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Apresentador: — Parnarama, oito de março de dois mil e dez. Boa tarde,

senhoras e senhores. O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos

Naturais Renováveis, IBAMA, vem realizando audiências públicas com o

objetivo de debater os Estudos de Impacto Ambiental dos projetos das cinco

usinas hidrelétricas do Rio Parnaíba. As cinco usinas ficam entre os estados do

Piauí e Maranhão. As audiências marcadas estão ocorrendo no período de

fevereiro a dez de março do ano em curso. Neste momento, iniciamos os

trabalhos da audiência pública da Usina de Castelhano e respectiva linha de

transmissão na cidade de Parnarama, Maranhão, convocada pelo IBAMA,

órgão do governo federal, responsável pelo licenciamento ambiental deste

empreendimento. A audiência pública sediada em Parnarama, Maranhão,

corresponde aos municípios de Amarante, São Francisco do Maranhão,

Parnarama e Palmeirais. Pedimos a todos que se acomodem para que

possamos repassar algumas informações importantes.

Senhoras e senhores, este espaço conta com banheiros masculinos e

femininos localizados à nossa frente, à esquerda, e ainda podem ser usados os

banheiros do ginásio à nossa frente.Caso alguém necessite de atendimento

médico contamos com o apoio de uma unidade de saúde localizada no pátio

externo desse ginásio. Para o nosso maior conforto e segurança contamos com

o apoio de integrantes da Polícia Militar deste município coordenado pelo

Sargento J. Rocha. Senhoras e senhores, após as apresentações do

empreendimento e da equipe responsável pela elaboração dos estudos, será

servido lanche a todos os presentes. Contamos com o 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 à nossa frente.

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

na entrada deste ginásio. Passamos agora à formação da mesa dos trabalhos

dessa solenidade que será coordenada pela representante do IBAMA nacional,

senhora Moara Giasson. Anunciamos e convidamos para a mesa o

excelentíssimo senhor Raimundo Silveira, prefeito deste município e

representando as demais lideranças presentes. Anunciamos e convidamos o

deputado estadual deste estado, Estênio Rezende. Senhor Romildo Mafra,

superintendente do IBAMA no estado do Piauí. Ilustríssimo vereador José

Henrique, presidente do Legislativo municipal. Anunciamos para a mesa o





deputado estadual também deste estado... Deputado federal, desculpem.

Senhor Carlos Brandão. Representando os proponentes do projeto,

convidamos o senhor Robson Botelho. Convidamos ainda a senhora Maria do

Carmo, chefe do núcleo de licenciamento do IBAMA no estado do Maranhão.

Senhoras e senhores, estão presentes neste ato cerimonial: senhor Aluísio

Fonseca, gestor de energia da Secretaria de Minas e Energia do Maranhão,

integrante da Secretaria de Saúde do município. Vereador José Henrique, líder

da Câmara já à mesa. Vereador Inácio de Carvalho, de Matões, Maranhão.

Breno Silveira, secretário de Saúde, vereadores deste município: Socorro

Alves, Joilson Soares, José Honorato, Ângelo Soares, Nieta Silveira, que

também é primeira-dama do município. Está presente ainda José de Jesus,

conhecido como Bebei, e ainda Adalton Fonseca. Registramos também a

presença da Gábia Silveira, secretária municipal da Educação. Secretária da

Assistência Social, senhora Luzinete. Secretário da Agricultura, senhor Rildo

Nunes. E ainda está presente o secretário municipal de Finanças, senhor Paulo

Barros.

Formada a mesa dos trabalhos desta solenidade anunciadas as autoridades

presentes, passamos a ouvir a execução do Hino Nacional brasileiro.

Hino Nacional brasileiro

Apresentador: — Registramos ainda as presenças da doutora Cristiane,

representante do Ministério Público deste município e ainda do senhor Manuel

Barros, vice-prefeito desta cidade. Senhoras e senhores, passamos a palavra

agora para a abertura deste momento à senhora Moara Giasson, integrante da

diretoria de licenciamento do IBAMA nacional.

Sra. Moara: — Muito boa tarde a todos. Uma boa tarde especial a todas as

mulheres aqui presentes pela comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Em nome do IBAMA declaro aberta a audiência pública para discussão do

Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental do

Aproveitamento de Hidrelétrico Castelhano. A audiência pública é um momento

do licenciamento ambiental onde esse licenciamento é mais transparente, é um

momento onde o IBAMA traz à comunidade a empresa que propõe os projetos





e a empresa que realiza os estudos do projeto para apresentar esses estudos,

para informar a população sobre esses estudos e para colher a opinião da

população. Então é com muita satisfação que o IBAMA está aqui em

Parnarama hoje trazendo essas informações até vocês e esperamos ter uma

excelente audiência pública aqui hoje. Eu vou passar a palavra agora para a

Maria do Carmo, que é coordenadora do núcleo de licenciamento do IBAMA no

Maranhão para fazer a leitura do regulamento desse nosso evento hoje. Então

ela vai falar sobre as regras desse evento.

Sra. Maria do Carmo: — Boa tarde a todos. Parabéns a todas as mulheres

presentes nessa audiência pelo nosso dia. Regulamento para realização da

audiência pública. Oito de março de dois mil e dez, Parnarama, Maranhão.

Artigo primeiro: o presente regulamento trata dos procedimentos a serem

observados na audiência pública para discussão do Estudo de Impacto

Ambiental, EIA, e do Relatório de Impactos Ambientais, RIMA, relativo aos

empreendimentos de Aproveitamento Hidrelétrico Castelhano. Artigo segundo:

os presentes à audiência pública deverão assinar a lista de presença. A gente

informa que essa lista de presença não é nenhum abaixo-assinado, não é

nenhum compromisso a favor ou contra a audiência, então todas as pessoas

presentes devem assinar a lista de presença. Quem ainda não assinou, por

favor, volte lá na portaria e assine. É só para a gente ter o controle de quantas

pessoas estiveram presentes nessa reunião. Artigo terceiro: a audiência será

constituída por uma mesa de abertura, que é essa aqui presente, uma mesa

diretora e um plenário. Plenário são todos vocês que estão aqui nesse

momento. Artigo quarto: a mesa de abertura será composta pelo presidente,

pelo secretário executivo, por um representante do empreendedor, por

autoridades federais, estaduais e municipais convidadas pelo IBAMA, e será

desfeita após a abertura da audiência para formação da mesa diretora

composta pelo secretário, pelo presidente e pelo secretário executivo.Parágrafo

primeiro: a audiência será presidida e coordenada pelo IBAMA que mediará

todos os debates. Parágrafo segundo: caberá ao secretário executivo a

coordenação do registro dos participantes da audiência pública em lista de

presença constando nome, número de documento de identidade, a instituição

que representa, se for o caso, assim como a preparação da respectiva ata.





Artigo quinto: todos os documentos assinados apresentados à mesa diretora

serão recebidos mediante protocolo e juntados ao processo administrativo de

licenciamento ambiental do empreendimento, devendo ser citado no decorrer

da audiência pública. Artigo sexto: o IBAMA apresentará o procedimento de

licenciamento ambiental em dez minutos, na seqüência será apresentado pelo

proponente sobre o empreendimento e seus objetivos com uma duração

máxima de quinze minutos. Artigo sétimo: a equipe técnica responsável pela

elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e pelo Relatório de Impacto

ambiental terá o prazo de quarenta e cinco minutos para realizar a exposição

técnica sobre os estudos desenvolvidos numa linguagem clara e objetiva.

Artigo oitavo: será concedido um intervalo de quinze minutos no qual se iniciará

a inscrição aos debatedores. O prazo total para inscrição será de trinta

minutos, podendo ser prorrogado, caso necessário, e com a devida permissão

da presidência da mesa. Parágrafo único: as inscrições ao debate serão feitas

por escrito a partir do preenchimento do formulário próprio que será distribuído

pelo pessoal que está entre vocês. Tanto podem ser formuladas perguntas por

escrito quanto por questionamentos com uso do microfone. Quem quiser fazer

uso do microfone basta escrever aqui: microfone. Não serão aceitas inscrições

após o prazo de trinta minutos ou, se a mesa prorrogar, por mais algum tempo.

Artigo nono: para a etapa dos debates a mesa será composta pelo presidente,

pelo secretário, pelos representantes do proponente do projeto e da empresa

responsável pelos estudos. Artigo décimo: o presidente abrirá os debates

obedecendo à ordem das inscrições chegadas à mesa, sendo respondidos

primeiramente vinte questionamentos por escrito, seguidos de dez

questionamentos verbais, e assim sucessivamente até o final dessa audiência.

Os questionamentos poderão ser respondidos em blocos a critério da mesa.

Parágrafo primeiro: o presidente deverá conduzir os debates com firmeza, não

permitindo a partes manifestações extemporâneas de qualquer natureza, não

sendo permitido apresentações de estudos, questões de ordem ou votações,

bem como o uso de apitos, instrumentos musicais ou quaisquer manifestações

que possam dificultar a compreensão das apresentações ou dos debates.

Parágrafo segundo: os esclarecimentos e/ou respostas, assim como os

questionamentos feitos verbalmente, deverão ter a duração máxima de três

minutos. 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 da presidência da mesa.

Parágrafo quarto: os esclarecimentos adicionais prestados deverão ter a

duração máxima de três minutos e eventualmente prorrogável a critério da

mesa. Parágrafo quinto: o participante inscrito não poderá transferir seu tempo

ou cedê-lo para somar com o de qualquer outro participante.

Parágrafo sexto: os questionamentos ou eventuais esclarecimentos que não for

possível de serem atendidos durante a audiência terão prazo de quinze dias

para serem enviados ao IBAMA que providenciará o respectivo

encaminhamento aos responsáveis pelas respostas, as quais serão enviadas

diretamente ao interessado. Artigo onze: posteriormente à realização da

audiência pública será lavrada a correspondente ata suscita que 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. Artigo doze: o encerramento será

realizado pelo presidente da mesa diretora.

Parágrafo primeiro: todos os documentos assinados entregues por ocasião da

audiência pública serão anexados ao processo administrativo de licenciamento

do empreendimento. Parágrafo segundo: a gravação em meio digital da

audiência pública será anexada ao processo administrativo de licenciamento do

empreendimento. Artigo três: por um período de quinze dias, a contar da data

da realização da audiência pública, o IBAMA receberá comentários,

manifestações e sugestões que serão anexados ao processo administrativo de

licenciamento do empreendimento. Artigo catorze: caberá ao presidente da

mesa diretora decidir situações que impeçam a regular continuidade da

audiência pública, bem como deliberar em casos omissos nesse regimento.

Sra. Moara: — Muito obrigada, Maria do Carmo. A gente vai passar agora aos

pronunciamentos e eu vou pedir a gentileza de todos que sejam breves para

que a gente possa dar início às apresentações o mais breve possível.

Apresentador: — Solicitamos às pessoas que estejam tirando fotografias que

por favor evitem passar frente às câmeras porque todos esses momentos, ou

todo este momento, será registrado não só em som como também em imagem.





Portanto, evitem passar frente às câmeras. Como já anunciou a senhora Moara

Giasson, a gente passa agora a pronunciamentos neste ato cerimonial.

Convidamos, portanto, o senhor José Henrique, presidente da Câmara

Municipal deste município para fazer uso da palavra.

Sr. José Henrique: — Boa tarde a todos. Eu queria aqui saudar a mesa e ao

mesmo tempo todas as mulheres aqui em nome da doutora Moara.Bom, gente,

é uma satisfação muito grande estar hoje participando de um evento de tão

grande importância para o nosso município. Eu pediria a todos aqui presentes

que participassem e prestassem muita atenção, que esse primeiro momento

que é a questão do impacto ambiental é fundamental. Como boa parte de

vocês já são sabedores, nós sempre levantamos a bandeira do meio ambiente

na nossa cidade. O Rio Pamaíba para a gente é um rio que precisa ser zelado,

está certo? É uma preocupação grande. A gente tem hoje aqui, muitos já se

acabaram, e essa hidrelétrica como as outras que vão ser construídas

precisam de um trabalho sério como esse que o IBAMA vem fazendo, não só

com questão aos rios, mas ao meio ambiente como um todo, zelando pelo

nosso patrimônio maior, que é a nossa natureza. Então fica aqui o registro e o

pedido de que participem, porque hoje sim é o momento de se falar e de dar as

idéias para que sejam levadas até ao comando maior, para que saiam daí as

soluções e que ninguém seja lesado, muito pelo contrário. Acredito que o que

se propõe essa obra, é uma obra de progresso e a gente tem que acompanhar.

O progresso está chegando na nossa cidade e eu acredito... Claro, vai haver

transtorno? Vai, com certeza, mas maior será... A grandiosidade maior será o

benefício que essa hidrelétrica vai trazer para a nossa região. Uma boa tarde e

estaremos aqui o tempo inteiro. Muito obrigado.

Apresentador: — Convidamos agora o excelentíssimo senhor Raimundo

Silveira, prefeito deste município, para fazer uso da palavra.

Sr. Raimundo: — Excelentíssimo deputado federal Carlos Brandão, Maria do

Carmo do IBAMA, doutora Moara, diretora de licenciamento nacional do

IBAMA, Romildo, deputado estadual Carlos Brandão, deputado estadual

Estênio Rezende, presidente da Câmara, José Henrique, e demais autoridades





aqui presentes. Eu sei, como falou o nosso presidente da Câmara, que

realmente o transtorno todo é muito grande, mas não tem progresso sem

transtorno. Eu sei que vai acontecer muita coisa, vai ficar povoados submersos,

mas precisa, você vê que a luz para todos hoje, só no nosso município o tanto

que cresceu. E é assim com todo esse Brasil. E se não fizer mais geradores de

energia com certeza nós vamos ter um apagão, então eu sei que hoje acha

ruim que vai desaparecer alguns povoados, mas mais ruim é a gente querer

acender a luz da nossa casa e não ter essa luz. Por isso eu parabenizo todo o

pessoal do IBAMA que está fazendo esse trabalho sério que realmente precisa,

a todas as empresa consorciadas, que deve ter algumas por aqui, e

principalmente parabenizar as mulheres de Parnarama e de todo Brasil pelo

Dia Internacional de Mulher. Era isso que eu queria dizer e agradecer a

presença de cada um de vocês que estão aqui, que a gente pense no futuro e

o futuro está chegando agora em nossa terra. Muito obrigado.

Apresentador: — Anunciamos agora para uso da palavra o excelentíssimo

senhor Estênio Rezende, deputado estadual.

Sr. Estênio: — Meu caro prefeito, Raimundo Silveira, meu caro amigo, Carlos

Brandão, deputado federal, grande companheiro, amigos da mesa,

autoridades, representantes do IBAMA, os companheiros das empresas, as

senhoras, senhores das empresas consorciadas que estão há vários anos

estudando e fazendo todo o levantamento dessas hidrelétricas no total de

cinco, desde lá de Tássio Fragoso até aqui o extremo do nosso município, ali

no delta do Paranaíba. Meus senhores, minhas senhoras da cidade de

Parnarama, quero iniciar dando aqui os nossos parabéns a todas as mulheres

guerreiras de Parnarama e do nosso Brasil, já que aqui tem algumas pessoas

de outros estados também. Por esse dia, Dia Internacional da Mulher, e que eu

costumo dizer que ninguém vê o Dia Internacional do Homem, mas esse Dia

Internacional da Mulher é porque a mulher é especial, é porque e mulher é,

sem dúvida nenhuma, um ser altamente especial. Mas todos os dias também

são dias especiais das mulheres. Isso é apenas um registro para que a gente

tenha sensibilidade pelo menos um pouco do que a mulher tem quando se

dirige a cada um de nós. Meus amigos, sou deputado estadual, estou aqui





também representando a Assembléia Legislativa do estado do Maranhão,

acompanhando o trabalho formidável dessa equipe que já vem há anos na

estrada neste objetivo que é chegar á implantação das hidrelétricas. Era para

estar presente lá em São Felix de Balsa, a minha querida São Felix de Balsa, a

oito, dez dias atrás, mas por circunstâncias, por força do momento não foi

possível. Para quem não sabe São Felix de Balsa também é minha terra natal,

mas acompanhei todo o trabalho, a prefeita me passou todo o trabalho ali

desenvolvido por essa equipe maravilhosa e fantástica que aqui se encontra

hoje. Quero dizer que todos os estudos estão sendo levantados. Aquilo que vai

ser discutido hoje vai ficar registrado, sem dúvida nenhuma. E acredito que

aquilo que será confirmado nesta audiência certamente será atendido no

futuro. Portanto, esse é um trabalho que nós poderíamos até dizer: era

esperado. Era esperado. O Brasil cresce em uma proporção fantástica. Aqui

mesmo chega a cada dia notícia de empresas fortes chegando em Parnarama.

E da mesma forma precisam vir os instrumentos para que dê condições de se

estabelecer também essas firmas. Melhora-se a cada dia a qualidade de vida

da população. Para isso se tem o custo, se tem o preço. Mas não resta

nenhuma dúvida que os estudos que os impactos que a natureza que o meio

ambiente possa sofrer, todos serão recompensados. O que me interroga, que

me deixa aqui uma grande dúvida é em relação aos royalties depois, aos

impostos depois. Porque como a gente vem acompanhando, a gente vê

sempre dizendo: "Ah, vai ficar em Castelhano.". Parnarama é três, quatro vezes

maior que Castelhano, portanto tem uma população três, quatro vezes maior e

se vai ter um impacto em um terço dessa população ou vinte e cinco por cento,

pode representar quase que Castelhano todo. Então o que nós ainda não

conseguimos absorver ou por falta de total conhecimento, por que não a

participação de Parnarama nestes impostos? Entendemos que é justo. Já que

se vai fazer essa barragem, entre Palmeirais e Parnarama na proximidade aqui

de seis quilômetros que lá (00:30:42) diz uma légua. Mas, meus amigos, é

também Parnarama. Sem dúvida nenhuma Parnarama vai ser beneficiada, já

que vai ter também esse impacto, já que vai ter também essa participação, é o

nosso desejo, e aqui a minha grande interrogação e a minha grande dúvida é

no sentido também de trazer uma parte desses impostos para benefício da

população deste município. E no mais desejar um bom trabalho a toda essa





equipe e pedir à população que participe. É o momento de tirar as dúvidas, é o

momento de questionar, é o momento de participar e deixar aqui registrado

esse trabalho sério que essa turma toda vem fazendo, porque é altamente

preparada. Muito obrigado.

Apresentador: — Convidamos agora a se pronunciar o excelentíssimo senhor

Carlos Brandão, deputado federal

Sr. Carlos: — Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a doutora

Moara, em nome de quem eu quero cumprimentar todas as mulheres e

cumprimentar essa mesa desse dia hoje que coincide essa audiência pública

com o Dia Internacional das Mulheres. Eu fiz questão de vir a essa audiência

pública porque eu acho que é um momento importante, um momento

importante para o desenvolvimento dessa região, em especial de Parnarama,

para que a gente possa encontrar uma saída para o desenvolvimento do Brasil.

No Rio Pamaíba vão ser construídas cinco barragens, tivemos esse privilégio

de ter uma delas aqui localizada próxima a Parnarama, que com certeza trará

energia que nós precisamos muito para o desenvolvimento do Brasil. O Brasil

está crescendo e energia é um fator preponderante, é um dos principais fatores

para impulsionar a economia. Mas também nós temos impactos. A energia é

boa, mas também traz problemas. Teremos impacto na questão das áreas que

vão ser inundadas, dos terrenos onde as pessoas plantam vazante com

certeza que vivem daquelas áreas produzindo a sua pequena agricultura,

agricultura familiar, e temos problemas também. Já estou até com alguns casos

de algumas casas que vão ficar submersas. Para vocês terem uma idéia, o

município de São Félix de Balsa, onde vai ser feita uma hidrelétrica também,

aqui no Rio Parnaíba, vai ficar completamente submerso. A cidade vai

desaparecer. Talvez... Eu não sei, mas provavelmente só a torre da igreja que

vai ficar fora. Então vai ser um impacto muito grande, vai ter que ser construída

uma nova cidade, uma nova cidade. E eu tenho certeza que todos esses

estudos, esses impactos estão sendo calculados para que a gente possa ter

progresso e possa também acomodar aquela população. Lá já tem casa, tem

escola, tem posto de saúde, tem praça, mas tudo isso vai ser refeito. Onde

aconteceu isso, as cidades até ficaram mais bonitas porque foram feitas





planejadas, organizadas e o resultado disso foi positivo. Mas essa audiência

hoje, gente, aqui é o momento oportuno para todos nós tirarmos nossa dúvida.

Não adianta depois chorar o caldo derramado, esse é o grande momento para

que todos vocês questionem, principalmente a população ribeirinha, façam as

suas perguntas e não saiam daqui com dúvida. Eu também queria falar com

relação á questão que o deputado Estênio falou: a questão dos impostos. Uma

cidade dessa que tem um impacto com várias áreas dela inundadas, ela

precisa também ser compensada. E isso eu tenho certeza que está calculado

aqui na projeção da construção dessa barragem. E aí nós não podemos

descuidar desse momento, porque essas empresas que vão participar do

leilão, que vão tirar proveito da venda de energia para o governo, elas vão ter

lucro e os municípios que hoje vivem na pindaíba, recebendo apenas este

fundo de participação que mal dá para fazer o serviço básico de saúde,

educação e limpeza pública e muitas das vezes com muita dificuldade pagar os

funcionários, precisam também ter essa oportunidade para receber algum

recurso dessas empresas que vão tirar grandes lucros vendendo energia. E aí,

Raimundinho, nós vamos ter que nos unir todos para a gente não ficar de fora

desse processo, para que Parnarama possa ter receita suficiente não só para

rever essa questão dos impactos ambientais, mas para acompanhar o

progresso e o desenvolvimento. Eu vou deixar os meus questionamentos, as

minhas perguntas para fazer depois da apresentação. Eu prefiro conhecer

primeiro o projeto para depois a gente se manifestar. Então fica aqui o meu

abraço especial a todas as mulheres, a todas as pessoas que acreditam nessa

audiência pública que vieram aqui prestigiar e acima de tudo participar. Muito

obrigado.

Apresentador: — Senhoras e senhores, dessa forma desfaz-se neste instante

a mesa de trabalho desta audiência para então formarmos a mesa diretora

técnica. Após a formação da mesa diretora será dado início, portanto, à

palestra com o objetivo de debater o Relatório de Impacto Ambiental do projeto

da usina hidrelétrica. Passa a presidir, senhoras e senhores, a mesa técnica a

representante da diretoria de licenciamento do IBAMA nacional, senhora Moara

Giasson. Integram a mesa senhor Robson Botelho, representante dos

proponentes do projeto, convidamos neste instante senhora Paula Guedes,





responsável pelos estudos, e ainda estará como secretária executiva da mesa

a senhora Maria do Carmo. Após essa formação passamos a palavra à

senhora Moara Giasson.

Sra. Moara: — Dando prosseguimento então à nossa audiência, esse é o

momento que o IBAMA apresenta para vocês um pouco sobre o processo de

licenciamento ambiental. Acho que eu vou fazer a apresentação daqui mesmo.

