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Para constar, eu *R(3fu Ca.^ fati/ad
Subscrevo e assino.





w

itSDGbi PROTOCOLOf *Mf#*»»n DILIC/IBAMA
Grupo Neoenergia N0_ 7 902

DATA^/jL/06
RECEíSí^O:

Salvador, 12 de julho de 2006
1TP-IBA-023/06

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

At. Dr. Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador

Assunto: Relatório Fotográfico, Vídeos, Atas e Laudo Técnico.

Rs.: J7à-l

jproc •MòòMÍ
Rubr••Wp 1

Senhor Coordenador:

Conforme acordado em reunião realizada na sede deste Instituto no último dia 28
de junho de 2006, encaminhamos em anexo:

- Relatório Fotográfico - Canalização do Córrego Lava-Pés - Jul/2006.

- Vídeo: "Itapebi, Energia e Progresso".

- Vídeo: "Itapebi: uma fonte de energia, gerando desenvolvimento em
Salto da Divisa".

- Cópia de atas das reuniões realizadas com o Ministério Público de
Minas Gerais, GADDH e comunidade de Salto da Divisa, datadas de
27/12/2002, 11/09/2003 e 18/12/2003.

- Laudo Técnico de Avaliação das Condições de Motorização de Balsa,
bem como cópia de correspondência de encaminhamento para o
GADDH (ITP-DIV-015/03) e Ministério Público de Minas Gerais (ITP-
DIV-016/03).

Sem mais para o momento,

i . "" Av Edgar Santos 300-Narandiba CEP 41.186.900 Salvador-Bahia ®(0c1) 33/0-5367 Fax (071) 3370-5424 m
â áUá^X cnpj -°2-397'080,'°001-96
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GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.

Proc,:P#3/n
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Salvador, 24 de Janeiro de 2003
ITP-DIV-015/02

GRUPO DE APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - GADDH

At. Ir. Rosa Maria Barboza

Presidente

Assunto: Laudo Técnico - Motorização de Balsa

( Prezada Senhora,

Conforme acordado na última reunião realizada entre a Itapebi, o GADDH e a Promotoria Pública da

Comarca de Jacinto, datada de 27 de dezembro de 2002, encaminhamos em anexo o Laudo Técnico de

Avaliação das Condições de Motorização da Balsa do Sr. Manoel Messias Brito Santos, ao tempo que

aguardamos o agendamento de nova reunião paravoltarmos a discutir otema.

Senfmaif para omomento, atenciosamente.
è

LlCAlAIÍALÍLii0
Carlojí Mulas Orosa
Presidente V

Av Edgad Sente 300 - BI Al,1° anda - Narandiba - CEP 41186SOO - SdvadarfBsitis a (071) 370-5357 Fax (071) 370-5-124
CNPJ - 02 397.080/0001-56
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GERAÇÃO DE ENERGIA S.A.
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Salvador, 24 de Janeiro de 2003
ITP-DIV-016/03

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MINAS GERAIS
PROMOTORIA PÚBLICA DA COMARCA DE JACINTO

At. Dr. Dellano Azevedo Rodrigues
Promotor Público

Assunto: Laudo Técnico - Motorização de Baísa

Prezado Senhor,

Conforme acordado na última reunião realizada entre a Itapebi, o GADDH e esta Promotoria, datada de 27

de dezembro de 2002, encaminhamos em anexo o Laudo Técnico de Avaliação das Condições de

Motorização da Balsa do Sr. Manoel Messias Brito Santos. Informamos ainda que já foi encaminhada
cópia do respectivo laudo para o GADDH e requerido agendamento de reunião em Salto da Divisa para

discutir o tema.

Sem maispara o momento, atenciosamente.

W /

\l;
CafloslÇlmãs Oros
Presidente

Av Edqad Santo 300 - BI A4, 1° andar -Nara.-idiba -CEP 41 186.SO0 - Sakador/Bahia H (071) 370-5367 Fã! (071) 370-542J
CÍIPJ -02 397 06WOOOI-9S
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í73Í"26T3723 ™HA" Lanchas • Barcos • Botes • Canoas • Balsas • 'Bóias • Caiaques • Toboáguas • Caixas
^ ' " D"agua • Tanques • Rodas D"água • Toidos • Piscinas e Revest. • Materiais • Serv. Téc.

Estaleiro registrado na CAPITANIA DOS PORTOS E COSTAS DE PORTO SEGURO Sob n° 293-IT 000-1.

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE

MOTORIZAÇÃO DE BALSA

1. REQUERENTE: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

2. OBJETO: Balsa de madeira utilizada na travessia de pessoas e animais no Rio

w Jequitinhonha, no trecho situado nas imediações da tomada d*água da COPASA,

no Município de Salto da Divisa, Minas Gerais.

3. PROPRIETÁRIO/BALSEIRO: Manoel Messias Brito Santos

4. AVALIAÇÃO DASITUAÇÃO ENCONTRADA:

A balsa do Sr. Manoel é do tipo Catamarã, confeccionada em madeira de lei

(vinhático), com assoalho de Ipê, possuindo alguns remendos nas extremidades

das canoas feitos com zinco cravejado, conforme pode ser constatado nas

fotografias em anexo.

Tem 7T36 m (sete metros e trinta e seis centímetros) de comprimento por 3,30 m

w (três metros e trinta centímetros) de largura, é constituída por duas canoas de

0,70 m (setenta centímetros) de boca cada, calado de 0,21 m (vinte e um

centímetros) e pontal de 0,42 m (quarenta e dois centímetros). Possuí mancebo

(corrimão) de madeira, que se caracteriza por não ser muito seguro para o

transporte de pessoas, medindo 5,40 m (cinco metros e quarenta centímetros) de

comprimento por 0,80 m (oitenta centímetros) de altura, tudo conforme as plantas

e croquis apresentados em anexo.

O assoalho encontra-se em condições razoáveis, porém apresenta algumas

tábuas soltas que precisam ser fixadas.

Fábrica &Escritório: Rua Projetada, 110* Bairro Dinah Borges• EUNÁPOLIS-BA • Telefax: (73) 261-3723
CEP 45.820-970 • Home Page: www.sulbanet.com.br/fibra • e-maíl: fibraecia@zipmail.com.br
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(73) 261-3723 D'água • Tanques • Rodas D'água • Toldos • Piscinas e Revest. • Materiais • Serv. Téc.

Estaleiro registrado na CAPITANIA DOS PORTOS E COSTAS DE PORTO SEGURO Sob n° 293-IT 000-1.

A capacidade de transporte da balsa foi estimada em 1.800 kg (um mil e

oitocentos quilos) de acordo com as informações passadas pelo próprio Manoel

Messias, que afirma conduzir três cavalos de grande porte de uma única vez,

mais passageiros e tripulação.

5. CONDIÇÕES DE MOTORIZAÇÃO:

De acordo com a avaliação efetuada in loco, pode-se verificar que a balsa em

L* questão apresenta condições de motorização, a partir da instalação de sistema de
fixação de motor de popa de 15 hp (potência recomendada) e de assento para o

condutor, conforme apresentado na planta em anexo.

Além disso, aconselha-se a disponibilização de bóias e coletes salva-vidas a fim

de dar maior segurança aos passageiros visto que, com a formação do lago, a

embarcação será utilizada em zonas de águas mais profundas.

Atenciosamente,

FIBRAS COMPANHIA

GILBERTO MATOS ROCHA

Fábrica &Escritório: Rua Projetada, 110 • Bairro Dinah Borges • EUNÁPOLIS-BA • Telefax: (73) 261-3723
CEP 45.820-970 • Home Page: www.sulbanet.com.br/fibra • e-maii: fibraecia@zipmail.com.br
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(7-^"oÂT%70^F'BHA" Lanchas • Barcos • Botes • Canoas • Balsas • 'Bóias • Caiaques • Toboáguas • Caixas
(/3) 261-3723 D"água • Tanques • Rodas D'água • Toldos • Piscinas e Revest. • Materiais • Serv. Téc.

Estaleiro registrado na CAPITANIA DOS PORTOS E COSTAS DE PORTO SEGURO Sob n" 293-IT 000-1.

LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE

MOTORIZAÇÃO DE BALSA - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Foto 1 - Vista geral da balsa do Sr. Manoel Messias. Ao fundo, avista-se a
torre da tomada d'água da COPASA.

Foto 2 - Vista frontal da Balsa.

Fábrica &Escritório: Rua Projetada, 110 • Bairro Dinah Borges • EUNÁPOLIS-BA • Telefax: (73) 261-3723
CEP 45.820-970 • Home Page: www.sulbanet.com.br/fibra • e-mail: fibraecia@zipmail.com.br
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Foto 4 - Vista da proa da balsa e da base de apoio dos remos. Avista-se
nas extremidades as duas balsas que apoia o assoalho.

*

\

ífM

Foto 3 - Detalhe de uma das canoas que compõem a balsa. Verificação de
remendos em chapa de zinco.

Fábrica &Escritório: Rua Projetada, 110• Bairro Dinah Borges • EUNÁPOLIS-BA • Telefax: (73) 261-3723
CEP 45.820-970 • Home Page: www.sulbanet.com.br/fibra • e-mail: fibraecia@zipmail.com.br
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r7-iíf9Rin'l?79ífFlfl,w" Lanchas • Barcos • Botes • Canoas • Balsas • 'Bóias • Caiaques • Toboáguas • Caixas
^ ' D"água • Tanques • Rodas D'água • Toldos • Piscinas e Revest. • Materiais • Serv. Téc.

Estaleiro registrado na CAPITANIADOS PORTOS E COSTAS DE PORTO SEGURO Sob n° 293-IT 000-1.

Foto 6 - Obtenção das dimensões da balsa.

Foto 5 - O Sr. Manoel Messias acompanhando as atividades técnicas.

Fabricai Escritório: Rua Projetada, 110•Bairro Dinah Borges» EUNÁPOLIS-BA • Telefax: (73)261-3723
CEP 45.820-970 • Home Page: www.sulbanet.com.br/fibra • e-mail: fibraecia@zipmail.com.br
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 18 de Julho de 2006
ITP-IBA-024/06

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA.

N°: 7.815...

RECEBIDO:

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Renovação da Licença de Operação n.° 291/02

Senhor Diretor,

Em atendimento ao que estabelece o Art. 18, § 4o, da Resolução CONAMA n.°

237/97, solicitamos deste instituto a renovação da Licença de Operação da UHE

Itapebi, LO n.° 291/02, outorgada em 12/12/2002. Para tanto, apresentamos em

anexo o requerimento padrão, devidamente preenchido e firmado pelo

representante legal da Itapebi, ao qual vai anexado o "Relatório de Avaliação
Ambiental da UHE Itapebi - Renovação da LO n° 291/02: execução dos projetos

ambientais e cumprimento de condicionantes"

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.

Carlos Mulas

Diretor Presidente

/L Co&áÇ>

fa 'l'"-
/LA*'

/A '

L^. 2o/o^7a

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41

„ A-^dA^
•esS&F

'-5367 Fax (071) 3370-54241^.@ffiSSl( |̂P|-&a S (071) 3370-5
NPJ -02.397.O3O70001-9S
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES POLUIDORAS

1. SOLICITAÇÃO PARAOBTENÇÃO DE:
| [LICENÇA PRÉVIA (L.P]

| |üCENÇA DE INSTALAÇÃO (L.l)

| ||JCENÇA DE OPERAÇÃO (LO)

| [UCENÇA DE AMPLIAÇÃO

4. DADOS DO REQUERENTE

Nome ou Razão Social

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A

CGC/CPF
02.397.080/0001-96

Cep
41.186-900

Município
Salvador

Telefone (DDD)
71-3370-5367

Cidade

Salvador

E. REPRESENTANTES LEGAIS

Nome

Carlos Mulas Orosa
Nome

Erik da Costa Breyer
Nome

Paulo Roberto Dutra

S. ÒRQAO FINANCIADOR
BNDES

VALOR DO EMPREENDIMENTO:

R$600.000.000,00

7. CONTATO

Nome

Afranio Benjoino Gavião

REQUERIMENTO

I |RENOVAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (RL.P)

| |RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO [RLI)

| X |RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO)

| |OUTROS*

2. CLASSIFICAÇÃO (USO DO IBAMA)

• pp D- • AP N"

3. LICENÇA ANTERIOR

j |lp | |li |_xjLO N° 291/02

Endereço (avenida, rua, estrada, etc.)
Av. Edgard Santos, 300, BIA4,1° Andar-Narandiba-Salvador/Ba

Fax (DDD)
71-3370-5424

Estado

Bahia

Endereço Eletrônico
gaviao@ltapebi.com.br

CPF

810.720.405-06

CPF

955.093.217-68

CPF

984.752.407-63

m AA III M \W\\\ II .V.í
llVtab WJlIflW UV Vw Wl ilUAb hmU MU

E-mail;

gavião@ Itapebi .com. br

HV, HiUUtL UÍLniJfl, JHltiJf .UfUaU-ltKKtU

Keconneço por atntLf«<t.fi\a[sj rirmajsj ae:

53iv3d^//ii4w^tiW õs mui.

aaae.

UJHUtff UÍHÜ iftNIUS fiLHL

Endereço para Correspondência
Av. Edgard Santos, 300, BIA4,1 ° Andar, Narandiba - Salvador/Ba.

RKilS, JlüJiLÍBtÜU

tSTE CARIMBO SÜBBiITüI ú ãELO
wl - «•*: i.úü

Cep
41.186-900

Telefone (DDD)
71-3370-5367

Fax (DDD)
71-3370-5424

S. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS NESTE REQUERIMENTO
REALIZAR-SE-ÃO DE ACORDO COM OS DADOS TRANSCRITOS E ANEXO INDICADOS NO ITEM 9 (NOVE), NO VERSO DO
FORMULÁRIO.

Nome

Carlos Mulas Orosa

Local, Dia, Mès, Ano

Salvador, 17de julho de 2006

Assinatura:

ITAPEBI GERAÇÃO BE URGI» H
Diretor Presíderrte

Este Formulário deve ser endereçado a Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental da DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL, no endereço:
SCEN-SetordeClubesEsporliras Norte, Trecho 2-Ediffclo Sede IBAMA, BLOCO C, BRASlLIA/DF, CEP:70.81 B-000. aos cuidadosdo Coordenador Geralde

Licenciamento Ambienta!



[gTÕESCRICÃO DA(S) ATIVIDADE(S) (localização edescrição técnica do empreendimento).
Renovação da Licença de Operação n. ' 291/02 outorgada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em 12 de dezembro de 2002 autorizando a operação da
Usina Hidrelétrica de Itapebi, localizada no município de Itapebi, Bahia. Oempreend.iy.ento afeta áreas
dos municípios de Itapebi, Itarantim e Itagimirim, na Bahia, eSalto da Divisa, em Minas Gerais.

AHidrelétrica é do tipo "a fio d'água" e possui uma capacidade instalada de 450MW - 3turbinas tipo
Fra™ de 150MW cada. Entrou em operação comercial em fevereiro de 2003, estando adiante
apresentados alguns dados técnicos:

Rio

Município
Vazões

MLT (1934-1998)
Máxima (TR=10.000 anos)

Reservatório
N.A. Normal

N.A. Excepcional

Área Inundada
Volume

NA. Jusante
Mínimo
Normal

Excepcional

Normal (3 um)
Máxima

Mínima

Potência Instalada
Energia Firme
EnergiaAssegurada s/lrapé
EnergiaAssegurada c/lrapé
Barragem
Cota da Crista

Comprimento
Altura Máxima
Vertedouro

Vazão de Projeto
Cota da Solei ra
Número de Vãos
Dimensão da Comporta
Tomada D'Água
Altura Máxima Estrutura

Comportas Vagão

Quedas Líquidas

Jequítinhonha
!tapebi-BA

4Q6m3/s

20.915 m3/s

El. 110,00 m
El. 111,00m
62,00 km2
1.633,00 hmd

El. 28,50 m
Ei. 30,30 m
El. 43,85 m

78,37 m
81,95m
63,33 m
450 MW

214,0 MWmed
1,721.340 MWh/ano
1.877.268 MWh/ano
EFC

El. 113,00 m
620 m

106m
Superfície c/Comportas
20.915 rvvVs
El. 90,00
6

17,40(L)x21,17(H)
Gravidade

28,50 m
5,50(L)x 7,40(H)

Condutos Forçados
Diâmetro

Comprimento Médio
Casa de Força
Número de Unidades
Largura Bloco Unidades
Largura Bloco de Serviço
Turbinas

Tipo
Quantidade

Potência Nominal
Velocidade

Gerador
Quantidade

Potência Nominal
Fator de Potência

Velocidade Slncrona

Ponte Rolante
Quantidade
Capacidade

Transformador
Tipo

Quantidade

Potência

Tensão Primária

Tensão Secundária
Subestação

Tipo
Tensão

Esquema Manobra
Linhas de Saída

7,40 m
155,10 m
Abrigada
3

22m

46m

Francis
3

154.6MW
138,46 rpm

3un

160 MVA

0,95
138,46 rpm

1 un
3.400 KN

Trifásico

3un

160 MVA
13,8 KV
230 KV

Convencional

230 KV

Barra Dupla
04

Em anexo segue o Relatório de Avaliação Ambiental da UHE Itapebi - Renovação da LO nc
Execução dos Projetos Ambientais eCumprimento de Condicionantes. Julho de 2006.

10. OBSERVAÇÕES

291/02:

De acordo com a Resolução CONAMA n.° 237/97 e com o Condicionante 2.1 da LO n-291/02 a
renovação da Licença de Operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e
vinte) dias estando a Itapebi solicitando tal renovação dentro do prazo legalmente estipulado.

Ljcenciameni0 Ambiental

'*4l£A
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Ao Sr. Diretor da DILrQ,

Solicito abertura de processo junto ao Ibama objetivando o licenciamento do empreendimento
descrito a seguir:

Dados Principais Preenchimento automático pelo banco de dados do CTF

Razão Social ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ 02.397.080/0001-96
Número cadastro 987535

Endereço AV. EDGARD SANTOS, 300, BL A4, 1° ANDAR
Bairro NARANDIBA

Município SALVADOR/BA
CEP 41.186-900

Nome do dirigente AFRANIO BENJOINO GAVIÃO

CPF do dirigente 048.737.345-68

Número cadastro do dirigente

Telefone 71-3370-5367

Fax 71-3370-5424

Email gaviao@itapebi.com.br
Situação junto ao CTF CADASTRADO

Para o caso de Consórcios Empresariais, identificar empresas ou pessoas físicas
associadas

Dados Preencher

Razão social ou nome completo

CNPJ ou CPF

INSERE AINDA OS DADOS DO CONTATO JUNTO AO IBAMA

Dados dos Contatos para o
empreendi mento(*)

Preencher

Nome AFRANIO BENJOINO GAVIÃO

CPF 048.737.345-68

Endereço AV. EDGARD SANTOS, 300, BL A4, 1° ANDAR
Bairro NARANDIBA

Município SALVADOR/BA
CEP 41.186-900

Formação ENG. ELETRICISTA

Tipo de vínculo com o empreendedor SUPERINTENDENTE

Telefone 71-3370-5367

Fax 71-3370-5424

email qaviao@itapebi.com.br

(*) PODERÃO SERREGISTRADOS MAIS DE UM CONTATO
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Caso o empreendedor verifique alguma incorreção dos dados corporativos, volta ao CTFe corrige os dados. Será importar
frisar que a atualização de dados, tais como nome e endereço serão importantes para a geração automática de documentos
ao empreendedor.

Dado solicitado Preencher Unidade

Denominação do
empreendimento

USINA HIDRELÉTRICA DE ITAPEBI

Código da ANEEL

Estados da União BAHIA e MINAS GERAIS
Municípios de localização do
eixo da barragem

UF Município ITAPEBI/BAHIA

Coordenadas da Barragem
Coordenadas geográficas referenciadas ao DATUM 69
LATITUDE- 15° 58'04.982"/ LONGITUDE -39° 35 '24,779"

Potência Instalada (2): 450,00 Firme: 214,00
MW

Municípios atingidos pela área
de inundação

UF Município : ITAPEBI/BA, ITARANTIM/BA, ITAGIMIRIM/BA e SALTO
DA DIVISA/MG

Pontos do polígono do
reservatório (estimados)

Inclusão de pontos Coordenadas geográficas referenciadas ao DATUM
69

Coordenada do Polígono do
reservatório (estimado)

Coordenadas geográficas referenciadas ao DATUM 69

Bacia Hidrográfica JEQUITINHONHA

Rio a ser barrado Nome do Rio: JEOUITINHONHA

(X ) rio Federal (rio divisa de estados ou fronteira internacional ou
atravessa mais de um estado). () rio Estadual

Principais afluentes: ARAÇUAÍ, CÓRREGO ENXADÃO
Rio navegável: () SIM ( X ) NÂO

Vazão Vazões de projeto:
MLT (1934-1998): 406
Máxima (TR=10.000 anos): 20.915

m3/s

Previsão de trecho com vazão reduzida: NÃO HÁ Km

UHEs e PCHs a montante e a

jusante
Mapa de UHE da ANA : UHE IRAPÉ (Á JUSANTE EM FASE DE TESTES
PARA OPERAÇÃO).

Modelo da usina () regime de acumulação ( X ) a fio d 'água

Reservatório Área total do reservatório (1) : 62,48 Km2

Volume acumulado (Max. Normal): 1.633 hrri3

Nível de operação do reservatório cota de variação do mínimo normal
de operação: 107,5 Metros

Nível de operação do reservatório cota de variação do máximo normal
de operação: 110,0 Metros

Profundidade média do reservatório
Metros

Comprimento: 40 Km

Dados da barragem Comprimento estimado: 620
Metros

Altura da crista: 106 Metros

Turbinas Tipo: Número de máquinas: 03

Coeficiente de geração por área
alagada

Coeficiente = MW instalado (2) / área alagada (1) : 7,20
MW / Km:

Obras associadas LT, Subestação, Acessos, Canal de Adução, Canais de Fuga, etc.

Destinação da Energia
Possíveis locais (subestações) de interligação da energia: SISTEMA
INTERLIGADO NACIONAL

Empreendimento está
solicitando regularização

( ) Sim ( X ) não EMPREENDIMENTO JÁ REGULARIZADO

a—
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Dado solicitado Preencher Unidade
Para resposta afirmativa -
Síntese da situação de
ocupação do entorno do
reservatório

Descrição resumida sobre a atual situação de ocupação do entorno da
barragem, se as áreas de preservação permanente foram protegidas
e/ou conservadas.

Para a resposta afirmativa -
Data de entrada em operação

Data i '

Dado solicitado Preencher

Bioma da área do

empreendimento
Identificação dos biomas atingidos MATA ATLÂNTICA

Presença de Unidades de
Conservação num raio de 10
km a partir do empreendimento

UCs federais NÃO EXISTE

UCs (e sua categoria) estaduais e municipais
Presença de corredores de
biodiversidade

Identificar

Existência de áreas prioritárias
para proteção da
Biodiversidade

Identificar áreas prioritárias

Qualidade da água Classificação do corpo hídrico segundo CONAMA n° 357/2004 CLASSE II

Dados preliminares sobre uso e conflitos da água na área atingida. ABASTECIMENTO
E DESSEDENTACÃO ANIMAL

Existência de ambientes com

caverna na área de inundação
Identificação NÃO

Dado solicitado Preencher Unidade

Presença de Comunidades
Indígenas nos municípios com
área a ser alagada

Identificar NÃO

Presença de Quilomboias nos
municípios com áreas a serem
alagadas

Identificar NAO

Município polarizador (apoio de
serviços, saúde e educação) do
empreendimento

Identificar EUNAPOLIS/BA

Principais vias de acesso à obra Identificar BR 101

Característica da área do
empreendimento

Descrever preliminarmente o perfil da atividade econômica
predominante da área afetada. ( X ) rural extensiva, () rural
intensiva, ( X ) misto (rural e urbana), () industrial, ( )
extrativismo, { X ) pecuária () mineraria, () agricultura familiar, ( X
) área urbana, () pesca ou aquicultura, () turismo.

