que foram colocadas aqui, tudo

isso haverão de ser constado em ata. Então, com relação a isso fiquem tranqüilos que vocês

não estão aqui só por estar, não, lógico que a manifestação de vocês serão recebidas e serão

também analisadas. Quero agradecer a presença de todos e dizer que vocês que deram vida a

essa nossa audiência, mas... Eagradecer também a presença de Brasília, de Mohara, a Alice, os

componentes do projeto e dos professores que também com muita cautela, muita paciência

responderam as perguntas. Não tenho nada a se tratar, dou por encerrado esta audiência

pública aqui em Palmeirais. Muito obrigado a todos e boa noite para vocês!

Sr. (?)

-Agradecemos ainda a presença do Prefeito de São Francisco do Maranhão, o senhor Maurício

Cardoso, os integrantes da Polícia Civil deste município na pessoa do Delegado Jamir Júnior e

ainda na pessoa da Polícia Militar deste município representando aqui pelo Sargento Da Costa.

Anossa próxima audiência, senhoras e senhores, é na cidade de Parnarâma nesta segunda-

feira no mesmo horário, ou seja, as dezesseis horas. Enfatizando que tudo o que foi colocado

nesta audiência fica registrado em ata. Boa noite a todos e muito obrigado pelas suas

atenções.