Uma rápida apresentação sobre o que é o licenciamento, qual o objetivo do

IBAMA aqui hoje, por quê que foi convocada essa audiência pública. Então

essa é a discussão sobre o licenciamento da usina hidrelétrica de Castelhano,

mas conforme vocês já sabem o IBAMA está licenciando cinco projetos no Rio

Parnaíba, cinco novos projetos de usinas no Rio Parnaíba, nós estamos

realizando audiências públicas desde o dia vinte de fevereiro e a última será

agora no dia dez em Teresina, um processo longo para discussão em todas as

comunidades mais próximas do eixo das barragens, tanto no Piauí quanto no

Maranhão. Qual que é o objetivo do licenciamento ambiental? Por quê que se

faz o licenciamento ambiental? No nosso país o licenciamento foi planejado

para já na fase anterior, na fase de planejamento dos projetos, os órgãos

ambientais poderem se manifestar para controlar, para mitigar os impactos

desses empreendimentos. Então antes que os impactos ocorram, antes da

construção de grandes projetos como estradas ou postos de gasolina, portos,

todos esses projetos que possam causar degradação ambiental vão passar

pelo licenciamento para que os órgãos ambientais possam avaliar quais os

impactos desses empreendimentos. O licenciamento ambiental está previsto já

na nossa constituição federal, desde mil, novecentos e oitenta e oito. Mas

antes disso, com a Política Nacional de Meio Ambiente, em mil, novecentos e

oitenta e um, foi que iniciou esse processo de licenciamento, quando o governo

começou a tomar conta desses grandes projetos para que eles fossem feitos

com o devido cuidado ambiental. Então nós temos uma série de decretos,

Resolução do CONAMA, que tratam do licenciamento ambiental, conforme está

listado ali, vocês podem ver. Inclusive na lei de crimes ambientais, na nossa

conhecida Lei da Vida, que é aquela lei que pune tanto as pessoas que

causam degradação ao meio ambiente quanto as grandes empresas. Então a

mesma lei que pune o caçador de passarinhos, o caçador de tatu, a pessoa
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que faz um desmatamento irregular, nessa mesma lei existe um artigo que

pune aquelas empresas que não cumprem o licenciamento ambiental.

Também o IBAMA tem uma instrução normativa interna que dita quais são as

regras do licenciamento no caso de competência federal. As responsabilidades

então no âmbito do licenciamento: nós temos o Ministério de Meio Ambiente,

que é o órgão responsável por fazer a política ambiental, e tem os órgãos

ambientais, como o IBAMA e os órgãos estaduais e municipais de Meio

Ambiente que são responsáveis por fazer cumprir essas leis, por fiscalizar

essas leis. E o IBAMA quando faz o licenciamento ambiental tem uma série de

parceiros, então a gente encaminha os estudos ambientais para o Instituto do

Patrimônio Histórico. Então quando alguma igreja antiga é afetada, como uma

parte histórica das cidades ou cavernas que têm inscrições rupestres, sempre o

IPHAN vai se manifestar nesses casos, assim como quando atinge populações

indígenas a FUNAI vai se manifestar. Ou também a Fundação Palmares, no

caso dos projetos atingirem populações quilombolas. Além desses que eu já

citei existem outros como o Ministério da Saúde no caso de doenças

endêmicas, também os órgãos estaduais e municipais de Meio Ambiente

recebem os estudos e encaminham suas manifestações ao IBAMA. O

licenciamento é dividido em três fases. Isso é muito importante que vocês

prestem atenção e entendam para não pensar que após a audiência pública já

começa a construção da usina. Não é assim. O licenciamento tem três

licenças, então quando o empreendedor quer fazer um projeto ele vai ter que

receber antes de operar o empreendimento, antes de fazer funcionar o seu

empreendimento, ele tem que receber três licenças e a primeira delas é a fase

de Licenciamento Prévio que a gente chama, que é apelidada de LP. A Licença

Prévia não permite o início de obras e é nessa fase que a gente está hoje. É

durante a fase de Licença Prévia que a gente faz as audiências públicas. A

gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas fases. Então como eu falei,

a fase de Licenciamento Prévio é feita ainda na fase de planejamento do

projeto, ela testa a viabilidade ambiental do empreendimento. O que é essa

viabilidade? O IBAMA com base na audiência pública, com base nos estudos

de impacto ambiental vai avaliar se aquele projeto proposto tem condições de

ser implantado, se o meio ambiente tem condições de absorver os impactos

trazidos por esse projeto. Mas essa licença não autoriza o início de obras. Qual





que é o principal instrumento da fase de Licenciamento Prévio? São os

Estudos de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental. Esse

Estudo de Impacto Ambiental, que é o que vai ser apresentado para vocês pela

empresa consultora hoje, ele vem até a região, faz um retrato aqui da região,

vai estudar os modos de vida da população, quais são os animais que vivem

aqui, qual tipo de vegetação, qual a floresta que existe aqui, como são os

peixes, a qualidade de água dos rios, e após fazer esse diagnóstico que a

gente chama, esse levantamento de dados aqui da região, vai ser feita a

avaliação de impacto ambiental. Então como essa região vai absorver os

impactos trazidos pelo projeto e quais as ações necessárias para minimizar os

impactos negativos e potencializar os impactos positivos. As principais etapas

da Licença Prévia. Primeiramente o IBAMA emite um termo de referência que

vem a ser um guia sobre como a empresa deve realizar esses estudos, quais

são os estudos que têm que ser feitos. Então a empresa vem até o local, faz os

estudos apresenta ao IBAMA, o IBAMA encaminha àqueles órgãos parceiros e

posteriormente são realizadas as audiências públicas, que é essa fase que e

gente está hoje. E qual o objetivo da audiência pública? Então repetindo: é

trazer as informações aqui à população sobre as características do projeto,

sobre os impactos do projeto e sobre as médias, as ações que a empresa está

propondo para minimizar os impactos negativos e para potencializar os

positivos. Mas a audiência não serve só para trazer informação. O IBAMA vem

aqui junto à comunidade para colher informações também. Então nós

esperamos hoje na fase de perguntas e manifestações que vocês tragam as

informações. Quais são as principais dúvidas que a comunidade tem, se o

estudo que foi apresentado aqui tem alguma falha, se tem alguma coisa a ser

acrescentada, dados que vocês conheçam da região que não foram bem

apresentados. O IBAMA vem aqui também para ouvir a comunidade. Após

então essa audiência pública, o quê que vai acontecer? O IBAMA vai retornar

com os dados das audiências, vai finalizar a análise dos estudos que vão ser

apresentados hoje para vocês e vai emitir um parecer técnico final, e esse

parecer é que vai versar sobre a opinião dos técnicos do IBAMA sobre se esse

projeto deve ou não ser implantado, se esse ambiente aqui tem condições ou

não de receber esse empreendimento, de absorver esses impactos. Então com

base nesse parecer a presidência do IBAMA emite ou não a Licença Prévia.





Em emitindo essa Licença Prévia, a gente passa para a próxima fase, que é a

Licença de Instalação. A Licença Prévia quando é emitida, traz uma série de

condições que devem ser cumpridas para o recebimento da Licença de

Instalação. Uma dessas condições é a elaboração dos programas ambientais,

ou seja, o Projeto Básico Ambiental, onde vão ser detalhadas todas essas

ações de minimização dos impactos. Então onde vão ser construídas as

pontes, as estradas, quem é a população que vai ser relocada, como vai ser

feita essa relocaçao, tudo isso tem que estar pronto na fase antes da emissão

da Licença de Instalação. Eu vou pedir ao pessoal que está lá no fundo para

baixar um pouquinho a voz porque está atrapalhando as explicações de quem

está aqui mais à frente. Vocês estão ouvindo bem o som? Está ok para ouvir?

Então seguindo. Para que a empresa receba a Licença de Instalação que vai

autorizar o início das obras ela vai ter que cumprir todas aquelas

condicionantes ambientais da Licença Prévia e detalhar todas as ações de

compensação, de indenização, todas as ações que vão ser apresentadas para

vocês hoje, elas vão ser detalhadas antes da Licença de Instalação.

Em recebendo a Licença de Instalação iniciam-se as obras e quando as obras

estão finalizadas a empresa vai apresentar um relatório contendo todas as

ações que ela realizou durante a instalação da obra para receber a próxima

que é a Licença de Operação. A Licença de Operação autoriza o enchimento

do lago de uma usina hidrelétrica e a geração de energia. Então todos os

impactos de relocaçao, de mitigação da população, eles têm que estar já

mitigados antes da emissão da Licença de Operação, ou seja, antes do

enchimento do lago. O processo específico da (00:48:13- OGAE) Castelhano

no IBAMA iniciou em dois mil e quatro, então a gente passou por todas aquelas

fases anteriores que eu falei para vocês. De emissão desse guia para

realização dos estudos em julho de dois mil e cinco. O EIA foi apresentado uma

primeira vez em março de dois mil e sete, ele foi devolvido, porque nós

consideramos que ele não estava completo, ele não era um estudo

suficientemente bom para ser apresentado à população e para ser avaliado

pelo IBAMA, então ele foi devolvido. Ele foi refeito e apresentado ao IBAMA

agora em dezembro de dois mil e nove. Em janeiro nós demos o aceite desse

estudo e a partir do aceite é que são promovidas as audiências públicas que

iniciaram em fevereiro e agora vão finalizar no dia dez de março. Eu agradeço





a vocês pela paciência e coloco aqui o IBAMA à disposição, os telefones, o

sítio do IBAMA na internet, tem o telefone 0800 que é a nossa Ouvidoria, ele

serve não só para tirar dúvidas mas também para denúncias, para fiscalização.

O IBAMA está à disposição de vocês.

Apresentador: — Senhoras e senhores, a coordenação, bem como os

integrantes do IBAMA presentes neste momento, homens e mulheres, solicitam

que vocês tenham atenção neste momento porque é um momento importante

desta audiência. Convidamos o senhor Kalil Farram para dar início aos

trabalhos. Após isso, teremos as perguntas do público presente quanto às

dúvidas ou outras indagações.

Sr. Kalil: — Boa tarde a todos. Então vamos dar início aos nossos trabalhos.

Como foi dito meu nome é Kalil, eu sou da empresa CNEC, que junto com o

doutor Robson da CHESF representamos as empresas que estão propondo

esses trabalhos, esses projetos no Rio Parnaíba. E entre eles inclusa a usina

hidrelétrica de Castelhano. A gente gostaria de agradecer a presença de todos

vocês aqui e colocar essas quatro empresas à disposição de vocês. Nós

agradecemos também a acolhida que nós temos recebido das comunidades,

dos municípios de Amarante, São Francisco do Maranhão, Parnarama e

Palmeirais e em especial à prefeitura aqui do município de Parnarama e seus

representantes em nos receber. Bom, eu vou contar para vocês um pouquinho

como começou a história dessa implantação de usinas no Rio Parnaíba. Bom,

a uns cinqüenta, sessenta anos atrás, começaram estudos que envolviam o

Rio Parnaíba, o Rio Balsas e o Rio Poti. Então naquele momento, a sessenta

anos atrás, identificaram que esses três rios tinham condições de receber

barragens, e naquela época eles estimaram em vinte barragens nesses três

rios. Esses locais foram bastante estudados e em dois mil e três, a Agência

Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, do governo federal, aprovou oito dentro

desses vinte. Então ela disse em dois mil e três: "Estudaram vinte mas vão ser

oito aproveitamentos. Sete no Parnaíba e um no Rio Balsas.". Naquele

momento então o governo federal dizia: "Vamos construir as usinas do

Parnaíba.". Naquele momento também essas quatro empresas: a CHESF, o

CNEC, a EnergIMP e a Queiroz Galvão... Algumas vocês conhecem, têm mais





familiaridade. A CHESF é uma empresa com mais de cinqüenta anos, ela tem

como missão gerar e transmitir energia na região nordeste do país. A CNEC,

que eu represento, é uma empresa que fez cinqüenta anos o ano passado e a

especialidade dela é fazer projetos para usinas hidrelétricas. A EnergIMP é

uma empresa que já tem mais de cem anos e ela tem como especialidade

fabricar equipamentos para colocar dentro das usinas para poder gerar

energia. E a Queiroz Galvão é mais conhecida por vocês, é uma empresa que

iniciou aqui na região nordeste e a especialidade dela é construir barragens.

Bom, essas quatro empresas estudaram esses oito eixos que eu falei, esses

oito locais, e verificaram que cinco desses oito tinham viabilidade, ou seja,

cinco desses oito causavam menos impacto, gerariam uma energia melhor

num custo menor. E essas cinco usinas são essas que nós estamos

trabalhando: Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Cachoeira, Estreito e Castelhano. Por

quê que essas empresas, quatro empresas, resolveram estudar essas cinco

usinas? Primeiro porque elas têm muita experiência nesse tipo de trabalho,

todo tipo de trabalho que envolve geração de energia. Como eu já disse são

empresas grandes e instaladas há muito tempo. O Brasil precisa também se

desenvolver e essas empresas entenderam que se essas usinas fossem

implantadas no Rio Parnaíba de acordo com as orientações que o IBAMA dá e

de acordo com as revisões e o acompanhamento que vocês e o IBAMA fazem,

essas usinas podem trazer bastante desenvolvimento para os estados do Piauí

e do Maranhão. E esses estados também precisam de uma energia mais firme,

uma energia que oscile menos, que tenho menos falta de energia. Então, em

julho de dois mil e cinco o IBAMA definiu os termos de referência para esses

estudos, como é que a gente devia fazer. E esses estudos é que vão ser

apresentados agora. Tudo que vai ser apresentando com mais o que vocês

disserem e o IBAMA nos orientar, é um compromisso que esses quatro

empreendedores assumem com vocês de estar realizando os estudos dessa

forma. A apresentação vai estar estruturada em cinco grandes grupos. Os dois

primeiros vão tratar de mostrar para vocês onde se localizam as cinco usinas

do Parnaíba e que municípios estão envolvidos. Num segundo momento nós

vamos estar apresentando o projeto de Castelhano, o projeto de engenharia, o

projeto técnico. E os três outros itens, nós vamos estar falando sobre o retrato

que a gente tirou dessa região, a gente vai estar dizendo que problemas vão





acontecer aqui quando essa usina e se essa usina for implantada, e como que

esses problemas devem ser resolvidos, quais são as medidas que a gente tem

que tomar para evitar que os impactos se tornem maiores, os negativos, e para

auxiliar que toda perspectiva de desenvolvimento para vocês possa ser

implantada. Então eu chamo agora o professor Loretti para fazer a primeira

apresentação, em seguida o professor Recena da empresa Projetec é que vai

apresentar para vocês. Então iniciamos os trabalhos.

Sr. Loretti: — Boa tarde a todos. Iniciando então a apresentação do projeto de

Engenharia, nós temos aqui no quadro os cinco empreendimentos que foram

estudados como sendo aqueles que dão o melhor aproveitamento, o melhor

rendimento, com o menor impacto possível. Nós temos aqui o aproveitamento

Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, Cachoeira, Estreito e o que nós vamos falar hoje é

este último, o que está mais abaixo, que é o de Castelhano. Aqui no de

Castelhano vocês têm o eixo localizado nos municípios de Palmeirais, no Piauí,

de Parnarama, no Maranhão. Fora esses municípios nós temos Amarante e

São Francisco do Maranhão como sendo áreas impactadas por esse

empreendimento, ou seja, de alguma maneira são afetadas pelo

empreendimento da mesma maneira que os demais. Aqui nós temos a vista da

foz do Riacho Terra Vermelha aqui da região, da localidade, do Rio Parnaíba, e

vamos falar um pouco do projeto de engenharia da linha de transmissão e do

Aproveitamento Hidrelétrico de Castelhano. Então aqui nós temos a planta de

situação do empreendimento. O empreendimento fica nesta região aqui, o

Aproveitamento Hidrelétrico de Castelhano, ele está cerca de oito quilômetros

acima da cidade de Parnarama, como vocês vêem aqui. Aqui a gente tem uma

vista mais detalhada do que seria a região compreendida pelo projeto, nós

temos aqui o eixo da barragem, nessa região aqui nós temos os sangradores,

os vertedores, o extravasor por onde sai a água de excedência e aqui nessa

região vai ficar a casa de força, as turbinas para geração de energia elétrica.

Esta região aqui seria a região utilizada para retirada do material que vai ser

utilizado na construção dessa barragem. E aqui próximo teríamos o canteiro de

obras. Os municípios atingidos por esse empreendimento especificamente são,

como nós dissemos, de Palmeirais, Amarante, Parnarama e São Francisco do

Maranhão a particularmente aqui de Parnarama que tem uma área total de três





mil e quatrocentos e oitenta e sete quilômetros quadrados, dos quais cerca de

meio por cento vai ser ocupado por área inundada do município. Nós temos um

total de dezoito quilômetros quadrados e isto representa, em relação a todos os

municípios impactados, cerca de um quarto da área do reservatório. Durante o

desenvolvimento desse projeto, durante a construção desse projeto, nós vamos

ter uma utilização de cerca de setecentos e cinqüenta... Uma mão-de-obra de

setecentas e cinqüenta pessoas empregadas diretamente na obra e cerca de

dois mil e trezentos empregos indiretos de apoio em outras atividades em

geral. A duração prevista é da ordem de três anos. Então uma coisa que eu já

queria deixar esclarecida é que a duração quando toda a documentação estiver

pronta, quando tiver a Licença de Instalação, a partir daí é que ela vai demorar

três anos, não é a partir de agora. É lá na frente quando já houver a Licença de

Instalação, nós estamos ainda numa fase, como foi dito anteriormente, para

obtenção da Licença Prévia. Existe muita coisa ainda a ser feita. Aqui nós

temos um desenho geral do arranjo do que seria esse empreendimento. Isto

seria o desenho da barragem, aqui em cima nós temos o lago. A gente chama

normalmente de reservatório, mas nesses casos, principalmente o

aproveitamento de Castelhano, nós temos um aproveitamento que nós

chamamos aproveitamento a fio d'água. Na verdade, nós temos aqui uma

geração que depende do fluxo de água que passa pelas turbinas e também

pelo desnível de água que tem entre o lago, que está na cota oitenta e seis

metros, e a cota do rio, que fica aqui embaixo, de setenta e três metros. Então

o que dá a geração de energia elétrica é esse fluxo de vazão e esse desnível

de cerca de treze metros. Aqui nós temos uma construção de barragem de

terra, desse lado aqui do Maranhão nós temos as comportas. Essas comportas

servem para manter o nível do lago na cota oitenta e seis metros em qualquer

situação, ou seja, esse reservatório vai ter o nível controlado e a vazão que

passa por ele vai ser a mesma que nós teríamos no rio se não tivesse a

barragem, ou seja, a água passa pelo reservatório sem qualquer alteração, é

como se não tivesse a barragem aí. Só que em função do escoamento que eu

tenho aqui eu preciso às vezes abrir a comporta, deixar passar mais água, ou

às vezes fechar um pouco a comporta para manter essa cota oitenta e seis

metros aqui para poder gerar energia elétrica. E a água passa por aqui por

essa casa de força, onde nós temos duas turbinas, para geração de energia





elétrica. Então a água passa por aqui e volta para o Rio Parnaíba. E a energia

elétrica produzida aqui vem para estar subestação de onde se faz a

transmissão da corrente elétrica para todo o sistema, para o sistema nacional.

Então veja bem: aqui nós temos o mapa do Brasil com toda a rede de

transmissão interligada em todo o Brasil, ou seja, isto faz parte do sistema

interligado nacional que integra noventa e sete por cento... Só não estão aqui

dentro algumas localidades isoladas, mas noventa e sete por cento da energia

está interligada por essas linhas de transmissão, aquelas linhas que a gente vê

quando anda por aí com aquelas torres grandes. Isso daí garante uma

segurança muito grande ao sistema, isso é extremamente importante, garante

a confiabilidade do sistema. O mais importante é que com esses

empreendimentos todos, eles vão estar ligados ao sistema nacional e isso vai

conferir, além de uma produção de energia elétrica importante aqui tanto para o

estado do Piauí com o estado do Maranhão, como também garantir uma

energia firme e confiável. Nós fizemos aí estudos de três alternativas de

traçado e procuramos ver qual era melhor. A alternativa que ganhou é aquela

que interliga essa subestação que nós vimos no desenho anterior até a linha de

transmissão que já existe ligando Boa esperança até Teresina II com duzentos

e trinta mil volts de tensão. Essa alternativa tem uma extensão de cerca de

catorze quilômetros e é a que tinha um traçado mais adequado e menos

impactante. Mais econômico e menos impactante. Finalmente, o quê que o

município ganha em termos de arrecadação? É lógico que ele vai ser

beneficiado, assim como todo o estado do Maranhão, vai ser beneficiado pela

interligação ao sistema, como nós falamos antes, com energia, mas tem

também a contribuição que é rateada entre todos os municípios, que vem do

fundo de participação, que no caso caberia à cidade de Parnarama o total de

cento e oitenta e cinco mil reais aproximadamente, por ano. Fora isso... É

lógico que atualmente existe uma arrecadação do imposto, do ICMS, que pela

legislação vigente no momento beneficia o estado em que se localiza a turbina,

ou seja, ao estado do Piauí. Mas há uma tramitação de uma lei no Congresso

Nacional para que se faça a divisão desse ICMS aos dois estados, enfim, é

uma coisa que está se esperando. E fora isso, durante o período da

construção, desses três anos de construção, existe também arrecadação do

imposto municipal, o ISS, que gira em torno de cinco por cento, que





normalmente é negociado com a companhia e os municípios que vão abrigar

essa obra, que seria Parnarama no estado do Maranhão e Palmeirais no

estado do Piauí. Com isto nós terminamos a apresentação da Engenharia e

passo ao professor Recena a explicação dos Estudos de Impacto Ambiental.