Identificar área urbana a ser inundada SALTO DA DIVISA/MG - 80
RESIDÊNCIAS.
Identificar infra-estrutura a ser inundada (estradas, ferrovias,
pontes, etc) NÃO HÁ

Atividade pesqueira ( X ) SIM ( ) NÃO Identificar a existência de colônias de pescadores
NÃO. EXISTE UMA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.

Patrimônio histórico Identificar as áreas Tombadas, de Patrimônio_Histórico ou sítios
arqueológicos conhecidos na área afetada. NÃO HÁ

Potencial turístico da região Identificar atividades turísticas

Deslocamento de população Quantificar a previsão de famílias a serem deslocadas: 80 NUMERO DE

FAMÍLIAS

População atingida Quantificar a previsão de famílias a serem atingidas: 130 NUMERO DE í
FAMÍLIAS |\
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Informação solicitada
Possui alguma licença emitida por órgãos ambientais?

Existem Estudos Ambientais relativos ao empreendimento?

Entrada prevista

( X ) SIM ( ) NAO
LO 291/02
( X ) SIM ( ) NAO
EIA/RIMAe PBA'S
ENGEVIX.

Variações previstas

.fis,_42££-
,Proc-.Mâfe
, Rubr.:

Se SIM, discriminar quais.

Se SIM, discriminar -Título
do documento -Autoria do

documento -Responsável
técnico

OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS PERTINENTES, PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE A EXISTÊNCIA DE ÁREAS DE
RELEVANTE INTERESSE SOCIOAMBIENTAL.

Declaro que as informações acima são verdadeirás/No me Completp,Representante legal do empreendedor

Superintendente

Data da solicitação: 19 de julho de 2006.
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ASSOCIAÇÃO D0S PESCADORES DE SALTO QA
OFÍCIO N° 003/2006
Informação *?*-*.

Salt0daDi^24dejulh0 de 2006

v\rnos à presença de VSa.

-referente areunião a, Projeto Tanqu£ °65/2<^ env.do p0r esta Insti«• da Divis, ^ 0COnvjíe ^ ££-£«ASScciaçãü dos p£scadore/de
NápolisemEunapolis-BA. tentação que acontecerá no Hotel Porto

Vale ressaltar, que iremos aicnciusamenre ouvir osennor Antônio celso
Junqueira Borges juntamente com oS representantes do IBAMA, ena oportunidade queremos
ser ouvidos também, pois vivemos em um País democrático, por eSSe motivo não queremos
ser tratados com arbitrariedade por sermos simples pescadores, conhecemos os nossos direitos
e queremos exigir.

Subscrevemo-nos, renovando nossos votos de estima econ$ideraçâo.

Atenciosamente,

Jorge Alexandre dos Santos
^residenteda Associação dos Pescadores debito da Divisa

Ilmo.Sr.

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador Substituto de Energia Elétrica, Nuclear eDutos
Brasília - DF
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MEMO CGREP N° W/2006

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 7.810

DATA:M /t~ /06
RECEÍ&bO:

Brasília, 18 de julho de 2006 j-—-»-™-—-j

Ao: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador Substituto de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos - CGENE/D1LIC

Fls.

proc-.Ml^i:

Assunto: Resposta ao convite para apresentação doProjeto Tanque-Rede a Associação dos
Pescadores de Salto da Divisa.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Oficio n° 035/2006 - COEND/CGENE /DIIC/IBAMA de 14
de julho de 2006, e considerando que a CGREP/DIFAP vem participando das reuniões e
disponibilizando o suporte técnico para efetivação do referido projeto, por meio do
envolvimento dos Técnicos Ambientais Ângelo Ramalho e Rogério Carvalho, nada temos a
opor quanto a presença dos mesmos na realização do citado evento durante o período
designado.

Informamos que os custos relativos a transporte, hospedagem e alimentação
dos técnicosdeverãocorrer por conta desta COEND/CGENE/DILIC.

Atenciosamente,

HfrámLopes Pereira
Coordenador Geral da CGREP - Substituto

\

/\ Cv£Ul)

ÍUA. Mhtfo*

So^UA

A CQerNt
1 9 JUL 2006

ti&femery Terre

•«ar»1"
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Coord. de Energia Elétrica,

Nuclear e Dutos
^ORNDÍCGENEÍDILIC/IBAMA
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 070/2006 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA

Fls.: 17íB
Proc.:iMV/vfr

!Rubr.:.;

Brasília, 25 de julho de 2006.

A Sua Senhoria, a Senhora,
Marilene Araújo Carvalho
Presidente do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH
Salto da Divisa/MG ^ j^saB!,
Praça Otelino Sol, 28 - Bairro Barro Preto e^^^^^^A^AAy^ A7
Cep. 39.925-000 IfA^T"' ""' A'' '';"o6 j
Fone: (33) 3725 - 1240 Fax: (33) 3725 - 1168 ?,__ %S A °- •—' .'".""" ..

! "' : s 57a. \.
\

f, Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi. ';. 'àjA

Prezada Senhora,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe, informamos que:

1. Estamos designando os seguintes técnicos deste Instituto para se reunirem com as
lavadeiras de forma a colher anseios da categoria com vistas a subsidiar os devidos direcionamentos
quanto às possibilidades de ampiiação/readequaçào e a implantação de nova lavanderia de acordo com a
perspectiva da categoria:

a) Adriana Lemes Gonçalves - Antropóloga;

b) Ângelo Ramalho - Engenheiro de Pesca;
c) Elenice Zucuni Franco - Analista Ambiental;

d) Isabela Pereira Cardoso - Analista Ambiental;

e) Rideci Costa Farias - Engenheiro Civil;

^w f) Rogério Carvalho - Zootecnisla.

2. O horário da reunião, preferencialmente, será as 15:00 h do dia 26 de julho do con-ente
ano.

3. A reunião será especificamente com a categoria de lavadeiras devidamente cadastradas na
Associação.

Contamos com a colaboração de V. Sa. c nos colocamos a disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

ka^jiíi--^

Antpríio Celso Junqueira Borges
Coordenador Substituto de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Oficio Lavadeiras de Salto da Divisa 25 07 2006

C/C p/ Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG
Página 1 de 1
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Ministério do Meio Ambiente dos Recursos Renováveis Hidricos e da Amazônia Legal - MMA

, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA„
Sistema de Controle de Processos e Documentos

Encaminhamento de Documento

DOCUMENTO

N" Documento: 10100.002714/06

N° Original: S/N

Interessado : GRUPO DE APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - GADDH

Data: 24/7/2006

Assunto : SOLICITA ATENÇÃO AS REINVIDICAÇOES QUE FICARAM PENDENTES COM RELAÇÃO
AS CATEGORIAS ATINGIDAS PELA UHE DE ITAPEBI-BA, PROT. 18524/06.

ANDAMENTO

Fls.:_!íH
Proc,:0^Mfr
Rubr.: '^v*

De: GABIN

Para: DILIC1

W-Data de Andamento:

Observação:

24/7/2006 10:05:59

DE ORDEM PARA MANIFESTAÇÃO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS.
PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 8.^26
DATA:yf^>7-T- /O6
RECI

Projclo lBAMA-riA/USP

Assinatura díKíhefia drXa^GABIN
Ênírií.

Confirmo o recebime/Ito do documento acima descrito,

Assinatura e Carimbo

Página :1
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Ministério do Meio Ambiente
Gabinete da Ministra

Coordenaeão-Geralde Apoio Administrativo

Protocolo Geral N° 00000.018524/2006-00

Data do Protocolo: 20/07/2006

N" do Documento: S/N

Tipo do Documento:OFICIO

Hora do Protocolo: 16:53:03

Data do Documento:26/05/2006

Procedência:
Endereço;

Signatário/Cargo:

Resumo:
Culaslraiitjvlo:

[GRUPO DE APOIO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS] [BRASIL] [MGl [Salto da Divisa]
PRAÇA NATALINO PEIXOTO, N" [00, SALTO DA DIVISA, MG, BRASIL, CEP: 39925-000

MARILENE ARAÚJO CARVALHO - Presidente do GADDH

Solicita atenção especial para as reivindicações pendentes das categorias atingidas pela UHE de Itapebi, BA.
[Mmiaténo do Meio Ambiente] [Coordenação-Geral de Apoio Aduiuiislfiitivo] [Glaucia Cabral Cnmeifo]

REGISTRE A TRAMITAÇÃO. - TRAM1TEO DOCUMENTO ORIGINAL. - RACIONALIZE: EVITETÍRARCOPTAS.

Data da Tramitação: 20/07/2006 Hora da Tramitação: 16:58:40
Destino: [Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis]

IT lacho: PARA ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO.
CamBIraCamffTanieniii: [Winiilüno do Meie Àisiüietile] [CoordenaçSo-Geral de Apoio Admüiittralivü] [GI-luclh Cabral Girnun-o]

Data da Tramitação: 20/07/2006

Destino: [Chefia de Gabinete da Ministra]

Despacho:

Hora da Tramitação: 16:58:33

Cnd.isEi.imcnlo: [MiniàlÚHu ilrjMeio AiTilíiiiíiLflJ ECooiilciunãii-Ucialdi: A]toi" Ailmiiiij-iiJiiivü] [íjlMudni dkal Carneiro]

REGISTRAR OS DOCUMENTOS ANEXADOS NAS TRAMITAÇÕES

DOCUMENTOS APENSADOS

r 2"

3o 4o

5o 6"

MMA- IBAMA

Documento

10100.002714/06-65

GABIN ^ ,
Data-Zd/<A/DP Prazo:

(Ao completar a página, anexar o formulário "Folha de Continuação", extraído do sistema di:protocolo) 20,07,2006 165S-56
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Fls.: f-?gf

Rubr.:^_

Grupo de ApoioeDefesa dos Direitos Humanos- GADDH -CNPJ n°. 02,801.528/0001-95 -Praça Natalino
Peixoto,n°. 100- CEP39.925-000-SaltodaDÍvÍsa-MG -FaiadoaoMNDH

SALTO DA DIVISA, 26/05/2006.

Do:GADDH

Para: Excelentíssima Sr8 ministra do Meio Ambiente
Marina Silva

Prezada Senhora,

OGrupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos, do município de Salto da
Divisa MG, vem respeitosamente solicitar de V.Exc. atenção especial às
reivindicações que ficaram pendentes com relação as categorias atingidas pela
UHE de Itapebi / Ba. OGADDH tem acompanhado as negociações, mas ainda
há uma grande parte àa& pendências solais para serem snlimionadas. O
IBAMA tem conhecimento do fato , inclusive, está na eminência de emitir
parecer com relação as propostas dos atingidos. As categorias diretamente
atingidas pelo empreendimento são: lavadeiras, pescadores , extratores de
pedra e areia, pedreiros e fazedores de blocos.
Aguardamos providências no sentido de resgatar à esperança desses que não
tiveram voz nem vez.

Atenciosamente,

IffWijLs^. !^AJL CaflWÍAS)
Marilene Araújo Carvalho

Presidente do GADDH - ^ ^* : 31 as. -m u
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 069/2006 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA

Brasília, 25 de julho de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dosPescadores de Salto da Divisa

Salto da Divisa/MG w^^" •• •'••'•' (-
Rua Odi Barreira, 210 - Bairro Barro Preto \c$$< A A} •?- —

o

Cep. 39.925-000 r-^-' ^'"-"çS
Fone: (33) 3725 - 1497 Fax: (33) 3725 -1180/ 3725 - 1110 " "

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.
JlA^-

tl-rj---

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe, infonno que:

1. Em resposta ao Ofício n" 003/2006 de 24/07/2006, da APSD, estamos designando os
seguintes técnicos deste Instituto para mediarem aapresentação do projeto de aquicultura em tanque-rede:

a) Adriana Lemes Gonçalves - Antropóloga;

b) Ângelo Ramalho - Engenheiro de Pesca;

c)Elenice Zucuni Franco - Analista Ambiental;

d) Isabela Pereira Cardoso - Analista Ambiental;

e) Rideci Costa Farias - Engenheiro Civil;

í) Rogério Carvalho- Zootecnista.

2. Aapresentação do referido projeto será realizada por representantes da UHE Itapebi com
a mediação da equipe designada pelo IBAMA;

3. Não estarei presente à apresentação. Entretanto, a equipe técnica designada está com
orientações para ouvi-los ecolher os anseios da categoria de pescadores para que possamos dar os devidos
direcionamentos ao assunto em questão.

Contamos com a colaboração de V. Sa. enos colocamos adisposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador Subslituto de Energia Elétrica, Nucleare Dutos

Ofício Ass Pescadores de Salto da Divisa 25 07 2006

C/C p/ Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG
Página 1 de 1
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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

PARECER TÉCNICO

PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA

Brasília, 25 de julho de 2006.
Dos Técnicos:

AdrianaLemes Gonçalves - Antropóloga / IBAMA Sede / Licenciamento.
Ângelo Ramalho - Engenheiro de Pesca / IBAMA Sede / Licenciamento.
Elenice Zucuni Franco - Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.

(. Isabela Pereira Cardoso - Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.
Rideci CostaFarias - Engenheiro Civil / IBAMA Sede / Licenciamento.
Roberto Reis Sordi - Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.
Rogério Carvalho - Zootecnista/ IBAMA Sede/ Licenciamento.

Ao:

Coordenador Substituto de Licenciamento de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
Antônio Celso Junqueira Borges

Assunto:

Análise das questões levantadas durante a reunião do dia 31 de outubro de 2005,
realizada no IBAMA, em Brasília, relativas à UHE Itapebi.

>«>r'

I. DADOS DO EMPREENDEDOR ^^_^

EMPRESA: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A.
CNPJ: 02.397.080/0001-96

ENDEREÇO: Av. Edgard Santos, 300- Bloco A4- Io andar, Narandiba
CEP: 41.186-900 CIDADE: Salvador UF: BA
TELEFONE: (71) 3370-5188. FAX: (71) 3370-5124.
PROCESSO NO IBAMA: N° 02001.000333/97-04

II. INTRODUÇÃO

Este Parecer Técnico visa fornecer subsídios à Diretoria de Licenciamento Ambiental
quanto à tomada de decisão relativa aos questionamentos levantados durante as vistorias
realizadas em áreas de inserção do empreendimento e reunião do dia 31 de outubro de 2005,
realizada no IBAMA/Sede, em Brasília/DF.

Informa-se que, conforme Ata da reunião de 31/10/2005, o IBAMA apresenta este
Parecer Técnico comvistas às análises dos questionamentos levantados quando da vistoria de
19a 22/07/2005, da reunião de 31/10/2005 e demais demandas encaminhadas a este Instituto.

III. HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO
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Para facilitar a compreensão do processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi,
apresenta-se a seguir um breve histórico:

• 18/11/1997 (Volume I, pág. 92) - Emissão da Licença Prévia n° 020/97.

• 21/05/1998 (Volume I, pág. 120) - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental
- CODEMA de Salto da Divisa/MG, encaminha ao IBAMA a Lei Municipal n° 080/98 de
27/04/1998 (Volume I, pág. 121) e Resolução n° 001/98 de 27/04/1998 (Volume I, pág.
122) do CODEMA, ambas versando sobre a proteção das cachoeiras do Tombo da
Fumaça, ameaçadas de descaracterização pelo empreendimento. Após posicionamento
jurídico pelo Ofício n° 200/99 - IBAMA/DIRPED/PALA de 25/01/1999 (Volume I, pág
127), o IBAMA encaminha ao empreendedor os referidos instrumentos legais e solicita
que seja estudada uma alternativa para atender à legislação municipal. Contudo, em
26/04/1999, a Câmara Municipal de Salto da Divisa aprova e o prefeito municipal
sanciona a Lei n° 092/99, que revoga a Lei Municipal n" 080/98.

• 18/07/1999 (Volume II, pág. 547) - A Prefeitura Municipal de Salto da Divisa, através do
Ofício n° 026/99, após análise do PBA, se posiciona favoravelmente à implantação do
empreendimento.

w • 29/09/1999 (Volume III, pág. 752) - Emissão da Licença de Instalação n° 78/99.

• 29/09/1999 (Volume III, pág. 758) - Emissão da Autorização de Supressão de Vegetação
n° 17/99.

• 31/10/2002 (Volume VI, pág. 1386) - Emissão da Autorização de Supressão de
Vegetação n" 25/2002 relativa à limpeza da bacia de acumulação da UHE Itapebi.

• 12/12/2002 (Volume VI, pág. 1534) - Emissão da Licença de Operação n° 291/02.

• 19 a 22/07/2005 - Vistoria à UHE Itapebi instalada no rio Jequitinhonha/BA e áreas de
influência, visando atender demandas junto às comunidades afetadas pela implantação do
empreendimento, especialmente nos municípios de Salto da Divisa/MG e Belmonte/BA.

o A reunião, em Salto da Divisa, contou entre outros, com a participação de
representantes do poder público municipal, do Grupo de Apoio e Defesa dos
Direitos Humanos, dos pescadores, lavadeiras, extratores de pedra, extratores de
areia e pedreiros, bem como, representantes do IBAMA/Sede e Gerência
Executiva do IBAMA em Eunápolis/BA. Nessa reunião, os técnicos do IBAMA

<***• colheram diversos anseios da comunidade local, conforme consta no Relatório de
Vistoria contido no Volume VIII, pág. 1.526 do processo de licenciamento no
IBAMA.

• 31/10/2005 - Reunião no IBAMA com a presença de dois Deputados Federais (Leonardo
Monteiro e Ademir Camilo), Prefeito Municipal de Salto da Divisa (José Eduardo
Peixoto), Jorge Aguilar (assessor do Prefeito), Jorge Alexandre (presidente da APSD) e de
técnicos do IBAMA e representantes da UHE Itapebi.

o Nessa reunião, o técnico da Coordenação de Ordenamento Pesqueiro do IBAMA
ressaltou a necessidade de primeiramente haver a aprovação da comunidade de
pescadores quanto à possibilidade de implantação de um projeto de tanque-rede,
uma vez que, os pescadores precisariam passar por uma readequação profissional
por se tratar de uma nova atividade, diferente da atividade que atualmente
executam como pescadores. Ficou definido que:

o A empresa (UHE Itapebi) deveria expor, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco
dias), o projeto e alternativas aos pescadores com todas as implicações, positivas e
negativas, com vistas a verificar a sua aceitação pela comunidade;

é* d^s
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o O IBAMA deveria estar presente e coordenar a apresentação e os "devidos
questionamentos levantados pela comunidade pesqueira.

o Quanto aos demais questionamentos o IBAMA trabalharia em um Parecer Técnico
com vistas a averiguar os questionamentos levantados durante a reunião.

o A partir dessa reunião, conforme prazo previsto, 45 dias, o IBAMA programou a
mediação da apresentação do projeto para o dia 01/12/2005, conforme consta no
Ofício n° 380/2005-COL1C/CGLIC/DILIQ/IBAMA, encaminhado à UHE Itapebi.
Entretanto, no dia 29/11/2005 os técnicos do IBAMA se reuniram e concluíram
que seria melhor, primeiramente, visitar um projeto similar àquele proposto para
implantação no reservatório da UHE Itapebi, envolvendo a APSD, a fim de
enriquecer os questionamentos durante a apresentação do projeto.

o Dessa forma, por contato telefônico com o sr. Jorge Alexandre, presidente da
APSD, o IBAMA sugeriu visita a um projeto de tanque-rede em funcionamento,
similar ao proposto. Em decorrência disso, no dia 06/12/2005 a APSD encaminhou
carta ao IBAMA, na qual concordava com a visita e solicitou o agendamento da
apresentação do projeto proposto pela UHE Itapebi, no município de Salto da
Divisa/MG.

07/12/2005 - Foi encaminhado o Ofício n° 403/2005-ENE/COLIC/CGLIC/DILIQ
/IBAMA ao sr. Jorge Alexandre dos Santos informando sobre a data pretendida para a
realização da visita ao projeto tanque-rede desenvolvido em Linhares/ES, bem como, o
dia de 18/01/2006 para apresentação do projeto - a ser implantado no reservatório da
UHE Itapebi - solicitado pelos pescadores do município de Salto da Divisa/MG.

12/12/2005 - O sr. Jorge encaminhou Ofício n° 005/2005 concordando com o mencionado
no Oficio 403/2005.

14/12/2005 - O prefeito municipal de Salto da Divisa, sr. José Eduardo Peixoto,
encaminhou Ofício n° 197/2005 solicitando vistoria ao sistema de lançamento de esgoto
daquela cidade.

15/12/2005 - Visita ao Projeto tanque-rede da Associação de Piscicultores do Guaxe
localizado na Rua Principal S/N, Guaxe - Linhares/ES, com a participação de
representantes da APSD e Técnicos do IBAMA.

o Nessa visita ficou definido, entre outros pontos, que o presidente da APSD se
reuniria com todos os associados a fim de informar e repassar as impressões da
vistoria realizada. Após isso encaminharia ao IBAMA um documento informando
os assuntos levantados na referida reunião. As informações referentes à visita
constam no Relatório de Vistoria anexo ao processo.

02/01/2006 - A APSD encaminhou Ofício n° 025 informando que gostaram da visita à
Linhares/ES e reiteraram a data de 18 de janeiro para apresentação do projeto. Informaram
também que se reuniram, encaminhando a ata desta reunião ao IBAMA.

13/01/2006 - Encaminhado Ofício n° 009-ENE/2006 - COLIC / CGLIC / DILIQ /
IBAMA ao sr. Jorge Alexandre informando da apresentação do projeto no dia 19/01/2006.
Nessa mesma data foi encaminhado o Ofício n° 010 - ENE/2006-COLIC/CGLIC/DILIQ
/IBAMA ao sr. José Eduardo Peixoto, prefeito de Salto da Divisa, informando os
objetivos da ida dos técnicos do IBAMA àquele município, os quais seriam: mediar a
apresentação do projeto tanque-rede e vistoriar o tratamento de esgoto citado no Ofício n°
197/2005-Gabinete do Prefeito de 14/12/2005.

o E importante ressaltar que quanto aos ofícios encaminhados, em nenhum
momento, até o instante previsto para apresentação do projeto tanque-rede, houve

Fls.:
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questionamentos a respeito dos objetivos exarados nesses Ofícios,
apresentação do projeto tanque-rede e vistoria ao lançamento de esgoto do
município de Salto da Divisa.

TV. QUESTÕES RELATIVAS AOS PESCADORES DE SALTO DADIVISA/MG

1 Apresenta-se a seguir um breve histórico, para melhor entendimento do processo,
relativo aos pescadores de Salto da Divisa/MG:

• 16/06/2005 (Volume VIII, pág. 1.492) - A Associação de Pescadores de Salto da Divisa
(APSD) encaminhou documento solicitando o andamento de soluções a respeito dos
pescadores afetados pela implantação da UHE Itapebi.

• 28/06/2005 (Volume VIII, pág. 1.495) - Realizada reunião entre técnicos do IBAMA e
empreendedor. Nessa reunião foi solicitado ao empreendedor que encaminhasse projeto
específico para produção de organismos aquáticos no reservatório da UHE Itapebi com
vistas a atender demanda da APSD.

• 19 a 22/07/2005 (Volume VIII, pág. 1.526) - Vistoria à UHE Itapebi instalada no rio
O Jequitinhonha/BA e áreas de influência, visando realizar reuniões e atender demandas

junto às comunidades afetadas pela implantação do empreendimento, especialmente nos
municípios de Salto da Divisa/MG e Belmonte/BA. A reunião, em Salto da Divisa, contou
entre outros, com a participação de representantes do poder público municipal, do Grupo
de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos, dos pescadores, lavadeiras, extratores de pedra,
extratores de areia e pedreiros, bem como, representantes do IBAMA/Sede e Gerência
Executiva do IBAMA em Eunápolis/BA. Nessa reunião, os técnicos do IBAMA colheram
diversos anseios da comunidade local e as alegações da APSD, conforme consta no
Relatório de Vistoria Anexo ao processo (Volume VIII, pág. 1.526).