Sr. Recena: — Boa tarde a todos e a todas, muito obrigado pela oportunidade

que vocês nos dão de apresentar os Estudos de Impacto Ambiental da

barragem de Castelhano. Nós vamos começar por uma rápida visão aqui da

bacia do Rio Parnaíba, essa imagem que vocês têm aqui. Aqui está o Rio

Parnaíba, essa linha aqui ao centro dessa figura é o Rio Parnaíba, e nós

estamos falando, como já foi dito antes, de empreendimentos, nós estamos

falando de barragens, que começam lá em Tássio Fragoso, ou seja, o lago da

última, da quinta barragem a ser construída termina lá em Tássio Fragoso e a

primeira, aqui à frente, está pertinho aqui de Parnarama, a uns oito quilômetros

daqui. Então desde aqui de Tássio Fragoso até aqui, quase Parnarama, vão

ser colocadas essas cinco barragens, que somada com Boa Esperança

somariam seis barragens aqui no Rio Parnaíba. Essa área aqui clara é o

estado do Piauí. O estado do Piauí ocupa algo como setenta e cinco por cento

da área dessa bacia. O Maranhão, essa cor um pouco mais escura aqui à

esquerda, representa em torno de vinte por cento da bacia do Rio Parnaíba. E

aqui sobram cinco por cento para o estado do Ceará. Nós temos aqui duzentos

e cinqüenta e seis municípios que estão contidos dentro dessa bacia. A bacia

hidrográfica, essa área aqui, é aquela que reúne a água, que junta a água para

o mesmo rio, no caso aqui o Rio Parnaíba. Toda a água que chover aqui dentro

desse espaço, da bacia do rio Parnaíba, se não infiltrar, se não evaporar, vai

terminar chegando por um rio, por um riacho, até o Rio Parnaíba. Está aí uma

vista aqui da região de Palmeirais. Nós vamos falar um pouco agora... A gente

viu aquela vista da bacia do Parnaíba como um todo, e agora nós vamos falar

mais do lago aqui propriamente dito, aqui junto o que vai ser construído aqui no

vale do Rio Parnaíba, no Rio Parnaíba. Essa linha aqui que nós estamos

mostrando é o perfil do rio, o corte do rio. Para entender melhor, é como se a

pessoa viesse caminhando por aqui, né, ia encontrar o rio, ia sair daqui do

outro lado. Uma margem do rio, a outra margem do rio, e aqui está

representado o nível do rio, digamos na altura que ele está hoje. Se houver a





construção da barragem, se a barragem vir a ser construída, vamos dizer que o

nível da barragem suba para cá. Essa parte a ser área alagada. Área alagada

era essa daqui, agora área alagada é toda essa aqui. Além da área alagada, se

tem um cuidado especial com a área de preservação permanente. Essa área

de preservação permanente é uma faixa ao redor de todo o lago que tem

alguma coisa como cem metros de largura na área rural e trinta metros na área

urbana. Esse é o mínimo, né, o IBAMA ao licenciar o empreendimento pode

dizer que essa faixa tenha uma largura maior. Mas no mínimo nós vamos ter

aqui na horizontal cem metros de for na área rural ou trinta metros se for na

área urbana. E essa área toda então, a área alagada mais a área de

preservação permanente, vai formar a área de influência direta, ou seja, a área

que tem que ser desocupada, que tem que ser indenizada, que tem que ser

comprada, tem que ser adquirida e deixada livre para o empreendimento. Nós

vamos ver agora numa figura como é que fica essa área de influência direta na

bacia. Essa área escura aqui agora é o formato do lago. Está Parnarama aqui

em cima, aqui está Palmeirais. E esse lago bem fininho aqui ainda chega aqui

na altura de Amarante, de São Francisco do Maranhão. Essa é a área de

influência direta, a mais escura, essa mais clara aqui é a área de influência

indireta, ela reúne aqui os riachos, os rios que correm aqui para esse lago, e

essa área aqui também é estudada do ponto de vista dos animais, da

vegetação etc. Do meio ambiente. E com relação às condições de vida, às

condições das pessoas, à economia em geral, nós alargamos essa área para

essa que vocês estão vendo aqui. Então é área de influência direta, dos

estudos de condição de vida, da população, da economia, toda a área dos

municípios que são banhados por esse lago. Então, por exemplo, aqui está

Parnarama. Aqui toda a área de Parnarama até o rio, essa aqui é a área de

influência direta para fins do estudo do meio físico, da vegetação, dos animais,

e para efeitos de modo de vida da população se estuda toda a área do

município. Nós vamos ver agora, com relação a esta área de influência direta,

de influência indireta, o que foi que se encontrou aqui nos levantamentos que

foram feitos. Aqui já foi mencionado esse Aproveitamento Hidrelétrico, essa

barragem de Castelhano iria impactar quatro municípios: Parnarama,

Palmeirais, São Francisco do Maranhão e Amarante. São municípios, como

vocês já conhecem, da ordem de uns catorze, quinze mil habitantes, e





Parnarama é o maior município desses, tem quase o dobro da população dos

outros, alguma coisa como trinta e cinco mil habitantes só em Parnarama.

Aqui estão vistas, né, fotos, aqui da nossa cidade. Essa figura aqui nos ajuda a

entender um pouco como é que funciona a economia aqui da região. Cada

figura dessas aqui representa um município daqui da região, um dos quatro

que vai ser alagado aqui por essa barragem de Castelhano. Essa figura aqui

maior é Parnarama. Então isso dá uma idéia que a economia de Parnarama, as

atividades econômicas, o que se produz aqui, é maior do que dos outros

municípios. E a cor representa que atividade da economia. Esse verde aqui é

serviços, isso quer dizer que Parnarama é uma grande prestadora de serviços,

ou seja, tem comércio, tem banco, tem escola, tem hospital, tem escritório de

Arquitetura, de Engenharia. Esse verde dá uma idéia de quanto existe aqui

desse tipo de atividade, ou seja, de serviços. Outra coisa que interessa aqui...

A agricultura. Agricultura e pecuária é esse azuizinho aqui. Também, vocês

vêem aqui, maior do que os outros municípios da região. Esses municípios,

como é o caso aqui de Parnarama, ainda têm uma presença importante da

administração pública, né, que pode até dizer que é um outro tipo de serviço,

mas é administração pública. Enfim, isso aqui dá uma idéia para nós de como é

que se distribui a economia dentro das várias atividades que são aqui

praticadas. Aqui uma vista, fotografias de Amarante. Com relação às

condições de vida, né, eu disse que uma das coisas que nós temos que fazer é

levantar como vive a população nessas áreas. A idéia é que se conheça isso, a

condição de vida da população, para também sinalizar quais são os impactos,

ou seja, o quê que vai mudar, o quê que vai acontecer se a barragem for

construída. Por exemplo, sobre educação. Nós podíamos analisar alguns

índices, nós vamos falar aqui de taxa de alfabetização, e de anos de estudo.

Segundo as estatísticas do IBGE nós temos aqui da ordem de cinqüenta e

cinco a sessenta e cinco por cento de taxa de alfabetização. Em cada cem

pessoas alguma coisa como cinqüenta, sessenta pessoas receberam o

benefício da alfabetização, o que quer dizer também que em cada cem

pessoas alguma coisa como quarenta pessoas não foram alfabetizadas. Nós

aqui analisamos também a questão dos anos de estudo. Hoje a gente sabe que

o ensino fundamental tem oito anos, está passando para nove anos, e aqui é

uma média do que as pessoas aqui da região ficam na escola. Alguma coisa





como dois a quatro anos, ou seja, muHo >-<uco diante do ensino fundamental,

só para fala nesse, que dura oito anos. verificamos também a condição de

saneamento básico, né, questão c. 9i>ua, de esgoto, de lixo, né? Com a

constatação de que essa infra-estrutura também é precária, é insatisfatória. A

gente sabe... Duas coisas que eu queria comentar com vocês. Uma é que

essas condições que nós encontramos aqui não são condições apenas desses

municípios que estão aqui junto à barragem de Castelhano, mas é uma

condição do nordeste como um todo, né, a região mais pobre do Brasil, que

apresenta esse índices aqui que não são nada satisfatórios. E sabemos

também que embora o saneamento básico, água, esgoto, esteja numa

condição insatisfatória, existem investimentos, existem projetos que estão

sendo desenvolvidos aqui para a região para melhorar isso. Aqui uma vista de

São Francisco do Maranhão. Aqui está uma tabela que mostra os municípios

aqui afetados por essa barragem se ela vier a ser construída, a população

desses municípios, somados esses quatro municípios tem alguma coisa da

ordem de setenta mil habitantes, e aqui quantas pessoas seriam afetadas

diretamente, ou seja, pela inundação, pela água dessa barragem. Alguma coisa

como duas mil e trezentas a duas mil e quatrocentas pessoas. Isso quer dizer

que a cada cem pessoas que moram nesses quatro municípios aqui, alguma

coisa como três, quatro pessoas seriam atingidas, ou seja, pelo lago da

barragem que viria a ser construída. A gente quer chamar atenção aqui que

atingido... O empreendimento desse atingido por uma barragem não é somente

as pessoas que vão ser afetadas pela água, ou seja, aquelas pessoas que vão

ter um prejuízo porque sua terra vai ser alagada, sua casa vai ser alagada.

Essa visão aqui de atingido é uma visão mais ampla do que essa. Naquela

tabela anterior, que a gente disse que três a quatro pessoas em cada cem

seriam atingidas por essa barragem, não leva em consideração outros tipos de

prejuízo que as pessoas possam ter além da perda do terreno, da casa por

conta da água. Se considera atingido todo o grupo social, toda família,

indivíduo que tenha seu modo de vida afetado. E o quê que é o modo de vida?

O modo de vida trata de como a pessoa mora, as relações que as pessoas têm

entre si na família, entre os vizinhos, as relações econômicas, ou seja, como é

que as pessoas ganham a vida, como é que geram renda, como é que

sobrevivem. Pois bem, todas as pessoas, não somente aquelas que tiverem





uma casa ou um terreno invadido pelas águas da barragem, mas todas as

pessoas, os grupos sociais que tivessem alguma dessas variações aqui no seu

modo de vida seriam consideradas pessoas atingidas e deveriam fazer jus a

alguns direitos. Quais seriam os direitos? O principal é a reparação por perdas

materiais e imateriais. O quê que quer dizer isso? É que qualquer perda

material, por exemplo, a pessoa perdeu a casa, a pessoa perdeu o terreno por

conta do lago da barragem, né, isso seria uma perda material. Mas a pessoa

perdeu um vizinho que se mudou, né, morava junto com algumas pessoas,

uma foi para um canto, outra foi para o outro, né, essa aqui seria uma perda

imaterial, ou seja, uma perda que tem a ver com sentimento, alguma coisa com

a cultura, com a tradição das pessoas que foram afetadas por essa barragem.

E ainda como direito a garantia da integridade social, né, se você mora junto

com algumas pessoas, se você mora com a sua família, com seus vizinhos,

que essas relações entre as pessoas, as famílias sejam preservadas. Nós

vamos fazer agora uma leitura aqui das localidades desses quatro municípios

que seriam atingidas pelo lago da barragem. Eu quero chamar atenção que as

localidades que estão aqui como localidades afetadas são localidades que

realmente seriam atingidas pelo lago da barragem, o que não quer dizer que

cada uma dessas localidades fosse atingida totalmente, ou seja, basta que

uma parte dessa localidade, uma parte das pessoas dessa localidade seja

atingida para ela ser citada aqui. Então com relação a Parnarama. Quais são

as localidades atingidas pela construção da barragem? Saco, Mirindiba,

Pedras, Bacaba, Fidalgo, Coquinho, Paiol do Rio e Rochedo. Aqui a área de

Parnarama urbana não vai ser afetada já que a barragem vai ser construída

uns oito quilômetros acima do rio. Com relação a Palmeirais, quais seriam as

localidades afetadas? Mescla, Corrente, Castelhano, Riacho dos Negros,

Ranchinho, Vitória, Castelândia, Brejinho, Nascimento, Associação Penicilina e

Levada. Aqui está uma vista de Palmeirais, né. Palmeirais vai receber o fim do

lago, né, o lago chega até aqui, e tem uma parte ribeirinha junto ao rio de

Palmeirais que vai ser afetada. Uma lista amarela que está por aqui dá uma

idéia de qual seria o limite da área de preservação permanente em Palmeirais.

Aqui vista de Palmeirais também, do centro da cidade. Essa é uma vista de

Riacho dos Negros, que é uma das localidades que vai ser bastante afetada

pela construção dessa barragem. E a gente quer aproveitar essa imagem aqui





para falar um pouco mais para vocês sobre, digamos, como é que se

passariam as coisas se houvesse a construção da barragem, se o lago

chegasse por aqui e afetasse as casas, os terrenos, as fazendas das pessoas

que moram aqui. Se isso acontecer, a questão terá que ser tratada em muito

detalhe, ou seja, cada terreno, cada fazenda, cada casa seria visitada e as

pessoas seriam entrevistadas, iria alguém como um topógrafo, como um

agrimensor, como um avaliador para levantar tudo que existe no terreno, na

fazenda, como foi a casa, para que seja levantado um laudo, ou seja, um papel

que diz o que tem nessa propriedade, e vocês teriam acesso para conferir o

que foi levantando na propriedade, na casa de cada um. Esse é um exemplo

aqui nessa nossa região. Se alguém chegasse aqui, levantasse cerca,

levantasse casa, levantasse fruteiras, tinha que colocar no papel, nesse papel

que se chama laudo, né, vocês poderiam conferir o que está levantado para

que vocês fossem reparados, ou seja, as pessoas, as famílias teriam que ser

reparadas sobre qualquer perda que tivessem. Uma coisa que preocupa as

pessoas é saber se elas têm a documentação da terra ou coisa parecida, e isso

é bom esclarecer que a constituição, que a legislação federal reconhece a

importância social da posse e as pessoas que estão na posse desses terrenos,

dessas fazendas, seriam beneficiadas de qualquer forma. Seguindo adiante, na

região de Amarante nós temos localidades de Campanário, Muquila, Riachão e

São João de Cima. Aqui uma vista de Amarante, uma vista... Uma escala

menor, e São Francisco do Maranhão do outro lado. Bom, além de ver as

questões de condição de vida, de economia, nós temos que fazer uma análise

do ambiente como um todo. Então se a gente der uma olhada aqui em um

tema, né? Solos e agricultura. Nós sabemos que na beira do rio estão as áreas

mais férteis, onde se pratica principalmente a agricultura familiar e fruticultura.

As terras mais longe do rio são terras com menor aptidão, mais difícil de você

desenvolver a agricultura. A não ser quando você vai mais rio acima e começa

a encontrar os chapadões onde se planta soja etc, mas está distante daqui.

Nas terras próximas aqui a agricultura, como vocês sabem, é mais difícil. É

mais fácil produzir na beira do rio. Existe alguma pastagem nativa também

nessa proximidade do rio, e mais afastado um pouco, onde as pessoas criam

animais aqui. Uma vista aqui da ocupação, por exemplo, de piscicultura aqui,

de propriedades na beira do rio aqui no caso de Amarante.





Aqui é uma vista também de uma propriedade plantada aqui na região com

pasto. Aqui na região de Parnarama. Sobre as plantas. Nós temos que levantar

o solo, a agricultura, as plantas, os animais e os peixes como vocês vão ver um

pouquinho mais adiante. Então com relação às plantas a gente sabe que o que

domina aqui são as florestas de babaçu, né? Mais para o sul você vai

encontrar... Começar a encontrar o cerrado, o cerradao, né, que ocupa os solos

mais arenosos. E aqui por perto também a gente encontra a transição entre o

cerrado, que é esse tipo de vegetação mais ao sul do Piauí, com a caatinga

que vem do nordeste, vem do leste, vem de Pernambuco, vem do Ceará, vem

da Paraíba e se encontra aqui no que a gente chama de transição dos solos

que são mais pedregosos. Aqui na região de Castelhano foram levantadas

cento e setenta e oito tipos de plantas, né? Se vêem aqui... As pessoas andam

aqui desde dois mil e quatro levantando folha, levantando fruto, levantando flor,

levando para laboratório para conferir qual é o tipo de vegetação aqui e

encontraram alguma coisa como cento e setenta e tantas espécies de vegetais

aqui. Isso é uma vista aqui do rio, né, e de uma floresta de babaçu. Sobre

animais terrestres. Também foi feito um grande levantamento, como eu digo,

desde dois mil e quatro tem gente visitando aqui, numas quatro campanhas

sucessivas, e aqui na região de Castelhano foram encontradas duzentas e

nove espécies de aves. Às vezes a gente não tem noção de quantas espécies

estão disponíveis aqui na natureza. Dessas duzentas e nove espécies de aves,

uma espécie está ameaçada de extinção, ou seja, a população dessa... A

quantidade dessa ave vem diminuindo no Brasil como um todo, o que leva ela

a ser considerada como um animal ameaçado de extinção. Essa ave se chama

arapaçú-do-nordeste. Eu não conheço essa ave, mas me foi informado por

quem andou por aqui, não sei se vocês conhecem, mas é uma ave que tem um

bico mais pontiagudo e vai subindo a árvore tentando encontrar insetos, se

alimentar de insetos. Chega lá em cima, desce e começa a vasculhar uma

outra árvore. Esse é o arapaçú-do-nordeste, uma ave ameaçada de extinção

que nós tínhamos que proteger. Foram encontradas também aqui sessenta e

quatro espécies de répteis e anfíbios, ou seja, cobras, lagartos, sapos.

Sessenta e quatro aqui na região. Em relação a mamíferos. Os levantamentos

que foram feitos aqui. Setenta e duas espécies, sendo oito ameaçadas de

extinção. Mais uma vez, são animais cuja população, a quantidade está





diminuindo no Brasil. São eles: o gato-maracajá, gato-peludo, gato-macambira,

gato-palheiro, gato-mourisco, onça-vermelha, onça-pintada e o caititu. Esses

aqui, esses gatos e onças aqui são... Onças de menor porte, esses gatos aqui.

Esses felinos são a maioria dos animais ameaçados de extinção. E esse caititu

se parece um pouco com um porco. Aqui estão fotos de algumas das aves

encontradas por aqui: surupuá-de-barriga-vermelha, rabo-branco-do-maranhão,

papa-lagarta de (01:31:19 Oler). Aqui mamíferos, né, morcego, paca, tatu.

Esses dois animais aqui fotografados à noite, né, por umas máquinas que têm

sensores, têm flash e disparam quando um animal passa na proximidade. Aqui

estão anfíbios: uma iguana, uma serpente e uma rã. Sobre um outro tema.

Falamos agora sobre água, sedimentos e animais aquáticos. Na região aqui de

Castelhano os principais afluentes são Canindé, Riachão, Corrente e Riacho

dos Negros. Nos levantamentos que foram feitos sobre qualidade da água se

observou que a qualidade da água acima da barragem de Boa Esperança é um

pouco diferente da água abaixo de boa Esperança, e para a tranqüilidade de

vocês, a água abaixo de Boa Esperança foi encontrada em qualidade melhor.

Essa água aqui tem menos quantidade de fósforo que vem de fertilizante,

menos quantidade de coliforme que vem de dejetos de animais, né, e menos

sedimentos. Sedimento é: areia, o barro que é transportado pela água do rio.

Alguns afluentes aqui da região, principalmente da margem direita, têm uma

qualidade de água mais baixa, mas não chegam a impactar a qualidade geral

das águas do Rio Parnaíba aqui na região. Aqui sobre qualidade da água

ainda, não foram encontrados metais pesados nocivos à saúde nem indícios de

agrotóxicos na água. Nos vales e partes baixas predomina a vegetação natural

e pequenas lavouras que interferem pouco na qualidade da água. O pessoal

usa menos fertilizante, menos agrotóxico, o que diminui o impacto na qualidade

da água. Aqui é uma vista do Rio Canindé quando vai chegando aqui...

Desaguando no Rio Parnaíba. Bom, sobre sedimentos, né, é um assunto

importante. Sedimento como eu já disse, é o que o rio transporta: areia, barro.

E a água do rio revolve o barro, revolve a areia, suspende e transporta. E

quando se constrói uma barragem, esse sedimento fica preso, ou seja, não

consegue passar pela barragem. E pode trazer algum efeito. O rio pode... A

barragem pode reter os sedimentos antes da barragem e depois que passa da

barragem pode faltar esse sedimento mais adiante. A principal preocupação





era sobre o delta do Rio Parnaíba. O risco que poderia haver desses

sedimentos, dessa lama, desse barro, dessa areia, ficarem presos aqui nessas

barragens e faltar ao delta do Parnaíba. As análises que foram feitas dizem que

não existe esse risco. Por quê? Porque a erosão, né, esse efeito diminui à

medida que você se afasta da barragem. A barragem de Castelhano, que é

essa de que nós estamos falando aqui, é a ultima da seqüência. Ou seja, se

fossem construídas cinco mais Boa Esperança, seriam seis barragens, e essa

seria a ultima. Ainda, como todos sabemos, antes de Teresina tem muito chão

de Teresina até chegar ao delta. Isso diminuiria o risco de erosão. Boa

Esperança, que já foi construída há quarenta anos, já vem retendo uma certa

quantidade de sedimentos e até hoje não se notou nenhum efeito de erosão na

calha do rio. E outra coisa também é que como essas barragens aqui debaixo:

a barragem de Cachoeira, de Estreito, Castelhano, elas têm uma capacidade

muito pequena de retenção, o efeito seria menor. Sobre a fauna de peixes, né,

é o ultimo slide aqui da fase de diagnóstico da nossa apresentação. Nesse

levantamento feito aqui no Rio Parnaíba, nessa altura do rio, foram

encontradas sessenta e quatro espécies de peixe, sessenta e quatro espécies

aqui na região. Algumas com valor pesqueiro, como branquinho, mandubé,

bico-de-pato e curimatãs. E ainda piaus e sardinhão. A gente acredita também

que a barragem de Boa Esperança trouxe algum impacto à população dos

peixes, ou seja, se observa uma população, uma combinação de peixes acima

da barragem de boa Esperança bem diferente... Bem diferente não, mas

diferente do que se encontra abaixo, ou seja, houve uma mudança e essa

mudança provavelmente causada pela barragem. Então a construção de outras

barragens traria um impacto sobre a vida dos peixes e alguma coisa que tem

que ser tratada com muito cuidado. Aqui estão as fotos de alguns peixes

identificados aqui e fotografados na região. Nós vamos começar a falar agora,

feito o diagnóstico, ou seja, uma análise geral de como é a bacia, de como são

os lagos, de como é a terra, os animais, os vegetais, como é que as pessoas

vivem, nós vamos começar a falar agora sobre os impactos, ou seja, o quê que

ocasionaria... Vamos começar falando aqui sobre as pessoas, sobre a

população, sobre o meio em que elas vivem, qual seria o impacto, o quê que

iria mudar se a barragem fosse construída, o quê que poderia haver de ruim

aqui se a barragem fosse construída. Então, por exemplo, impactos sobre o





território, aumento do fluxo migratório, mais gente chegando aqui atraída pela

construção da barragem. Pressão sobre serviços essenciais, gente buscando

hospital, escola aqui da região, também atraídos pela construção da barragem

Alteração nas formas atuais de ocupação e uso do solo, né, como a terra baixa

ali que era plantada e agora vai ser inundada pelo lago, pela água da

barragem. Interferência com patrimônio histórico, interrupção da navegação

fluvial. Esses são impactos sobre o território. Sobre cada impacto desses, para

cada impacto desses, tem que haver um programa, tem que haver um projeto

de minimização, ou seja, de diminuição desses impactos que podem ser

causados pela barragem. Então aqui nós vemos alguns. Por exemplo, haveria

um plano de apoio aos municípios. Esse plano teria um programa de

fortalecimento da gestão municipal, ou seja, haveria uma ajuda às prefeituras

para capacitar os seus funcionários para que eles pudessem lidar com a

situação nova, com a construção de uma barragem, o que vai acontecer, o que

vai se passar com as pessoas do município. Então haveria um programa para

fortalecer a estrutura, a gestão da prefeitura. Outra coisa seria um programa

de recomposição da infra-estrutura atingida. Uma rua foi coberta, uma ponte foi

coberta, o que não é o caso, por exemplo, aqui na área urbana de Parnarama,

mas pode acontecer... Vai acontecer em outros municípios. Teria que haver um

programa de recomposição de ruas, de praças, de qualquer coisa, de hospital,

de posto de saúde que fosse atingido. Outro é o plano de valorização do

patrimônio. O que tem aqui de histórico, de arqueológico que é importante tem

que ser levantado, estudado para que se conheça melhor para que se registre

e para que se explore também, quem sabe com programas de turismo ou

alguma casa parecida. Agora sobre impactos relativos à população. Uma

preocupação é: dificuldade da inserção de mão-de-obra local, ou seja, nós

começarmos a construção aqui de uma barragem, né, gerar emprego, e as

pessoas daqui não poderem trabalhar porque não estão preparadas. Isso é um

impacto, isso é uma preocupação, tem que se levar isso em consideração na

hora da construção. Aumento da violência, alteração dos modos de vida,

aumento do risco de acidente, interferência com população tradicional, por

exemplo, com os ribeirinhos, né, com as famílias que há décadas ou há mais

de cem anos vivem na beira do rio. O deslocamento compulsório da população,

as pessoas serem mudadas contra a vontade delas, e alguma perda de





acesso. Esses são impactos, ou seja, são coisas que poderiam acontecer e

tem que ter algum programa, algum projeto, para combater isso que pode

acontecer de ruim. Vamos ver. Aqui sobre planos e programas ambientais que

tratariam da população. Um programa de comunicação social, por exemplo,

né? nós estamos aqui num evento que é uma audiência pública, e aqui é uma

primeira oportunidade que muita gente está tendo de conhecer o projeto, de

saber o que vai ser construído, o que vai acontecer por aqui. Mas deveria haver

um programa de comunicação social, ou seja, se a barragem vier a ser

construída, das pessoas serem visitadas, de haver informação para as

pessoas, de haver reuniões onde vocês moram para que todos saibam passo-

a-passo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Esse seria um

programa de comunicação social. Outro programa, por exemplo: se a

população vai ser atingida, deveria haver um programa de remanejamento e

assentamento dessa população, ou seja, se a população vai ser atingida numa

área rural, né? Aqui no centro de Parnarama a gente disse que não vai

acontecer. Mas se for acontecer na área rural essas pessoas têm que ser

acompanhadas, saber se já foram lá verificar a terra, a casa, se já foi alguém lá

medir, se já negociaram com essa família o quê que vai ter de benefício para

ela, para que todas as famílias que sejam atingidas sejam acompanhadas. Um

programa de desenvolvimento local, ou seja, se tiver aqui associações de

produtores, sindicato rural, como é que essas entidades podem ser apoiadas

para que haja desenvolvimento nas atividades econômicas? Tanto rurais

quanto urbanas aqui da região. Um programa importante seria esse de

treinamento e qualificação profissional, ou seja, as pessoas serem capacitadas

para poderem, por exemplo, conseguir emprego, né, à medida que houvesse a

aprovação e o início da construção aqui da barragem. São vários outros

projetos, programas que tratam da população, como é o caso, por exemplo,

dos programas voltados à saúde. Tem um grupo de moças que eu avistei aí

que são do hospital aqui do município e vão conhecer hoje aqui o

planejamento, a existência de uma série de programas voltados para essa

área, a área de saúde. Nós vamos falar um pouquinho aqui em mais detalhe

sobre como é que seria a negociação com as famílias que fossem atingidas.

Mais uma vez, aqui no centro de Parnarama não existiria esse problema, mas

vai existir na área rural, e vai existir na área rural dos outros três municípios





também. Como é que se faz esse tipo de negociação com relação á

propriedade urbana? A gente já disse que alguém vai lá, vai visitar, vai medir,

vai ver o que tem lá p<3 3 voi o que cada um merece, ou seja, uma obra dessas

não pode deixar ninguém pior do que estava, tem que ficar igual ou melhor do

que estava antes da construção. Alguém tem que levantar lá o quê que essa

família vai perder, em que ela vai ser prejudicada, para reparar essas pessoas.

Como é que pode ser feita a negociação depois do levantamento? Foram lá,

anotaram, mediram, fizeram avaliação, está em tal laudo, em tal papel, né, que

vocês vão tomar conhecimento. A partir daí o quê que faz? Bom, na área

urbana. Área urbana. Alguém poderia decidir, uma família poderia decidir, que

o que ela quer é que o empreendedor, quem vai construir a barragem,

simplesmente compre a propriedade. "Olha, a água vai bater aqui, eu não

quero mais minha casa, não quero mais meu terreno, está aqui quanto vale. Eu

quero que você compre minha casa, compre meu terreno e me dê o dinheiro.".

É aquisição direta. Outro seria a auto-relocação urbana, ou seja, a pessoa

receberia uma carta de crédito, um papel com um valor, aquilo vale como se

fosse dinheiro, e a pessoa ia procurar com aquele papel uma outra área, um

outro terreno, uma outra casa para morar na área urbana. Ou então a

relocaçao urbana coletiva, ou seja, uma rua foi inundada, as pessoas querem

se mudar em conjunto, pode se construir uma outra rua, um outro bairro para

as pessoas mudarem todas de uma vez para o mesmo lugar.

Com relação a propriedades rurais, área rural, quem está fora da região

urbana, quem está fora da cidade. Existem algumas formas aqui de negociar.

Uma seria o reassentamento para lote agrícola. "Perdi meu lote aqui, o lote foi

alagado, eu quero ser reassentado num outro lote.". Nesse caso deveria se

respeitar o módulo fiscal do INCRA. Reassentamento para vilas rurais, ou seja,

uma série de casas, vamos dizer assim, rurais, junto ao rio foram atingidas, se

pode construir uma vila e as pessoas, aquelas famílias, se mudarem para essa

vila.

Relocaçao dentro do imóvel. Uma parte do terreno, né, uma parte da área foi

inundada, inundou a casa, mas tem área sobrando, então a casa podia ser

deslocada para a parte seca do terreno. Carta de crédito. Mais uma vez, está

aqui um papel de quanto vale o que eu perdi, o que eu vou perder... Eu vou

explicar uma coisinha aqui, né? O que eu perdi não, porque o lago só pode ser





cheio, só vai começar a encher o lago se todos esses problemas tiverem sido

resolvidos, ou seja, vai ter a licença que é essa aqui que está sendo discutida

para esse processo e adiante, vai ter uma outra licença para poder começar a

obra e vai ter uma outra licença para começar a encher o lago, por exemplo.

Então tudo isso tem que estar resolvido antes de ter água no lago, então o que

você vai perder, você pode ter uma carta de crédito e procurar outro terreno,

outra fazenda, outro lote pêra você se instalar. Permuta na área rural, ou seja,

você tem uma terra aqui, o outro tem uma área lá, você não quer ficar aqui mas

o outro quer... Trocar famílias de terreno, né, e mais uma vez a aquisição

simples, ou seja, "Eu não quero mais, a água vai inundar aqui. Eu quero que a

empresa compre meu terreno, compre meu curral, compre minha cerca e eu

vou embora.". Bom, sobre aqui a base econômica, né? Quais seriam impactos

sobre a base econômica? Perda de áreas agricultáveis, perda de atividades

econômicas, interferência com atividades extrativistas, né? Quem vive, por

exemplo, do coco, da extração do coco, as quebradeiras de coco estariam aqui

impactadas, né, e existem também algumas mudanças, alguns impactos que

são positivos, como, por exemplo, o aumento da arrecadação municipal, a

dinamização da economia e o aumento do potencial turístico. Sobre esses

impactos aqui, que programas existem pensados? Alguns a gente já até

mencionou quando falou do impacto sobre a população, né? Mas, por exemplo,

um programa de desenvolvimento local seria alguma coisa altamente favorável

aqui para a região, né? Hoje se fala em (01:49:07 claster), se fala em arranjo

produtivo local, né? Considerar essa área como um arranjo produtivo, né, como

uma área de desenvolvimento local integrada, sustentada e se desenvolver um

programa aqui para dinamizar a produção, a geração de renda, algo muito

importante aqui para a região. E outras que é... Já falamos aqui, o programa de

recomposição de áreas urbanas atingidas. Bom, não se trata apenas de

analisar os impactos, né, e apresentar programas sobre a questão da condição

humana, sobre a condição de vida, sobre a população, mas também para cada

um dos temas do levantamento ambiental, por exemplo, na questão do meio

físico, tem que se identificar quais são os impactos e quais são os programas

que existem para lidar com esses impactos. Então, por exemplo, há uma

possibilidade, há um risco de elevação do nível do lençol freático, ou seja, da

água que tem debaixo do chão... Ou seja, se é construída uma barragem aqui





perto, quem sabe há uma infiltração e pode haver uma mudança no nível da

água? Então tem que haver um programa de monitoramento dessa variação do

nível da água enterrada no solo. Alteração no transporte de sedimento nós já

falamos. E um programa que tratasse da possível alteração na qualidade da

água, ou seja, embora não haja nenhuma perspectiva de mudança, mas a

água... A qualidade tem que ser acompanhada para se ter certeza que continua

num nível adequado. Por exemplo, a preocupação aqui sobre corte da

vegetação antes do lago ser cheio, né, porque se ficar alguma vegetação pode

apodrecer, pode complicar um pouco a qualidade da água. Com relação a essa

questão de vegetação, de animais, né, do meio biótico, como a gente fala, uma

coisa bastante importante para a preservação do meio ambiente é fazer umas

reservas. Aqui, por exemplo, tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Essas

áreas são chamadas de unidades de conservação. Nessa área se protege a

vegetação, se protege os animais, evita cortar árvore, evita caçar animais aí,

né, para que aqui o meio ambiente possa ser preservado. É como se fosse

assim uma herança que a gente vai deixar para os filhos, para os netos, para

as gerações que vêm adiante. E esse programa ambiental, caso essa

barragem, vier a ser construída, prevê a implantação de novas unidades de

conservação. Ainda sobre vegetação. A gente sabe que vai ter corte de

vegetação para que não tenha vegetação inundada, né? E se isso acontece há

necessidade de recomposição dessa vegetação. Por exemplo, salvar muda,

salvar semente para ter certeza de que a gente vai ter como preservar essas

espécies de vegetais que existem aqui. Preocupação, por exemplo... Um

impacto seria a degradação dos remanescentes, né, aumento da população,

aumento da exploração, mais animais nas áreas que sobram, haveria um

impacto maior sobre essas áreas e seria necessário desenvolver programas

que compensassem isso. Aumento do conhecimento cientifico, né, um impacto

positivo. Vai se conhecer mais sobre a vegetação, sobre os animais daqui, né,

e isso é necessário que se divulgue, que os cientistas conheçam, que os

estudiosos conheçam, que os alunos nas escolas conheçam também.

Sobre a fauna. Um impacto, por exemplo, seria a perda de indivíduos de

espécies ameaçadas. Nós já falamos aqui, né, sobre ave ameaçada de

extinção, sobre gato do mato ameaçado de extinção, e deveria ter programas

que tratassem desse risco que a barragem, que a construção da barragem





pode trazer. Há um risco aqui na redução da capacidade de suporte das áreas

vizinhas, ou seja, como eu já disse, aumenta aqui a população de animais etc,

a vegetação, as áreas ao redor podem ser impactadas e deve haver programas

para monitorar e controlar esse tipo de impacto. Ainda sobre meio biótico,

fauna terrestre, aumento do risco de acidentes causados por animais

peçonhentos, ou seja, você vai inundar certas áreas, pode vir, por exemplo,

cobra fugindo da inundação, né, há uma ameaça à saúde da população por

conta disso. Teria que existir programas que visualizassem combater a

possibilidade desse risco. Aumento de predadores, caçadores aqui na região

também deveria ser monitorado para que a gente garantisse a preservação das

espécies que existem aqui. Com relação à fauna aquática, né, estamos aqui

chegando à conclusão da nossa apresentação. Sobre fauna aquática, quais

seriam os principais impactos? Por exemplo, alteração na comunidade dos

peixes, risco de proliferação de espécies exóticas, ou seja, de peixes que não

são naturais aqui do Rio Parnaíba e que viessem bater aqui de alguma forma.

Modificação da atividade reprodutiva e migratória. Nós já falamos aqui que a

construção da barragem pode prejudicar o deslocamento, impedir o

deslocamento do peixe para ele depositar seus ovos lá em cima, isso vai trazer

impacto, e tem que ter um programa de monitoramento e conservação da

ictofauna. Tem se discutido bastante, se vocês tiverem perguntas depois, sobre

o que se pode fazer aqui, né? Existem pessoas que pensam que é importante

construir uma escada de peixe, outras pessoas acham... Técnicos e

especialistas no ramo acham que a solução é outra, não dá para nós

descermos a detalhe, mas esse á um programa que seria muito importante que

fosse desenvolvido com a participação de biólogos, de ictiólogos, de

engenheiros, de pescadores daqui da região, de quem conhece isso. Gente, é

isso que eu tinha aqui a apresentar, agradeço muito a atenção de vocês e

depois vocês poderão fazer perguntas. Muito obrigado.

Sra. Moara: — Nós vamos passar agora à fase de debates. Existem algumas

pessoas de apoio que estão com uma camiseta branca com a manga azul que

já têm o formulário de inscrição, então quem quiser se inscrever tanto para uso

do microfone ou quiser fazer um questionamento para ser lido aqui na mesa

pode procurar esse pessoal do apoio durante os quinze minutos de intervalo





agora e quinze minutos após o início dos trabalhos. Então nós vamos iniciar

agora quinze minutos de intervalo.

Apresentador: — Só enfatizando o que disse a doutora Moara, as inscrições

estão abertas para quem tem interesse em formular pergunta, seja de forma

oral ou por escrito, após o intervalo para o lanche, que já passa a ser a partir

de agora. Temos, portanto, um período de quinze minutos para lanche, na

seqüência a gente retoma com esta audiência. Vale ressaltar que as tendas do

lanche estão no pátio externo deste local, deste ginásio, no pátio externo à

direita. Os lanches serão servidos em tendas que estão colocadas no pátio

externo à direita. Muito obrigado, a gente volta em quinze minutos. A pessoa

que perdeu documento de identidade, a cédula do CPF. Por favor, dona Maria

Antônia da Silva Barbosa, seu documento de CPF, Cadastro de Pessoa Física,

está conosco. Dona Maria Antônia da Silva Barbosa. Atenção para essa nota

de utilidade pública, foi perdido o documento da senhora Maria Antônia da Silva

Barbosa, alguém encontrou e está conosco, a cédula do CPF cadastro de

pessoa física da dona Maria Antônia da Silva Barbosa.

Apresentador: — Solicitamos às pessoas que já lancharam que, por favor,

comecem a retornar às suas cadeiras de origem, para que dentro de três

minutos posamos reiniciar a audiência pública, pedimos portanto as senhoras e

os senhores, adolescentes presentes, bem como as crianças, pessoas que

estão presentes que retornem às suas cadeiras, para que dentro de três

minutos posamos reiniciar a audiência pública.

Apresentador: — Senhoras e senhores, vamos portanto reiniciar esta

audiência pública aqui na cidade de Parnarama, estado do Maranhão, vamos,

portanto fazer a mesa diretora técnica para podermos, aí sim, dar continuidade

a audiência, convidamos a presidente da mesa, senhora Moare Giasson que é

integrante da diretoria de licenciamento do IBAMA nacional, agora, convidamos

o senhor Alberto Paraguaçu que é o superintendente do IBAMA do estado do

Maranhão, já está conosco e passa a fazer parte da mesa técnica desta

audiência, convidamos o senhor Robson Botelho, representante dos

proponentes do projeto e convidar a senhora Paula Guedes responsável pelos





estudos deste projeto, e ainda convidamos a senhora Maria do Carmo, que é

secretaria executiva da mesa.

Sra. (...): — Peço à todos que se acomodem nos seus lugares para a gente dar

início a etapa dos debates, e antes de iniciar os questionamentos eu vou

passar a palavra para o senhor Alberto Paraguaçu, que é o superintendente do

Ibama aqui no estado do Maranhão, para dar as boas vindas à vocês e fazer

uma palavra como superintendente.

Sr. Alberto Paraguaçu: — Primeiramente, gostaria de desculpar-me pelo

atraso, mas eu saí pela manhã ainda de São Luiz, vim de carro, e tiveram

alguns percalços aí no percurso, de sorte que eu acabei de chegar aqui há

meia hora atrás, contudo gostaria de externar à todos aqui presentes, primeiro

a nossa gratidão, apreço, pela maneira como está sendo conduzida esta

audiência pública, e em nome do ministro do meio ambiente, Doutor Carlos

Mine, do nosso presidente da autarquia, Doutor Roberto Messias Franco, quero

congratular-me e à todos, e saudar as autoridades aqui presente, em especial

ao prefeito do município de Parnarama, Raimundo Silveira, presidente da

câmara municipal de Parnarama, José Henrique, deputado federal do

Maranhão, Carlos Brandão, deputado estadual do Maranhão, Estênio Resende,

a equipe técnica dos proponentes do projeto, as nossas gratidões dando

destaque aí a Seneq, Chesf, Queiroz Galvão Energipe, a equipe técnica da

nossa diretoria de licenciamento ambiental, a Dilic, e a equipe técnica também

do nosso núcleo de licenciamento ambiental da superintendência do Ibama no

Maranhão, demais autoridades e toda a população aqui do município de

Parnarama, hoje,,, esse faz parte da fauna, de sorte que não há... obrigado,

hoje nós estamos realizando aqui a décima primeira e penúltima audiência, de

sorte que é relevante esse momento e extremamente importante para o estado

Brasileiro considerando que trata-se de uma necessidade dentro da matriz

energética do pais, é importante essa discussão esse exercício de cidadania

que se faz também nesse município, e só peço à todos que possamos conduzir

essa audiência pública sempre pautada no respeito, na ordem, na disciplina e

acima de tudo o direito de cada cidadão aqui está assegurado, para reivindicar,

para questionar, e serão respeitados, eu gostaria, para não me delongar,





agradecer mais uma vez, e eu vou continuar aqui à mesa, e agradeço à todos

por essa oportunidade, muito obrigado, boa noite.

Sra. (...): — Dando prosseguimento, conforme o nosso regulamento, nós

vamos fazer um bloco de vinte perguntas por escrito e depois abrir para dez

questionamentos à serem realizados por meio do microfone, eu vou ler então

conforme o nosso regulamento também um bloco de oito perguntas feitos por

oito pessoas, mas são duas perguntas basicamente iguais, e o senhor

Francisco das Chagas, senhor Antônio Barbosa Rodrigues, Sorverdel de

Carvalho, José Petruquio Alves de Melo, José Antônio, Renildo Costa Brandão,

Ivaldo Pereira Lima e Antônio Carlos Rodrigues do Nascimento, todos querem

saber quando começa a barragem e qual a seqüência de construção, qual

começa a ser construída primeiro?

Sra. Paula Guedes: — Boa noite à todos, eu sou a Paula Guedes sou

coordenadora geral dos estudos, aqui à minha direita está a equipe técnica

responsável por responder à todas as dúvidas que vocês venham a ter essa

noite, então para responder esta primeira questão eu pediria que o Doutor

Emerson esclarecesse essas duas perguntas.

Dr. Emerson: — Bom, boa noite à todos, primeiro lugar, bom, ainda não está

definido se vai ser feito esta construção dessa barragens nesse primeiro

momento, nós estamos aguardando ainda avaliação do Ibama com relação à

viabilidade ambiental desses cinco empreendimentos, só após esta possível

emissão da LP, se for emitida, vai ter um leilão para se definir quem vão ser os

empreendedores que vão ser responsáveis por esse projeto, e aí, na seqüência

sim, aí vai se ter, vai se apresentar o PBA, que seria os programas básicos

ambientais para que se pleiteie aí a licença de instalação, somente após

concedida a licença de instalação pelo Ibama e que se teria o início das obras,

bom, a construção dessas cinco barragens ela, até por uma questão de

qualidade da água, elas não podem ser todas ao mesmo tempo, então ali,

como é apresentado à gente, tem uma mais ou menos um escalonamento de

como seria esta construção, por exemplo, poderia se construir primeiro e

encher o reservatório da usina de Ribeiro Gonçalves, que tem uma previsão aí





de quatro à cinco meses de enchimento do reservatório, porque é uma

reservatório maior, e em paralelo poderia se fazer em escalonados os

empreendimentos de Cachoeira, Estreito e Castelhano, obedecendo aí uma

defasagem no enchimento do reservatório de cada um deles, e Urussuí ficaria

para o ano seguinte, porque a gente não poderia encher Ribeiro e Urussuí ao

mesmo tempo, até por uma questão da disponibilidade de água, então ali,

hipoteticamente, teria um ano um, onde se poderia se construir, encher essas

quatros quatro, desses cinco empreendimentos, e no ano dois, no ano seguinte

ao enchimento desses quatros primeiro você teria o enchimento da usina de

Urussuí.

Sra. (...): — Obrigada, então por parte do IBAMA só para esclarecer que o

licenciamento e feito em três fases, e a gente está ainda na fase de

licenciamento prévio, para iniciar a construção de uma obra são necessárias

duas licenças, tanto a licença prévia, quanto à licença de instalação, então

nesse momento não é possível fazer uma previsão de inicio de obras, porque o

IBAMA ainda não aprovou os estudos, ainda não aprovou a viabilidade

ambiental do empreendimento e nem recebeu o projeto básico ambiental para

poder avaliar a licença de instalação, então não existe possibilidade de fazer

uma previsão de início de obras nesse momento.

Sra. (...): — Eu pergunto ao senhor Francisco das Chagas, senhor Antônio

Barbosa Rodrigues, Verdecio de Carvalho, José Petruquio Alves de Melo, José

Antônio, Renildo Costa Brandão, Ivaldo Pereira Lima e Antônio Carlos

Rodrigues do Nascimento, se ficaram esclarecidos com as respostas que foram

dadas ou se tem ainda algum questionamento, sem manifestação, vamos

passar para próximas perguntas então, professora Josineide e Oneide, a

opinião da população das áreas possivelmente atingidas influenciarão no

licenciamento da obra? Dependendo do licenciamento do Ibama, liberando o

início da obra há previsão do início da mesma? Então as professoras Josineide

e Oneide, a questão do prazo, acabei de explicar, então, não existe

possibilidade da gente falar em prazo de início de obra agora, e sobre a opinião

das pessoas que vão ser atingidas, sim, essa opinião ela é levada em conta

porque o IBAMA vem às audiências públicas as audiências públicas são





registradas tanto em ata como em gravação, e essa opinião é levada para ser

considerada junto com estudos de impacto ambiental na decisão final do

IBAMA. Ficou esclarecida senhora Josineide e Oneide? A próxima é da

professora Oneide, os imposto que serão recebidos pelas cidades

contempladas com o projeto serão obrigatoriamente usados em beneficio da

população local? serão fiscalizados? de que forma? Pediria que o Doutor

Emerson, por favor, esclarecesse para a dona Oneide.