• 23/09/2005 (Volume VIII, pág. 1.548) - Reunião no IBAMA/Sede em que o
empreendedor, atendendo à solicitação da APSD, apresentou aos técnicos do IBAMA,
como projeto para produção de organismos aquáticos no reservatório da UHE Itapebi, a
implantação detanques-redes.

• 31/10/2005 (Volume IX, pág. 1.602)-Reunião no IBAMA com a presença dos deputados
federais Leonardo Monteiro e Ademir Camilo, do prefeito de Salto da Divisa - José

/ Eduardo Peixoto, do assessor do Prefeito - Jorge Aguilar, do presidente da APSD - Jorge
Alexandre, técnicos do IBAMA e representantes da UHE Itapebi. Nessa reunião,
conforme citado no histórico deste Parecer, ficou definido que:

o A empresa (UHE Itapebi) deveria expor, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco
dias), o projeto e alternativas aos pescadores com todas suas implicações, positivas
e negativas, com vistas a verificar a sua aceitação pela comunidade;

o O IBAMA deveria estai- presente e coordenar a apresentação e os devidos
questionamentos levantados pela comunidade

o Quanto aos demais questionamentos feitos pela APSD, o IBAMA informou que
seriam analisados e constariam em Parecer Técnico, dessa forma, os mesmos são
analisados no presente documento.

o A partir dessa reunião, conforme prazo previsto, 45 dias, este Instituto programou
a apresentação do projeto para o dia 01/12/2005, a ser mediada pelo IBAMA.
Entretanto, os técnicos do IBAMA concluíram que seria mais apropriado os
pescadores visitarem um projeto similar ao proposto à APSD. Sugestão aceita pela
APSD. ^
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• 15/12/2005 (Volume IX, pág. 1.656) - Visita ao Projeto tanques-rede da Associação de
Piscicultores do Guaxe localizado na Rua Principal S/N, Guaxe - Linhares/ES, com a
participação do IBAMA e associados da APSD. Durante a visita ficou definido que o
presidente da APSD se reuniria com todos os associados a fim de informar e repassar as
impressões da vistoria realizada e encaminharia ao IBAMA um documento informando
sobre a devida reunião. Tal documento foi encaminhado ao IBAMA em 02/01/2005

(Volume IX, pág. 1.666) informando que os pescadores gostaram da visita e lembrando
também a data de 18 de janeiro para apresentação do projeto.

• 13/01/2006 (Volume IX, pág. 1.674) - Encaminhado Ofício n° 009-ENE/2006 - COLIC /
CGLIC / DILIQ / IBAMA ao sr. Jorge Alexandre informando da apresentação do projeto
tanque-rede no dia 19/01/2006. Encaminhado, também, Ofício n° 010 - ENE/2006-
COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA (Volume IX, pág. 1.675) ao sr. José Eduardo Peixoto,
prefeito de Salto da Divisa, dos objetivos da ida dos técnicos do IBAMA naquele
município que era mediar a apresentação do projeto tanque-rede e vistoria ao tratamento
de esgoto citado no Ofício n° 197/2005-Gabinete do Prefeito de 14/12/2005.

o Quanto aos Ofícios mencionados, ressalta-se que em nenhum momento, até o
instante previsto para apresentação do projeto tanque-rede, houve questionamentos
a respeito dos objetivos exarados nesses Ofícios, isto é, apresentação do projeto
tanque-rede e vistoria ao lançamento de esgoto do município.

2 Questionamentos levantados na reunião do dia 31 de outubro de 2005:

Os impactos sobre a atividade de pesca, usualmente verificados na implantação de uma
usina hidrelétrica, ocorrem a partir do enchimento do reservatório, quando o curso d'água
deixa de ser lótico e se transforma em lêntico, o que por sua vez, modifica as populações de
ictiofauna previamente existentes. A formação do reservatório da UHE Itapebi, no rio
Jequitinhonha, também provocou impactos sobre a atividade pesqueira, especialmente em
Salto da Divisa/MG, a montante da barragem.

Com isso, a partir do enchimento do lago, visando mitigar o impacto causado aos
pescadores em curto prazo, foi acordado que a empresa Itapebi Geração de Energia S.A.
deveria pagar a cada um dos pescadores previamente cadastrados, o valor correspondente à
diferença entre o que era pescado antes e depois do enchimento do lago. Adicionalmente,
como medida de longo prazo, a empresa deveria implementar uma atividade alternativa capaz
de proporcionar aos pescadores um trabalho com renda condizente à obtida antes da
construção da hidrelétrica, e assim, desfazer o vínculo de dependência dos pescadores em
relação à empresa.

No entanto, durante esta reunião, o senhor Jorge, representante da APSD, alegou ao
IBAMA insatisfação pelas medidas de curto prazo adotadas e apresentou as seguintes
solicitações:

• Revisão do método utilizado para calcular o valor a ser pago pela empresa aos pescadores;

• Compra de mais barcos;

o O sr. Jorge, pescador, apresentou seus anseios, informando também que o
número de barcos (21 barcos) fornecido, não atende a comunidade de
pescadores. Em relação a isso, fez a solicitação que se fizesse uma avaliação
para o fornecimento de mais 21 barcos, ou seja, o total passaria a ser de 42
(quarenta e dois), resultando cm um barco para cada pescador da associação.
Adicionalmente, informou sobre a dificuldade de manter a quantidade atual de
barcos, pois afirma que houve uma brusca redução no estoque pesqueiro c,
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conseqüentemente, uma queda nos rendimentos de cada pescador, diniultatido
o custeio da frota.

o O Representante da UHE Itapebi informou que atendeu às exigências dos
pescadores na época do licenciamento.

o O IBAMA ficou de realizar as devidas análises e se pronunciar através de
Parecer Técnico em relação a esse e outros problemas.

• Acréscimo de novos nomes de pescadores a serem indenizados.

• A associação propôs a implantação de um projeto tanque-rede como medida
compensatória de longo prazo ao impacto causado na atividade pesqueira.

3 Sobre a reunião técnica agendada para janeiro de 2006, com o objetivo de tratar o
projeto tanque-rede com os pescadores:

O relatório referente à reunião encontra-se anexo ao processo (volume IX, pág. 1.690) e
apresenta (sic):

"(•••) Ao chegarmos no dia 19/01/2006, no Centro Comunitário São Sebastião,
lw conforme programação, aglomeravam-se muitas pessoas, não sabemos

precisar, certamente mais de 100 (cem) pessoas;

Ao adentrarmos ao local da reunião, cumprimentamos aos presentes e
solicitamos ao sr. Jorge Alexandre, presidente da ASPD, para que
procedêssemos à organização para a devida apresentação do projeto tanque-
rede à APSD;

Ele nos informou que naquela ocasião seria discutida não apenas o projeto
tanque-rede, mas todas as questões relativas a lavadeiras, extratores de pedra,
extratores de areia, etc., segundo ele, conforme havia sido definido na reunião
do dia 31/10/2005;

Nesse momento, adentrou ao recinto o sr. Jorge Aguilar, acompanhado do
prefeito municipal, sr. José Eduardo Peixoto, dizendo que em contato
telefônico, havia acertado com o Coordenador André Naime, que naquela
ocasião o IBAMA já levaria todas as questões devidamente discutidas em
Parecer Técnico e que também isso era uma das decisões tomada quando da

^ reunião realizada no dia 31/10/2005. O prefeito municipal também ponderou
de que havia compromisso do IBAMA em apresentar, naquela ocasião, o
Parecer Técnico com a solução dos problemas apresentados na reunião do dia
31/10/2005.

Dessa forma, solicitamos aos representantes de todas as categoriaspara que
se fizessem presente para que pudéssemos ler itempor item da ata da reunião
realizada em Brasília no dia 31/10/2005. Dessa forma fizemos, explicando
ponto a ponto.

Após a leitura pedimos para que apontassem onde estava escrito que os
técnicos do IBAMA apresentariam naquele dia Parecer Técnico com a solução
de todos os problemas. Entretanto, informamos que não havia empecilho em
informar o andamento de tais questões.

Pedimos também que apontassem o descumprimento de algum acordo entre o
IBAMA e a Associação de Pescadores ou o descumprimento da ata do dia
31/10/05. Nenhuma das duas perguntas foi respondida com clareza e
objetividade. Alegaram descumprimento do prazo para solução das
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reivindicações de todas as categorias, no entanto este prazo não esfcrd'èfinido'-
em data específica.

Após longa discussão, o sr. Jorge Alexandre, o sr. Jorge Aguilar, o prefeito
municipal, com o apoio das categorias ali presentes, optarampela suspensão
da reunião, uma vez que a reunião só atenderia aos pescadores.

Com a opção de suspensão da apresentação, partimos então para a visita ao
lançamento de esgotos do município no lago da UHE, conforme solicitação da
prefeitura. Nessa vistoria, verificou-se que o esgoto do município, naquela
ocasião, estava sendo lançado sem nenhum tratamento. Portanto, deve-se
entrar em contato com a UHE Itapebi, de forma a providenciar o reparo e a
reativação até umposicionamento do IBAMA o mais brevepossível.

Aproveitou-se também, conforme solicitação da comunidade, para visitar a
lavanderia construída pela UHE itapebi e também da balsa utilizada para
travessia de pessoas e animais no lago da UHE Itapebi no município de Salto
da Divisa. Informa-se que esses assuntos serão tratados também na emissão
deste Parecer Técnico, conformeAta da reunião de 31/10/2005 (...)"

S^, Como Conclusões e Recomendações do Relatório de Vistoria, transcrito acima, anexo
ao processo (Volume IX, pág. 1.690) apresenta (sic):

"(•••)

01) Recomenda-se que a APSD cumpra a programação agendada para o bom
andamento do projeto tanque-rede, pois o ocorrido, pode atrasar em muito em
função, principalmente, das demandas que temos neste Instituto;

02) Recomenda-se que o sr. Jorge Aguilar apresente documentação
informando sobre legitimidade para representar quanto aos anseios da
comunidade local;

03) A afirmação feita pelo sr. Jorge Aguilar, de que o Coordenador de
Licenciamento Ambiental do IBAMA, sr. André Naime, assumiu compromisso
de que todas as questões discutidas na reunião de 31/10/2005 seriam
apresentadas durante a vistoria a Salto da Divisa, não procede. O que lhefoi
informado é que os técnicos do IBAMA e o empreendedor estariam para a
apresentação do projeto tanque-rede e para a visita ao lançamento de esgoto

'*»—• do município;

04) Recomenda-se aos envolvidos quefiquem mais a par da ata da reunião
de 31/10/2005 para que sejam feitas afirmações condizentes com o conteúdo
da Ata;

05) Que o IBAMA tome as devidas providências, pois o Órgão
disponibilizou técnicos, passagens aéreas, diárias, etc.

06) Que seja marcada uma nova data com vistas à apresentação do
projeto, pois com a quantidade de recursos previstos para serem aplicados,
deve haver um comprometimento de todos os pescadores para que não haja
dúvidas de que todosforam informados sobre o desenvolvimento, evitando que
posteriormente surjam alegações de não conhecimento do projeto e das
atividades a serem desenvolvidas;

07) O IBAMA está trabalhando no Parecer Técnico que abordará está e
outras questões, conforme definida na reunião do dia 31/10/2005. (...) "
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4 Conclusões sobre as questões relativas aos pescadores: L^i2^:
Conforme solicitação feita em 31/10/05 pela APSD, e item 6 (seis) do relatório supra

citado, foi definida a data de 27/07/2006 para apresentação do projeto tanque-rede. A longa
negociação pela qual tem passado esse assunto é necessária, uma vez que o projeto somente
poderá ser implantado se houver comprometimento de todos os pescadores, de maneira que
não restem dúvidas a respeito das responsabilidades e do desenvolvimento da nova atividade,
evitando alegações posteriores de não conhecimento das implicações do projeto.

Em relação à solicitação de inclusão de novos pescadores a serem beneficiados, o corpo
de técnicos deste Instituto entende que tal solicitação não seja atendida, procedendo-se ao
compromisso com os 42 (quarenta e dois) inicialmente cadastrados. Considera-se que a
mitigação dos impactos causados por empreendimentos devem ser relativas ao cenário
contemporâneo à época da implementação dos mesmos e, portanto, nesse caso, devem ser
diretamente beneficiados pelosprogramas de mitigação apenas os 42 pescadores cadastrados.

Quanto à solicitação da revisão do método utilizado para calculai- o valor da indenização
pelo pescado, o assunto já foi encaminhado à Coordenação de Ordenamento Pesqueiro
(COOPE) do IBAMA que está analisando a questão e deverá emitir um Relatório
posicionando-se sobre o assunto.

Com relação à solicitação de mais 21 barcos para os pescadores, é necessário ponderar a
atual condição do lago, que não tem estoque pesqueiro suficiente para manutenção da
atividade de pesca profissional, e por isso, está sendo discutida a implantação de um projeto
de aquicultura emtanque-rede. Além da pequena capacidade de suporte pesqueiro do rio e da
provável implantação do projeto de tanque-rede, é necessário considerar que os pescadores
mesmo partilhando a propriedade dos barcos têm dificuldade de mantê-los, e que o trabalho
individual nos barcos elevaria o custo de manutenção. Portanto, o IBAMA entende que, pelos
motivos expostos, não deverão ser doados novos barcos aospescadores.

V. QUESTÕES RELATIVAS ÀS LAVADEIRAS DE SALTO DA DIVISA/MG

A atividade de lavagem de roupa no rio Jequitinhonha constituía uma tradição na região,
a qual proporcionava um importante espaço de relação entre as mulheres da comunidade e
uma fonte de renda para as famílias. Com a formação do reservatório os pontos habituais
utilizados para a atividade desapareceram.

O empreendedor visando satisfazer a categoria das lavadeiras, que estavam
reivindicando seus direitos, construiu uma lavanderia para restabelecer a atividade. No
entanto, segundo alegações da categoria, a mesma não atende às necessidades, uma vez que,
tem pouco espaço e possui apenas seis tanques pequenos para atender, segundo a
representante das lavadeiras, uma média de 70 mulheres.

Como resposta às alegações, a UHE Itapebi encaminhou documento ITP-IBA-051/05
protocolado em 27/10/2005 que relata e apresenta material fotográfico demonstrando que
atualmente a atividade continua sendo desenvolvida às margens do reservatório.

1 Questionamentos levantados na reunião do dia 31 de outubro de 2005.

O representante da UHE Itapebi informou que durante o processo de Licenciamento não
houve exigência pelos Órgãos envolvidos para compensação às lavadeiras. Entretanto, em
1999, cm função de reivindicações da classe foi construídauma lavanderia.

O representante da Prefeitura de Salto da Divisa informou que a categoria reclama
indenização em dinheiro pelo tempo de inatividade, e também reivindicam outra infra-
estrutura a ser construída, num outro local (Bairros do Ipê e Cansanção) para atendimento das
demais lavadeiras.
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Definiu-se que o empreendedor deveria avaliar e encaminhar, em 60 (sessentaoTãsJrá'

solicitação para a readequação da infra-estrutura existente bem como a construção de outra
para atender as demais lavadeiras.

2 Conclusões sobre as questões relativas às lavadeiras:

Por se sentirem prejudicadas as lavadeiras estão reivindicando a ampliação da
lavanderia que já existe, e a troca dos tanques por outros de dimensões maiores e em número
suficiente para atender a todas as lavadeiras, bem como a construção de mais uma lavanderia
do outro lado da cidade para atender as lavadeiras que residem no lado oposto ao que está
instalada a atual lavanderia.

Diante desta situação, o IBAMA entende que deverá ser marcada uma reunião com a
categoria, visando avaliar a viabilidade de ampliação/readequação e a implantação de nova
lavanderia de acordo com a perspectiva das lavadeiras. Esse diálogo é importante para
verificar a adaptação das lavadeiras à nova realidade, que proporcionará as mesmas uma
condição mais saudável de trabalho, porém com espaço restrito para a atividade de lavagem e
com ônus de manutenção (água, luz, etc). Esta reunião foi definida para o dia 26/07/2006.

,_, Dessa forma, recomenda-se que antes da definição sobre uma possível aplicação de
recursos para implantação de nova lavanderia e ampliação da existente, seja feita, de forma
experimental, a readequação dos tanques existentes para reavaliação da adaptação das
lavadeiras à nova realidade.

Em relação à solicitação para que houvesse indenização às lavadeiras pelo suposto
tempo de inatividade da categoria, este Instituto entende que, caso a medida seja suficiente,
seja readequada a infra-estrutura existente, conforme citado acima, não recomendando
qualquer forma de indenização e sim a mitigação do provável impacto causado.

VI. QUESTÕES RELATIVAS AOS EXTRATORES DE PEDRA E AREIA, E
PEDREIROS DE SALTO DADIVISA/MG ____„

As atividades de extração de pedra e areia eram realizadas às margens do rio
Jequitinhonha, nos limites do município de Salto da Divisa e com a formação do reservatório
os locais antes explorados ficaram submersos. Como mitigação ao impacto causado foi
apresentado no PBA um programa às categorias de extratores de pedra e areia, o qual foi

f aprovado pelo IBAMA, e visava a criação de cooperativa, contemplando a compra de
**** caminhão, britadeira e jazida.

No entanto, as referidas categorias se opuseram à implantação do programa, solicitando
que a mitigação fosse cumprida na fonna de indenização em dinheiro. O IBAMA se
posicionou contrariamente à solicitação de indenização, por entender que representaria o fim
das atividades de extração de pedra e areia e, conseqüentemente, acarretaria em impactos
negativos na economia local, podendo também afetar outras classes.

Segundo a categoria de pedreiros, a extinção das atividades de extração de pedra e areia
acarretou um aumento no custo da construção civil e, conseqüentemente, a redução na oferta
de emprego para os pedreiros.

1 Questionamentos levantados na reunião do dia 31 de outubro de 2005

O Prefeito do Município de Salto da Divisa/MG colocou seus anseios a respeito de tais
questões, principalmente, quanto à perda de renda do município. Solicitou, na medida do
possível, que fossem doados ao município dois eaminhões-caçamba novos e uma jazida de
pedra.
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O representante da UHE Itapebi informou que se comprometeu a fornecer, na época da
instalação, um estoque de areia para o período de dois anos. Informou também que
disponibilizou quatro jazidas de pedra para exploração, o que não foi aceito pelo atingidos,
vindo a atender a decisão do Ministério Público e dos afetados que optaram pela indenização.

Informa-se que na época o IBAMA e a UHE Itapebi se posicionaram contrários à
indenização dos atingidos, e favoráveis pela continuidade das atividades.

2 Conclusões sobre as questões relativas aos extratores de pedra e areia c pedreiros

O IBAMA recomendou durante o andamento do processo que fosse criada cooperativa
para dar continuidade às atividades dos referidos segaimentos, no entanto, as categorias de
extratores de pedra e areia, com a interferência e apoio do Ministério Público, optaram por
receber indenizações em dinheiro e encerrar as atividades, por meio de novo acordo com a
empresa, não seguindo as recomendações do IBAMA.

Dessa forma, o IBAMA entende que a questão dos extratores e das categorias afetadas
pela extinção das atividades de extração se encontra encerrada no âmbito do processo de
Licenciamento Ambiental.

Cb^ Quanto à solicitação do Prefeito do Município de Salto da Divisa/MG, este Instituto, em
função do direcionamento da questão, o IBAMA não tem como solicitar a doação dos
eaminhões-caçamba e da jazida de pedra, pois essa questão está relacionada ao exposto nos
dois parágrafos anteriores.

VIL QUESTÕES RELATIVAS ÀS AVARIAS (TRINCAS E RACHADURAS) EM
DIVERSAS RESIDÊNCIAS DO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA/MG

Durante a vistoria realizada no período de 19 a 22 de julho de 2005 (Volume VIII, pág.
1.526), verificou-se também trincas e rachaduras que algumas edificações têm apresentado no
município de Salto da Divisa/MG. Tal solicitação partiu de diversos moradores que na
ocasião apresentaram um documento com o levantamento de 94 (noventa e quatro)
residências que apresentam problemas semelhantes, anexo ao processo de licenciamento no
IBAMA (Volume VIII, pág. 1.511).

Uma das alegações mais repetidas pelos moradores foi a de que tal ocorrência surgiu em
meados do ano de 2002 em decorrência das obras da Usina Hidrelétrica de Itapebi, por
tremores de terra ocomdos na região, embora moradores informassem que algumas trincas já
existiam há muito tempo, antes da construção da usina.

A comissão representativa dos atingidos também entregou um documento do Geólogo
Christovam Monteiro de Almeida (CREA/BA - 11.635D), sobre os "Estudos Geológicos
Preliminares, de Salto da Divisa-MG", como parte do diagnóstico técnico sobre a situação,
também anexado ao processo de licenciamento no IBAMA.

O documento apresenta que o estudo é de caráter informativo com obtenção de
informações da comunidade local. "O levantamento dos dados foram feitos a partir das
informações "in loco" obtidas diretamente dos moradores daquele município, além de
algumas fotografias de residências que sofreram os danos, onde apresentam várias
rachaduras e deformações em suas alvenarias ". (sic)

Como objetivo o documento apresenta:

"Constatar, avaliar e orientar, neste momento, de forma superficial, os fatos
ocorridos referentes aos danos causados às residências de uma parte da
comunidade de Salto da Divisa/MG, que sofreram com os tremores de terra
("abalos sísmicos"), além de respaldar as providências a serem seguidas
posteriormente, através de laudo. "

^
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A seguir, apresenta-se na íntegra o Laudo Técnico, da forma com estáno documento:

"A convite de alguns moradores da Comarca de Salto da Divisa/MG, à
margem do Rio Jequitinhonha, que se acham prejudicados pela existência de
rachaduras e deformações, que atingiram suas casas, até então desconhecido
a sua causa; apesar de todos afirmarem que tudo isso vem acontecendo desde
o ano de 2002.

Primeiramente, foi feito visitas a algumas ruas e residências, onde foi
detectado avarias e deformações em determinadas alvenarias, apresentando
rachaduras em varias direções, conformefotos em anexos.

Foi informado pelos moradores daquele local que, "tudo isso aconteceu após
aformação do lago da hidrelétrica ". Mas, durante a construção da Barragem
da Hidrelétrica de Itapebi-BA, foi percebido mintas explosões nos arredores
da cidade, em locais bem próximos da zona urbana; isso deveu-se a
exploração de rochas, com o seu desmonte através de explosão de dinamites.
A maioria das edificações não apresentam estruturas para suportar "abalos
sísmicos", mesmo àquelesprovocadospelo homem, que êocaso empauta.

í Antes de efetivar este parecer, pesquisou-se informações técnicas sobre a
região em estudo, durante esses três últimos anos, se houve ou não algum
fenômeno geológico: como terremoto, vulcanismo, acomodação ou
deslizamento de blocos do embasamento cristalino, etc, que pudessem
provocar as rachaduras e deformações naquelas residências estudadas. Nada
foi comprovado.

Ocorreram proposições também de tudo isso teracontecido após o enchimento
do lago da hidrelétrica, que, por capilaridade, umedecesse às bases das
alvenarias, havendo com isso o recalque das mesmas, que viriam provocar as
rachaduras e deformações nas edificações em estudo. Mas, isso está
descartado, em virtude do local onde apresenta a maior incidência do
"fenômeno", encontrar-se num ponto lopograficamente, bem mais alto, em
relação à margem da baciaformada pelo RioJequitinhonha, além de existir a
menos de três metros de profundidade, em média, ocorre o embasamento
cristalino em todaa sua extensão e em alguns locais, aflorante.

Por fim, testemunhas afirmaram que durante o meado do ano de 2002, era
\m* quase constante as explosões de dinamites nos desmontes das rochas

existentes ao redor da cidade, em áreas bem próximas à zona urbana, na
produção de matacões, para atender à construção da barragem da
Hidrelétrica de Itapebi-BA e ao Lago de Decantação para Tratamento de
Água de Esgoto Doméstico da Cidade de Salto da Divisa.

Portanto, após constatar as informações adquiridas e avaliar os fatos
ocorridos naquela área, de acordo o estudo provisório, não há dúvida que, o
"fenômeno" que provocou as avarias nas edificações residenciais da cidade
de Salto da Divisa-MG, foi causado pelas constantes explosões das rochas
maciças e compactas, com dinamites, pois, as ondas sísmicas (P e S) se
propagam com mais rapidez nos sólidos, e a depender da energia acumulada,
provocam, em superfície a destruição, seja de grande, média ou pequena
magnitude, a depender do grau de intensidade, conforme avaliação e
comparação na escala Richert.

Sugere-se que seja feito um estudo com mais detalhes, fazendo sondagens a
percussão e através dos métodos geofísicos, para confirmar o diagnóstico,
fazendo um "raio x" da área em estudo, informando a estrutura litológica, o
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nível do lençol freático, a existência de fraturas nas rochas e falhas
geológicas."

Como deliberação da reunião do dia 31/10/2005 a UHE Itapebi encaminhou documento
(Volume IX, pág. 1.565) apontando que "a maioria dos imóveis da cidade de Salto da Divisa
é de construção simples, quase sempre executada pelos próprios moradores e sem a
observância dos preceitos da boa prática da engenharia. Assim, são muitas as deficiências
que podem, naturalmente, levar ao aparecimento de trincas e rachaduras - ver Anexo I,
relatório fotográfico de algumas anomalias construtivas. Este tipo de problema pode ser
facilmente visualizado e quase sempre está associado àfalta de vergas em portas ejanelas,
bem como contra-vergas, deficiências na amarração da alvenaria, falta de contraventamenlo
da estrutura, entre outras ".

Informa também que devido à provável contribuição do tráfego de veículos pesados em
algumas ruas da cidade e das detonações realizadas para a construção da Lagoa de
Estabilização, a UHE Itapebi realizou recuperação de 167 casas na cidade.

A UHE itapebi informou que com nova reclamação de moradores no final de 2004,
quando a comunidade apresentou uma listagem de 94 casas acompanhada do parecer do
Geólogo Christovam Monteiro de Almeida, a empresa contratou um especialista da

*"^ Universidade Federal da Bahia para emissão de laudo técnico - O documento não constava no
processo, entretanto em contato telefônico foi solicitado ao empreendedor que encaminhasse
tal documento, sendo recebido, na Coordenação de Licenciamento Ambiental em 13/07/2006.

O documento apresenta como conclusões (sic):

"Vários aspectos conclusivos encontram-se nas Secções 2.4 (p. 13), 3 e 5.
Constatações importantes e esclarecimentos muito úteis são encontrados na
própria documentação fotográfica (Anexo-1). A seguir tem-se as conclusões
finais nos contextos da Geotecnia e das deformações generalizadas das
edificações.

Os resultados deste estudo indicam que está instalado na área um processo de
rastejo (fenômeno de "creep") das encostas, ou seja, movimento para o
quadrante Nordeste (para quem se situa na Praça Cel. Orozimbo Texeira),
conforme evidenciam os sistemas de deformações ortogonais vistos nas
edificações, praça e passeio.

Os danos causados pelas vibrações (geradas das detonações) induzidas nas
casas simples e mais vulneráveis são inquestionáveis no caso dos imóveis do
Bairro Preto e N S. Carmo, situados a distância no raio de 600m do local do
desmonte de rocha. Entretanto, fendas e danos em edificações situadas a
distâncias maiores, notadamente aqueles identificados nas Fotos-17 a 38 e
Fotos-40 a 48, não podem ser explicadas como efeitos das vibrações
originadas das detonações da SETENGE, tampouco, aqueles notificados em
casas situadas nos bairros Cansaçao, Ipê e Saudade (v. Quadro-6).

Os danos causados pelas vibrações geradas do tráfego de veículos abrange o
Bairro Preto, nos seguintes locais: o trecho da Rua Geraldo Sebastião
Pimenta entre o Terminal Rodoviário e a Rua Áureo de Oliveira; as Ruas
Samuel lima, Emília Lago Pimenta, Alípio Araújo e OdirBarreira;

Os dados da inspeção técnica mostraram fendas efissuras antigas de muitos
anos, generalizadas por todos os bairros, comprovando a existência derastejo
ou "creep "22 fenômeno natural do ambiente das encostas favorecido, neste
caso, pela presença, das escarpas do vale profundo (canyon em que se
encaixava o Rio Jequitinhonha no semiperímetro da cidade. Portanto, do
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ponto de vista geral, trata-se de instabilidade de natureza geológico-estrutur
e geomorfológica preexistentes no ambiente. E, que tiveram a sua velocidade
natural (talvez, de poucas dezenas de milímetros por decênio) aumentada pela
interferência do empreendimento, tornando mais visíveis a abertura de
fissuras oufenda, especialmente, nas áreas mais elevadas.

No que se refere à sismiádade os dados mostram que os eventos ocorridos no
ambiento regional, registrados pela rede sismográfica da UHE-ltapebi, não
são significativos para os danos observados nas edificações. Também não são
significativos os eventos SIR associados àformação do lago e detectados pela
Rede Sismográfica da UHE-ltapebi, já que se referem a microssismos
(pequena magnitude (mb = 1) a distância média de 4,5 km das estações,
localizadas em uma área distante 34,5km de Salto daDivisa (v. mais detalhes
na Secção 1.4).

A existência defalha geológica regional tangenciando o perímetro urbano e
sua influência local no padrão de cisalhamento das rochas; as características
de baixa resistência dos solos e a indefinição das condições de saturação
representadas por níveis elevados da água do lago, caracteriza o ambiente

*W urbano de Salto da Divisa como singular e objeto de atenção. Daí a
necessidade de estudos geológico-geotécnicos de detalhe e da observação
sistemática das deformações ao longo do tempo, especialmente, do
comportamento do rastejo e da sismicidade. Assim, é importante uma análise
quanto à necessidade ou não de extensão da rede de monitoração
sismográfica da UHE-ltapebi, de modo a torná-la mais sensível ã detecção de
possíveis eventos SIR 's mais superficiais e de baixa intensidade, porém com
energia suficientemente capaz de inferir na estabilidade das encostas, e que
possam ocorrer, talvez, no raio 5 a 10 km em torno da cidade de Salto da
Divisa.

Também, não é improvável a contribuição para esse quadro de deformações
generalizadas da sobrecarga originada do enrrocamento ao longo da Orla, no
topo das vertentes próximas do Rio Jeqidtinhonha. Esse mecanismo tenderá a
se acentuar nofuturo com reflexos nas partes elevadas, sempre que houver
rebaixamento do nível do lago, atingindo cota topográfica abaixo da base do
enrocamento. Esse mecanismo de deformação deverá ser um dos itens

^ importantes da monitoração como função do tempo e da variação do nível de
água do lago. "

Como Considerações e Sugestões, o estudo apresenta (sic):

"De um modo geral, com exceção dafachada lateral do ClubeRecreativo não
há até o presente momento uma situação de riscos à segurança das pessoas.
Por outro lado, a recuperação da grande quantidade de imóveis afetados
também não se constitui solução definitiva. Em pouco tempo todo opanorama
atual poderá se repetir.

As incertezas aqui levantadas com relação ao comportamento futuro das
deformações, aliadas ao fato de que o conhecimento pleno dos riscos somente
é possível com estudos de detalhe, elaboração da Carta de Riscos e a
monitoração no médio e longo prazos, tornam indispensáveis algumas ações
imediatas por parte do poder Público Municipal, a bem da tranqüilidade da
população e dasegurança do seupatrimônio. Por exemplo, são essenciais: (i)
- O estabelecimento de um código de obras com o objetivo de estabelecer um
padrão construtivo mínimo a ser adotado nas novas construções,
especialmente, nos bairros com população de menor poder aquisitivo, (U) - A
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criação, por Lei Municipal, de uma Comissão permanente constitmãTpvT
funcionários da Prefeitura Municipal, com o objetivo de acompanhar ao longo
do tempo, estudos técnico-científicos sistemáticos na Zona Urbana; c (iii) -
Parceria envolvendo o poder Municipal e as empresas interessadas no
empreendimento.

Os estudos de natureza lécnico-científica deverão responder objetivamente a
questões relevantes como:

i) - Está a área urbana da cidade de Salto da Divisa sujeita a eventos sísmicos
(SIR 's), em virtude da vizinhança de estrutura tectônica regional e de estar
sob a influência direta de um lago artificial?

ü) - Quais são as magnltudes ou intensidades possíveis desses eventos
potenciais ?

iii) - Que relação existe entre as direções dos sistemas ortogonais de
deformações (Fotos 20,21 e 22; 32 e 33) e demais setores onde se verificam
instabilidades (notadamente, nos bairros Cansação, Saudade e ipê), com a
xistosidade da rocha, falha regional e sistemadefraturas?

\ms i.v) Qual a relação do movimento atualmente verificado (para NE, na área da
Praça Orozimbo Teixeira) com a xistosidade e com os demais planos de
fraqueza da rocha?

v) Qual a relação das deformações generalizadas atualmente observadas, com
a modificação das pressões neutras sob toda área Urbana?

vi) Qual é o nível de risco quanto à segurança da população e ao seu
patrimônio?

vii) Que ações preventivas de curto, médio e longo prazos são aconselhadas
pela prudência e bom senso?

Respostas seguras a estas questões, naturalmente, somente serão possíveis
mediante estudos abrangendo:

i) - a elaboração de cartas temáticas envolvendo: profundidade (isóbatas) da
rocha alterada, isópacas do solo,superfície do lençol freático e isópacas da
franja capilar;

N*»*' U) - detalhe geológico-estrutural de subsuperficie em toda extensão da área
Urbana até uma profundidade compatível com o nível atual do lago (v.
Figura-2);

iü) - estudos geofisicos e geotécnicos e, integração desses estudos, inclusive,
com os dados sismotectônicos existentes.

Portanto, jica evidente dopresente estudo que se trata deproblema de grande
interesse socioeconômico e, necessariamente de longa duração, haja vista os
condicionantes da estabilidade das edificações, de natureza geotécnica e
geológico-estruturais singulares e complexos da área em que se insere a
Cidade de Salto da Divisa. Assim, esses estudos revestem-se também de
grandes interesses científico, podendo mesmo justificar um convênio da
Prefeitura Muncipal, por exemplo, com a Universidade Federal de minas
Gerais.

Finalmente, em face do Parecer Técnico de autoria do ilustre Geólogo
Cristóvam Almeida, é importante lembrar que na elaboração de estudo ou
análise de fenômenos complexos, envolvendo pessoas e empresas, conflitos de
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interesses e responsabilidades civis, é requerido o emprego da metodologia
científica. Lembrando o cientista e escritor Umberto Eco24: "O bom de um
procedimento científico é que ele nuncafaz osoutros perderem tempo (...) "

Comosugestão ao Código de Obras Municipal, o estudo apresentaque:

"Para evitar gastos desnecessários e mesmo impedir que os muníclpes tenham
que arcar com despesas periódicas com serviços de recuperação de pisos e
paredes, como se viu em alguns exemplos, faz-se necessário instituir um
Código de Obras devidamente amparado em Lei Municipal. O capítido
tratando de fundações de pequenas construções, em alvenaria de pedra deve
especificar a largura e profundidade mínimas e uma pequena cinta, em
concreto armado, a armadura mínima de 4 ferros 0 = 1/4" ou 6,4mm, a ser
construída sobre o coroamento da alvenaria de fundação. A função desse
cintamento ê uniformizar as deformações, evitando recalques diferenciais
responsáveis pelas trincas e fendas nas paredes, pisos e lajes. Igualmente,
deve indicar o percintamento das paredes, de modo a se evitar os defeitos
vistos nas Fotos-49 a 51 e em várias outras casas de construção simples.

É importante lembrar que, em geral, nas edificações trincas e mesmo fissuras
w' podem surgir naturalmente, a partir de determinada idade da construção,

evidenciando áreas onde havia concentração de tensões, geradas de
deformações que ocorrem principalmente no âmbito das fundações. Daí a
importância do cintamento em concreto armado. "

Finalizando o estudo, o autor apresenta diretrizes gerais sobre o estudo geotécnico e
carta de risco (sic):

"Esta seção tem como objetivo apresentar diretrizes gerais que o autor
entende serem importantes em virtude dos fatos apontarem para a existência
de possível problema mais amplo de instabilidade geral em toda a área
urbana. Assim, somente é possível o conhecimento completo, doponto de vista
da segurança da população e do seu patrimônio na. medida em que sejam
feitas investigações: (i) de natureza geológico-estrutural de detalhe; (ií) -
acompanhamento da sismicidade, mediante a extensão da Rede Sismográfica
prevista para monitoração da Barragem de itapebi, de modo a detectar
eventos mais superficiais e circunscritos à Cidade. Não se deve descartar a

( possibilidade de ocorrência de eventos de sismicidade de pequena intensidade,
não detectáveis pela atual configuração da Rede Sismográfica da UHE-
ltapebi, mas com energia o suficiente para interferir localmente na
estabilidade das encostas; (iii) - necessidade de serem instalados
inclinômetros Wilson (slop indicator) nas encostas com maior evidência de
movimentos.

Os estudos Geotécnicos devem abranger a análise do comportamento das
encostas, na eventualidade de um rápido rebaixamento do nível de água do
lago. Os resultados desses estudos, então, deverão ser integrados numa Carta
de Risco Geológico sintetizando o comportamento das encostas nos diversos
bairros da cidade.

As informações desta Carta, acrescidas dos dados do uso e ocupação do
espaço e da identificação dos fatores adversos do meio físico pela ação
antrópica e das tipologias de ocupação, consistem a base de estudos mais
abrangentes no contexto do Estatuto da Cidade (Lei n° 10.257, de 10 de
junho/2001), tendo em vista: i) - a identificação dos fatores e tipos de riscos;
ii) - delimitação espacial dos setores de riscos atuais potenciais; iii) -
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orientar o planejamento de intervenções técnicas preventivas, corretivas ou
mesmo emergenciais."

Comentários IBAMA: Em função de o Parecer elaborado pelo Geólogo Christovam
Monteiro de Almeida não apresentar dados técnicos para indicação das causas, foi solicitado
ao empreendedor que procedesse à contratação de um grupo de inquestionável reputação com
vistas a apontar a verdadeira origem das avarias nas residências do município de Salto da
Divisa (Ofício n° 495/2005-CGLIC/DILIQ/IBAMA de 22/08/2005 - Volume VIII, pág.
1.503). Ainda não se tinha conhecimento sobre o estudo elaborado por profissional da UFBA.

Para atender a solicitação do IBAMA, a UHE Itapebi encaminhou o Relatório de
Avaliação Geológica-Geotécnica da Cidade de Salto da Divisa, Minas Gerais, elaborado por
profissionais da Universidade de Brasília Esse Relatório apresenta que foi realizada uma
vistoria geológica-geotécnica de 22 a 25 de outubro de 2005, na cidade de Salto da Divisa
com o objetivo de se analisar ocorrências de trincas indiscriminadas em moradias.

Na vistoria de campo foram percorridos cerca de 20 (vinte) pontos na cidade de Salto da
Divisa e seus arredores. No trabalho foram observados, descritos e analisados solos, rochas,
estruturas geológicas, relevo, nível d'água e as trincas disseminadas por diversas moradias, no
sentido da caracterização do fenômeno que está ocorrendo.

O Relatório apresenta que para se ter uma avaliação temporal dos recalques, em cinco
casas que apresentavam trincas pronunciadas nas paredes, foram instalados testemunhos de
gesso que permitiram acompanhar o desenvolvimento de trincas ao longo de dois meses,
objetivando, principalmente, observai' o período chuvoso.

O Relatório informa que:

"As trincas observadas podem ser de dois tipos principais. Há aquelas
indiscriminadas, por diversas moradias, pequenas, pouco abertas e associadas
ao padrão construtivo ou a idade das construções. Estas não estão
relacionadas aofenômeno específico que gerou as trincas mais expressivas.

O segundo tipo de trincas, maiores, abertas, sub-verlicais e longitudinalmente
continuas, que ocorrem em moradias, igreja, clube, pisos e muros situados na
praça Cel. Orozimbo Peixoto e na rua Emílio Lago Pimenta são decorrentes
de fenômeno significativo relacionado a condicionante geológíco-estrutural,
que afeta rochas e solos rasos, ou seja, o maciço. A direção destas trincas
tende a coincidir com a dasfraturas geológicas sub-verticais, perpendiculares
ao traçado do rio Jequitinhonha.

A discreta elevação do lençol freático, ocasionada pelo enchimento do
reservatório, pode ter induzido a percolação da água subterrânea,
repercutindo por capilaridade no sistema de fraturas, propiciando
lubrificação e redução de atrito entre suas paredes, gerando uma acomodação
localizada, num único episódio, de blocos do maciço, limitados por estas
fraturas, refletindo um movimento de massa, por subsidência no solo raso e
superficial, o quepoderia tergerado o surgimento das trincas.

A partir de alguns resultados de ensaios realizados e do monitoramento de
trincas, e dos piezômetros, pode-se prever que o fenômeno pode se estabilizar,
naforma em que se encontra.

Há um outro tipo de movimento limitado à delegada camada de solo -de 1 a 3
m acima da rocha. O aumento da umidade nesta camada provocou 2 efeitos:
um o colapso estrutural do solo que implica em uma redução mais ou menos
rápida do índice de vazios. Estes recalques tendem a estabilizar após o
colapso; o outro efeito é a redução da resistência ao cisalhamento com este
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aumento de umidade, que favorece deslizamentos nos taludes dos morrotes e
até mesmo rupturas localizadas no solo defundação.

Ensaios duplo edométrico mostraram que nas amostras indeformadas
retiradas em 3 pontos da cidade, o grau de colapsividade ê elevado como
mostra a Figura 2 (verRelatório). "

Cabe ainda obsei~var que os testemunhos de gesso instalados em cinco prédios
que haviam sofrido fortes recalques, indicaram no período observado a
grande influência da precipitação pluviométrica nestes recalques. Nos 15
testemunhos instalados em 24/10/2005, não havia sinal de qualquer recalque
até a ocorrência defortes chuvas em final de novembro e que duraram cerca
de 2 semanas. Nesta ocasião, a medição de 04/12/2005 indicou que cinco
destes testemunhos apresentavam-se rompidos, caracterizando o reinicio dos
recalques nestes prédios, sugerindo que a infiltração superficial das águas
pluviais tenham deflagrado estes recalques.

Como conclusões, o Relatório apresenta:

"Do exposto pode-se inferir que os recalques ocorridos em várias residências
( em Salto da Divisa podem ter até 3 causas, todas elas relacionadas ao

aumento de umidadeú) acomodação de blocos rochosos; ii) colapso estrutural
na camada superficial de solo: e iii) deslizamento da camada superficial nos
taludes.

A acomodação dos blocos rochosos deve-se à redução do atrito nos contados
devido ao aumento da umidade provocado pela ascensão capilar da água nos
preenchimentos das fraturas. Neste caso, o enchimento do reservatório pode
ter influenciado o nível de ascensão capilar. É de se esperar que estes
recalquesestejam estabilizados.

O colapso estrutural da camada de solo deve-se também ao aumento de sua
umidade provocado, primordialmente, pela infiltração superficial das águas
de chuva. Pode ocorrer que, em novos processos de secagem e umedecimento,
pontos localizados voltem a apresentar colapso, no entanto é de se esperar
que grande parte deste recalques tambémjá tenha ocorrido.

Finalmente, este mesmo aumento de umidade devido à infiltração superficial
.- das águas de chuva, provoca a terceira causa, que é hoje o motivo de maior

preocupação: a redução da resistência ao cisalhamento da camada de solo
nos taludes, podendo levar a um lento deslizamento no material inconsolidado
das encostas. Neste caso o enchimento do reservatório não tem mais influência
direta nos novos recalques. Epossível que, com o enchimento do reservatório
da UHE, o aumento da área coberta por água tenha aumentado o índice
pluviométrico na região e, portanto, o volume de infiltração superficial e o
valor da umidade. Só comparações diretas desses números, antes e depois do
enchimento, poderiam responder a esta questão. Devido ao pequeno período
que se dispôs de acompanhamento do problema, não se podegarantir quando
ocorrerá a estabilização."

Comentários IBAMA: Verifica-se que o problema é bastante complexo, não
permitindo, com os dados e infomiaçòes disponíveis, inferir uma conclusão precisa sobre a
causa do problema, possibilitando apenas o levantamento de hipóteses que levaram às trincas
e rachaduras.

Dessa forma, como não se tem dados anteriores à instalação da usina que possam
determinar com precisão se os problemas ali ocorridos foram ocasionados pela instalação do
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empreendimento, deve-se realizar uma análise mais aprofundada, principalmente q^jânírTao
aumento da umidade, pois com base nos estudos apresentados acima (da UnB) essa é uma das
causas a ser considerada. Devendo-se para isso verificar, principalmente, se a formação do
reservatório da UHE e conseqüente aumento da área coberta por água, aumentaram
significativamente o índice pluviométrico da região, a ponto de provocar danos às edificações.

Caso essa seja a causa, parte-se paia uma outra fase da avaliação que é o levantamento
das residências que realmente possam ter sofrido com o aumento de umidade e/ou outras
causas detectadas nos estudos.

O Relatório de Avaliação Geológica-Geotécnica encaminhado ao IBAMA pelo
empreendedor, sugere medidas de médio e longo prazo que permitam uma avaliação mais
aprofundada do problema, tais como:

- Realizar mapeamento de detalhe e monitoramento das trincas em mais
pontos da cidade;

- Instalar inclinômetros em determinadas encostas para mensurar os
deslocamentos;

- Acompanhar a variação da umidade das camadas de solo ao longo do ano
«-• nas zonas de recalques;

- Realizar um zoneamento geológico-geotécnico de risco, com base em
investigação geológico-geotécnica de detalhe contando com o levantamento
estrutural-geomecânico, análise estrutural cinemática, geofísica e
hidrogelogia;

- Realizar monitoramento de risco geológico-geotécnico orientado pelo
zoneamento.

Já como fonna preventiva a recalques em novas construções, o relatório sugere que as
fundações, preferencialmente, atinjam o terreno rochoso que na maioria dos casos
examinados, está a menos de 2,0 (dois) metros de profundidade.

1 Conclusões sobre as questões relativas às avarias (trincas c rachaduras) em
diversas residências do município de Salto da Divisa/MG

Em função da complexidade do assunto, recomenda-se que independente de qualquer
(l decisão quanto à implementação de ações ou acolhimento de sugestões apresentadas pelos

estudos elaborados para o problema, a UHE Itapebi encaminhe a este Instituto, dentro de
sessenta dias, uma análise dos trabalhos até então elaborados com conclusões, afirmações e
sugestões, as mais consistentes possíveis, de fonna a dar direcionamento final na questão e
não ficar criando expectativas à comunidade local.

Recomenda-se também que a análise apresente as necessidades e os porquês, caso
necessário, de ações a serem adotadas e se com tais medidas se chegará a uma conclusão
consistente tecnicamente de fonna a não se deixar dúvidas quanto à origem do problema,
evitando-se também o prolongamento de uma solução definitiva. Esta análise deverá ser feita
por profissional da área legalmente habilitado.