Dr. Emerson: — Bom, nós fizemos uma estimativa de três valores que nós

vamos apresentar agora, um primeiro que foi apresentado já pelo Loreti e você

tem ali a compensação financeira para os municípios que tem parte do seu

território alagado pelo futuro reservatório, então para o caso de Castelhano a

gente teria ali cerca de oitocentos mil reais por ano, que é rateado entre os

quatros municípios aqui no caso de Castelhano, além dessa questão da

compensação financeira a gente tem um outro item que é chamado ICMS total

que ele é dividido, na verdade ele é dividido para os dois estados no caso do

Maranhão e o Piauí, que pelas nossas estimativas seria na faixa de trinta e

sete milhões e meio, com base nesse valor o município que é sede da casa de

força, ele recebe aí uma porcentagem que seria de nove vírgula quatro milhões

por ano, como disse o professor Loreti, esse é um valor que em principio vai só

para o município que cedia a casa de força, mas está em tramitação ainda no

legislativo a possibilidade de se dividir esse valor entre os dois municípios onde

está locado o eixo da barragem, existe também uma outra previsão de

impostos relacionadas ao ISS sobre as obras civis e o item de meio ambiente

que seria na faixa, esses dois custos estariam na faixa de uns duzentos e dez

milhões de reais, e a gente tem uma estimativa de ISS para os três anos que é,

a previsão de duração das obras, considerando isso aí é uma alíquota de cinco

por cento, e que isso atinja dez vírgula sete milhões de reais em três anos.

Sra. (...): — Pergunto a professora Oneide se ficou esclarecido com a resposta,

passando as próximas então, pergunta do professor Deomar, do Centro, como

será a adaptação das pessoas que vierem morar nas cidades, uma vez que

viveram em toda a sua vida na zona rural, sem renda? e como é que vai ser a





adaptação das pessoas que viviam na zona rural que vierem morar na cidade e

não terão renda?

Sra. (...): — Peço que a Doutora Nair responda.

Dra. Nair: — Boa noite à todos, é, na realidade, quando se fala em processo

de relocaçao, se dá prioridade para deixar a população rural em área rural e

não trazê - Ia para a cidade, por quê, porquê as populações rurais, elas tem um

modo de vida muito especifico, que na cidade é mais complicado, porque na

zona rural elas cuidam das suas plantas, comem o que plantam, tem tudo mais

à mão, e na cidade na verdade elas tem um outro modo de vida, tudo é

comprado, é difícil esta adaptação, então, o procedimento mais correto e deixá-

los na área rural buscar outras áreas que sejam na área rural.

Sra. (...): — Professor Deomar, ficou esclarecido com a resposta? nesse

momento, então, eu comunico o encerramento das inscrições para o debate, e

nós já temos aqui bastantes questionamentos, e se tiver ainda algum com os

monitores que passem à mesa, porquê as inscrições estão encerradas,

próxima, do senhor ítalo Bruno Moura, quais são as conseqüências da

construção dessa barragem no município de Parnarama no aspecto social, pois

muito se fala de que quando a barragem estiver em construção será bom, pois

vai gerar renda, e depois, o que vai acontecer no município, quem realmente

vai ser beneficiado com a construção dessa barragem?

Sra. (...): — Pediria que a Doutora Nair Palhanes, ele quer saber as

conseqüências sociais no município após a construção da barragem.

Dra. Nair: — Benefícios...

Sra. (...): — É, benefícios sociais, é...

Nair: — Bem, com relação à benefícios, os empreendimentos hidrelétricos no

ponto de vista social, é claro que eles provocam, assim, um desordenamento

grande, tem populações que são atingidas, tem que mudar de lugar, mas em





contra partida como benefícios se tem a regularização fundiária, esse é um

beneficio importante porque a maior parte dos municípios das áreas do Brasil o

percentual de regularização fundiária é muito pequeno, e as pessoas que são

relocadas em barragens, elas obrigatoriamente tem a nova propriedade

regularizada, investimentos em infra-estrutura urbana e rural, essa infra-

estrutura fica para o município e freqüentemente esta infra-estrutura é melhor

do que a infra-estrutura anterior, geração de trabalho durante as obras, mas

também tem programas de capacitação profissional continuada que os

empreendedores atualmente vem fazendo, que também beneficiam sobretudo

a população jovem no município, mas que eu me lembro assim, a principio,

esses já são bons benefícios.

Sra. (...): — Obrigada Nair, professor ítalo Bruno ficou esclarecido com a

reposta? Professor ítalo Bruno, quer usar o microfone? passamos para próxima

então do senhor Giovan de Souza Silva, qual, ou quais as melhores medidas à

serem tomadas para que o impacto ambiental seja o mínimo possível, já que

aparentemente a implantação da Hidrelétrica é tão necessária?

Sra. (...): — Bem, nós temos uma série de programas, tanto do ponto de vista

sócio econômico, quanto físicos e bióticos para minimizar ou compensar os

impactos ambientais que a usina vai gerar, eu posso falar sobre eles de uma

maneira geral, ou posso, então nós podemos, por exemplo, do ponto de vista

do meio biótico, criação de uma unidade de conservação que é um beneficio

bastante importante pelo meio ambiente aqui da região, nós também temos

esses programas de melhoria da infra-estrutura, da infra-estrutura afetada, que

podem melhorar de uma maneira geral a infra-estrutura da região, a

dinamização da economia com a geração de empregos indiretos, não só dos

empregos diretos como dos empregos indiretos, nós também temos

fortalecimento de atividades de lazer e de turismo, os programas para

fortalecer as atividades de lazer, turismo, saúde, educação, e também esses

benefícios de capacitação profissional continuada que a Doutora Nair

mencionou, eu acho que esses são os principais benefícios e programas de

compensação e mitigação aí, minimização dos impactos.





Sra. (...): — Pergunto ao professor Giovan se ficou esclarecido com a resposta,

a próxima então da senhora Marcileide de Souza, moradora do bairro

Agrovema, quantos metros cúbicos de água vai aumentar na construção do

reservatório, e quais povoados do município de Parnarama vão ter que mudar

de localidade?

Sra. (...): — Pediria que a Socióloga Adelina, por favor, esclarecesse quais as

comunidades no município de Parnarama, e que o Doutor Loreti explicasse

depois quantos metros cúbicos de água vai aumentar em relação ao níveo do

rio, pelo o que eu estou entendendo.

Sra. Adelina: — Boa noite, bom, as comunidades São Fidalgo vai ser afetado,

Paiol do Rio, parte das casas mais as roças, Mirindiba, roças, Pedras poderá

atingir algumas casas mais as roças, Bacaba, a casa sede, Omecegas, a sede

mais as roças, Araçás, fazenda mais as roças, e eu gostaria de esclarecer que

Coquinhos não será afetado, que fica à jusante.

Sra. (...): — Senhora Marcileide, ficou esclarecida com a resposta? Há perdão

ainda falta a questão de quantos metros cúbicos vai aumentar.

Sra. (...): — O reservatório de Castelhano vai ter quatrocentos e cinqüenta

milhões de metros cúbicos aproximadamente, mas é considerado um

reservatório de pequeno porte, na verdade não é um reservatório, ele só tem

uma elevação de nível dágua, mas sem capacidade de armazenamento, na

verdade.

Sra. (...): — Agora sim, Sra Marcileide, ficou esclarecida com a resposta?

Próxima então do senhor Armando Alves Lúcio, de Parnarama, professor

mestre Tibério, gostaria de saber se a parede de retenção da barragem será

utilizada como ponte, e se o canteiro de obras ficará instalado no Maranhão ou

no Piauí, por favor, professor Loreti.

Professor Loreti: — A ponte já tem largura suficiente para uma pista de

rolamento, tem dez metros de largura e permite a passagem de veículos,





normalmente a estrutura é utilizada para travessia, essa parte aqui de cima é

que tem dez metros de largura, ou seja, isso pode ser utilizado para travessia

sem problema nenhum, a outra pergunta era...

Sra. (...): — Se o canteiro de obras ficará no Maranhão ou no Piauí.

Professor Loreti: — O canteiro de obras vai ficar no Piauí.

Sra. (...): — Senhor Armando ficou satisfeito com a resposta? A próxima do

senhor Francisco Batista Carneiro Lima, da Secretaria Municipal de Educação

e Cultura. São quatro perguntas, a primeira, que impactos as explosões podem

provocar na área urbana de Parnarama, uma segunda, que está relacionada,

ocorrendo danos nas estruturas de domicílios que medidas serão tomadas?

Doutor Loreti, por favor, esclareça;

Professor Loreti: — Essas obras são construídas com muita segurança, e

hoje em dia, a tecnologia de desmonte, de rochas é feita com total segurança e

se faz em áreas urbanas sem qualquer risco, Parnarama no caso está muito

distante, está à oito quilômetros da região da obra, isso seria impossível ser

afetado qualquer explosão ou qualquer coisa desse tipo, mas se houvesse

algum dano, por exemplo, para alguém que estivesse nas proximidades, é

lógico que o empreendedor se responsabiliza por qualquer problemas que

eventualmente viesse à ocorrer, isso é normal.

Sra. (...): — Terceira pergunta do senhor Francisco Batista Lima, que garantias

o Ibama dará em relação à preservação e proteção das áreas de preservação a

serem criadas? Bom, senhor Francisco, se esse reservatório, se essa usina for

aprovada, é criada uma área de preservação permanente no entorno do lago,

isso é obrigatório pela nossa legislação, pela resolução, tanto pelo código

florestal quanto pela resolução Conama 302/2002, e a empresa, ela é obrigada

a comprar essa área de preservação permanente, a recuperar essa área com

plantio de mudas se for necessário, se essa área estiver degradada, e ao

Ibama cabe fiscalizar então essa atuação da empresa, eu vou seguir então as

próximas duas perguntas do senhor Francisco, que conseqüência a inundação





de parte da rodovia Piauí cento e trinta trará para as populações de

Parnarama, e a última, se há projetos em relação à segurança pública de

Parnarama.

Sra. (...): — Então, sobre a estrada PI cento e trinta, pediria que o Emerson,

por favor, esclarecesse.

Sr. Emerson: — Bom, se o futuro reservatório for atingir qualquer infra

estrutura, por exemplo, como estradas, é obrigação do empreendedor de fazer

a recomposição de todo e qualquer acesso, então por exemplo, se a PI cento e

trinta ela for atingida por um braço do reservatório, obrigatoriamente o

empreendedor, ele vai arcar com os custos e fazer uma relocaçao desse trecho

da estrada.

Sra. (...): — E sobre o programa de segurança da população.

Sra. (...): — Mas segurança de...

Sra. (...): — Em relação à segurança pública de Parnarama. Se existe algum

projeto.

Sra. (...): — Existe um plano de atendimento à população atingida e dentro

desse plano tem um programa que é de acompanhamento da população em

torno da obra, que envolve investimentos em infra estrutura, educação, saúde,

segurança, é um desses investimentos.

Sra. (...): — Pergunto ao senhor Francílio Batista Carneiro Lima, se ficou

esclarecido com as respostas, não? O senhor quer por favor vir usar o

microfone? Só tem três minutos.

Sr. Francisco: — A minha pergunta em relação à PI cento e trinta é que daqui

para palmeirais é em torno de quarenta quilômetros, estive fazendo, até





mesmo na internet, e diz que vai aumentar de Teresina a palmeirais em torno

de trinta a quarenta quilômetros, que eu acho que seria essa distância daqui

para lá. Muitas pessoa que moram em Parnarama também trabalham em

Palmeirais, eu acho que já deve ter alguma coisa viabilizando essa alteração

na vida cotidiana de muitas pessoas que moram aqui e que trabalham em

Palmeirais, e vice versa. A outra é em relação à segurança pública, nós

sabemos, não foi respondido porquê é o seguinte, em relação ao crescimento,

a cidade vai ter um crescimento, um crescimento econômico, um crescimento

populacional a gente quer saber o seguinte, em relação ao policiamento, em

relação, quem garante, porquê muitas pessoas virão, nós temos experiência

em relação a cidade de Estreito, no Maranhão, em que está sendo construída a

barragem, e lá está passando também por esses problemas de segurança

pública, e nós sabemos que essas alterações irão ocorrer, eu queria saber se

há viabilidade de um projeto de segurança pública para a cidade de

Parnarama.

Sra. (...): — Esse programa que eu comentei, que eu, é um projeto que está

dentro do plano de atendimento a população atingida, que é o projeto de

acompanhamento do entorno das obras, ele envolve investimentos em infra

estrutura que inclui segurança, aumento do efetivo de segurança nas cidades,

equipamentos, programas, inclusive, de educação sexual nas escolas, para a

rede escolar e também para a população trabalhadora, projeto de

acompanhamento em saúde, controle de vetores, de endemias, então ele é um

projeto bastante complexo e vai ser detalhado no PBA, projeto básico

ambiental, e segurança com certeza é um item privilegiado nesse programa.

Sra. (...): — E sobre as estradas eu pediria que o Emerson esclarecesse, essa

quilometragem a que ele está se referindo, na verdade é aproximadamente os

quilômetros da PI que ela vai ser afetada, não necessariamente que ela vai ser,

que vai, vai se aumentar em quarenta quilômetros, ela vai ser afetada em

quarenta quilômetros.





Sr. Emerson: — A idéia é que a relocaçao dessa estrada ela seja mais

próximo possível da estrada existente, só que aí vai ter que ser observadas as

condições de engenharia e que se faça o menor terraplena, quantidade de

aterros e cortes o menor possível, para que se faça o traçado, mas realmente o

traçado é o mais próximo possível do traçado da estrada existente hoje.

Sra. (...): — Senhor Francílio ficou mais esclarecida? A próxima do senhor

Carlos Vítor de Carvalho, devido a hidrelétrica ser perto do município de

Parnarama, a energia fornecida ficará mais barata?

Sra. (...): — Peço que o doutor Loreti por favor, esclareça essa questão.

Dr. Loreti: — O que o estado do Piauí e do Maranhão vão ganhar com a

hidrelétrica é a garantia de uma energia segura, firme, ou seja, sem flutuações,

mas ela não afeta o valor da energia elétrica fornecida ao consumidor, isso aí

já vai por parte de outras concessionárias de distribuição.

Sra. (...): — Pergunto ao senhor Carlos Vítor de Carvalho se ficou esclarecido

com a resposta? E a mesma pergunta havia sido feita pelo senhor Givanildo de

Souza Silva, do centro de apoio sócio cultural de Parnarama, eu pergunto se

ele também ficou esclarecido com a resposta, a próxima então, do senhor

Severino Neto, a estrutura da barragem poderá ser utilizada como ponte de

travessia Maranhão, Piauí e vice versa? Se não, há possibilidade de

construção de uma ponte ligando Parnarama ao Piauí? Essa já foi respondida

também não é? Senhor Severino, considera que está respondida? A próxima

então, senhor Jocir Gomes dos Santos, de Parnarama, fazendo a barragem

aqui em cima, como é que vai ficar o pessoal que mora embaixo? Pergunta

semelhante do senhor Carlos Alberto da Silva, as pessoas que ficam abaixo da

barragem podem ser atingidas? E qual distância pode ser considerada área de

risco? Também a mesma pergunta da senhora Joselita Cabral Oliveira, quais





os riscos da população localizada abaixo da construção da barragem caso algo

saia errado?

Dr. Loreti: — Eu queria tranqüiliza - los porquê as usinas hidrelétricas, o setor

hidrelétrico obedecem à normas extremamente rígidas, normas internacionais,

e se tomam todas as garantias para que não ocorra nenhum acidente qualquer

com relação à população que esteja águas abaixo, normalmente existem

programas de segurança, monitoramento das barragens, se faz todo um

acompanhamento e para tranqüiliza - los mais ainda, essa é uma barragem de

pequeno porte, ela só tem treze metros de desnível, então todas essas

barragens são devidamente instrumentadas e são sempre verificadas, são

monitoradas continuamente para verificar se tem alguma falha, algum problema

e logo ela é, se houvesse qualquer problema esse problema seria logo

corrigido, uma barragem não cai de uma hora para outra, ela precisa ser muito

avisada, dá muito tempo para que se faça qualquer reparo que eventualmente

viesse a ocorrer.

Sra. (...): — Sobre a área de risco abaixo, existe alguma zona de risco e

segurança logo abaixo da barragem?

Dr. Loreti: — Não, vocês estão aqui a oito quilômetros, não há problema

nenhum, imediatamente abaixo da barragem já é um local seguro, não há

qualquer delimitação de zona de perigo ou coisa desse tipo.

Sra. (...): — Loreti, eu acho que ela está se referindo, não aqui à cidade de

Parnarama, mas às comunidades que ficam abaixo.

Dr. Loreti: — Mais abaixo de Parnarama?

Sra. (...): — Abaixo do eixo.

Dr. Loreti: — Abaixo de eixo, não, então, exatamente, abaixo do eixo não há

risco nenhum, não há problema nenhum, porquê normalmente na operação se





toma todos os cuidados em termos de operação, de abertura de comportas,

etc.

Sra. (...): — Eu pergunto ao senhor Carlos Alberto da Silva e Joacir Gomes

dos Santos, ficaram esclarecidos com a resposta? E sigo aqui com a primeira

pergunta da senhora Joselita Cabral de Oliveira, eu li só a segunda, agora, a

primeira é, como ficará o rio Parnaíba durante e após a construção da

barragem, em relação ao volume de água, vai diminuir, aumentar ou acabar?

Dr. Loreti: — O volume de água do rio Parnaíba não vai mudar absolutamente

em nada, como eu disse no começo, essas três barragens que ficam abaixo de

Boa Esperança elas não acumulam água, elas só elevam o nível de água, o

lago que ela tem me muito pequeno, então ela não altera o regime de vazões,

não altera o regime das águas que vocês vão ter aí, que vocês estão

acostumados a ver, e vai ficar exatamente da mesma maneira como está hoje.

Sra. (...): — Senhora Joselita, ficou esclarecida? Senhor Ivaldo Pereira Lima

do setor público perguntou sobre, se tem um prazo concretizado para o início

da obra, nós já respondemos essa pergunta no bloco anterior, que não, não

existe nenhum prazo agora para o início de obra. Finalizados os vinte primeiros

questionamentos, os vinte primeiros questionamentos por escrito, a gente vai

passar para o microfone, então eu chamo o senhor Aloísio Soares Fonseca, da

Secretaria de Minas e Energia do Maranhão, lembrando que o tempo é de três

minutos e o tempo de resposta também é de três minutos aos consultores.

Sr. Aloísio: — Alô, eu tinha duas perguntas para fazer, mas uma já foi

respondida, então eu vou passar a segunda, é mais sobre a questão de ICMS

que eu acho que é uma questão fundamental para o Maranhão porquê o

Maranhão realmente precisa de verbas. Eu queria que me fosse repassado

novamente aquele quadro para que vocês pudessem me falar qual a base de

cálculo desse ICMS, é a fatura de energia gerada na usina, vendida na usina?





Dr. Loreti: —Não entendi a sua pergunta.

Sr. Aloísio: — Eu queria saber o seguinte, a base de cálculo desse ICMS aí,

seria a fatura de energia, em cima da fatura de energia vendida na usina?

Dr. Loreti: — Não, espera aí, vamos retomar só o quadro aí eu explico para o

senhor. Na verdade a gente tem três índices, ou três impostos aí gerais...

Sr. Aloísio: — A parte da compensação financeira eu sei,

Dr. Loreti: — Sim, então aqui no ICMS você tem trinta e sete milhões e meio

que vai para os dois estados, Maranhão e Piauí, aquele nove vírgula quatro

milhões normalmente o que se faz as prefeituras que sediam o eixo,

normalmente elas fazem um acordo, e geralmente esse valor é rateado entre

as duas prefeituras, no caso aqui entre Parnarama e Palmeirais.

Sr. Aloísio: — Não, eu sei, mas a minha questão é bem anterior, que queria

saber o seguinte, esses trinta e sete ponto cinco de energia foi gerado, de

ICMS foi gerado com energia vendida na usina?

Dr. Loreti: — Isso, é aquele valor ali, olha, você tem energia firme de

cinqüenta e dois ponto vinte e dois megavats, você tem uma energia média

anual de quatrocentos e cinqüenta e sete mil, quase quinhentos megavats, em

cima desse valor é calculado o ICMS, que é a parcela que vai para os estados

e a parcela dos município que é vinte e cinco por cento em cima do valor total.

Sr. (...): — Mas esse, deixa eu tentar complementar o que ele está dizendo, a

questão da energia gerada na usina ela não é taxado o ICMS, o ICMS é taxado

na ponta, é na ponta de energia da gente, então, com a construção da usina,

no caso a casa de força fica do lado do Piauí, então teoricamente o aumento

do, não vai haver aumento do ICMS no Piauí, por quê, porquê a quantidade de

energia que o Piauí consome continua o mesmo, não existiu um aumento de

população, não existiu empresas que se instalaram, está entendendo, então é





preciso ficar bem claro que o ICMS é taxado na ponta, e o que acontece, a

Constituição Federal prevê que, no mínimo, vinte e cinco por cento do ICMS do

estado é para ser rateado entre os municípios, isso vendo a parte do ICMS,

então o que acontece, a cidade no caso do Piauí, no caso, Palmeirais, não é o

caso do Maranhão, a não ser que seja aprovado esse projeto de lei que tramita

no congresso, ele passa a ter um valor agregado, o município passa a ter um

valor agregado maior por conta do VA da indústria que o professor Recena

mostrou aqui no quadro, com isso ele aumenta a participação dele no ICMS do

estado, o que acontece com isso, ele aumenta o dele, mas diminui do restante

do estado do Piauí, o que o Maranhão vai ter aqui? O maranhão vai ter aqui o

ICMS dos equipamentos e dos materiais que serão comprados do lado do

Maranhão que é o verdadeiro, esse material que vai ser aplicado no Maranhão,

aí o ICMS vai para o estado, e no caso do Piauí, é a casa de força e os

materiais lá, ferro, cimento, é essa mais ou menos a questão, então, o ICMS

ele não é taxado na energia que sai da boca da usina, ele é taxado na ponta,

na ponta, somos nós que pagamos o ICMS.

Sr. Aloísio: — Então esse valor aí é uma previsão do que seria arrecadado

com o aumento de consumidores.

Sr. (...): — Não tem aumento de consumidores, vai ter aumento de

consumidores?

Sr. Aloísio: — Mas esse valor não vai ser pago na conta, de ICMS, não vai ser

pago na conta de luz?

Sra. (...): — Senhor Aloísio, eu sugiro que o senhor procure a, o pessoal da

empresa reservadamente para fazer esse debate, é que nós temos...

Sr. Aloísio: — Não, tudo bem, não foi bem esclarecida.

Sra. (...): — Obrigada, senhor Aloísio, próximo eu chamo o senhor Vivaldo, da

área de educação. Eu peço que já se aproxime também o senhor Antônio





Queiroz, da Secretaria de Estado de Minas e Energia, próximo então senhor

Vivaldo, três minutos então senhor Vivaldo.

Sr. Vivaldo: — Gostaria de gastar os três minutos. Nós já fomos apresentados

que eu participei da audiência ontem lá em Palmeirais, e estou vendo que aqui

a coisa está bem mais fácil do que lá em Palmeirais, porquê em Palmeirais se

depender daquele povo, a barragem não sai, e eu tenho medo que essa

barragem seja mais um golpe, porquê golpe aqui no Maranhão é coisa real, e

eu gostaria que as discussões fossem mais aprofundadas, porquê tudo quer há

vantagem, há desvantagem, até agora, todo o mundo fala das vantagens,

políticos, empresários, é bom demais, emprego, beleza, concordo, e as

desvantagens, eu acho que o foco maior nosso tem que ser na desvantagem,

eu moro na zona urbana, mas eu vim da zona rural, e eu tenho uma história de

vida nessa zona rural que vai ser inundada, história de vida essa que não tem

dinheiro que pague, e eu gostaria de deixar aqui uma pergunta sobre, sobre o

afogamento das árvores, nós sabemos que a matéria não pode ser criada e

nem destruída, e sim transformada, quais os malefícios que essa floresta

inundada pode trazer à nossa população, eu fiz essa pergunta ontem e não me

responderam com clareza, gostaria que um biólogo respondesse essa pergunta

para mim. Obrigado.