VIII. CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO LAVA-PÉS, MUNICÍPIO DE SALTO DA
DIVISA/MG

A recomendação de canalização do córrego Lava-Pés em todo o trecho urbano surgiu
como contribuição da análise do EIA e do RIMA pela Fundação Estadual do Meio Ambiente
(FEAM/MG) através do Parecer Técnico DICAF N° 053/97 (Volume I, Pág. 69) encaminhado
ao IBAMA.
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Tal contribuição foi considerada pelo IBAMA através do Ofício n° 01.480/97 -
IBAMA/DIRCOF de 18 de novembro de 1997 (Volume I, pág. 88)que encaminhou a Licença
Prévia, com o seguinte texto:

(...)
"Outrossim, a título de orientação, seguem, abaixo, considerações que
deverão ser observadas em alguns dos programas que serão detalhados no
referido Projeto Básico Ambiental (PBA), documento necessário à concessão
da Licença de Instalação ".

1 —Quanto ao meio biótico

1.1 - O "Programa de Proteção das Margens do Reservatório e Recuperação
de Áreas Degradadas " (...)

1.1.2 - Nesse programa, ainda, deverá ser apresentado o projeto executivo,
com o respectivo cronograma, da canalização do córrego Lava-Pés,
considerando todo o trecho em área urbana da Cidade de Salto da
Divisa/MG.ÇVolume I, pág. 89).

( Dessa forma, segundo o IBAMA, o assunto da canalização deveria ser abordado no
PBA e analisado para a emissão da Licença de Instalação, com isso, não sendo necessária a
inclusão no corpo da Licença Prévia n° 020/97.

No entanto, o Projeto Básico Ambiental, protocolado pela empresa em 11/06/1999
(Volume I, pág. 357) e aprovado pelo IBAMA, previu a canalização do córrego Lava-Pés
através da seguinte redação contida no Projeto 11 (Projeto de Redimensionamento e
Relocação da Infra-Estrutura, páginas 11/14-11/15), que comenta sobre o item c) saneamento,
1) Drenagem:

"Com a construção do barramento, o níveld'água do reservatório (cota 110,0
m) atingiria o centro da cidade de Salto da Divisa, através do Córrego Lava-
Pés, atéasproximidades da rua Geraldo Sebastião Pimenta (...)

(A

Ocórrego Lava-Pés será captado no cruzamento com a rua da Bahia, sendo a
partir desse ponto desviado para uma galeria celular retangular de concreto
armado, com cerca de 550,0 m de extensão e seção interna de 4,00 m de

(^ largura x3,50 mde altura, aser construída sob arua Áureo de Oliveira até
desaguar diretamente no rio Jequitinhonha. "

Ressalte-se que o prefeito municipal de Salto da Divisa/MG protocolou em 28/07/1999
(Volume II, pág. 547) o Ofício n° 026/99 datado de 18/07/1999 informando o posicionamento
quanto ao projeto apresentado no PBA para a canalização do córrego Lava-Pés:

"Após análise dos PBA 's, constatamos que os mesmos estão em consonância
com o que foi até então apresentado, portanto, somos inteiramente favoráveis
à implantação do empreendimento não tendo nada a contestar sobre o mesmo,
nos termos apresentados na referida documentação. "

Em vistoria realizada pelo IBAMA em julho de 2005 ao município de Salto da Divisa,
verificou-se que a canalização do córrego em concreto celular foi realizada a partir da ma
Samuel Lima até as proximidades do reservatório da UHE Itapebi. Dessa forma, ao
confrontar-se, especificamente, o texto transcrito do PBA referido acima e o que foi
executado, tem-se que:

Io) Quando descreve: O córrego Lava-Pés será captado no cruzamento com a ma da
Bahia, (...).
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a) Não especifica como deveria ser feita a captação que seria a partir do cruzamento
com a rua da Bahia até a rua Geraldo Sebastião Pimenta (onde se inicia a ma Áureo de
Oliveira).

2o) Quando descreve: (...), sendo a partir desse ponto desviado parauma galeria celular
retangular de concreto armado, com cerca de 550,0 m de extensão e seção interna de 4,00 m
de largura x 3,50 m de altura, a ser construída sob a ma Áureo de Oliveira até desaguar
diretamente no rio Jequitinhonha, tem-se que:

a) A rua Áureo de Oliveira se estende desde a rua Geraldo Sebastião Pimenta até as
margens do reservatório de forma que a extensão da canalização em galeria celular retangular
de concreto armado, caso tivesse sido executada a partir desse cruzamento, deveria ter
aproximadamente 420,0 m e não 550,0 m como apresenta o parágrafo.

Dessa forma, verifica-se que o texto é bastante confuso quanto à interpretação para uma
solução ao caso.

No trecho compreendido entre a rua da Bahia e ma Samuel Lima há muros de arrimo
canalizando o córrego Lava-Pés. A partir da rua Samuel Lima até ao reservatório da UHE
Itapebi existe a galeria em concreto celular. A seguir, na Figura 01, apresenta-se de fonna
didática a área em discussão.

Córrego Lava-Pés *-

Canalização em Concreto
Celular a partir deste ponto

Reservatório da UHE Itapebi

Rua Samuel Lima

fcRua Geraldo Sebastião Pimenta

V
V

\
\

Rua da Bahia
_^

-> Canalização em Muro de Arrimo

•Córrego Lava-Pés

Figura 01 - Situação esquemática da área em discussão.

^

Em resposta aos anseios colhidos pelo IBAMA junto à comunidade local quando da
vistoria no período de 19 a 22 de julho de 2005, o Gmpo Neoenergia (UHE Itapebi) se
manifestou em 25/10/2005 (ITP-IBA-051/05, Volume IX - pág. 1.565) da seguinte forma
quanto ao assunto em discussão:

"(•••)

Todos os projetos, inclusive o de canalização do Córrego Lava-Pés, foram
submetidos e aprovados pela Prefeitura municipal, conforme pode ser
verificado no Decreto Municipal n" 009/2000, Anexo III Além disso, para
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execução das obras foi expedido o Alvará de Construção n" 004/2001, Anexo
IV. Aproposta da Itapebi sempre foi a canalização parcial do córrego, o que
pode ser confirmado a partir da análise do Projeto Básico Ambiental de
Redimensionamento e Relocação da Infra-Estrutura.

Entende a Itapebi que não cabe mais qualquer questionamento sobre o tema. "

O Decreto n° 009/2000 referido acima (Volume IX, pág. 1.592), informa o que segue:

OPrefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 12 da Lei
Federal n" 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e o Inciso sXXII, Art. 61 da Lei
Orgânica Municipal de Salto da Divisa/MG, promulgada em 16 de abril de
1990, com base em parecer Técnico emitido em 27 de setembro de 2000 pela
Associação dos Municípios da Micro Região do Baixo Jequitinhonha -
AMBAJ,

RESOLVE:

Art. Io - Aprovar o Projeto Básico de Infra-Estrutura de Salto da Divisa
( (Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo), na forma como apresentado pela

empresa Itapebi Geração de energia S/A, constante dos documentos (...),
encaminhados através da correspondência ITP-DIV-141, de 21/09/2000.

Art. 2o - Revogadas as disposições em contrário, este DECRETO entra em.
vigor na datade suapublicação.

(,..)"
Ao se analisar os documentos citados no Decreto n° 009/2000, verifica-se que a

canalização foi executada confonne apresentado em um dos documentos (mapa 8573/GE-2U-
AO-0002) referentes à canalização do córrego Lava-Pés.

A seguir, apresenta-se o discutido na reunião do dia 31/10/2005 relativo a este assunto,
posteriormente são feitas as análises e considerações quanto à questão.

7

1 Questionamentos levantados na reunião do dia 31 de outubro de 2005.

"Primeiramente, o sr. Jorge Aguilar, informou que o documento que
encaminhou a Licença Prévia, continha a necessidade de se canalizar o
Córrego Lava-Pés em todo o seu trecho urbano.

O IBAMA verificou que há um Oficio encaminhando tal recomendação,
entretanto em nenhuma das Licenças emitidas para o empreendimento havia
essa exigência. As devidas análises estão sendo realizadas pelo IBAMA que
emitirá a decisão sobre essa questão.

Foi solicitado também ao IBAMA as devidas análises quanto à qualidade da
água do lago da UHE Itapebi.

Colocou-se também que há esgoto hospitalar sendo direcionado ao lago da
UHE Itapebi. Também sobre essa questão oIBAMA tomará uma decisão, após
as devidas análises.

A UHE Itapebi ficou de se posicionar conclusivamente a respeito do pedido,
no prazo de 60 (sessenta dias), quanto à canalização do restante do Córrego
Lava-Pés."
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Em resposta a reunião de 31/10/2005, o Grupo Neoenergia (UHE Itapebi) semanifestou
em 20/12/2005 (ITP-IBA-066/05, Volume IX - pág. 1.650) da seguinte fonna quanto ao
assunto em discussão:

"(•••)

Registre-se que em Salto da Divisa foi implantado um vasto conjunto de infra-
estrutura urbana, constituído de obras de saneamento, urbanização,
paisagismo, edificações de lazer, esporte e cultura como compensação pela
perda dos "tombos "- corredeiras queficaram submersas com aformação do
lago da UHE Itapebi. Dentre essas obras, inclui-se a canalização de parte do
Córrego Lava-Pés, vala negra que serve de depósito de dejetos de 50% da
cidade.

Essas compensações, incluindo aí a canalização parcial do Lava-Pés, foram
objeto do "Projeto de Redimensionamento e Relocação da Infra-Estrutura",
integrante do Projeto Básico Ambiental da UHE Itapebi, submetido - e
aprovado - a esse Instituto como requisito para obtenção da Licença de
Instalação.

í A implantação desse conjunto de obras foi precedida de amplas discussões
com a comunidade e poder Público Municipal, ocasiões em que foram
expostos pela Itapebi todos os compromissos que a empresa passaria a
assumir. A culminância dessas exposições foi a aprovação pela Prefeitura dos
projetos executivos de engenharia das obras propostas pela empresa.

Especificamente quanto ao Córrego Lava-Pés, a itapebi, em todas as
exposições para a comunidade, Câmara de Vereadores e Prefeito, se
comprometia a canalizá-lo parcialmente a partir da Rua Samuel Lima, o que
pode ser constatado pela leitura do projeto aprovado pelo Poder Público
Municipal. E exatamente como aprovado, a canalização foi executada pela
itapebi.

Reafirma, portanto, a Itapebi que cumpriu rigorosamente os compromissos
acordados com a comunidade de Salto da Divisa e com o IBAMA no tocante à
execução das obras de infra-estrutura, particularmente quanto à canalização
de parte do Córrego Lava-Pés, não lhe cabendo qualquer responsabilidade
quanto à eventuais extensões ao quefoi implantado nessa cidade. "

2 Conclusões sobre a questão relativa à canalização do córrego Lava-Pés,
município de Salto da Divisa/MG

É importante ressaltai- que as ações e medidas a serem executadas pelo empreendedor,
perante o IBAMA e aos municípios afetados pela implantação de um determinado
empreendimento, estão diretamente relacionadas aos impactos, medidas mitigadoras e
compensações pautadas à instalação do empreendimento e na proporção dos impactos
efetivamente causados pela sua implantação, não devendo ser confundidas com as ações do
Poder Público.

Dessa forma, o empreendedor cumpriu com as compensações pela perda das cachoeiras
que existiam no município de Salto da Divisa, com a implantação de um conjunto de infra-
estrutura urbana, constituído de obras de saneamento, urbanização, paisagismo, edificações de
lazer, esporte e cultura.

Em relação aos impactos efetivamente causados no Córrego Lava-Pés, os mesmos
foram mitigados através da canalização até a cota em que o reservatório adentrou no córrego.
Pelo exposto, e considerando tais impactos causados no Córrego Lava-Pés, não procede a
solicitação para que a empresa o canalize em todo o trecho urbano da cidade. Pois tal ação

L,
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não traria melhorias à qualidade da água, questão essa que poderia justificar tal procedimento.
Dessa forma cabe ao Poder Público arcar com suas responsabilidades de fonna a contribuir
para a melhoriadas condições de saúde da população e saneamento básico do município.

Em relação à qualidade da água no lago da UHE Itapebi informa-se que dentre os
municípios afetados pela implantação da UHE Itapebi, apenas Salto da Divisa/MG foi
atingido em trecho urbano pela elevação da cota de enchimento para a formação do
reservatório.

As atividades desenvolvidas no rio Jequitinhonha pela comunidade de Salto Divisa/MG
eram: a pesca; a recreação de contato primário (nado e mergulho); e a lavagem de roupas
estabelecida por costumes tradicionais de gmpos de lavadeiras do município. Todas essas
atividades foram previstas para o tipo de uso da água de acordo com o enquadramento do rio
Jequitinhonha que é classe II, confonne Resolução CONAMA 357/05.

Cabe observar, que mesmo com a fonnação de reservatório e transformação do regime
hídrico de lótico para um ambiente lêntico, o novo cenário deve manter o enquadramento do
corpo hídrico como de classe II e, conseqüentemente, atender aos usos da água previstos. Por
isso, após o estabelecido o reservatório, é importante analisar a qualidade da água e verificar a
continuidade do enquadramento do reservatório na classe II.

Visando monitorar a qualidade da água, o Gmpo Neoenergia apresentou ao IBAMA e
executou o "Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água", que consiste
em três etapas: realização da campanha de amostragem, emissão do relatório parcial e
emissão de relatório consolidado; os quais acontecem respectivamente em abril, maio e junho
dos anos posteriores ao enchimento do reservatório.

A análise dos relatórios de qualidade de água, dentro do trecho em estudo, demonstrou
que algumas estações de coleta registraram violações tanto para coliformes fecais quanto para
coliformes totais. Dessa forma, estas áreas devem ser tratadas como setores de maior
criticidade. E no tocante a coliformes fecais, as maiores variações foram obtidas em área de
influência da cidade de Salto da Divisa.

Também nas imediações de Salto da Divisa, os valores de Cádmio estiveram, em
abril/2004, mais elevados e acima dos estabelecidos para os rios Classe II, apesar de não
haver identificação de atividades desenvolvidas na cidade que possam justificar aportes de Cd
ao ambiente aquático, sendo portanto necessário identificar e caracterizar possíveis fontes
poluidoras à montante do município.

Verifica-se também nos relatórios de qualidade da água que, em paralelo à diluição de
concentração de coliformes, houve aumento na área de maior criticidade, fato esse que pode
ser explicado pela hipótese de aumento da pluviosidade, que atua como importante fator
ecológico na definição da concentração final de colifonrtes. Assim, aumentos na pluviosidade
promovem a diluição de efluentes, mas ampliam o conjunto de áreas sob o efeito do
lançamento de esgotos domésticos.

Dessa fonna, considerando a Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro de
2000, que dispõe sobre a balneabilidade; e a Resolução CONAMAn° 357, de 17 de março de
2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e
dá outras providências; considerando também que a saúde e o bem-estar humano podem ser
afetados pelas condições de balneabilidade; e considerando ainda a necessidade de avaliar a
evolução da qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos para a balneabilidade de
fonna a assegurar as condições necessárias à recreação de contato primário; este Instituto
recomenda que seja ampliado o número de pontos de coleta nas áreas de maior criticidade
identificadas nos relatórios de qualidade da água apresentados pela empresa, com a finalidade
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de averiguar as condições de balneabilidade ede manutenção das atividades exercidas pelas
comunidades diretamente atingidas pelo empreendimento.

Para isso, visando analisar os mesmos parâmetros estabelecidos para as campanhas
realizadas anterionnente nos pontos de coletas já existentes, deverá ser ampliado onúmero de
pontos de coleta, com oobjetivo de contemplar as áreas no entorno do Município de Salto da
Divisa/MG, levando ainda em consideração os seguintes aspectos: (a) avaliar todas as áreas
de recreação de contato primário: quando existir ocontato direto do usuário com os corpos de
água como, por exemplo, as atividades de natação, lavagem de roupas e mergulho; (b) caso
sejam utilizados mais de um indicador microbiológico, as águas terão as suas condições
avaliadas de acordo com o critério mais restritivo; (c) os resultados dos exames poderão,
também, abranger períodos curtos de cinco semanas, desde que cada um desses períodos seja
especificado e tenham sido colhidas e examinadas, pelo menos, cinco amostras durante o
tempo mencionado, com intervalo mínimo de24 horas entre as amostragens.

Apartir da análise dos resultados, caso seja identificado que aqualidade da água poderá
comprometer a saúde da comunidade de Salto da Divisa/MG, bem como, as atividades ali
desenvolvidas de acordo com o enquadramento estabelecido para o corpo hídrico (classe II),
deverá ser criado "Programa de Gestão de Resídos e Emissão de Efluentes na Área de

(^ Balneabilidade de Salto da Divisa/MG", que terá como objetivo identificar as fontes
poluidoras, infonnar a população quanto à qualidade da água para o uso e estabelecer ações
mitigadoras quando couber, deacordo com orientações do IBAMA.

Deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias mapa georreferenciado identificando
os novos pontos de coleta e programa contendo a descrição de materiais e métodos para a
coleta nos novos pontos.

2 Conclusões sobre a questão do esgoto hospitalar que está sendo direcionado ao
reservatório da UHE Itapebi

Quanto ao esgoto hospitalar que está sendo direcionado ao reservatório da UHE Itapebi
o IBAMA entende que o responsável pela destinação e tratamento dos resíduos gerados é o
agente gerador. Dessa forma, o hospital é responsável pelo resíduo gerado e o seu esgoto
jamais deveria ser destinado in natura a qualquer curso de água (reservatório, córrego, rio,
etc.) sem devido tratamento.

Há legislação bastante ampla que versam sobre o assunto. Especificamente, pode ser
consultada no site do Ministério do Meio Ambiente a resolução do Conselho Nacional do

L* Meio Ambiente:
Resolução CONAMA n° 358/2005 - "Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos

resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências." - Data da legislação: 29/04/2005 -
Publicação DOU: 04/05/2005;

(...)

Art. 3"- Cabe aos geradores de resíduos de serviço de saúde e ao responsável
legal, referidos no art. 1" desta Resolução, o gerenciamento dos resíduos
desde a geração até a disposição final, de forma a atender aos requisitos
ambientais e de saúde pública e saúde ocupacional, sem prejuízo de
responsabilização solidária de todos aqueles, pessoas físicas ejurídicas que,
direta ou indiretamente, causem oupossam causar degradação ambiental, em
especial os transportadores e operadores das instalações de tratamento e
disposiçãofinal, nos termos da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981.

(...)
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IX. QUESTÕES RELATIVAS ÀS COMUNIDADES DOS MUNICÍPIOS DE
BELMONTE E ITAPEBI ____^_ .

Durante vistoria realizada no período de 19 a 22 dejulho de 2005 a equipe do IBAMA
participou de reunião, em 21/07/2005 (quinta-feira), com representantes da colônia de
pescadores e da Associação de Pescadores de Belmonte/BA. A seguir os principais assuntos
discutidos durante a reunião:

01) Os pescadores alegaram que após ofechamento da barragem ao longo do
tempo os peixes que costumavam pescar, têm se tornado mais escassos,
destacando-se a preocupação com o robalo, por ser o peixe de maior
comercialização.

02) A questão do assoreamento do rio também foi levantada, os bancos de
areia que estão seformando estão dificultando a navegação, principalmente
na foz do rio Jequitinhonha. Os pescadores querem saber até que ponto a
UHE Itapebi ê responsávelpor esse assoreamento que segundo eles, acentuou-
se após a construção da usina;

03) Também destacaram problemas que ocorrem quando há aumento na vazão
liberada pela usina e reivindicaram um sistema deaviso;

Ao final da reunião, a comunidade de Belmonte solicitou:

04) Uma reunião com a direção da UHE Itapebi e uma visita à Usina;

05) Um estudo sobre osrecursos pesqueiros ajusante da barragem;

06) Um sistema de aviso em todo trecho àjusante da barragem quando houver
aumento da vazão liberadapela Usina.

Na sexta-feira (22/07/2005), representantes da comunidade do município de Itapebi se
deslocaram até Belmonte para reunião com o IBAMA. A seguir os principais assuntos
discutidos durante a reunião:

07) Houve interrupção do percurso de algumas espécies de peixe;

08) Aquantidade de peixes disponível no rio tem diminuído;

09) Existem projetos na Prefeitura de Itapebi de tanques rede;

10) Aestrada de acesso utilizada durante as obras nãofoi recuperada;
11) Há uma grande preocupação com acidentes, relativos a segurança da
barragem;

12) Quando há aumento da vazão liberada pela usina, a água, apesar de
lentamente, desloca-se em grande volume causando transtornos à população,
com receio de acidentes mais graves;

13) Osistema de sirene, para avisar quando há liberação da vazão, não é
ouvido na antiga cidade baixa, hoje cidade histórica, as margens do rio
Jequitinhonha.

Comentários IBAMA: Em resposta ao Ofício n° 523/2005-CGLIC/DILIQ/IBAMA de
13/09/2005 (Volume VIII, pág. 1.541) que encaminhou o relatório de vistoria com os anseios
da comunidade local, a UHE Itapebi protocolou resposta em 27/10/2005 no documento ITA-
IBA-051/05 (Volume IX, pág. 1.565). A seguir, apresenta-se a resposta do empreendedor aos
questionamentos da comunidade de Belmonte/BA:
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3. QUESTIONAMENTOS DA COMUNIDADE DE BELMONTE

3.1. Refi a pescadores

Tema 1: Após o fechamento da Barragem os peixes que costumavam pescar
têm se tornado mais escassos, destacando-se apreocupação com o robalo, por
ser opeixede maior comercialização.

Esclarecimento: Os estudos ambientais realizados para a implantação da
UHE Itapebi não identificaram impactos sobre a ictiofauna à jusante da
barragem. Espécies como o robalo, que se deslocavam até a região dos
Tombos em Salto da Divisa tiveram sua área de ocorrência reduzida em 40 km
(comprimento do lago) por conta do barramento. Assim, as espécies que antes
subiam até Salto da Divisa agora sobem até a usina, o que nos faz acreditar
que deve haver hoje uma concentração maior de peixes entre a foz e a
barragem do que aquela verificada antes do empreendimento. Há de se
considerar, no entanto, os impactos advindos de outros empreendimentos à
jusante da UHE Itapebi, em especial a captação e lançamento de efiuentes no
Jequitinhonha provenientes da recém instalada indústria de papel e celulose
da Veracel.

Tema 2: Estão se formando bancos de areia, principalmente na foz do
Jequitinhonha, que estão dificultando a navegação, e que este problema foi
acentuado após a construção da usina.

Esclarecimento: A existência do reservatório da UHE Itapebi, contrariamente
ao que afirmam os pescadores, diminui a descarga sólida do rio àjusante do
barramento, visto que boa parte do sedimento carreado pelo Jequitinhonha
acaba depositando no próprio reservatório devido à diminuição na sua
velocidade de escoamento. Hoje, a descarga de sedimentos é menor que a
verificada antes da implantação do AHE Itapebi, portanto, oproblema posto
pela categoria não está associado ao empreendimento.
Tema 3: Há aumento na vazão do Jequitinhonha por conta da usina e
reivindicam um sistema de aviso.

Esclarecimento: A UHE Itapebi é uma usina que opera afio d'água. Assim,
v, não regulariza vazões, sendo a água liberada ou via sistema de geração ou

vertedouro, na totalidade de sua afluência ao reservatório. Com isso, as
condições de cheia e seca àjusante da Barragem permanecem inalteradas, ou
seja, são as mesmas que se tinha antes da implantação do empreendimento,
não cabendo àItapebi instalar qualquer sistema de aviso conforme requerido.
Tema 4: Solicitam uma reunião com a direção da UHE Itapebi e uma visita à
Usina

Esclarecimento: A Itapebi sempre esteve disposta a levar às comunidades
situadas no seu entorno os esclarecimentos necessários ao entendimento dos
impactos provocados pelo empreendimento. Diversas reuniões já foram
realizadas com as mais distintas comunidades, estando a Itapebi pronta a
atender o pleito dos pescadores de Belmonte. Ressaltamos, no entanto, que
necessário se faz convocar os demais agentes usuários do Jequitinhonha
situados a jusante da barragem para participar das discussões. Quanto à
solicitação de uma visita à Usina, informamos que a mesma pode ser
realizada sem qualquer restrição, desde que previamente agendada com a
gerência de operação através do telefone (73) 3286-2800.
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Tema 5: Solicitaram um. estudo sobre os recursos pesqueiros a jusante' 'der
barragem.

Esclarecimento: Como não existe impacto sobre a ictiofauna a jusante da
Barragem, a Itapebi entende que não lhe cabe tal responsabilidade.

4. QUESTIONAMENTOSDA COMUNIDADE DE ITAPEBI

Tema: Questiona que a estrada de acesso utilizada durante as obras não foi
recuperada.

Esclarecimento: A Itapebi desconhece tal fato. Alguns acessos temporários
foram abertos para a realização das obras e hoje não mais existem e aqueles
permanentes estão em boa situação. Na margem direita, que dá acesso à
usina, a viafoi pavimentada e na margem esquerda o acesso, que não é mais
utilizado pela Itapebi desde o fim das obras, é utilizado apenas por alguns
fazendeiros da região, não havendo registro de reclamações deste tipo.

Comentários IBAMA: Em relação ao Tema 2, a questão tem sido tratada entre técnicos
do IBAMA/Sede e com o Dr. Renaldo Tenório (Chefe do Núcleo de Licenciamento
Ambiental - NLA/Gerex/PE) em função da experiência desse profissional em ecossistemas de
restinga, mangue e estuários.

Como parte de subsídios aos futuros direcionamentos sobre a questão, após as devidas
análises do processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento, verifica-se que mesmo
antes da operação do empreendimento o processo de assoreamento do rio Jequitinhonha e sua
foz já vinha ocorrendo de fonna bastante intensa, confonne pode ser observado pelos
relatórios de vistoria contidos no Volume II (páginas 620 a 669) e Volume IV (páginas 946 a
991). Entretanto, o exposto não exime a solicitação de uma avaliação mais apurada quanto às
prováveis causas do assoreamento da foz do rio Jequitinhonha.

Para isso deve ser agendada uma data para ida do Dr. Renaldo Tenório ao município de
Belmonte/BA na área da foz do rio Jequitinhonha com objetivo de fazer uma avaliação prévia
da situação.

Em relação aos demais questionamentos deverão ser tratados durante o processo de
renovação da Licença de Operação emitida para o empreendimento, que já se encontra em
curso. Essa Licença (n° 291/02) expira em 12 de dezembro de 2006.

X. TRATAMENTO DO ESGOTO NO MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA

1 Questionamentos levantados na reunião do dia 31 de outubro de 2005.

O representante da UHE Itapebi informou que a responsabilidade de operação da
estação de tratamento é da Prefeitura de Salto da Divisa, conforme tenno de doação de bens.

O representante da Prefeitura informou que a referida estação não consta no inventário
patrimonial deixado pela administração anterior.

O IBAMA ficou de fazer as devidas análises e se pronunciaria a respeito do assunto.

2 Conclusões sobre a questão do tratamento do esgoto do município de Salto da
Divisa/MG

O IBAMA entende que a responsabilidade do tratamento de esgoto é do município, que,
caso não tenha condição de mantê-lo, como recomendação, deverá buscar convênio junto à
companhia de tratamento de esgoto do estado. .pn
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XI. BALSA DE TRANSPORTE PARA TRAVESSIA NO MUNICÍPIO DE SALTO DA
DIVISA

1 Questionamentos levantados na reunião do dia 31 de outubro de 2005.

Em relação a esse tópico o IBAMA também faria as devidas análises e verificaria a
viabilidade dessa solicitação feita pelo Prefeito Municipal.

A Prefeitura deveria encaminhar ao IBAMA Ofício com a exposição de motivos para tal
solicitação.

2 Conclusões sobre a questão da balsa de transporte para travessia no município de
Salto da Divisa/MG

Recomenda-se que a empresa, após as devidas análises, estude a possibilidade de
readequação da balsa existente e/ou doe uma balsa semelhante à capacidade da atual, porém
com segurança adequadaà realidade do reservatório.

Deve-se também verificar a questão quanto à manutenção, caso necessário,
(combustível, peças, etc.) que deverá ser a cargo do operador de fonna a não depender mais
do empreendedor.

XII. PERDA DAS CACHOEIRAS QUE EXISTIAM NO MUNICÍPIO DE SALTO DA
DIVISA

1 Questionamentos levantados na reunião do dia 31 de outubro de 2005.

O Prefeito Municipal colocou que o município gostaria de receber compensações em
relação à perda do Patrimônio Paisagístico que aquelas cachoeiras traziam para aquele
município.

O IBAMA também faria as devidas análises e se pronunciaria a respeito desse assunto
no Parecer Técnico.

2 Conclusões sobre a questão da perda das cachoeiras no município de Salto da
Divisa/MG

Como compensação pela perdadas cachoeiras do município de Salto da Divisa, durante
o processo de licenciamento ambiental foi acordado que seria implantado um determinado
conjunto de infra-estrutura urbana, constituído de algumas obras de saneamento, urbanização,
paisagismo, edificações de lazer, esporte e cultura, conforme projeto já executado no
município, não procedendo dessa forma à solicitação da prefeitura.

À consideração superior,

Aa>

s(-ia w Adriana Lemes Gonçalves
Antropóloga / IBAMA Sede/ Licenciamento.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

A CGENE

Encaminho, para vossa consideração, o Parecer Técnico n° 026/2006
- COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, referente à UHE Itapebi, onde foram tratadas as
seguintes questões ligadas ao licenciamento ambientai:
1. Pescadores de Salto da Divisa/MG,
2. Lavadeiras de Salto da Divisa/MG;
3. Extratores de pedra c areia, e pedreiros de Salto da Divisa/MG;
4. Rachaduras em residências de Salto da Divisa/MG;
5. Canalização do Córrego Lava-Pés em Salto da Divisa/MG;
6. Comunidades de Belmonte e Itapebi;
7. Tratamento de esgoto no Município de Salto da Divisa/MG;
8. Balsa para travessia em Salto da Divisa/MG; ___
9. Perda de Cachoeiras.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

RELATÓRIO DE VISTORIA _____
Local: Municípios de Eunápolis/BA e Salto da Divisa/MG.

Participantes:
Adriana Lemes Gonçalves -Antropóloga / IBAMA Sede / Licenciamento.

Ângelo Ramalho - Engenheiro de Pesca / IBAMA Sede / Licenciamento.
Elenice Zucuni Franco - Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.

Isabela Pereira Cardoso - Analista Ambientai / IBAMA Sede / Licenciamento.

Rideci Costa Farias - Engenheiro Civil / IBAMA Sede / Licenciamento.

\*s Rogério Carvalho - Zootecnista / IBAMA Sede / Licenciamento.

Período: 25 a 28 de julho de 2006.

Assunto: Relatório das reuniões realizadas com as categorias de pescadores e lavadeiras do
município de Salto da Divisa/MG.

Anexo: Relatório Fotográfico.

1-INTRODUÇÃO

Este relatório descreve os principais acontecimentos quando das reuniões realizadas
com as categorias de pescadores e lavadeiras do município de Salto da Divisa/MG,
ambas afetadas pela implantação da UHE Itapebi.

- HISTÓRICO

Para melhor entendimento do processo, apresenta-se a seguir um breve histórico,
especialmente, relativo às categorias de pescadores e lavadeiras do município de Salto da
Divisa/MG:

. 15/06/2005 (Vol. VIII, pág. 1492) - A Associação de Pescadores de Saíto da Divisa (APSD)
V-" encaminhou documento solicitando o andamento de soluções a respeito dos pescadores

afetados pela implantação da UHE Itapebi.

28/06/2005 {Vol. VIII, pág. 1495) - Realizada reunião entre técnicos do Ibama e empreendedor.
Nessa reunião foi solicitado ao empreendedor que encaminhasse projeto específico para
produção de organismos aquáticos no reservatório da UHE Itapebi com vistas a atender
demanda da APSD.

19 a 22/07/2005 (Vol. VIII, pág. 1526) - Vistoria à UHE Itapebi instalada no rio Jequitinhonha/BA
e suas áreas de influência, visando atender demandas junto às comunidades afetadas pela
implantação do empreendimento, especialmente nos municípios de Salto da Divisa/MG e
Belmonte/BA.

A reunião, em Salto da Divisa, contou entre outros, com a participação de representantes do
poder público municipal, do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos, dos pescadores,
lavadeiras, extratores de pedra, extratores de areia e pedreiras, bem como, representantes do
IBAMA/Sede e Gerência Executiva do Ibama em Eunápolis/BA. Nessa reunião, os técnicos do
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Ibama colheram diversos anseios da comunidade local, conforme consta no Relatório de
Vistoria anexo ao processo de licenciamento (Vol. VIII, pág.. 1526).

23/09/2005 (Vol. VIII, pág. 1548) - Reunião no IBAMA em que o empreendedor apresentou
projeto para produção de organismos aquáticos no reservatório da UHE Itapebi. O projeto
proposto pelo empreendedor foi o desenvolvimento de tanques-redes no reservatório.

31/10/2005 (Vol. IX, pág. 1602) - Reunião no IBAMA com a presença de dois Deputados
Federais (Leonardo Monteiro e Ademir Camilo), Prefeito Municipal de Salto da Divisa (José
Eduardo Peixoto), Jorge Aguilar {assessor do Prefeito), Jorge Alexandre (presidente da APSD)
e de técnicos do IBAMA.

Nessa reunião, conforme ata em anexo, o técnico do Ibama opinou que quanto à possibilidade
do tanque-rede, acreditaria que primeiramente deveria ser aprovado pela comunidade de
pescadores, principalmente pela readequação profissional pela qual os pescadores passariam,
visto se tratar de uma nova atividade, ficando definido que:

a) A empresa (UHE Itapebi) deveria expor, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco dias),
o projeto e alternativas aos pescadores com todas suas implicações, positivas e
negativas, com vistas a verificar a sua aceitação pela comunidade;

b) O IBAMA deveria estar presente e coordenar a apresentação e os devidos
questionamentos levantados pela comunidade.

Em relação à categoria de lavadeiras, o representante da Prefeitura de Salto da Divisa informou
que a categoria reclama indenização em dinheiro pelo tempo de inativídade e também a
construção de outra infra-estrutura a ser construída, num outro local (Bairros do Ipê e
Cansanção) para atendimento das demais lavadeiras.

A partir dessa reunião, conforme prazo previsto, 45 dias, o Ibama programou a mediação da
apresentação do projeto para o dia 01/12/2005, conforme consta no Ofício n° 380/2005-
COLIC/CGLIC/DILIQ/IBAMA, encaminhado à UHE Itapebi. Entretanto, no dia 29/11/2005 os
técnicos do fbama se reuniram e concluíram que seria melhor, primeiramente, visitar um projeto
similar ao qual se pretende implantar no reservatório da UHE Itapebi, envolvendo a APSD, de
forma a enriquecer os questionamentos durante a apresentação do projeto.

Dessa forma, entrou-se em contato telefônico com o sr. Jorge Alexandre, presidente da APSD,
de forma que no o dia 06/12/2005 a APSD encaminhou ao Ibama, conforme carta em anexo,
expondo seus anseios quanto à visita e também pedindo data para a mediação do projeto.

No dia 07/12/2005 foi encaminhando Ofício n° 403/2005-ENE/COLIC/CGLIC/DiLIQ/IBAMA (Vol.
IX, pág. 1631) ao sr. Jorge Alexandre dos Santos informando da visita ao projeto em
Linhares/ES, bem como a data de 18/01/2006 para mediar a apresentação do projeto no
município de Salto da Divisa/MG.

No dia 12/12/2005, o sr. Jorge encaminhou Ofício n° 005/2005 {Vol. IX, pág. 1637) dizendo que
estavam de pleno acordo com o mencionado no Ofício 403/2005.

15/12/2005 (Vol. IX, pág. 1656) - Visita ao Projeto tanques-rede da Associação de Piscicultores
do Guaxe localizado na Rua Principal S/N, Guaxe - Linhares/ES.

Nessa visita, conforme Relatório de Vistoria em anexo, ficou definido, entre outros pontos, que o
presidente da APSD se reuniria com todos os associados a fim de informar e repassar as
impressões da vistoria realizada. Após isso encaminharia ao IBAMA um documento informando
sobre a devida reunião.

02/01/2005 (Vol. IX, pág. 1666) - A APSD encaminhou Ofício n° 025 informando que gostaram
da visita e lembrando também a data de 18 de janeiro para apresentação do projeto.
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Informaram também que se reuniram, conforme definido quando da visita em Linhares,
encaminhando a ata da reunião ao Ibama.

13/01/2006 (Vol. IX, pág. 1674) - Encaminhado Ofício n° 009-ENE/2006 - COLIC / CGLIC /
DILIQ / IBAMA, em anexo, ao sr. Jorge Alexandre informando da apresentação do projeto no
dia 19/01/2006.

19/01/2006 (Vol. IX, pág. 1690) - Ida ao município de Salto da Divisa/MG com vista a mediar a
apresentação do projeto proposto pelo empreendedor à APSD. Entretanto, em função de
transtornos citados no Relatório de Vistoria, não foi possível mediar a apresentação.

28/06/2006 (Vol. IX, pág. 1738) - Reunião no IBAMA/Sede em foram tratados diversos
assuntos, entre os quais, questões relativas às categorias de lavadeiras e pescadores do
município de Salto da Divisa/MG. Nessa reunião ficou definido, para essas categorias, que:

a) A reunião no dia 19/07/2006, no IBAMA/Sede, para avaliação da apresentação do
projeto tanque-rede a ser feita à APSD;

b) Apresentação no dia 27 de julho, no município de Eunápolis/BA, do funcionamento de
(^ sistemas de aquicultura em Tanque-Rede para a Associação de Pescadores de Salto da

Divisa com vistas ao conhecimento e aceitação da atividade pela categoria de
pescadores;

c) Reunião no dia 26/07/2006, no município de Salto da Divisa/MG, com a categoria de
lavadeiras visando levantar as deficiências da lavanderia existente, com objetivo de
torná-la funcional.

lll - REUNIÃO COM A CATEGORIA DE LAVADEIRAS

Conforme agendado, a reunião com as Lavadeiras ocorreu no dia 26/07/06, nas dependências
do Centro Comunitário São Sebastião em Salto da Divisa/MG (Fotos 1 a 3). Estavam presentes
cerca de 21 lavadeiras e dentre estas, algumas representantes de cada região do município
onde existiam os locais de lavagem de roupa às margens do rio, a presidente do GADDH
{Marílene Carvalho), representante da UHE Itapebi (Afrânio Galvão) e técnicos do IBAMA.

O objetivo inicial da equipe do IBAMA era realizar a reunião para verificar quais as alterações
seriam necessárias para tornar a lavanderia que foi construída em 1999 passível de ser
utilizada.

, Durante a reunião, a equipe do IBAMA ouviu as reclamações da categoria que se sente
^ prejudicada pela formação do reservatório.

As lavadeiras argumentaram que a formação do lago teria tornado a água "suja", e por isso as
"patroas" (pessoas que contratavam o serviço das lavadeiras) não mais permitiram que as
roupas fossem lavadas no lago. A opinião geral das lavadeiras era de que a qualidade da água
estava ruim, provocando inclusive, doenças.

Outra reclamação da categoria é que os iocais próximos de suas residências que
cotidíanamente utilizavam para o desenvolvimento das atividades desapareceram, por isso, as
mesmas querem que sejam construídas lavanderias nos Bairros Ipê e Cansanção. Quanto à
lavanderia construída, as lavadeiras informaram que a instalação nunca foi utilizada, pois a
ligação à rede de água e luz não foi feita e os tanques de plástico que foram instalados eram
pequenos demais. Outra problemática ligada ao desenvolvimento das atividades em
lavanderias é o custeio de água e luz, pois a categoria alega a impossibilidade de arcar com o
pagamento destes insumos.

Após a reunião, a equipe do IBAMA e demais presentes na reunião se deslocaram até a
lavanderia que foi construída em 1999 (Foto 4 a 8). Lá foi possível observar que a instalação
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está abandonada e que não possui infra-estrutura adequada para a realização da atividade já
que os poucos tanques existentes são pequenos (Foto 5). Em seguida, o grupo visitou iocal
onde ainda hoje são lavadas roupas no lago e é feita a captação de água para abastecimento
de Salto da Divisa (Foto 9 a 13), posteriormente visitou-se a localidade chamada de Portão
(próximo ao Bairro Cansanção, onde existem duas residências de lavadeiras - Foto 14).

Diferentemente da expectativa inicial da equipe, que era propor a adequação e avaliação da
lavanderia existente e instigar a discussãosobre uma forma de organização das lavadeiras para
a gestão financeira (luz e água) e do trabalho na lavanderia, verificou-se que além da
problemática já conhecida, existe uma nova situação: - as lavadeiras perderam a clientela, e
esta clientela provavelmente não retornará, pois "as patroas" adquiriam eletrodomésticos para
lavar a roupa em casa.

IV - REUNIÃO COM A CATEGORIA DE PESCADORES
Conforme agendado no dia 27 de julho, no município de Eunápolis/BA, ocorreu a apresentação
do funcionamento de sistemas de aquicultura em Tanque-Rede para a Associação de
Pescadores de Salto da Divisa com vistas ao conhecimento e aceitação da atividade pela
categoria de pescadores (Fotos 15 a 18).

Estavam presentes além dos técnicos do IBAMA e dos representantes e consultores da UHE
Itapebi, os pescadores, o Prefeito e o Secretário de Administração de Salto da Divisa, a
presidente do GADDH e um representante da EMATER-MG.

A reunião deveria tratar exclusivamente do projeto tanque-rede, porém, outras questões foram
abordadas pelos pescadores e pelo Prefeito de Salto da Divisa, conforme pode ser constatado
na Ata em anexo.

Ao final da reunião, os pescadores se posicionaram favoráveis à adesão ao projeto desde que
as reivindicações feitas durante a reunião fossem atendidas (VerAta em anexo).

V - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

V.1) SOBRE AS LAVADEIRAS

A atividade de lavar roupa cantarolando às margens do rio Jequitinhonha é bastante antiga,
contudo, a profissão de lavadeira tem desaparecido naturalmente em várias regiões do país.
Segundo SEVERINO (Jornal Codevasf Hoje, de Maio/2006), os principais motivos da
decadência da profissão foram o surgimento das máquinas de lavar, tanques elétricos e a
obrigatoriedade da empregada doméstica em realizar também essa função.

A opção que algumas comunidades de lavadeiras encontraram foi constituir associação para
trabalhar em lavanderias, contando com o apoio de prefeituras e dividindo os custos de água e
luz, como é o caso das lavadeiras de Pirapora/MG que antes lavavam no rio são Francisco.

A partirdas informações colhidas com as lavadeiras de Salto da Divisa, pôde-se perceber que a
afirmação anterior também é verdadeira para o município de Salto da Divisa. Os indícios são de
que, mesmo que o rio Jequitinhonha permanecesse em seu curso natural a atividade de lavar
roupa no rio para auferir renda seria extinta, assim, a formação da represa de Itapebi pode
apenas ter antecipado o fim da profissão.

No caso de Itapebi, o grande entrave é que as lavadeiras não estão dispostas a assumir o
pagamento de água e luz, mesmo os representantes da UHE Itapebi estando dispostos a
adequar a lavanderia existente e construir nova lavanderia em outros dois Bairros.

A solução do problema das lavadeiras somente poderá ser resolvida após a empresa realizar
um estudo de viabilidade econômica para o trabalho em lavanderia, com estimativas da
demanda, dos custos de manutenção da lavanderia (água, luz e impostos) e deduzido isso, a
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receita média que cada lavadeíra poderá conseguir com a atividade. Como o preceito básico da
mitigação de impactos é manter a condição de vida da comunidade impactada melhor ou igual
que a existente antes do empreendimento, a viabilidade da implantação de lavanderia como
mitigação para as lavadeiras será constatada se a expectativa de receita média for igual ou
maior àquela que as lavadeiras obtinham quando lavavam às margens do rio.

V.2) SOBRE OS PESCADORES

A reunião permitiu avançar as negociações sobre a forma de mitigação pela redução do
estoque pesqueiro no rio Jequitinhonha (trecho entre o eixo da barragem Itapebi e o Tombo da
Fumaça) já que os 42 pescadores que sofreram este impacto se posicionaram a favor a
implantação de um projeto de aquicultura em tanque-rede. Apesar do posicionamento favorável,
a categoria fez uma série de reivindicações ligadas a outros problemas para que o projeto seja
efetivamente desenvolvido (Ver Ata em anexo), sendo que os técnicos do IBAMA deverão se
reunir e posicionar a Diretoria de Licenciamento frente às questões reivindicadas.

Atenciosamente,

Adriana Lemes Gonçalves
Antropóloga / IBAMA Sede / Licenciamento.

EleniceZucuni Franco

Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.

Engenheiro cwiL/JBAwlÁSede / Licenciamento.

v^—} ,u.

Io Ramalho
Engenheiro de Pesca / IBAMA Sede / Licenciamento.

Isabela Pereira Cardoso

Analista Ambiental / IBAMA Sede / Licenciamento.

Rogério Carvalho
Zootecnista / IBAMA Sede / Licenciamento.
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REGISTRO FOTOGRÁFICO

Reuniões com as categorias de pescadores e lavadeiras do município de Sa
Divisa/MG (25 a 28 de julho de 2006)

Foío 1: Reunião com a categoria de lavadeiras.
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Foto 3: Reunião com a categoria de lavadeiras <À frente, Mariiene
Carvalho, presidente do GADDH.
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Foto 5: Vista interna da lavanderia construída.