Sra. (...): — Ele está perguntando sobre o afogamento das árvores, o impacto

que pode causar, então eu pediria que o Rodrigo esclarecesse e caso tenha

necessidade, a Daniela complementa o Rodrigo.

Sr. Rodrigo: — Boa noite, meu nome é Rodrigo, e perdoe se a resposta ficou,

se a pergunta ficou sem resposta ontem, e acho que houve um pequeno

problema de comunicação, a resposta é muito simples, não há uma

preocupação com o afogamento dessas florestas, das matas que estarão

dentro da área inundada, uma parte delas será retirada antes da inundação,

tanto para que elas sejam mesmo utilizadas, como também para que se evite o

problema da deterioração, da degradação da qualidade da água do

reservatório, ao mesmo tempo, eu informo, o reservatório tem uma capacidade





de renovação a cada cinco dias, é corrD se a nossa caixa dágua fosse

renovada a cada cinco dias, ou seja, e?t& sempre entrando água nova, isso

significa que há uma limpeza constorta oe forma que em um breve momento

todo o reservatório estará renovado e a qualidade da água permanecerá

exatamente como ela está hoje, o que houve provavelmente, e o senhor deve

estar preocupado com fatos que ocorreram em Albina, em Tucuruí, que são

reservatórios com características totalmente diferentes dessa, inundaram,

floresta amazônica, e não uma vegetação mais, uma vegetação menos, menor,

menos densa do que essa. Espero ter esclarecido agora.

Sra. (...): - É, e além disso, Rodrigo, nesses dois exemplos que você citou não

foi feita supressão, que é problema previsto para esses cinco aproveitamentos,

a supressão da vegetação no lago, então a vegetação não vai ser afogada.

Sra. (...): - Ok, senhor Vivaldo, a próxima então, do senhor Antônio Queiroz, da

Secretaria de Estado de Minas e Energia de São Luís.

Sr. Antônio Queiroz: - Boa noite, eu tenho aqui duas perguntas, uma é a

questão do critério que foi usado para botar as turbinas, são seis usinas, a de

Boa Esperança já está do lado do Piauí, e qual foi o critério, se todas elas

estão nesse critério, botando as turbinas para o lado do Piauí, até porquê eu

tenho uma contribuição maior, certo? A outra questão aqui é quanto aos

impactos, na apresentação aí, tudo bem, todo mundo está apostando todas as

soluções, mas não tem um termo de compromisso, por escrito, o IBAMA, como

representante da sociedade diz, olha, existe um termo de compromisso com

quem está aqui as proponentes, que deixe a população com garantias, que tem

um termo de compromisso para assumir tudo isso, aí vem a resposta, mas nós

ainda não sabemos se vai ser a gente, bom, mas no termo de compromisso, lá

existe uma cláusula condicionando, se não ganhar automaticamente não será

as concessionárias, ou as consorciadas que estão aí, então eu acho que a

população, algumas pessoas ficam querendo uma coisa com mais firmeza,

com garantia, porquê a gente sabe o seguinte, que aprove a comunidade ou

não que da a diretriz é o IBAMA, se ele quiser dar a licença, ele dá, se ele não





quiser não dá, então a gente queria que fosse uma coisa bem mais clara, bem

mais transparente, para que a sociedade ficasse mais tranqüila, obrigado.

Sra. (...): — Então a pergunta foi sobre as turbinas, o critério.

Dr. Loreti: — Em uma usina hidrelétrica existem alguns tipos diferentes de

turbinas, no caso desses aproveitamentos aqui de baixo se utiliza uma turbina

que a gente chama de turbina bulbo, é uma turbina feita justamente para

barragens com esse tipo de baixa queda, e que é mais importante o fluxo da

água do que o desnível, então esse é o critério, em todos os lugares do mundo

a gente utiliza esse tipo de turbina, são duas turbinas em cada

empreendimento, está respondida?

Sra. (...): — Não o critério para localização em qual margem do rio.

Dr. Loreti: — Em qual margem do rio? Existem várias razões para a gente

configurar o desenho da barragem, por exemplo, o local em que a gente vai

fazer, isso tem muito à ver com o método construtivo, como é que se vai fazer

o desvio do rio, isso tem toda uma seqüência, a posição do eixo da barragem,

em relação ao fluxo da água, ela tem que estar um uma forma adequada,

enfim, são critérios técnicos, fundação da barragem, o que tem no

embasamento que vai suportar toda essa barragem, então existe uma série de

quesitos, de várias disciplinas, geologia, mecânica das rochas, hidráulica, a

posição, desvio técnico construtivas, enfim, em cima de tudo isso é que se

escolhe o local em que vai ficar essa casa de máquinas, não pode ser feita de

qualquer maneira não, se ficaram por acaso as quatro no lado do Piauí, é

porquê na localidade o mais conveniente por vários fatores, é que ficasse

daquele lado, do outro lado ficaria muito complicado, respondeu?

Sr. (...): -- Loreti, complementando, eu diria o seguinte, que a usina de Urussuí

que é a maior delas, com cento e trinta e quatro mega watts, está no lado do

Maranhão.





Sra. (...): - Sobre a questão das garantias que o senhor perguntou, senhor

Antônio, de se fazer um termo de compromisso, essas medidas que estão

apresentadas aqui hoje, elas são medidas que fazem parte do estudo de

impacto ambiental, nada do que foi apresentado aqui é uma proposição solta,

tudo está escrito no estudo de impacto, e o estudo de impacto ele é levado,

junto com o projeto, caso ele receba a licença, a leilão, ou seja, a empresa que

comprar esse empreendimento, caso ele receba a licença, ele compra junto

todos esses compromissos que estão colocados no estudo de impacto

ambiental. Esse estudo de impacto ele é público, todos vocês tem acesso, e

esta aqui na prefeitura municipal de Parnarama e de todos os municípios

afetados. Ele também está disponível no sitio do IBAMA na internet e ele pode

ser solicitado ao IBAMA a qualquer momento, a gente pode encaminhar uma

cópia para vocês. Esse documento é um documento que vocês podem utilizar

para cobrar caso esse empreendimento vá adiante, para cobrar que o próximo

empreendedor cumpra com as proposições que foram feitas nesse estudo de

impacto.

Sra. (...): — O próximo que eu chamo é o Sr. José da Silva Oliveira da

Secretaria de Educação. E peço que o Sr. Damião Oliveira Moura já se

aproxime.

Sr. José da Silva Oliveira: — Bem, Roberto Carlos já canta que o progresso

tem o seu preço, mas a gente pede, nós que fazemos parte das cidades que a

barragem vai fazer parte que esse preço seja o mínimo possível. Dentro da

minha pergunta tem um comentário, da qual a pergunta já foi até feita e eu

quero reforçar, nós acompanhamos ano passado o rio Mearim que alagou

várias cidades ribeirinhas, principalmente na região ali de Pedreiras, que foi

uma cidade muito atingida e tivemos também informação sobre uma barragem

que não é hidroelétrica, que fica acima, chama Barragem Flores e a contenção

dessa barragem de ter alguns problemas, ela não... Atingiu o seu nível e teve

que ser escoada, a sua água. A minha preocupação aqui em Parnarama é se

essa barragem for construída, e ai vem posteriormente a pergunta que foi feita

aqui, o que aconteceria com a população ou com o rio Parnaíba? Vamos nos

preocupar também com o nosso rio, com o rio Parnaíba. Ano passado





aconteceu também aqui, em relação à Boa Esperança, que ela teve que escoar

a água e nós tivemos pessoas ribeirinhas, riachos que foram atingidos e ai a

minha pergunta, com a construção da barragem... E ai foi explicado pelo

pessoal da engenharia que a barragem vai ter um reservatório e que vai ter a

sua cota, essa cota, ele falou ai que não pode ser nem mais, nem menos ela

tem que se manter e ai eu pergunto, com o nosso clima que anda tão diferente

do que era antes, quando a chuva de mais a chuva de menos e ai a

preocupação, se houve chuva demais e a barragem tiver que soltar as águas e

a nossa população ribeirinha? Se houver chuva de menos e a barragem tiver

que conter a água como é que fica o nosso rio Parnaíba? Éisso.

Sr. (...): — Põe aquela... Não. Aquela que aparecem fotos com as cotas.

Respondendo então primeiro com relação à questão das chuvas

eventualmente muito grandes, as vazões muito elevadas. Nós temos aqui no

projeto da barragem a cota normal de operação que é de 86 metros, enfim, é

um determinado nível que se tem de projeto. Esse nível maior aqui 87,80 é o

que a gente trabalha normalmente... Isso é uma norma internacional, a gente

trabalha com um risco muito baixo, ou seja, é uma situação que pode

acontecer uma vez a cada 10 mil anos, ou seja, é uma segurança bastante

grande. Todos os reservatórios, Itaipu, todos os grandes reservatórios que

vocês possam imaginar são projetados segundo esse critério e não temos

registro de problemas dessa natureza dos grandes reservatórios. Além disso,

existe uma folga a mais sobre a barragem que permitiria ainda uma contenção

de eventuais ondas e coisas desse tipo. Significa que se vier uma chuva maior

do que essa vai romper a barragem? Não. Normalmente o extravasamento

ocorre sem maiores problemas, ele tem bastante segurança, mas se

eventualmente ocorresse alguma coisa dessa natureza haveria tempo

suficiente, isso ai seria uma calamidade, seria uma situação catastrófica, mas

haveria tempo suficiente para se tomar todas as medidas de segurança, mas

isso felizmente nunca ocorreu e esse é um critério bastante seguro. Poderia,

por exemplo, se baixar o nível do reservatório de Boa Esperança com

antecedência, enfim, existem muitas formas de se evitar esse mal maior porque

essas coisas não acontecem de uma hora para a outra, são chuvas que pegam

grandes extensões, demoram muito tempo e não acontecem de uma hora para





outra. O desnível aqui por outro lado é muito pequeno são reservatórios que

respondem rapidamente, eles sobem e descem 'apidamente se houver

necessidade sem causar transtorno nenhum aqui para baixo. Isso com relação

às vazões máximas, eu não sei se atendeu a resposta. Como eu disse Boa

Esperança poderia resolver um problema dessa natureza porque a gente teria

condições em uma situação muito extraordinária de operar o reservatório para

que não houvesse essas rupturas de barragem aqui embaixo. Está claro? Fora

isso, a questão das vazões mínimas. Para as vazões mínimas novamente nós

temos no reservatório de Boa Esperança, não esses daqui, esses daqui não

armazém nada de água como eu disse para vocês ele não vai mudar o regime

do rio, nem para as vazões altas, nem para as vazões baixas ele só vai

levantar o nível d'água. Boa Esperança tem essa capacidade, por exemplo, se

a gente que um período de vazões mais baixas ele tem um volume de

armazenamento que pode ser utilizado, que pode ser descarregado que depois

ele volta novamente a ser preenchido e os reservatórios de montantes, a

montante de Boa Esperança reforça também.

Sra. (...): — Por favor esclareça montante acima né e...

Sr. (...): — Desculpe. Águas acima da barragem, ou seja, os reservatórios que

estão acima da barragem, se construir, se forem construídos dois reservatórios

superiores eles também tem um volume muito grande, então eles também

podem ajudar no caso de vazões muito baixas a controlar. Esses reservatórios

de regularização fazem exatamente isso, eles guardam a água no período em

que a água sobra no período que tem muita chuva para poder utilizar quando

falta água. Está bem?

Sra. (...): — Sr. José da Silva Oliveira ficou esclarecido com a resposta? Então

o próximo, Sr. Damião Oliveira Moura.

Sr. Damião Oliveira Moura: — Boa noite a todos! Eu sou Damião Oliveira

Moura e nós temos visto no discorrer da conferência de se tratar do malefícios

e benefícios da barragem, nós achamos isso também e achamos, e temos a

certeza que haverá compensação dos males, que serão repostos pelos





benefícios que virão. Agora, nós tivemos observando também é que no RIMA,

Relatório de Impacto Ambiental da sua página 67 que não faz referencia as

famílias inundadas do município de Parnarama e há uma preocupação nossa

com isso, até porque nós temos povoados acima da barragem, como já foi

citado ai o povoado de Fidalgo, Paiol do Rio, Pedras, Meridibas e que não tem

nenhuma família que vai ser inundada segundo esse esclarecimento do RIMA

e o povo do Paiol do Rio, com a propriedade que eu tenho afinidade muito

profunda é uma propriedade que é do meu sogro, e o povo está sempre me

perguntando "Sr. Damião nós vamos sair? Vai ser inundada a nossa casa?" E

eu não sei explicar, até porque eu me agarrei a esse relatório e tenho dito que

não vai haver inundação de residências lá. Porque aqui se refere aos

municípios de São Francisco do Maranhão, Palmerais e Amarante, a

Parnarama nenhuma residência será inundada segundo isso aqui. Daí a nossa

pergunta, irão ser inundadas residências nesses municípios de Parnarama? O

nosso outro questionamento diz respeito a questão monetária, nós vimos ai nos

esclarecimentos que Parnarama terá uma cota de aproximadamente 180 mil

reais e São Francisco do Maranhão dentro do mesmo programa ou da mesma

arrecadação ultrapassa 200 mil reais, e ai nos levamos em conta que

Parnarama, o nosso município está montado o eixo da barragem ou por outra

barragem está em Parnarama e tem um direito de arrecadação menor que o de

São Francisco do Maranhão que está mais de 100 quilômetros dessa

barragem. Essa é uma das nossas perguntas e no mais agradecer pela

presença dos senhores e dizer que Parnarama será feliz se for contemplada

com a construção dessa barragem. Muito obrigado.

Sra. (...): — Eu pediria que socióloga Adelina Teixeira esclarecesse para o Sr.

Damião. Primeiro quais as comunidade vão ser inundadas em Parnarama e

porque elas não aparecem no RIMA.

Sra Adelina Teixeira: — Bom, então eu vou repetir, Fidalgo, Paiol do Rio,

Merindiba, Pedras, Bacaba, Almecegas, Araçás. Foi feito um levantamento;

levantou-se o número de famílias; inclusive, essa visita foi feita com o

representante do Sindicatodos Trabalhadores Rurais.





Sra. (...): — Adelina. Por que ela não aparece no RIMA? Por que não consta

do RIMA? Explicar um pouco porque não foi feito o cadastro ainda, né...

Sra Adelina Teixeira: — Por que não aparece no RIMA... Os estudos, eles

tem uma, é uma, é um processo. Então você, vai em cada etapa, você faz, vai

aprofundando os levantamentos. Agora, foi feito uma atualização. Então nós

percorremos todas as comunidades, levantamos o número de famílias, e esse

número de famílias, ele foi fornecido pelas próprias comunidades, não é?

Juntamente com o sindicato dos trabalhadores rurais.

Sra. (...): — Ok, obrigada! Sr. Damião?

Sra Adelina Teixeira: — O senhor quer saber o número das famílias? Tá bom.

Então nós temos um número de famílias. Eu vou buscar o número de famílias,

que tá na pasta e se o senhor quiser conversar aqui ou o microfone. Tá?

Sra. (...): — Agora sobre a arrecadação, pelo que o Emerson por favor

esclareça para o senhor Damião.

Sr. Emerson: — Sr. Damião esse valor que o senhor que o senhor está

falando são uns daqueles impostos da compensação financeira e ela é

calculada em função da área de cada município que é inundada. Então, por

exemplo, Parnarama que esta a 185 mil, ele tem 25 por centro do tamanho

inteiro do reservatório, 25 por centro dessas áreas está dentro de Parnarama,

em relação a São Francisco ele tem 45 por cento da área do reservatório, por

isso que o valor da compensação financeira de São Francisco é maior que

aqui. Mas esse é um dos impostos.

Sra. (...): — Próximo então a senhora Rosirene. Senhora Rosirene e depois o

senhor Antônio Sérgio. Rosirene e Antônio Sérgio. Próximo, Maria do Perpetuo

Legal Barros. Senhora Maria do Perpetuo Socorro, por favor. Eu preço que a

senhora Rosângela se aproxime também.





Sra. Maria do Perpetuo Socorro: — A minha pergunta já foi respondida, que

foi caso chovesse, o volume de água poderia afetar a gente aqui, caso

passassem o nível do reservatório, já foi respondida. Muito obrigada.

Sra. (...): — Sra. Rosângela e o próximo senhor Raimundo Nonato da Silva

Lima. Senhor Raimundo Nonato da Silva Lima. Então vou chamar novamente o

senhor Antônio Sérgio, senhora Rosirene...

Sr. Raimundo Nonato da Silva Lima: — A minha pergunta já foi respondida.

Eu queria saber qual era a distância que poderia ficar abaixo da parede, que eu

chamei área de risco. Muito obrigado.

Sra. (...): — Bom, finalizando esse bloco de questionamentos com o uso do

microfone vamos passar para o segundo bloco de mais vinte questionamento

que tem quatro pessoas, o senhor Ibom Oliveira, senhora Raimunda Azevedo,

o senhor José Antônio da Conceição e a senhora Domingas de Souza

Azevedo. Todos perguntavam quando se iniciam as obras. Esse pergunta já foi

respondida várias vezes. A próxima então é a da senhora Diná Brasil do bairro

Agrovema. Qual o povoado que será alagado com a vinda da barragem, se

haverá algum risco para a cidade de Parnarama. Senhora Diná permanece

com a dúvida? Acho que já foram lido aqui os povoados e também já foi falado

sobre o rico, não é? A próxima é da senhora Francisca Maria de Souza. Aonde

vai ser o assentamento para os moradores do povoado ou se realmente vai ter

mesmo um assentamento?

Sra. (...): — No momento, nós não temos ainda áreas de assentamento. Por

quê? Porque depois que sair a licença prévia, tiver o leilão e já se conhecer

quem vai ser o empreendedor que vai construir esse empreendimento, essa

usina, esse empreendedor vai ter que fazer o projeto básico ambiental e no

projeto básico ambiental tem um plano de atendimento a população atingida.

Para fazer esse plano de atendimento, ele vai ter que fazer o cadastro fundiário

que é a visita a cada uma das propriedades que vão ser atingidas. Ai o técnico

vai medir a propriedade, caracterizar as benfeitorias, contar os pés de plantas,

a produção que tem e fazer um laudo dessa propriedade, ao mesmo tempo vai





ser feita a pesquisa sócio-econômica também de casa em casa por que?

Porque tem propriedade que tem mais de uma moradia, mais de uma família,

então vai ter que se conhecer cada uma dessas famílias que vai ser atingidas.

Simultaneamente vai ser procurado identificar, vai se procurar identificar terras

para a realocação dessa população, então só quando tiver o cadastro fundiário

pronto e a pesquisa sócio-econômica e a identificação de terras é que se

começa o processo de negociação, onde a gente vê se o reassentamento pode

ser uma das alternativas, mas não é a única.

Sra. (...): — Senhora Francisca ficou esclarecida com a resposta? Agora uma

pergunta do senhor Tárcio aqui de Parnarama, a possível inundação do

povoado de Almecegas, situado no município de Parnarama poderá provocar a

destruição de vestígios quilombolas existente naquela região, como os órgãos

responsáveis por essa construção vêem essa situação e o que pode ser feito

para que esse patrimônio não venha a desaparecer? Sobre vestígios

quilombolas no povoado de Almecegas.

Sra. (...): — Bem, primeiro a gente precisa saber quais são esses vestígios,

porque eu quero só lembrar que as populações quilombolas são consideradas

como populações tradicionais e as populações tradicionais tem um decreto

6.040 de fevereiro de 2008, que protege. Então nesse sentido, qualquer

movimento com essa população que já tenham vestígios ou que está em

processo de reconhecimento ou pelo menos tem alguns vestígios que a

identifique como população quilombola, qualquer movimentação com essa

população tem que ser feitas adotando cuidados especiais, freqüentemente

com a assessoria e acompanhamento da Fundação Palmares e do INCRA que

é o órgão que assenta essas populações e faz a sua regularização fundiária.

Sra. (...): — Obrigada. Senhor Tárcio? A próxima pergunta é anônima do

povoado Coquinho, quero saber se a barragem vai comprometer todo o meu

povoado. Preço que a socióloga Adelina... Por favor. Só um momento então.

Nós vamos aguardar a socióloga Adelina retornar porque ela está prestando

uma consultoria. A próxima é a do senhor Paulo Silva, "Eu gostaria de saber o

que acontecerá com os cemitérios que forem atingidos."





Sra. (...): — Bem, é com relação a esses cemitérios é uma obrigação legal do

empreendedor transladar os cemitérios, essa é, inclusive uma das primeiras

atividades depois que se souber que é o empreendedor e que ele for fazer o

projeto básico ambiental... A partir do momento em que ele receba a licença de

instalação essa é uma das primeiras atividades, a identificação dos cemitérios

e tomar as providencias para os traslados, por quê? Porque a área dos

cemitérios se ela estiver na área de inundação ela vai ter que ser, depois,

higienizada. Então esse translado do cemitério ele obedece alguns critérios que

são dados por uma resolução da Vigilância Sanitária e ele é feitio,

freqüentemente, em parceria com a Prefeitura, com as famílias que tem ali

seus entes enterrados e com as igrejas locais. O local do novo cemitério

também é discutido coletivamente porque se o cemitério anterior estiver

próximo de uma comunidade o novo cemitério deverá se manter próximo dessa

comunidade.

Sra. (...): — Agora eu pediria que a doutora Adelina, por favor esclarecesse

sobre o povoado Coquinho, ele quer saber o que vai acontecer com o povoado

Coquinho. É de um anônimo.

Sra. Adelina Teixeira: — Bom Coquinho conforme eu falei, ele fica jusante e

como foi explicado aqui pelos técnicos da engenharia, ele não corre nenhum

risco, as comunidades que ficam abaixo da parede, do muro lá da barragem,

ela não corre nenhum risco então Coquinho não vai ser afetado.

Sra. (...): — A questão do cemitério ficou esclarecida? De Coquinho também?

A próxima então é de Josimar Teixeira. Por que na minha região ouve grande

desmatamento e ninguém foi punido? Ele afirma que tem carvoaria para todo

canto. Eu peço ao superintendente do IBAMA para responder aqui do senhor

Josimar.