Foto 2: Reunião com a categoria de lavadeiras (Técnicas do IBAMA).
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Foto 4: Lavanderia construída pela UHE Itapebi. Encontra-se
abandonada.
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Reuniões com as categorias de pescadores e lavadeiras do município de Sa
Divisa/MG (25 a 28 de julho de 2006)

Foto 10: Próximo ao local onde atualmente são lavadas roupas.
Foto 9: Local de captação de água para abastecimento do município de

Salto da Divisa/MG.
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Foto 11; Local onde atualmente são lavadas roupas.
Foto 12: Local onde atualmente são lavadas roupas.
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Foto 13: Local onde atualmente são lavadas roupas.
Foto 14: Já ao escurecer, vista do local próximo onde existem duas

residências de lavadeiras, localidade Portão.
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Foto 15: Reunião com a categoria de pescadores.
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Foto 17:: Reunião com a categoria de pescadores.
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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

instituto brasileiro oo Meio Ambtente e aos Kecursos Naturais Kenovaveis - ibama

ATA DE REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO TANQUE-

Ktut paka us 42 (quarenta e dois) Hbsuauukls Ub sal i u üa

DIVISA ATINGIDOS PELA USINA HIDRELÉTRICA DE ITAPEBI

LOÒAL: HOTEL PORTONAPOLIS - EUNAPOLIS / BA

DATA: 27/07/2006

HORÁRIO: 14:00 hs

Aos 27 {vinte e sete) dias do mês de julho do ano de 2006 (dois mil e seis), às 14:00h

(quatorze horas) reuniram-se no Auditório do Hotel Portonápolis, na cidade de Eunápolis,

Bahia, a equipe técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis - IBAMA, representantes e consultores da Itapebi Geração de Energia S/A,

pescadores de Salto da Divisa, representantes do GADDH, autoridades municipais de Salto

da Divisa e demais relacionados na LISTA DE PRESENÇA anexa, com vistas à

apresentação do projeto Tanque-rede proposto pela Itapebi para os 42 (quarenta e dois)

pescadores de Salto da Divisa atingidos pela Usina Hidrelétrica de Itapebi como forma de

equacionar o problema da pesca no reservatório. A reunião foi aberta pelo representante do

IBAMA, Rideci Farias, que deu as boas vindas para todos, e traçou um histórico da situação

relacionada à atividade de pesca no reservatório de Itapebi, informando que o IBAMA e

demais presentes estão se reunindo para a apresentação do projeto tanque-rede proposto

pela UHE Itapebi como forma de mitigar os impactos causados aos 42 (quarenta e dois)

pescadores atingidos pela implantação da Usina. Informa que a reunião deverá ser realizada

nos seguintes moldes: vinte minutos para apresentação do projeto por parte do

representante da UHE Itapebi; vinte minutos para abordagem técnica por parte do consultor

contratado pela Itapebi para o detalhamento do projeto; quinze minutos de intervalo e

inscrição para questionamentos. Posteriormente seguirão os questionamentos dos

presentes. A palavra foi passada para o representante da UHE Itapebi, Afranio Gavião, que

fez uma abordagem sobre a proposta da empresa, detalhando as diretrizes gerais da

mesma. Posteriormente a palavra foi passada para o consultor Geraldo Aquino, que será

responsável pelo detalhamento executivo do projeto proposto pela empresa. Geraldo fez

uma abordagem detalhada das técnicas de manejo adotadas em sistemas de tanque-rede

nos moldes do projeto proposto pela Itapebi, demonstrando através de fotografias e vídeos

as implicações desta atividade, destacando com ênfase a necessidade de dedicação e
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responsabilidade por parte dos piscicultores, informando também que estão previstos

diversos treinamentos para a categoria, inclusive relacionados à gestão administrativa do

negócio. Foi então aberta a lista de inscrições para os questionamentos e iniciado o

intervalo. Após o intervalo foi dado inicio aos questionamentos. O mediador do IBAMA,

Rideci Farias, convoca o representante da UHE Itapebi, Afranio Gavião, e o Consultor

Geraldo Aquino para compor a mesa juntamente com os demais membros do IBAMA e faz a

abertura para os questionamentos. O Jorge Alexandre informa que a categoria preparou

uma lista de questionamentos que foi passado para o mediador. O mediador inicia a leitura

dos questionamentos: 1) Assistência técnica, se a empresa vai oferecer assistência técnica

para o desenvolvimento do projeto e por quanto tempo. Afranio informa que a empresa dará

dois anos de assistência técnica, conforme já relatado. 2) Na parte financeira, se a empresa

vai dar suporte financeiro aos piscicultores até que ponto. Afranio informa que durante o

primeiro ano todos os custos do projeto serão suportados pela empresa. Ademir Ribeiro

questiona o empreendedor quanto ao valor do salário que cada pescador terá. Afranio

informa que a empresa deverá garantir dentro do projeto uma remuneração de, no mínimo,

o que a categoria recebe hoje como indenização. Ademir questiona que o valor que recebe

hoje é de pouco mais de um salário mínimo e que eles são profissionais, que merecem

receber um pouco mais. Afranio afirma que o projeto deverá assegurar uma produtividade

de peixes, pelo menos, três vezes maior que a atual, e que a proposta assegura a

manutenção da renda atual durante a fase de implantação do projeto, sendo que após a

total transferência para a categoria, a renda deverá ser superior, pois o projeto se tornará

auto-sustentável. Ademir Ribeiro passa a questão para o IBAMA e pede que o Instituto re

avalie esta questão. Rideci informa que o IBAMA está avaliando a questão e que deverá se

posicionar oportunamente. Adriana complementa informando que, independentemente da

revisão do valor requerido pela categoria, o que será assegurada é a renda atual. Adriana

ressalta que a remuneração deverá ser proporcional à dedicação de cada um. Jorge

Alexandre afirma que a reinvidicação da categoria é justa. 3) Queremos que a empresa

coloque o nosso peixe no mercado. Afranio informa que isso será feito, pois, conforme

Geraldo abordou, serão realizados treinamentos relativos à comercialização do produto.

Informa que a empresa vai tentar contatar os compradores. 4) Se o projeto não der certo, o

que será feito com os pescadores. Rideci informa que deve-se partir do princípio que o

projeto irá dar certo, para tanto, dependerá do empenho de cada um. Para avaliar se todos

estão cumprindo seu papel, o IBAMA fará um acompanhamento regular do projeto, e caso

não dê certo, terá plena capacidade de identificar de quem ^f\a responsabilidade. O técnico
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Rogério informa que o IBAMA realizará um acompanhamento técnico para avaliar o

andamento das primeiras fases de implantação do projeto. Jorge informa que existem outros

problemas que precisam ser avaliados. Ângelo afirma que todas as questões precisam ser

postas. Jorge informa que posteriormente colocará outras questões. O pescador Vilson

coloca que concorda com o que o Sr. Jorge falou, mas que ele não acredita que a empresa

faça o que está prometendo. A Isabela informa que o IBAMA dispõe dos mecanismos para

cobrar o cumprimento das ações propostas pela empresa. Ângelo coloca que para que o

processo dê certo é necessário que haja confiança no Instituto. Valmir Pereira dos Santos

questiona o professor Geraldo por que ele apresentou vários exemplos que deu certo na

Bahia, e que e!e conhece lugares que não deu certo. Geraldo coloca que a maioria dos

projetos que ele fez foi na Bahia e que tem conhecimento de vários projetos que não deram

certo. Rogério pede para que ele exemplifique quais as causas que levam ao fracasso de

um projeto. Geraldo coloca que aspectos relacionados à qualidade da água, ao

acompanhamento, e até mesmo fatores naturais poderão interferir no sucesso do projeto.

Valmir coloca o exemplo do Cacual, no Mato Grosso, que não deu certo e que neste local os

tanques estão abandonados. Rideci intervém e pede que possamos discorrer somente

sobre as questões passadas pelo Jorge. O prefeito de Salto da Divisa, José Eduardo,

questiona Afranio quanto ao número de tanques que serão implantados. Afranio afirma que

o que será assegurada é uma produtividade mínima de três vezes à atual, e que o número

de tanques dependerá do tamanho, densidade, entre outros fatores, o que será detalhado

no projeto executivo. O prefeito questiona ao Geraldo Aquino quanto ao preço da tilápia.

Geraldo informa que varia de R$2,30 a R$3,O/kg e que o filé varia entre R$6,0 e R$6,30/kg.

Ademir coloca que para instalar os tanques serão necessário biólogos e engenheiros de

pesca e que ele está preocupado quanto à qualidade da água. 4) A categoria reinvidica a

implantação da Estação de Piscicultura ou Alevinagem para o povoamento do lago. Rideci

informa que o IBAMA está avaliando esta questão e que a mesma não está associada ao

projeto. Jorge coloca que a alevinagem seria intrínseca ao projeto. O técnico da EMATER,

Luciano Aguilar, coloca que desde a implantação da hidrelétrica não houve povoamento do

lago e sugere que a empresa implante uma estação de alevinagem para repovoar o lago e

atender aos pescadores. A mesma produziria espécies nativas e tilápia. Ademir coloca que

a empresa prometeu a Estação de Piscicultura, isabela coloca que a equipe do IBAMA já

avaliou a situação e que na fase inicial não foi aprovada a estação, mas que o tema está

sendo reavaliado. Ademir coloca que o lago está muito sujo e que a empresa fez uma

primeira etapa de limpeza e que deveria refazê-la. Rideci piede que os participantes se
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atenham ao projeto. 6) A Associação deseja uma fase experimental quanto à produção do

pintado em cativeiro. O técnico Ângelo informa que não há problema nenhum em alterar o

tipo de espécie, mas que a sugestão da tilápia é que a espécie é a mais adequada. Informa

também que robalo e tainha são de manejo difícil e que a produção destas espécies em

tanque-rede ainda não estão devidamente estabelecidas. Geraldo coloca que a tilápia foi

selecionada devido às facilidades de manejo, e que pode-se testar outras espécies, mas a

nível experimental, pois há dificuldades de se obter alevinos. Isabela informa que, em se

tratando de espécies exóticas, faz-se necessário um manejo mais seguro. Um exemplo seria

o pintado, pois a espécie é agressiva e pode gerar impactos. 7) Como vai ficar os esgotos

que caem no lago sem tratamento, inclusive os hospitalares. Se não vai afetar a qualidade

do peixe para o mercado. Afranio coloca que a mais de sete anos a empresa vem fazendo o

monitoramento da qualidade da água e que a mesma continua com as mesmas condições

de antes e que aspectos de qualidade da água serão avaliados. O prefeito afirma que a

COPASA fez avaliações que indicam uma piora na qualidade da água. Jorge coloca que a

categoria está preocupada com o futuro, que as bombas do sistema implantado na cidade

estão desligadas e que o esgoto cai no lago e que outra preocupação é o assoreamento.

Geraldo pondera que é preciso identificar um local adequado e longe de esgotos. Afirma que

esta identificação será feita em conjunto com a categoria e que sua equipe é de uma

Fundação Ecológica e que se não houver parâmetros de qualidade que viabilizem o projeto

ele apontará a inviabilidade do mesmo. Jorge coloca que o assoreamento vai inviabilizar o

projeto a longo prazo. Geraldo afirma que o tanque-rede tem a facilidade de relocação e que

deverá ser selecionado um local que atenda ao projeto no longo-prazo. Jorge diz que é fácil

resolver o problema, basta tratar o esgoto, pois ele quer boas condições. Damião Alves

coloca que a preocupação dele é que, quem compra o produto pode exigir que se tenha

água de boa qualidade onde se produz o peixe. Geraldo informa que conhece alguns

compradores que fazem análise da água antes da aquisição. 8) Queremos que o IBAMA

exija da Nacional de Grafite um laudo técnico que nos dê garantias de que não está caindo

resíduos poluentes dentro do rio. Jorge coloca que esteve na Grafite e que eles fizeram uma

barragem e que eles viram grafite flutuando na água sem qualquer coleta e que o pinho

também cai na água. Isabela afirma que qualquer empresa que contamine o ambiente deve

responder e que o IBAMA vai tentar entrar em contato com a FEAM, que é o órgão

licenciador de Minas Gerais, solicitando laudos relativos à Grafite. 9) Coloração da água, se

não vai afetar os peixes no tanque, se eles dão garantia sobre isso. Geraldo coloca que será

selecionado o local mais propicio e que a tilápia é uma espécie/esistente. Jorge pontua que
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o rio fica cerca de seis meses com a água turva. Ângelo diz que cada espécie consegue

sobreviver a determinados aspectos de qualidade de água e que deverão ser considerados

aspectos técnicos na seleção do local, de forma a que se possa escolher locais cujos níveis

de material em suspensão estejam dentro dos limites suportados pela Tilápia. Adilson de

Jesus Santos questiona quanto à temperatura da água. Geraldo diz que a Tilápia suporta

certa variação de temperatura e que para a escolha do local deverá ser considerada a

temperatura. 10) Com relação aos 21 (vinte e um) barcos que é de direito dos pescadores,

como fica. Ademir esclarece que hoje ele fica 15 (quinze) dias parado, pois ele e seu

parceiro ajustaram que cada um fica quinze dias com o barco. O que querem é um barco

para cada pescador. Rideci informa que eles já avaliaram esta questão e já submeteu à

diretoria do IBAMA, e que é preciso focar as discussões no projeto de tanque-rede. Ademir

afirma que exige mais um barco e que não abre mão disso. Mariiene, presidente do

GADDH, questiona quais as garantias de que este projeto é exclusivamente para os 42

(quarenta e dois) pescadores e questiona o Geraldo se ele poderia apresentar para o grupo

exemplos de projetos feitos com associações. Afranio coloca que tudo que for negociado

será formalizado via TAC, envolvendo os 42 (quarenta e dois) pescadores, IBAMA,

Prefeitura, GADDH e Ministério Público. Geraldo coloca alguns exemplos de projetos feitos

com comunidades de pescadores, a exemplo do Iguape. Ademir diz que os pescadores só

aceitam o projeto com a disponibilização de mais 21 (vinte e um) barcos para todos os

pescadores. 11) E a bomba que joga a água dos esgotos para a lagoa de estabilização, ela

não funciona adequadamente, e a água que retorna para o lago não tem tratamento

nenhum. Rideci informa que o IBAMA recebeu um ofício da Prefeitura e já acionou a

empresa para dar apoio à prefeitura na recuperação. Afranio coloca que a empresa já

adotou as providências para recuperar o sistema e que foram adquiridas as peças

necessárias à recuperação da bomba que está com defeito, e que o sistema funciona com

uma única bomba e que a segunda bomba é sobressalente, que mesmo estando uma com

defeito, o sistema funciona normalmente. Informa que na próxima segunda-feira uma equipe

da Itapebi deverá se deslocar ao município para a instalação da unidade que está com

defeito. Os pescadores colocam preocupação com o esgoto. Geraldo coloca que os

mesmos tem razão e precisamos acompanhar a situação de perto, pois o lançamento

indevido de efluente pode comprometer o projeto. O Luciano da EMATER sugere que se

estabeleça um prazo para atender às questões postas. O Rideci coloca que as questões do

barco e esgoto devem estar respondidas em cerca de 30 (trinta) dias, de acordo com

deliberação da Diretoria. 12) Até quando o projeto vai estar em funcionamento. Afranio já
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respondeu esta questão anteriormente e re-afirma que sua expectativa é de cerca de um

ano. O pescador Valmir questiona quando irá começar o projeto. Afranio coloca que uma

vez aprovado o projeto pelos pescadores, em sessenta dias, conclui o detalhamento do

projeto executivo para protocolo na SEAP/PR, e que o prazo para aprovação nas diversas

instâncias é de cerca de um ano. Ademir questiona Afranio quanto à quantidade de tanques

que serão disponibilizados pelo projeto. Afranio ínfotma que esta questão já foi esclarecida

anteriormente e que o número de tanques depende do tamanho e que a determinação do

número de tanques será feita pelo Geraldo juntamente com os pescadores considerando

uma produção de, pelo menos, três vezes maior que a referência atual. Isabela informa que

o IBAMA irá exigir do empreendedor produção que assegure a mesma renda que os

pescadores tinham antes, e que o número de tanques será baseado nestes parâmetros.

Ângelo coloca que o princípio básico é que o projeto proposto peta Itapebi possa garantir, no

mínimo, a mesma renda que a categoria dispõe. Afirma que o IBAMA irá avaliar o projeto,

pois o mesmo deverá assegurar o atendimento a este princípio. O Luciano da EMATER

esclarece que o lago tem um potencial muito grande. Sugere que o processo seja

participativo. Informa que a EMATER, juntamente com a Prefeitura, RURALMINAS e o

Ministério da Integração Nacional, estarão instalando na próxima semana cem tanques-rede

no lago e espera que este seja o marco inicial para o sucesso da categoria. Rideci questiona

ao Geraldo se ele tem uma noção de quantos tanques atenderiam a categoria. Geraldo diz

que pode dar uma idéia, exemplifica que, se a empresa deverá assegurar no mínimo a

renda que o pessoal tem hoje, e que a quantificação deverá ser feita em conjunto com os

pescadores, que ele trabalha com uma margem de segurança, que deverá dimensionar um

numero que atenda ao requisito mínimo com folga. 13) Por ser uma quantidade elevada de

pescado queremos apoio para fundar uma Cooperativa e escritório, câmara fria, fábrica de

gelo, filetagem, embalagem e curtume do couro da tilápia. Afranio afirma que o projeto prevê

para a segunda etapa uma unidade de beneficiamento, e que a sua concretização

dependerá do sucesso do projeto na fase inicial. Isabela coloca que este projeto terá um

cronograma, com prazos para cada etapa. Afranio coloca que faz-se necessária a

constituição de uma nova entidade para os 42 (quarenta e dois) pescadores. 14) O prédio

da associação de pescadores encontra-se em condições de reforma. Jorge esclarece que o

prédio (centro de pescadores) fica fechado e que precisa de uma reforma. Afranio afirma

que o projeto que será detalhado pelo Geraldo deverá contemplar a adequação do centro de

pescadores para a nova situação que os pescadores estarão sujeitos com a implantação do

projeto. O pescador Valmir diz que tem uma dúvida sobre o ííem 13, questiona comoficará o
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transporte do pescado. Afranio coloca que o projeto irá prever o transporte do loca! de

produção para a área de armazenamento e que, em geral, as empresas que adquirem o

pescado vêm buscá-lo. Afirma que os pescadores serão treinados para comercialização. O

Jorge coloca que a categoria ficou encantada com o projeto do Guaxe, que foi visitado, e

que gostaria de visitar um outro projeto, para ter outros critérios de comparação. Luciano

reintera que seria interessante visitar projetos em áreas similares e coloca que tem um

projeto em Janaúba, Minas Gerais, que seria interessante para a visitação. Afranio coloca

que o projeto prevê a realização de visitas em outras áreas. O Rideci abre a outras

questões. Damião pergunta a Geraldo que diversas vezes já pegou peixes com parasitas e

questiona se isso pode afetar o projeto. Geraldo responde que sim, mas diz que deve avaliar

quais os parasitas que existem na área e se estes afetam a tilápia, e que, se necessário,

deve-se adotar as medidas de controle necessárias. O pescador Flávio França diz que se o

IBAMA e a Itapebi assinar um documento assegurando que, se houver algum problema, os

mesmos irão assumir a responsabilidade, que eles aceitam o projeto. Rideci afirma que,

conforme já foi dito, o IBAMA irá acompanhar o processo e que os responsáveis serão

identificados. Jorge coloca que, o que depender da categoria, o projeto terá sucesso. Jorge

reclama da demora no processo e pede maior agilidade ao IBAMA. O Rideci passa a

palavra para o Prefeito que pediu para falar ao final da reunião. O Prefeito agradece aos

pescadores pela inclusão na pauta de aspectos relacionados ao município. Coloca que

conhecia bem o rio antes da hidrelétrica e que o mesmo era um cânion. Afirma que está

impressionado por que o local das cachoeiras, que era um dos pontos mais profundos do

rio, tem hoje pouco mais de cinco metros de profundidade. Diz que os problemas sociais do

município se agravaram e que a Hidrelétrica contribuiu para a ampliação desta problemática.

Diz que antigamente tinha pedra e areia de graça e que hoje não dispõe mais disso. Quanto

ao esgotamento sanitário, coloca que o município tem preocupação com o tema. Afirma que

Salto da Divisa foi a única cidade que sofreu impacto ambiental por conta da implantação da

hidrelétrica, e que graças à força da oposição, as casas foram feitas num padrão tão bom.

Lembra que na reunião feita em Brasília fez uma série de reinvidicações e informa que já

cientificou a Ministra de Meio Ambiente quanto à necessidade da total canalização do Lava-

pés. Diz que a empresa deixou um problema sério para a municipalidade e que o sistema de

esgoto não funciona a contento, que tem vazamentos. Pede que a equipe do IBAMA avalie

as questões relacionadas ao município. Coloca que R$6 milhões serão destinados à Mata

Escura, e que, a comunidade local, não quer a criação da unidade, e pergunta por que não

se reverte este recurso para obras no município de Saltada Divisa. Diz que os "royalts"
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recebidos pelo município são muito poucos e pede que o IBAMA olhe para o município.

Rideci coloca que a questão dos recursos destinados a Mata Escura é prerrogativa legal e

que este assunto é tratado por outra diretoria do IBAMA. Após os questionamentos, o

mediador do IBAMA, considerando todos os procedimentos adotados durante o processo, a

apresentação e os questionamentos desta reunião, perguntou aos pescadores presentes o

que seria necessário para que os 42 (quarenta e dois) pescadores se pronunciassem quanto

à adesão ou não ao projeto proposto pela UHE Itapebi. Em comum acordo, foram dados

quinze minutos para os pescadores avaliarem a questão posta. Os membros do IBAMA,

representantes da Itapebi e consultores retiraram-se da sala para que os pescadores

discutissem o tema. Após a discussão, a decisão dos pescadores foi de que aceitam aderir

ao projeto de tanque-rede proposto, desde que atendidas as reinvidicações apresentadas na

pauta elaborada pela categoria, constando de quatorze itens, a qual vai anexada a esta

ATA, e colocam as seguintes exigências adicionais: i) quinhentos tanques de 2,0x2,0x1,5 m;

ii) que seja assegurada uma remuneração de dois salários mínimos mensais para cada

pescador durante a etapa de implantação do projeto de tanque-rede proposto pela empresa;

iii) rever o retroativo dos R$18.100,00 (dezoito mil e cem reais), relativo ao desvio do rio,

considerando que à época foi pago pela empresa indenização de R$6.500,00 (seis mil e

quinhentos reais) para cada pescador. A equipe técnica do IBAMA informa que os

requerimentos (pauta da reunião apresentada e exigências adicionais) dos 42 (quarenta e

dois) pescadores foram colhidos e que levará tais solicitações para apreciação da Diretoria

de Licenciamento Ambiental do instituto. A categoria, através de Jorge Alexandre, coloca

que anseia que as respostas às solicitações sejam dadas o mais breve possível. Não tendo

mais assunto a tratar sobre o objeto da reunião, a mesma foi dada por encerrada conforme

ATA sucinta assinada por mim, Adriana Lemes Gonçalves, secretária, demais

representantes do IBAMA, da Itapebi, representantes^3asociedade^ivil organizada, poder

público e os pescadores.
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FAUTA da reunião que acontecerá com o
IBAMA DIA 27/07/06

1 - Assistência técnica, se a empresa vai oferecer
desenvolvimento do projeto e porquanto tempo?
2 - Na parte financeira, se a empresa vai dar suporte financeiro os pescadores, até que
ponto?

,3 - Queremos que a empresa coloque o nosso peixe no mercado.
4- Se o projeto não dê certo, o que será feito para os pescadores?
p - AAssociação reivindica a estação piscicultura, ©u fcAjeu i^h\ow_ .
J5 -AAssociação deseja ter uma fase experimental do pintado em cativeiro
7 - Como vai ficar os esgotos que caem no lago sem tratamento, inclusive esgotos
hospitalares? Se não vai afetar a qualidade do peixe para mercado.

Queremos que oIBAMA exija da Grafite um laudo técnico que nos dê garantia de queV
não está caindo resíduos poluentes dentro do rio.
/ - Coloração da água, se não vai afetar opeixe nos tanques, se eles dão garantia sobre
isso.

0- Com relação aos 21 barcos que éde direito dos pescadores, como fica?
>í -Eabomba que joga aégua dos esgotos para alagoa de estabilização, ela não funciona
adequadamente, e a água que retorna para o lago não tem tratamento nenhum.
}%j- Até quando oprojeto vai estar em funcionamento?
\aô - Por ser uma quantidade elevada de pescado, queremos apoio para fundar uma
Cooperativa eescritório, câmara fria, fábrica de gelo, filetagem, embalagem ecurtume do
couro da tilápia.

)4 - Oprédio da Associação dos Pescadores se encontra em condições de reforma.