Superintendente do IBAMA: — Senhor Josimar a sua preocupação é

extremamente pertinente na medida em que o estado brasileiro, especialmente

o Ministério do Meio Ambiente vem adotando políticas da contenção do





desmatamento na Amazônia brasileira. O estado do Maranhão faz também

parte da Amazônia brasileira, de sorte que, o plano de prevenção e controle ao

desmatamento da Amazônia que é um programa de governo, ele agrega treze

ministérios além da Casa Civil e da Presidência da República, e o hoje o

estado do Maranhão está implementando missões de fiscalização e controle ao

desmatamento em todos os quatro quadrantes do estado. E a resposta que eu

posso lhe dizer, reflete exatamente sobre os dados que o INPE divulgou a nível

nacional, que vocês têm conhecimento certamente, que foi a diminuição em

menos 86 por cento de desmatamento no estado do Maranhão no ano

passado. Isso foi um objeto de uma certa alegria para todos nós, até porque o

IBAMA, ele não é, não só o IBAMA é responsável pelo controle do

desmatamento no estado, isso é uma ação integrada com o estado do

Maranhão através da Secretaria de Estado e Meio Ambiente, e nós estamos

sempre que possível atendendo a esse chamamento da sociedade na medida

em que todos vocês exerção seu papel quanto cidadão também fazendo

denuncias ao IBAMA e a Secretaria de Estado e Meio Ambiente sobre esses

ilícitos ambientais praticados no estado. Eu posso lhe dizer que é difícil, é

extremamente complicado, nós não podemos esta presentes em todos os

quatro quadrantes do estado, ou seja, marcar presença diuturnamente em todo

o estado é realmente uma missão impossível. Contudo faço esse pleito,

externo esse pleito a sociedade, que continue sendo parceiro por uma causa

nobre e importante porque esse é um papel e responsabilidade de todos nós

até porque isso é preceito constitucional. Não sei se respondi a sua pergunta,

mas estou aqui à disposição se você quiser maiores esclarecimentos.

Sra. (...): — Senhor Josimar? A próxima então do senhor Pedro de Souza de

Paiol do Rio. Como irão fazer com o pequeno lavrador que vive agregado?

Onde vamos morar? Eu vou juntar com a pergunta do senhor Antônio Pereira,

também de Paiol do Rio. Ele gostaria de saber como ficará depois da barragem

aceita, pois trabalha a trinta anos no povoado como agricultor. Quer saber

quais são os seus direito. Ele é arrendatário e faz pagamento anual. Então

agregados e arrendatários.





Sra. (...): — Conforme o professor Reciano apresentou, ele falou rapidamente

sobre a condição de atingido, quem são as pessoas que são reconhecidas

como atingidas num empreendimento hidroelétrico? A tempos atrás só se

conhecia como atingido as pessoas que viviam na área inundada, ou seja, que

moravam ali naquela área inundada, hoje não é mais possível fazer dessa

forma. Por quê? Porque as pessoas têm direitos, direitos reconhecidos pelo

nosso ordenamento jurídico, pela nossa constituição. Então hoje tem que se

valorizar, tem que se perceber quais são os tipos de relação que acontecem

com aquela área inundada, então dessa foram são atingidos o proprietário; o

morador porque ele depende daquela área, ele mora ali; o meeiro porque ele

tira o seu sustento dali; o arrendatário; o poceiro; o trabalhador rural; o

agregado; todas as pessoas que tem algum tipo de vínculo não só com a área

inundada como com o rio, pescadores; barqueiros. Então esses são

reconhecidos hoje como atingidos e para essas pessoas, elas vão sofrer um

dano, o dano material que pode ser referente a perda da moradia, ou do

plantio, ou mesmo da terra, e o dano imaterial que as vezes ele pode ser a

perda de vínculos de vizinhança que ele tem naquele lugar, pode até ser o

tempo, a história dele que está ali, como uma das pessoas falou, que a história

dele está ali e vai ser inundada. Então a constituição no seu artigo 37,

parágrafo seis, ela reconhece o dano, a reparação do dano material e do dano

imaterial. Por isso, hoje, quando se tem que pensar em tratar a condição de

atingido tem que se falar em reparação e não mais se costuma falar em

indenização. Indenização quem indeniza é o estado, nesse caso aqui é

reparação, ou seja, todos os atingidos, todas as pessoas que forem atingidas

elas tem que ter a sua condição de vida reparada. Eles têm que ter condições

de vida semelhantes a que eles dispõem hoje, ou melhor.

Sra. (...): — Pergunto ao senhor Antônio Pereira e ao senhor Pedro de Souza

se ficaram esclarecidos com a resposta. Passando para a próxima então,

senhor Francisco José da Costa Santos também de Paiol do Rio. Ele quer

saber se a barragem vai ser mesmo construída e onde vão colocar a gente, se

o pescador vai ser indenizado e se ele precisa pra tanto ser cadastrado.





Sra. (...): — Bem, se a barragem vai ser construída essa eu não posso

responder agora porque nós estamos no início de um processo de

licenciamento, então o IBAMA primeiro tem que dar a licença prévia, depois vai

acontecer o leilão, ai vai se conhecer o empreendedor e esse empreendedor

tem que fazer um projeto básico ambiental que seja aprovado pelo IBAMA. Ai

sim a barragem pode ser construída. Essa é a primeira pergunta, a outra ele

quer saber? Áreas de assentamento?

Sra. (...): — Se o pescador será indenizado...

Sra. (...): — Ah, o pescador. Com relação aos pescadores, na verdade

qualquer pescador que seja impedido de exercer a sua atividade, ele vai ser

objeto de reparação, vai ter que ser reparada sim, a perda dessa atividade. A

identificação desses pescadores, ela vai ser feita naquela pesquisa sócio-

econômica que eu mencionei ainda pouco. Então vai ser a pesquisa sócio-

econômica que vai identificar os pescadores, identificar o tamanho da família

dos pescadores, como eles pescam, o que eles pescam, qual a renda que eles

têm provenientes dessa pesca e se eles ficarem impedidos de trabalhar por

algum período essa perda dessa atividade é um dano que tem ser reparado.

Sra. (...): — Senhor Francisco José ficou esclarecido? As próximas então, o

senhor João Soares de Souza do bairro Redenção e o senhor Leonidas

Antônio de Souza do bairro Agrovema perguntam quantas pessoas vão

trabalhar na barragem? E qual a empresa que vai iniciar as obras? Quantas

pessoas vão ser contratadas para trabalhar na barragem? E ainda sobre a

questão de emprego, a senhora Edna Carvalho e o senhor José Pereira da

Costa e o senhor Paulo Henrique perguntam, como será contratação? Se será

feito através de currículo ou treinamento das empresas? E quem tem filhos que

precisam de emprego, como faz para eles serem contratados?

Sra. (...): — O número de empregos depois o doutor Noeti vai esclarecer agora

pouco. Agora sobre os outros questionamentos como será a constatação e

detalhes da contratação nesse momento ainda não temos, nós ainda não

sabemos como é, até porque não se sabe ainda nem que empresa vai ganhar





o leilão, não é? Então essas questões vão ser esclarecidas na próxima etapa,

depois da obtenção da ELP e da ELI.

Sr. Noeti: — A previsão é de 750 pessoas contratadas diretamente e uma

previsão de certa de 2.300 pessoas que estariam envolvidas indiretamente no

empreendimento.

Sra. (...): — Pergunto ao senhor José Pereira, a senhora Edna Carvalho,

senhor João Soares de Souza e o senhor Antônio Leonidas de Souza se

ficaram esclarecidos com a resposta. O senhor Paulo Henrique do povoado

Conceição pergunta, como será o processo de licitação das empresas que irão

construir a barragem?

Sra. (...): —Oque vai haver é um leilão, não é uma licitação, é um leilão. Éo
leilão de energia, caso o IBAMA emita a ELP, a licença prévia depois vai haver

um leilão e quem ganhar o leilão é que vai ser o empreendedor ou o consórcio

de empreendedores responsáveis pela barragem, pela construção.

Sra. (...): — Para esclarecer senhor Paulo Henrique, o leilão de energia ele é

feito pela Anel e pelo Ministério de Minas e Energia. Então eles que organizam

esse leilão, enfim são vários consórcios que disputam a construção desses

empreendimentos. Isso tudo, claro se os projetos receberem a licença prévia

do IBAMA. A próxima é a do senhor Tarso Soares de Parnarama, a energia

gerada pela barragem de Casteliano será empregada no fornecimento da
mesma em prol de uma melhor qualidade energética para a população ou se

direcionará para fins de empresas privadas.

Sra. (...): — Eu pediria que o doutor Noeti esclarecesse. Ele que saber para

onde vai a energia gerada por Casteliano.

Sra. (...): — Só mais uma pergunta do senhor Tarso, se a energia gerada por

tal barragem seria capaz de abastece uma cidade de que porte.





Sr. Noeti: — A energia gerada entra naquele sistema... Entra no sistema

nacional, sistema interligado nacional, ou seja, toda energia elétrica gerada por

todas as barragens que nós temos ai ligadas ao sistema fazem parte de um

sistema único. Então, o que vai acontecer é que essa energia vai chegar aqui

no Maranhão, no Piauí de uma forma mais firme, mais segura. Ou seja, o

sistema ele garante uma segurança maior no fornecimento e um fornecimento

ainda extinto para cidades, para indústrias. O porte dessa barragem para você

ter uma idéia, o montante da geração dessas usinas eqüivalem

aproximadamente, como Boa Esperança, ao consumo que o estado do Piauí

tem mais ou menos aproximadamente.

Sra. (...): — Obrigada. Seguindo ainda mais uma pergunta do senhor Tarso

Soares, o que e como será feito o deslocamento dos animais que habitam a

área a serem inundada? Quais órgãos e empresas além do IBAMA ficaram

responsáveis por essa transição. Repetindo a pergunta então, o que e como

será feito o deslocamento dos animais que habitam a área a ser inundada?

Quais os órgãos ou empresas, além do IBAMA, ficaram responsáveis por essa

transição?

Sra. (...): — Por favor, eu peço que o doutor Carlos BenHur esclareça.

Sr. Carlos BenHur: — Será que é animais selvagens ou será que é animais de

criação?

Sra. (...): Selvagem. Está falando da fauna silvestre.

Sr. Carlos BenHur: — Bom, esses animais não vão ser deslocados. Como já

foi dito, vai ser retirada toda a vegetação das áreas de alagamento isso se

chama de supressão vegetal. Nessa etapa eu diria que 90 por cento dos

animais já vão procurar outros locais, fragmentos de mata ou locais próximos

para se abrigar porque ele não vai querer ficar em um local onde não tem uma

cobertura vegetal. Então esses animais, automaticamente, eles vão sozinhos

procurar áreas mais altas para se abrigas, depois os animais que por acaso

não tiver, pequenos animais que não tiverem se deslocado no momento em





que começar o enchimento da barragem que vai demorar aproximadamente

vinte dias, nesse caso aqui, esses animais vão se deslocar dia-a-dia para

lugares mais altos até a barragem, o enchimento da barragem se estabilizar e

ai então ele vão ter que procurar um local para moradia, para se fixar no habitat

novo.

Sra. (...): — BenHur, mas tem o programa de salvamento da fauna né? Então

eu acho que é esse programa que você poderia esclarecer um pouquinho mais.

Acho que é isso que ele está se referindo.

Sr. Carlos BenHur: — Além disso então, tem o programa de salvamento de

fauna que consiste em patrulhar a área do reservatório quando ele estiver

sendo enchido para localizar pequenas ilhas temporárias, locais que tenham

ficado ilhados e animais que tenham ficados nesses ambientes. Então é feito a

captura desses animais e levados para as áreas imediatamente acima, ou seja,

na margem do reservatório.

Sra. (...): — Senhor Tarso Soares ficou satisfeito com as respostas? A próxima

é a do senhor Valter Braga da Costa. Ele pergunta se vai ser construída a

ponte... Acho que já foi respondida. E também sobre a fauna e a flora que

serão devastadas, onde vão colocar os animais, pois o nosso município já está

sendo muito desmatado em função das empresas de carvoaria. Acho que o

BenHur acabou de responder a resposta. Senhor Valter ficou com alguma

dúvida? A próxima é do senhor Otacílio dos Santos da paróquia Nossa

Senhora das Graças. Sabe-se que o progresso trás sacrifícios de valores,

quais são os valores para o povo e quais são os sacrifícios para o caso da

construção da usina de Casteliano? Vou repetir a pergunta do senhor Otacílio

dos Santos. Sabe-se que o progresso trás sacrifícios de valores, quais são os

valores para o povo e quais são os sacrificado no caso da construção da usina

de Casteliano? Acho que ele está falando dos impactos sociais e de valores

culturais.

Sra. (...): — Com certeza a implantação de um empreendimento desse porte,

ela trás, eu não diria sacrifícios, ela trás alguns impactos sociais grandes e eu





acredito que o maior deles se refere justamente ao deslocamento, a obrigação

da população se deslocar para outras áreas, as pessoas são apegadas ao seu

lugar é um processo difícil, as vezes doloroso. Mais também ele pode trazer

outros benefícios sociais como eu falei anteriormente, quer dizer, a questão da

regularização fundiária, da melhoria da infra-estrutura de serviços de saúde,

educação, segurança, infra-estrutura das comunidades rurais. Então é uma

relação que vai depender muito do olhar de cada um sobre o processo de

mudança que vai experimentar.

Sra. (...): — Senhor Otacílio da paróquia ficou esclarecido com a resposta? A

próxima então de Rafaela Marinho, universitária da Federal do Piauí. Em

relação a todos os argumento citados na apresentação feita anteriormente é

preciso haver um projeto que de certa forma ajude na preservação ambiental,

em relação a isso, qual seria a melhor forma para que isso possa ocorrer?

Sra. (...): — Eu pediria primeiro que a Daniela falasse um pouco sobre o

programa de recomposição e o programa de unidade de conservação e o

BenHur complemente depois com a questão da fauna.

Sra. Daniela: — Em relação aos impactos na flora, na vegetação, vão ser

criados programas, alguns programas. Um deles é o de recomposição vegetal

e manejo da flora, esse programa, a partir desse programa vai ser feito um

plantio compensatório da vegetação nas áreas da APP, nas áreas de

preservação permanente do reservatório, bem como infragmentos de

vegetação remanescentes em torno do reservatório. Outro programa é o

programa de salvamento de germoplasma, que consiste no salvamento no

resgate de mudas e de sementes e... Antes do enchimento do reservatório, ou

seja, antes da supressão da vegetação, então antes do corte seletivo de

madeira na área do reservatório vai ser feito um resgate de mudas e sementes

e essas mudas e sementes posteriormente serão transportadas para as áreas

de recomposição no entorno do reservatório e nos fragmentos visíveis.

Sra. (...): — Daniela, por favor, esclarece um pouquinho a APP...





Sra. Daniela: — Em relação a essa recomposição para a APP, como vai haver

esse corte seletivo de vegetação nas áreas do reservatório então vai ser

realizado a recomposição das áreas de preservação permanentes do

reservatório. O que é essa área de preservação permanente do reservatório?

APP é uma área em torno do reservatório que tem a extensão de 100 metros

se for na área rural ou 30 metros se for na área urbana, que tem vários

objetivos, várias funções, essa área de preservação permanente tem algumas

funções, como garantia e manutenção da biodiversidade, incentivando o plantio

por meio de educação ambiental; reduzir os processos erosivos; serve como

obstáculo para agente contaminadores da água e manutenção da mata ciliar e

assim abrigo para a fauna e fonte de alimento para a fauna.

Sra. (...): — Eu pergunto para a senhora Rafaela Marinho ela está satisfeita

com a resposta. Passando para a próxima, senhora Lúcia Fonseca. A

construção da barragem tem necessariamente que ocorrer? A população

atingida será indenizada previamente? Explique. Sobre a construção da

barragem tem que necessariamente ocorrer eu peço que a empresa

proponente do projeto responda e sobre a população atingida a consultoria.

Sra. (...) da empresa proponente: — Olha, a questão não é bem essa, se a

construção da barragem tem necessariamente que ocorrer. Existe um plano

decenal de energia feito pelo Ministério de Minas e Energia onde essas cinco

barragens constam nesse plano, assim como constam do PAC. Elas são obras

importantes para garantir a energia do país, do nosso país. Então para isso nós

estamos agora nesse processo de licenciamento, porque para que isso ocorra

nós fizemos os estudos e agora o IBAMA está avaliando os nosso estudo e

está avaliando a viabilidade ambiental dessas cincos usinas hidroelétricas, e

particularmente hoje da usina hidroelétrica de Casteliano. Nair, por favor...

Sra. Nair: — Com relação à indenização eu quero chamar mais uma vez

atenção que é melhor trabalharmos com a noção de reparação. Na verdade a

reparação ela teve... Para todos os atingidos ela tem que ser finalizada antes

da emissão da LO que é a Licença de Operação, até porque o órgão ambiental





ele não emite a licença de operação se ocorrerem pendências com relação da

situação dos atingidos.

Sra. (...): — Finalizando então esse bloco de perguntas nós vamos dar inicio

novamente a um bloco de perguntas com o uso do microfone. Eu chamo a

senhora Maria Aparecida dos Santos. Senhora Maria Aparecida dos Santos. A

vereadora Antonieta Silveira. Senhora Maria Aparecida não está... A vereadora

Antonieta Silveira, por favor, três minutos. O próximo é o senhor JJ Pereira e

eu peço que já se aproxime.

Vereadora Antonieta Silveira: — Boa noite! Eu gostaria de saber quais

seriam os cursos que o município poderia esta ofertando para a população,

porque nós sabemos que para trabalhar na barragem tem que está qualificado,

tem que está preparado para trabalhar. Então quais seriam os cursos que o

município poderia esta ofertando para qualificar as pessoas para trabalhar.

Sra. (...): — Peço que a Nair faça um esclarecimento a doutora, a senhora

Antonieta. Quais seriam os cursos profissionalizantes que poderiam ser

oferecidos...

Sra. Nair: — Nesse momento a gente não tem definição de cursos por quê?

Porque nós estamos iniciando o licenciamento, como eu falei, vamos esperar o

IBAMA emitir a ALP, uma vez ele emitindo a ALP ai tem o leilão e nele se

conhece quem vai ser o empreendedor, quem vai construir essa barragem e

esse empreendedor vai ter que fazer o projeto básico ambiental para poder

receber a licença de instalação. Ao fazer esse projeto básico ambiental um dos

programas que já está previsto no EIA é o programa de capacitação

profissional da mão-de-obra. Então ele vai ter que fazer convênios com o

SENAI, SEBRAI, SENAC, com as prefeituras municipais e ai sim começa o

processo de capacitação dessa mão-de-obra. Nesse momento é que ele vai ter

que definir cursos, enfim. Usualmente que cursos... Vou passar para o Caliu.

Sr. Caliu: — Nas experiências que a gente tem, complementando o que a

doutora Nair falou usualmente os cursos de capacitação estão ligados a dois





momentos. Um momento é o que o empreendedor, a construtora chega, ela faz

um recrutamento de população. Paralelamente a isso ou anteriormente a isso,

quando ela vem fazer o recrutamento ela começa... Cursos de capacitação

específicos, porque para a construção você tem uma mão-de-obra que é

disponível e, por exemplo, o estado do Maranhão é um estado que exporta

muita mão-de-obra para trabalho em usinas e hidroelétricas, em rodovias.

Então você tem um padrão de mão-de-obra aqui colocado, você tem um outro

padrão de mão-de-obra que é mais especializado e que pode ir até a etapa de

operação. Na etapa de operação é muito reduzido o número de profissionais.

Paralelamente a isso você tem cursos como a doutora Nair disse, com SESI,

SESC e SENAI que vem para a capacitação de fornecedores por exemplo.

Durante o período de construção, não só a população que vem para trabalhar,

mas existe uma população toda atraída e essa população toda atraída

demanda mais consumo de restaurantes, bares, hotelaria, pequenos serviços

como, conserto de carros e de máquinas, coisas que são acessórias

normalmente a obra. Então, esses cursos são promovidos e dados pelo

empreendedor, mas são cursos que não necessariamente estão ligados a obra,

que ele ficam com a população posteriormente a saída desse empreendimento.

Outros cursos de capacitação que normalmente acontecem são ligados

aqueles programas de desenvolvimento e incentivo, por exemplo, se existe um

potencial turístico identificado aqui, existe um programa para tratar disso e

dentro desse programa existem ações e cursos que vão desenvolver formação

de pessoas para a área de hotelaria, formação de agente de turismo, formação

de alguns cursos técnicos que possam estar ligados a comunicação, a

divulgação... A comunicação, a divulgação dos atrativos turísticos que estão

por aqui. Agora, estou citando esses como exemplos, existem muitos outros

que são desenvolvidos até pela empresa que vem construir, não

necessariamente dentro do programa ambiental, são cursos de capacitação

não só para a obra, mas para os programas que eles estão vinculados. Tipo,

programa de relações comunitárias, as responsabilidades dos empregados que

chegam para uma obra também é de quem contratou e a forma dele se

relacionar com a comunidade que está aqui é objeto de cursos de preparação.

É só para exemplo, ok?





Sra. (...): — O próximo é o senhor JJ Pereira, antes do senhor JJ fazer o

pronunciamento eu quero registrar e agradecer a presença do senhor

Raimundo Cordeiro do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Sr. JJ Pereira: — Alô, boa noite! Eu quero inicialmente louvar o que eu ouvi

aqui sobre uma reserva que vai ser criada para colocar os animais silvestres

dentro, colcoar não, para eles seguirem para lá, porque só assim Parnarama

vai ter um local para abrigo dos animais silvestres porque todo o município de

Parnarama já está sendo devastado, transformado em cinzas, em carvão.

Talvez com o advento da barragem, que muita gente acha que vai prejudicar o

meio ambiente, vai ajudar porque vai ter um lugarzinho, pelo menos um

lugarzinho para os pássaros e para os animais silvestres. Porque a

insensibilidade aqui senhores, está sendo muito grande, estão transformando

as nossas matas em carvão indiscriminadamente, irresponsavelmente e

criminosamente. Deixa eu dizer, mas as perguntas são apenas duas. Eu quero

saber se a indenização, o pagamento da indenização ou das indenizações

serão feitos pela empresa contemplada ou pelo governo? Em caso de ser o

governo eu pergunto se o pagamento é feito em moeda corrente do país ou em

título da dívida agrária? A segunda pergunta, o homem que vive de vazante,

ele sobrevive de vazante, com a inundação da área da sua vazante ele muda

de residência e de que ele vai viver? Obrigado.

Sra. (...): — Com relação as indenizações que no caso é aquisição de terras,

ela é feita pelo empreendedor, ela não é feita pelo governo. Ela é feita pelo

empreendedor nos moldes que eu falei anteriormente da reparação. É claro
que vão ter casos, os grandes proprietários, proprietário que preferem receber

aquisição simples, receber o dinheiro e buscar uma outra terra. Nesses casos

ele tem esse direito, agora há também os pequenos que se for feito um laudo

da propriedade, às vezes o laudo da propriedade, o valor é muito pequeno, no

caso dos poceiros, por exemplo, o valor das benfeitorias dificilmente permitiria

que ele fosse adquirir terras em outro local, ai nesse caso o empreendedor é

obrigado a reparar aquela situação, ou seja, colocá-lo em uma outra terra com

características semelhantes e dar apoio para que ele retome, recomponha a

sua vida, a sua produção. Com relação a produção de vazante, plantio na





vazante, ela realmente vai acabar, vai acabar porque você forma um lago e a

várzea desaparece, contudo, está sendo visto um programa de apoio a

agricultura familiar e a pequena produção que é um programa... Esse pequeno

produtor ele vai ter que ser realocado para outras áreas e pelo que a gente viu

aqui no quadro, parece que é 0,5% da área do município que vai ser inundada,

então acredito que tenha outras áreas produtivas na qual ele possa ser

realocado e vai ter que ser produzido algum sistema mais tecnológico, de

produção, esse investimento o empreendedor terá que fazer. Porque esse

produtor, pequeno agricultor da várzea ele tem que ter garantido a sua

condição de sobrevivência, ele é um lavrador, depende da terra.

Sra. (...): — Próximo o professor Wilson Pereira da fundação Vale do

Tremedal. E eu já peço para o senhor Eugênio Gomes se aproximar.

Professor Wilson Gomes: — Boa noite! Bem, eu sou professor da

Universidade Federal do Piauí do curso de geografia e se ainda está em

desenvolvimento o meio ambiente, me incomodou bastante que o termo

desenvolvimento que foi colocado aqui sobre a construção dessas barragens

que vai trazer para o estado do Piauí e o estado do Maranhão. Então

desenvolvimento, nós temos que pensar bem nessa palavra, desenvolvimento,

crescimento. Desenvolvimento é muito profundo, temos que pensar

desenvolvimento em educação também, desenvolvimento nós vimos ai os

indicadores de Parnarama que ficou em último lugar dos quatro municípios,

mas eu creio que a energia é importantíssima para o desenvolvimento em um

momento que ela vem para a escola à noite com qualidade, que o aluno vai

enxergar e não vai faltar energia. Então se vier assim, tudo ótimo. Eu tenho

algumas perguntas para fazer para a coordenação do evento, antes

parabenizar o IBAMA pelo evento, só faltou uns ventiladores para a população

porque estava muito quente. A primeira pergunta é o seguinte, em relação aos

impostos que Parnarama vai receber, podem ser destinados para criação de

unidades de conservação do município, já que não existe nenhum? E a

recuperação de áreas degradadas e também para a fiscalização? Pode

também o projeto das barragens implementar a criação de parques municipais

a exemplo, que eu sugiro aqui, o Parque Municipal da Nascente do Vale





Tremedal, já é uma luta que eu venho lutando há algum tempo. A outra

pergunta de arqueologia, existem estudos arqueológicos nas áreas que vão ser

inundadas pelas cinco barragens, como irão ser tratadas essas áreas por

acaso se forem, por acaso se existirem? Outra coisa é em relação a piracema,

como vai ficar a piracema do Rio Parnaíba? Vimos ai que o meio e alto

Parnaíba vão ficar com seis barragens, existem programas de eclusas, no caso

para a navegabilidade. A piracema existe um projeto, espaços para esses

peixes fazerem a sua desova normal? A questão também do assoreamento do

rio, está previsto pelo IBAMA os selos tributários? Porque passando logo a

pouco, vindo de Teresina eu vi que o rio está trazendo muita carga de

sedimentos que está chovendo para a região sul do estado do Maranhão e do

estado do Piauí, então como vai ficar a questão do rio Parnaíba em relação ao

assoreamento? Obrigado.

Sra. (...): — A primeira pergunta foi em relação aos impostos que o municípios

vai receber, se ele vai poder ser usado nas (3:58:52) municipais. Na

indenização e recuperação... De áreas degradadas municipais aqui para

Parnarama e fiscalização ambiental. Eu pediria que o Emerson esclarecesse.

Sr. Emerson: — Existe um valor que é previsto para a compensação ambiental

que isso eqüivale a meio por cento do valor total da obra, ela lei do (3:59:24)

esse valor deve ser direcionado para uma unidade de conservação de

preferência no município.

Sra. (...): — Um esclarecimento, esses impostos vem aqui para o município de

Parnarama e cabe ao município de Parnarama direcionar para onde eles vão...

Como eles vão usar esses impostos. A outra questão é sobre os estudos

arqueológicos. Eu pediria que a doutora Conceição esclarecesse.

Dra. Conceição: — Boa noite a todos. Com relação ao patrimônio

arqueológico, ele obrigatoriamente tem que ser levantado, tem que ser

estudado. Os sítios arqueológicos são protegidos por lei federal especifica e

até por nossa constituição, no artigo 20 já protege os sítios. Obrigatoriamente

os sítios arqueológicos tem que ser estudados nas três etapas do





licenciamento. Inclusive, nessa primeira etapa foi feito o levantamento que é o

levantamento geral, preliminar que é feito por amostragem mesmo. E esse

estudo foi feito aqui, pra barragem de Castelhano foram encontradas 11

ocorrências arqueológicas. Aqui na região, toda a zona ribeirinha tem vestígios

que precisam ser melhor prospectados nas etapas posteriores. A próxima

etapa, caso saia o licenciamento, será de uma prospecção exaustiva. Não só

em superfície mas também em subsuperficie. E por ultimo, o salvamento. Na

segunda etapa é apresentada a proposta de salvamento dos sítios, mas

obrigatoriamente 5.

Sra. (...): — A outra questão é sobre a piracema no Rio, como que vai ficar e

se existe previsão de recusas. E eu pediria que o Dr Robson esclarece.

Dr. Robson: — Antes eu só queria esclarecer uma coisa em relação aos

impostos, os impostos não são carimbados, então eles não tem destino

definido. E a compensação financeira também. Então cabe ao município

estabelecer o destino e de que forma utilizar o recurso. Com relação a

Piracema, vou ler: o que está sendo planejado? Em primeiro lugar, junto ao que

foi dito. Conservação dos tributários. Existe uma política de recuperação de

floresta de mata ciliadas. É uma atitude que deve ser tomada pela população,

respeito e defesa. Outra atitude: o combate a pesca predatória. Isto pode ser

feito em parceria com órgão ambiental e também com empreendedor em área

mais próxima a barragem. Respeito ao tamanho mínimo. Nós encontramos

pescadores pescando surubinha de 30 cm, que sequer conseguiu se

reproduzir. A transposição manual é uma medida também proposta, o

repovoamento especial de determinadas populações em determinadas

circunstancias. Essas são as ações previstas no programa de conservação da

(04:03:43).

Sra. (...): — Eu queria fazer um esclarecimento aí que é o seguinte: vão ser

estudados mecanismos de transposição, entre eles esse de transposição

manual, mas isso vai ser na próxima etapa. Nós estamos sim considerando

mecanismos de transposição, mas não necessariamente escadas de peixe e

esses mecanismos vão ser detalhados na próxima etapa do projeto. A outra





questão é sobre o assoreamento do rio e sua relação com as usinas. Eu

gostaria que o dr Loiete, por favor, esclarecesse.

Dr. Liete: — As obras não vão alterar as medidas de assoreamento do

Parnaíba, lá pra baixo, porque o rio não produz sedimento. Os sedimentos vem

das bacias, elas são as fontes geradoras. O que vier pro rio, vai continuar

chegando. Eventualmente no inicio da construção das barragens sempre há

um assoreamento dos reservatórios, mas são reservatórios de pequenas

dimensões, então isso não vai trazer uma mudança significativa, em termos de

comportamento do rio como um todo.

Prof Wilson: — Faltou uma resposta? Sobre as reclusas. Estão previstos,

existe pré projetos até por solicitação da Neo, das cinco usinas possuírem

reclusas. Agora, que fique claro que isso não é responsabilidade dos

empreendedores. Concedida a licença, feito o leilão, um empreendedor pode

ganhar tudo, ou ganhar uma ou duas, isso cabe ao ministério do transporte, a

condição dessas reclusas, agora, o projeto que foi feito, pode construir as

barragens e as reclusas posteriormente, nada impede.

Sra. (...): — O senhor tem direito a réplica.

Sr. (...): —Bem, porque a barragem de Boa esperança foi dos anos 70 e até

hoje não saiu essa reclusa. E eu vi pelos projetos que o rio vai ficar de

Parnarama até sua nascente, praticamente com um volume de água pra ficar

navegável. Se você observar os projetos são 6 barragens. Então, porque não

ver as reclusas e a questão da navegabilidade e de transportes de produtos da

agricultura familiar, por exemplo. Mas, eu queria chamar a atenção ao seguinte:

energia é bom, de qualidade. Nós pagamos energia pública e precisamos de

energia pública. O povoado de Parnarama, praticamente não se vê. A Bregina

é um exemplo disso. E outra coisa é que a sociedade de Parnarama discutisse

sobre essa verba que vai entrar aqui mensalmente pra ser utilizada em prol da

natureza, já que não existe nem um parque ambiental no município. Obrigado.

Sra. (...): — Senhor Eugênio Gomes. Próximo, senhor César Ferreira.





Sr Eugênio: — Em primeiro lugar, eu gostaria de colocar o seguinte: muitos de

meus colegas me perguntam o seguinte: você é a favor ou contra essa

barragem. Eu fico até sem posição pra te colocar, mas eu sou a favor, porque

favorecesse o desenvolvimento econômico, já o desenvolvimento social, do

nosso município eu não sei se vai ser a mesma coisa, se vai ter o mesmo

desenvolvimento. E tem outra coisa, se tu me perguntar se vai sair a barragem,

eu te respondo da seguinte forma: vai, desde que seja o interesse do governo,

aqui representado pelo IBAMA, porque , como meu pai dizia, não adianta

espernear. Se for do interesse do governo, coloco novamente, representado

pelo IBAMA, vai acontecer, e é bom para o nosso município, porque vai

desenvolver. E novamente eu vou relacionar com as carvoarias, porque eu

visitei duas dessas carvoarias em Parnarama. Das empresas maiores, duas

são carvoarias e todas elas disseram que tem os estudos e relatórios de

impacto ambiental, fornecido pelo IBAMA. Aí a pergunta que eu tenho: até

onde vai a participação do IBAMA na realização desses estudos ou até mesmo

no processo mesmo e na elaboração do relatório. Até onde vai a participação.

Se ela existe ou não. E a segunda pergunta, a gente levando em consideração

que boa parte dos jovens de Parnarama, eles estão nessa expectativa de que a

barragem aconteça para que eles venham a trabalhar nessa barragem. A

pergunta é a seguinte: existe alguma seguridade pra eles ou para os

municípios de que essa Mao de obra vai ser privilegiada, Mao de obra local?

Essa é minha pergunta, muito obrigado.

Sra. (...): — A primeira pergunta pro IBAMA, eu respondo, senhor Eugênio

Gomes. O IBAMA, ele não elabora os estudos ambientais, ele analisa. A nossa

participação é formular aquele guia, o termo de referencia que diz quais os

estudos que devem ser feitos. Se tem que estudar a flora, a fauna, a

população, a gente diz pra empresa como os estudos devem ser feitos e a

empresa contrata uma consultoria com diversos especialistas pra elaborar

esses estudos. No caso das carvoarias, esses projetos não são licenciados

pelo IBAMA. O IBAMA só licencia projetos que envolvem mais de 2 estados ou

que são militares ou que envolvem energia nuclear por exemplo. Só esses

grandes projetos de interesse nacional e que tem impacto nacional. Então, se





uma obra dessas atinge dois estados como Piauí e Maranhão, o licenciamento

sempre vai ser do IBAMA. Agora se você tem uma barragem pra contenção de

cheias ou de irrigação ou mesmo usina hidrelétrica que atinja só o estado do

Maranhão, esse licenciamento vai ser feito pelo órgão ambiental aqui do estado

do Maranhão, que é o caso das carvoarias.

Com relação a absorção da mão de obra local, isso freqüentemente o

empreendedor privilegia a mão de obra dos municípios, onde ele está se

instalando, por vários motivos, a mão de obra está disponível, não precisa

trazer de fora, então, com certeza, a mão de obra de Parnarama será

privilegiada.

Sra. (...): — Senhor César Ferreira, radialista. E o próximo, Sr José Henrique

Silveira, vereador. Sr César Ferreira não se encontra, chamo o senhor José

Henrique Silveira, presidente da câmara.

Sr. José: — Infelizmente a platéia já esvaziou e o rol de perguntas já forma

feita,s mas eu queria só a titulo até de colaboração, essa questão da

hidrelétrica que vai ser feito um leilão, a empresa que ganhar vai vender

energia, não é isso? Ponte, por exemplo, vai ser cobrado pedágio também pra

fazer a travessia dos carros? A outra questão também, mas acho que isso só

mais pra frente. O lago, a gente vê em outros locais que são aproveitados pra

esporte náutico, pra pesca, então, acho que futuramente isso vai ser de grande

importância. E sobre a hidrelétrica em si, a gente vê o programa de aceleração

do governo federal aumentando as redes elétricas, principalmente na zona

rural, onde não tinha e isso enfraquece a rede. E acho que isso é um ponto

fundamental pra nossa região. A questão da energia ficar mais forte, de

qualidade e que possa dar mais incentivo, principalmente prós nossos amigos

da zona rural, implementando projetos produtivos, o que mais interessa. A

gente vê políticas que tratam de assentamento que não levam muito em conta

essa questão de projetos produtivos e a energia é um fator de

desenvolvimento. Sem energia e água não faz nada. Então, eu espero que tire

proveito dessa questão.





Sr. (...): — Sobre a ponte, se vai ter pedágio e se vai ter aproveitamento

turístico do lago.

Sra. (...): — Nesse momento não está sendo considerado a questão de na

ponte ter pedágio...

Sr. (...): — Não é previsto nas travessias que se cobre o pedágio. Sobre o

aproveitamento do potencial turístico do lago, você tem toda razão. A gente

passa... Esse é um dos impactos positivos. Você tem um cenário que é muito

bonito, do rio, em determinada áreas ele está bem encaixado, a geomorfologia

dele favorece na região uma beleza cenil, muito bonito. Você passa a ter hoje

um potencial. Amanha você vai ter uma outra configuração. Em determinadas

regiões, você vai ter a configuração de lago, que permite, inclusive uma serie

de esportes náuticos, permite a instalação de equipamentos de lazer públicos

na área. Permitem o desenvolvimento de ações institucionais comentadas pela

prefeitura com apoio do estado e do governo do estado e federal dirigidas pra

alavancar essa questão turística. O que a gente vê como exemplo em

municípios em regiões que passaram por esse aproveitamento, e as vezes

regiões bastante pobres... Eu diria que no interior do Rio Grande do Norte que

passaram por um processo destes e que era difícil enxergar o potencial

turístico ali colocado, em função do que se tinha de ocupação no em torno.

Passados alguns anos, esse potencial floresceu, porque ele passa a ser uma

atividade que o município passa a contar na sua arrecadação e

desenvolvimento. Realmente tem um potencial. E esse lado, mas também o

dos outros barramentos, ele vai oferecer esse tipo de atrativo, praias artificiais

que podem ser reconstruídas ou novas criadas para lazer da população.

Sra. (...): — Próxima então... Passamos as perguntas escritas e encerramos

as perguntas com microfone. A pergunta do senhor Francisco Pedro: após a

construção da barragem, a mão de obra ainda será aproveitada? De que

forma?

Sra. (...): — Após a construção, a economia tende a se estabilizar, o que

acontece é que, eu falei inicialmente do programa de capacitação profissional





continuada. Esse programa é muito importante, alguns empreendedores vem

executando esse programa em outras regiões do país, com sucesso, porque é

um programa que se compromete a estar em parceria com ministério de

desenvolvimento social, do trabalho e emprego a estar sempre realizando

cursos de capacitação. Com isso, a população, por exemplo, do estado do

Maranhão, do Piauí tem a tradição de se movimentar muito pelo Brasil atrás de

uma oportunidade de trabalho. Um programa desses de capacitação

continuada, é possível que essa população fique mais bem dotada pra essa

mobilidade. Alem disso, com toda essa mudança aqui, com o empreendimento

que vai ser feito, algumas potencialidades as vezes aparecem. Como ele falou,

o turismo, pro exemplo, então, essa mão de obra aparece parte dela, se

adaptando a essa nova realidade.

Sra. (...): — Senhor Erisvaldo de Souza Cavalcante pergunta como ficará a

questão dos agregados no processo de indenização, se os agregados também

serão indenizados.

Sra. (...): — Então, conforme eu falei anteriormente, a condição de atingido

hoje, ela considera não só estar na área inundada, mas também condições de

moradia, produção ou seja, uma pessoa que não mora ali, mas planta ali, é

considerada uma atingida. Dessa forma, o agregado também, porque ele pode

nem plantar, mas se ele mora, ele depende daquela moradia. Então vai ter que

ser reparada a situação dele.

Sra. (...): — Senhor Francisco Filho pergunta se a casa de força ficará do lado

do Piauí, quais os benefícios que isso trará pra região?

Sra. (...): — Como nós vimos, os benefícios no Estado do Maranhão e Piauí, a

gente já falou de uma serie de benefícios. A única diferença que tem que eu as

cidades do Maranhão que não tiverem barragens com a casa de forças do lado

do Maranhão não vão receber a parcela de ICMS. Mas isso é uma coisa que

pode ser mudada se houve ruma mudança na legislação que está tramitando

agora no Congresso nacional.





A próxima, de Lucivani: Se a maior parte da população atingida forem contra o

empreendimento, como podemos nos manifestar contra?

No momento de audiência pública e também qualquer cidadão pode fazer sua

manifestação ao IBAMA, encaminhar abaixo assinados, manifestos,

diretamente ao IBAMA. Mas como quem propõe é o ministério de Minas e

Energia, eu sugiro que essas manifestações sejam encaminhadas a esse

ministério então. Próxima pergunta do Senhor André Lessa: considerando que

o rio Parnaíba é um rio em formação, há riscos de rompimento de alguma das

cinco barragens causando riscos ambientais e riscos a segurança das pessoas

que vivem ou estarão rio abaixo? Como aconteceu na barragem de

Apertadinho, no município de Vilhena, em Rondônia. Apertadinho é uma PCH

que teve a barragem rompida.

Sr. (...): — Como eu disse pra vocês, essas barragens são construídas com

um critério de segurança bastante elevado. Não são pequenos

aproveitamentos, normalmente elas obedecem regras operativas conjuntas, ou

seja, vocês vão ter 6 barragens e vão ter todo um sistema de monitoramento

integrado, inclusive em toda a bacia hidrográfica pra que se conheça os

regimes de vazão pra inclusive poder operar essas barragens conjuntamente.

Hoje, Boa Esperança opera sozinha, mas quando se tem um conjunto de

barragens interligadas, barragens de volume maior, acima de Boa Esperança,

há a necessidade de se fazer todo um sistema de monitoramento de níveis de

rio, de chuvas de tal maneira que se possa pontuar ou sempre fazer a

operação dessas barragens com bastante antecedência pra evitar qualquer

possibilidade de acidentes. É muito diferente quando se tem uma PCH que não

tem volume e espera, ela não tem essa possibilidade de operação. No caos,

nós temos aí 3 reservatórios que pode, operar com muita segurança; E as

barragens são construídas com muita segurança. Ano é porque existe uma

legislação, normas severas internacionais, o empreendedor tem todo interesse

em manter essa segurança, porque é um investimento extremamente elevados

e os riscos e custos que isso poderia trazer seriam enormes.

Sra. (...): — Agora eu pergunto a Mayara, Adenir Nascimento Alves, Antônia

Maria da Silva e Pedro da Silva que fizeram perguntas sobre os cursos





profissionalizantes, áreas de emprego, como se faz a ficha na empresa, sobre

a documentação necessária... se já ficaram esclarecidas as duvidas? Já

fizemos diversas perguntas nessa área de empregos... Passamos pras

próximas: Sr Francílio Feitosa: como fica a questão dos desmatamentos e da

construção da barragem e sua fiscalização, visto que já ocorrem muitos

desmatamentos na região, sem fiscalização. Haverá um posto fixo do IBAMA

para fiscalizar as obras? Sobre a pergunta pro IBAMA, não haverá um posto

fixo para fiscalizar as obras, mas nós temos sede do IBAMA tanto no Maranhão

quanto no Piauí e a equipe de Brasília também fiscaliza todas as obras de

empreendimentos hidrelétricos. A primeira pergunta é pra empresa. Eu queria

que a Daniela esclarecesse o programa de supressão da vegetação.

Sra. Daniela: — Pra o impacto de supressão de vegetação, acarretará perda

de vegetação, terá dois programas: programa de recomposição da

vegetação...

Sra. (...): — Ele quer saber se vai haver algum tipo de fiscalização. Se o

desmatamento vai ser feito de forma ordenada e que não vão ser desmaiadas

áreas outras que não as permitidas pelo IBAMA pro desmatamento do

reservatório.

Daniela: — Pro corte de vegetação tem um programa que contempla o

acompanhamento desse corte da vegetação na área de vegetação.

Sra. (...): — Ele é feito em fazes também, né Dani... ele não é feito todo de

uma vez.

Sra. Daniela: — São varias fases. A primeira é fase de resgate, de mudas,

depois o corte, esse corte vai ter o acompanhamento devido e o material vai

ser alocado em determinada área e separado, madeira, folhas e destinado pra

venda ou doação.





Sra. (...): — Próxima do Sr Antônio Alves de Abreu, ele é pescador

profissional. Queria saber se eu como pescador, posso fazer exigência de onde

vou morar? Porque vivo de pesca e não posso me afastar do rio.

Dra. (...): — Você tem direito de escolher o local de sua moradia. O

empreendedor apresenta varias alternativas. Claro que o senhor é pescador.

Vive perto do rio e o ideal seria que o senhor fique perto do rio e o senhor tem

o direito de reivindicar isso.

Sra. (...): — Seguindo, André de Souza Cavalcante: como vão viver as

pessoas que vivem da terra e do Babaçu? Haverá emprego para essas

pessoas? E se a comunidade for afetada, poderão escolher os vizinhos?

Sra. (...): — Primeiro com relação aos extrativistas que vivem do babaçu, eles

são um público de um programa especial, porque as populações extrativistas

são consideradas populações tradicionais e tem um decreto 6040, de fevereiro

de 2008 que as protege. Então o tratamento dessa população ele tem que ser

muito especial e acompanhado pelo órgão ambiental, com garantia de moradia

e de área de produção... Sobre os vizinhos... Quando uma comunidade toda é

realocada, se privilegia manter os vizinhos juntos, próximos. A não ser que um

ou outro solicite viver separado. A princípio se mantém os laços de vizinhanças

que se considera importante.

Eu pergunto a senhora Raimunda Pereira e Edson Alves se as perguntas de

como ficam as pessoas que moram na beira do rio e como é feito o processo

de indenização, se já foram respondidas? Também o senhor Diego Ferrares,

pergunta sobre os afetados, sobre a questão da eclusa e sobre o processo de

indenização... Essas perguntas já foram respondidas... A Senhora Lucivani

perguntou sobre questão de segurança pública... Também se já foi

respondida... E Sr Judemir da Silva Conceição... Qual o maior beneficio que

nossa cidade de Panarama vai ganhar com a chegada dessa barragem... Já foi

respondida... Sobre os benefícios e a ultima questão, senhor Domingo Rodrigo

da Silva, diz que concorda com a barragem, porque tem filhos e tendo a

barragem aqui na cidade, meus filhos vem pra cá. É só um manifesto... Então,





tendo sendo lidas todas as perguntas e feitos os questionamentos das pessoas

inscritas para falar ao microfone, seguindo o nosso regimento e a legislação

ambiental brasileira, eu considero válida essa audiência pública e a encerro.

Muito obrigada a todos por tanto...