A

Jorge Alexandre
Presidente da Associação dos Pescadores

de Salto da Divisa/MG

assistência técnica para o

Salto da Divisa, 27/07/06
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Grupo Neoenergia

FICHA DE INSPEÇÃO - VILA UNIÃO

Técnicos Participantes: Data: / /06

ENDEREÇO DO IMÓVEL INSPECIONADO

Rua:

Proprietário:

RECLAMAÇÕES PASSADAS PELA COMUNIDADE EM 06/07/2006

RECLAMAÇÕES E PROBLEMAS IDENTIFICADOS DURANTE A INSPEÇÃO
<A

•^isA'
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w

LISTA DE PRESENÇA

APRESENTAÇÃO DO PROJETO TANQUE-REDE PARA OS 42 (quarenta e
dois) H*t_CAUUK_ DE ãÃLTÜ DA Li1VIS A ATINGIDOS PtLÃ ÜSliNA

HIDRELÉTRICA DE ITAPEBI

LOCAL: HOTEL PORTONAPOLIS - EUNAPOLIS / BA
DATA: _7/"07/20üb
HORÁRIO: 14:00 hs

Ademar Leôncio dos Santos PESCADOR

Af/f/MA* AsT^A^ ,£/,_•> ^ r
i^íT^n^^ ÂOÍ - "<^d16. Ademir Ribeiro de Souza PESCADOR

17. Adilson de Jesus Santos

18. Aguimar Francisco de Oliveira

19. Aldo Pereira de Souza

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

[•^9í^Aya^\^/^a^Oai^ ^ cX^jUAa)
TotddZdnfàs 7^'J^ ^c^AAa^

20. Altailíon do Nascimento Lima PESCADOR
4 AfdAfA.udjAlA? (de^pAi^^sAi'lAVHja

21. Ariomar Pereira Tavares PESCADOR

22. Carlindo Rodrigues Paranhos PESCADOR

23. Carlito Lunguinho de Souza
làftA?t£iAfA-&? j/P^AIA^^aAm,',

PESCADOR -»

24, Cezário Cardoso Silva Neto PESCADOR
\^A

25. Damião Alves dos Santos
•a^TAjÇ-

PESCADOR

26. Edgar Bonifácio dos Santos
___

PESCADOR
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NOME

27. Flávio França de Souza

28. Florisvaldo Soares Costa

29. Francisco Alves dos Santos

30. Giidázio Pereira da Silva

31. Heraído Alves dos Santos

32. João Alves da Silva

34. Jorge Alexandre dos Santos

35. José Alves Pereira

36. José Dias dos Santos

37. José Irã Barreira

38. José Rodrigues Soares

39. José Santos

40. José Wilson A. dos Santos

41. Juarez Lunguinho de Souza

42. Juvenal P. do Nascimento

43. Mardem Nunes Moraes

44. Mário Nunes Moraes

45. Milton Alves de Souza

45. Osvaldo Alves de Souza

47. Antônio Calisto de Jesus

48. Pedro Viana

49. Maurício de Jesus

50. Rubens Ribeiro de Souza

51. Sebastião Pinheiro de Moura

ENTIDADE ASSINATURA

PESCADOR 7a=lA,(-j
A?-

___• ApS^a<A s-
PESCADOR -t=.

PESCADOR

A?
,d7d^ ^ir*é

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR ^JJUlft 3 A \-UwJ%\j{^

PESCADOR
A'

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

PESCADOR

•^ 7dQ,,*%SA^Ai? %,-^aa^
•±ASC dxà~jS>M.ni2A'r2A
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'77_Ar>JZf?i/«<j^..l4/i,
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52. Valdlvio Nino da Silva PESCADOR
_

53. Vaimir Pereira dos Santos PESCADOR

54. Vicente Gonçalves de Souza PESCADOR

55. Wilson Araújo Souza PESCADOR

sz.^ãA eôuyifíüo PEmrv PA£P£íto
57-,/V-lv^oV^lc^^^. %€C A d'

58:7a^^A AAte^A' AAA<yA/A Ao.ir

59y\(\\,-...^^ ÍAÁl. [fl.w*&o ?7t>XAf .ClMW
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62.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

NOME
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PROTOCOLO

DILIQ/IBAMA

Grupo Neoenergia N • 1-988
DATA :Jj_/o__/06
RECEBIDO:

Salvador, 10 de fevereiro de 2006 ^^=<c_5&-
ITP-IBA-011/06

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA
COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

At. Dr. André Luiz Fonseca Naime

Coordenador

Assunto: Projeto de Tanque-Rede

Senhor Coordenador:

Encaminhamos, em anexo, a versão revisada do Projeto de Tanque-Rede proposto
para equacionar o problema da pesca no reservatório da Usina Hidrelétrica de
Itapebi, particularmente no que tange aos pescadores de Salto da Divisa.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

Carlos MüTás"

Diretor Presidente

Av Edgar Santas, 300- Narandiba CEP 41.136.900 Salvador - Baliia S (071)3370-5367 Fax (07)) 3370-5-Í24
CNPJ -02 397.030/0001 -96 m
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INFORMAÇÃO TÉCNICA 015/2006

Assunto: Qualidade e balneabilidade da água no trecho urbano do reservatório da UHE Itapebi.

Processo: IBAMA 02001.000333/97-04.

Data: 31/07/2006. .

I

A Usina Hidrelétrica Itapebi (UHE Itapebi) instalada no médio rio Jequitinhonha, divisa dos
Estados da Bahia e Minas Gerais, possui 450 MW de potência instalada, com três turbinas de
150 MW. O reservatório apresenta nível máximo de operação até a cota 110,0 m, operando a fio
d'água; e volume de acumulação total de 1634 hm3, com área aproximada de 65 km2.

Os municípios atingidos pela implantação do empreendimento são Itapebi/BA, Itagimirim/BA,
Itarantim/BA e Salto da Divisa/MG. Dos quatro municípios, apenas Salto da Divisa/MG foi
atingido em trecho urbano pela elevação da cota de enchimento para a formação do
reservatório.

As atividades desenvolvidas no rio Jequitinhonha pela comunidade de Salto Divisa/MG eram
a pesca; a recreação de contato primário (nado e mergulho); e a lavagem de roupas
estabelecida por costumes tradicionais de grupos de lavadeiras do município. Todas as
atividades citadas estão previstas nos tipos de uso da água, conforme Resolução CONAMA
357/05, de acordo com o enquadramento do rio Jequitinhonha que é classe II.

Com a formação do reservatório, houve a transformação do regime hídrico, que passou de
lótico para um ambiente lêntico. No entanto, cabe observar que o novo cenário deve manter o
enquadramento do corpo hídrico como sendo de classe II e, conseqüentemente, atender aos
tipos de uso da água.

Assim, estabelecido o reservatório, é importante analisar a qualidade da água e verificar se a
mesma atende a destinação prevista para as atividades já praticadas anteriormente (pesca,
lavagem de roupa, recreação de contato primário) no rio Jequitinhonha.

Visando estabelecer controle da qualidade de água foi apresentado no PBA e executado o
"Programa de Monitoramento Limnológico e da Qualidade da Água", que consiste em três
etapas: realização da campanha de amostragem, emissão do relatório parcial e emissão de
relatório consolidado; os quais acontecem respectivamente em abril, maio e junho dos anos
posteriores ao enchimento do reservatório.

A análise desses relatórios de qualidade de água apresentados pela empresa, dentro do
trecho em estudo, demonstrou que algumas estações de coleta registraram violações tanto para
coliformes fecais quanto para coliformes totais. Dessa forma, estas áreas devem ser tratadas
como setores de maior criticidade. E no tocante a coliformes fecais, as maiores variações foram
obtidas em área de influência da cidade de Saito da Divisa. Também nas imediações de Salto
da Divisa, os valores de Cádmio estiveram, em abril/2004, mais elevados e acima dos
estabelecidos para os rios Ciasse II, apesar de não haver identificação de atividades
desenvolvidas na cidade que possam justificar aportes de Cd ao ambiente aquático, sendo
portanto necessário identificar e caracterizar possíveis fontes poluidoras à montante do
município.

Verifica-se também nos relatórios de qualidade da água que, em paralelo à diluição de
concentração de coliformes, houve aumento na área de maior criticidade, fato esse que pode
ser explicado peia hipótese de que o aumento na pluviosidade, que atua como importante fator
ecológico na definição da concentração final de coliformes. Assim, aumentos na pluviosidade
promovem a diluição de efluentes, mas ampliam o conjunto de áreas sob o efeito do lançamento
de esgotos domésticos.

G.\DILIOJJ3INOTAS(FLONft DOC
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Dessa forma, considerando a Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro de 2ütiÜA$ê
dispõe sobre a balneabilidade; considerando também que a saúde e o bem-estar humano
podem ser afetados pelas condições de balneabilidade; e considerando ainda a necessidade de
avaliar a evolução da qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos para a
balneabilidade de forma a assegurar as condições necessárias à recreação de contato primário;
este Instituto recomenda que seja ampliado o número de pontos de coleta nas áreas de maior
criticidade identificadas nos relatórios de qualidade da água apresentados pela empresa, com a
finalidade de averiguar as condições de balneabilidade e de manutenção das atividades
exercidas pelas comunidades diretamente atingidas pelo empreendimento.

Deverão ser estabelecidos pontos de coleta visando analisar os mesmos parâmetros
estabelecidos para as campanhas realizadas nos demais pontos de coletas existentes, levando
ainda em consideração os aspectos:

• recreação de contato primário: quando existir o contato direto do usuário com os corpos
de água como, por exemplo, as atividades de natação, lavagem de roupas e mergulho.

• Caso sejam utilizados mais de um indicador microbiológico, as águas terão as suas
condições avaliadas de acordo com o critério mais restritivo.

• Os resultados dos exames poderão, também, abranger períodos curtos de cinco
semanas, desde que cada um desses períodos seja especificado e tenham sido colhidas
e examinadas, pelo menos, cinco amostras durante o tempo mencionado, com intervalo
mínimo de 24 horas entre as amostragens.

A partir da análise dos resultados, caso seja identificado que a qualidade da água poderá
comprometer a saúde da comunidade de Salto da Divisa/MG e as atividades ali desenvolvidas
de acordo com o enquadramento estabelecido para o corpo hídrico (classe II), deverá ser criado
"Programa de Gestão de Resídos e Emissão de Efluentes na Área de Balneabilidade de Salto
da Divisa/MG". Tal programa terá como objetivo identificar as fontes poluidoras, informar a
população quanto à qualidade da água para o uso e estabelecer ações mitigadoras quando
couber, de acordo com orientações do IBAMA.

G :\OLLIQ_Ü3/NOTA5/FLONA. DOC

Isabela Pereira Cardoso

Analista Ambiental
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itapebi
Grupo Neoenergia DATA: J__/jj__/°6

RECEBIDO:J&-

Salvador, 01 de Agosto de 2006
ITP-IBA-025/06

PROTOCOLO

DILIC/T-BãMA

N°: 8.904

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS »__M

l Fls.: lêft
DIRETORIA DE LICENCIAMENTO EQUALIDADE AMBIENTAL jPrac,:íJ^fa I
At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior C_5___

Diretor

Assunto: 18° Relatório de Cumprimento do TAC

Senhor Diretor,

Em atendimento ao item 7.4 do TAC - Termo de Ajustamento de Conduta,

firmado entre a Itapebi Geração de Energia S/A e o Ministério Público do Estado de

Minas Gerais, com anuência deste Instituto e do GADDH - Grupo de Apoio e

Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa/MG, encaminhamos através desta

o décimo oitavo relatório de cumprimento das obrigações da Itapebi.

Sem mais para o momento,

(^ Atencic

Av. Edgar Sanlos, 300- Narandiba CEP 41.136 900 Salvador- Bahia _ (071) 3370-5367 Fax (071)3370-5424
CNPJ -02.397 080/0001 -96
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Grupo Neoenergia

Salvador, 22 de Agosto de 2006
ITP-IBA-028/06

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto; Vídeo - Apresentação do Projeto Tanque-Rede

Senhor Diretor,

Dando continuidade às ações para a implantação do Projeto de Tanques-rede

proposto pela Itapebi, encaminhamos em anexo DVD's com as gravações da

apresentação realizada em 27 de Julho de 2006 para os pescadores do município

de Salto da Divisa, Minas Gerais.

Sem mais para o momento,
PROTOCOLO,

DILIC/IBAMA

Snc/osamente. ' n °:: 9.8 91 ••
/ >, DATAAg ÜK /06
jCCLt^' ' ) :- RECEBO:_

Diretor Presidente
V

fiCDOJA

Anexos: Projeto Tanque-rede: apresentação aos pescadores de Salto da Divisa ~ Vídeo 1
Projeto Tanque-rede: apresentação aos pescadores de Salto da Divisa~ Vídeo 2

•r7" 1: '•)•.! '-;'.-• lí.
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Ministério do Meio Ambiente - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DOMEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -JE

GERENCIA EXECUTIVA DE EUNAPOLIS - IBAMAiBA Rs.:_
FONE: (73) 281-1652 FONE/FAX: (73) 281-1526 | PrQC.jM£_{_

MMA DIVISÃO MULT. DE ADM. E FINANÇAS - DIMAF
i Rubr/:

Memo. n°.^T<i/2006

Da: GEREX II EUNAPOLIS - BA
Ao; Dr. Luiz Felipe Kunz
MD: DILIQ - BRASÍLIA - DF

Senhor Diretor,

Eun,

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 9.004 -

DATA: M /QS /06
RECEBIDO:i

A Gerência Executiva de Eunápolis-BA, teve seu processu ue leesiruiuração

iniciado em dezembro de 2002. Na época, o funcionamento era precário e a Gerex

se localizava em quatro pequenas salas cedidas pela CEPLAC.

Hoje, a Gerência Executiva de Eunápolis-BA, atende cerca de 63 municípios

cuja demanda supera, e muito, nossa capacidade de atendimento. Deste modo,

todos os procedimentos que tomarmos no sentido de agilizarmos este atendimento

serão de suma importância para oferecermos uma resposta positiva à sociedade.

O bom funcionamento da Sede da Gerex de Eunápolis-BA esbarra numa

situação, que não é exclusiva nossa, que é a falta de uma sede própria para seu

funcionamento. Desde o final de 2002 já é o terceiro imóvel que a GEREX ocupa.

Isto, muitas vezes, traz desconforto e desconfiança do público em geral quanto à

eficácia do atendimento. Quantas vezes já ouvimos a expressão" o IBAMA já mudou

de novo?".

Em recente reunião com o Ministério Público, este nos questionou sobre a

morosidade no atendimento das diversas demandas, aqui incluídas o monitoramento

da porção baiana do Jequitinhonha; naquele momento, informamos àquela

instituição das dificuldades da Gerex de Eunápolis-BA em diversos aspectos,

consoante a isto, informamos sobre a condicionante da Licença de operação da

Hidrelétrica de Itapebi onde, já era consenso a doação de imóvel com características

apropriadas para o funcionamento da sede da Gerex de Eunápolis-BA.

7
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MMA

Ministério do Meio Ambiente - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAISRENOVÁVEIS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE EUNAPOLIS - 1BAMA/BA
FONE: (73) 281-1652 FONE/FAX: (73) 281-1526
DIVISÃO MULT. DE ADM. E FINANÇAS - DIMAF

Assim, descartar uma possibilidade única de conseguirmos um imóvel próprio

para a sede da Gerex de Eunápolis-BA seria não só retroagir em todo um processo

amplamente discutido pela DILIQ e a Direção da Hidrelétrica de Itapebi, como

também poderíamos ser cobrados pelo Ministério Público pelo descarte de uma

condicionante que muito contribuiria para o reforço estrutural da Gerex de Eunápolis-

BA,

Vale salientar que aumentaram as demandas desta Gerex com a

implementação da UHE Itapebi. Com efeito, temos sido insistentemente

desmandados pela Prefeitura de Itapebi e Belmonte e comunidades sobre a

situação da pesca artesanal; sobre os impactos nas matas ciliares e sobre as

implicações das vazões inconstantes em relação aos efluentes da fábrica de

celulose da Veracel.

Além disso nessa mesma região, por outros motivos, aumentaram as

denúncias de desmatamentos. Em paralelo o MMA e o IBAMA estão procedendo

estudos para criação de uma ou mais Unidades de Conservação nos municípios de

Belmonte e Cabrália, na bacia do Rio Jequitinhonha, implicando em novas e

intensas demandas naquela localidade.

Há de se considerar ainda que em momento algum a empresa Itapebi

Hidroelétrica contestou a referida condicionante. Se o fizesse talvez ensejasse outra

postura do IBAMA, mas não o fez, possibilitando de modo mais fluente a

continuidade da cobrança da mesma.

Reconhecemos que é uma condicionante atípica e ressaltamos, inclusive, que

obviamente nenhuma esfera do IBAMA considera possível que recebamos os

recursos em espécie. Muito pelo contrário, entendemos que uma eventual

negociação para aquisição de um imóvel deva ser feita diretamente pela Itapebi e

possíveis proprietários, sem quaisquer interferência do IBAMA, garantindo o máximo

de transparência e celeridade no processo.
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MMA

Ministério do Meío Ambiente - MMA
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEjSMBAMA

GERÊNCIA EXECUTIVA DE EUNAPOLIS - IBAMA/BA^ =•;,:. /Hf
FONE: (73) 281-1652 FONE/FAX: (73) 281-1526 [L (M/% \
DIVISÃO MULT. DE ADM. EFINANÇAS - DIMAF *•—*-"- -

Gostaríamos de informar que está em andamento a execução do Projeto

Corredores Ecológicos em todo sul da Bahia, o qual implicará na implementação no

Corredor Central da mata Atlântica, obrigando-nos a multiplicar a atuação desta

Gerex em diversas frentes, nas 7 Unidades de Conservação sob nossa

responsabilidade, bem como nas áreas intersticiais , carecendo de melhor estrutura

desta Unidade.

Desta Forma, o cumprimento da condicionante constante da licença de

funcionamento da Hidrelétrica de ITAPEBI, no sentido de fortalecer a estrutura da

GEREX de Eunápoiis seria muito bem vinda. Com isto, a Hidrelétrica poderia adquirir

um imóvel (totalmente viável dentro das condições de valores estabelecidas) onde

funcionaria a sede da Gerex de Eunápolis-BA.

O fortalecimento da estrutura da Gerex de Eunápoiis colaboraria,

principalmente, para rendimentos mais efetivos das atividades de fiscalização e de

vistorias técnicas, bem como, uma melhoria substancial no atendimento das

demandas da sociedade e um conforto maior no recebimento dos cidadãos.

Atenciosamente,

José Aui to de Castro Tosato

fníe Executivo
Antônio Maiíeò-á&~Nascimento

Chefe\dejServiço
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PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 10.174

Grupo Neoenergia DATA:^g"/7^/Q6

Salvador, 22 de Agosto de 2006
ITP-IBA-027/06

IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS

NATURAIS RENOVÁVEIS

DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E QUALIDADE AMBIENTAL

At. Dr. Luiz Felippe Kunz Júnior
Diretor

Assunto: Publicação da Renovação da Licença de Operação n.° 291/02

Senhor Diretor,

Conforme estabelece a Resolução CONAMA n.° 06/86, de 24/01/1986, a Itapebi

Geração de Energia S/A procedeu as publicações do pedido de renovação da

Licença de Operação da UHE Itapebi, estando apresentadas em anexo respectivas

cópias.

Sem mais para o momento,

Atenci

Carlos Mulas

Diretor Presidente

.• i; '• í^.:;-'í>'j'.. •
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Paula Márcia Salvaaor Melo
Assessora Técnica
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Moau, de hiboadade de Contrato-AHrerclnnaMunidruIdeArapoiâ/
M<>lQrtiopiiHicoocoiiDaop_AqiiisçÍoifcii^Banim[0!dlvasos paras
iiwutençtodaSccrctariaMunicipaldeSaúde-dsçcmMtedoFrccesso licitarei»
-ModeJid^ePjegS,02MOQ& Contratada: CiiuriiiaPiijBiro L_- Wor
•lahd:RS7S.065^(SetejlBedncomas«senUiec_Q.raiiScoLBfeU[ll
«™ras>. Vigência 01/08/2006 o 31/12/2006. Dotação de número-
02.06 01.10.301.0024.2.073.3.3.90.32 -FKEia243. m^ccfilosdoinunicipio
de AnçnRVMQ. Valdu-In4cio Ferreira -Prefei [o Municipal. Ampoi-ãíMG 03
deasoaode 2006 AgnaMoLuis de Araújo -PresidnileiiiComissaodi Licitação.
Eiirato de Publicidade de Coniíato - APrefeitura Municipal de
AraporãVMG toma públicoocontrato paraAouisicao.de medicamentos
diversos, paraamanutençãodaSecretaria Muniri pddeSaúde -decorrente
do Pracesso licitatrtrio . Modalidade Pregão 022/2006. Contratada. Clistalia
Produtos Químicos Farmacêuticos lida - Valor Global RS 1496200
ÊrlSI!,™™1, no,c™nu>!esessentaedois reais). Vigência01/O8/2O06o

=• CnPr" D™^denúmero: C2.0Ó.0 U0,301.0024,2.073.3.3,9032
-hcna243,respectiV0sdb mumcfpio deAraporãíMG -WdirInácio Ferreira
-Prefeito Municipal. AraporUMG, 03deagostode2006 Arnaldo Luistic
Araújo -PresidentedaComissãodeLicitação.
Eitralo de Publicidade dt Contrato - APrefeitura Municipal de
Ara porã/MG torna publico ocontrato paro Aquisição demedicamentos
diversos, para amanutenção daSccretariB Municipal doSaúde-decorrenledo
PracessoEcimirírin- Modalidr,JePicgaoCC2(2006 Contratada: DiskMedPáduo
Distribuidora do Medicamentos Lltla -Valor Global: RS39Q00 [Trezentose
noventa reais). Vigência 01/08/2006 à 31/12/2006. Dotação de número-

"" ^?_4aM^^a07313.90.32-RclB243,le^SdrrrZcS
aeAraporaVMG -Valdir Inácio Ferrara-Prefei Io Municipal ArarnráiMG 02
dcagoso do 2006 AgnaldoLiiis de Araújo -Prcskknteda t^raisiâ^ Licitação.
EMíBtn dePubUddade deContista - APrefeitura Munidos] de
AraporSíüM» toma público ocontrato paraAquisição demedicamentos
«versas, paraamanutenção daSccretariaMunici pai deSaúde -decorrente
doProcesso licitalório- ModalidadePrcSao022flOD6 Contratada: Equipar
MédicoeHospitalar Ltda -Valor Global; RS 5.O75.O0(Cbco mu, settnlae
cinco reais). Vigência OIA1B/2006 à 31/12(2006. Dotação de número-
02.0S01.li).301.00242O73.3.3.9a32-Ficha2431 respccdvosdo lll_S
jfc Arapoi^G-Valdir Inácio Ferreira -PrefeiloMunicipaL Arapori/MG
LfcitaSÕ"10 ABncM° Luís de Araújo -Presidente da Comissão de
Extraio de Publicidade de Contraio - APrefalura Municipal de
Ara pori/MG torna púbhcoocontrato para Aquisição demedicamentos
diversos, paraamanutenção daSectetariaMuuicipaldeSaúde. decorrente
aoProcesso licilatório -Modalidade Pregão 022/2006. Contratada: Lunur
Uimircio deProdutos Farmacêuticos Lida - Valor Global: Rí 7103910
írif-SSSifíí1'1, BÍaEe "O™"""íse*z «"«n™). VisenciaOI/OÍWoró à
31/12(2006. Dotação denúmero: 02.06.01,10.301,0024.2.073 339032
-Rcha243, respectivos do municipiodeAracoiã/MG- VaWir [nicio Ferreira
.lYefeiloMumnrMl.ArapoiSiMG.rJ2dcaí!Ostode2006.AeilaldoLuisde
Araújo -PresidentedaComissãodr Liei tação.
Eiuato dj PubUddade de Contraiu -APrefeitura Municipal de
nraporã/Mt, lema publicoocontrato paia Acuisiçao depecaseferramentas,
para atender às necessidades daSecretaria Municipal deSaúde para o
restante doanD de2fJ06-decorrcntedo Processo licitatdrio -Modalidade
C™rc9Q00o.Contratada Hívi° LuisFeneira-ME- ValorGIobal: RS
10.446.00(Dei mil, quatrocentosequarentaeseis rcai s). Vigíncia27/07/
2006 a 31/12/2006. Dotação de número-
^^^^^^^^^^^^-F^^r^^^^^urücf*;
deAiaporâVMG -Valdir Inácio Feireira- Prefeito Muniam]. ArapotSMG 28
d>J"Ulooc200dAFíiialdoLuisd!Ajaújo-Prrs^
Eitrato dePublicidade de Contraio - APrefeitura Municipal de
Arapqra/MG torna publ tco oconrrnto para Aquisição demedicamentos
diversos, pataamanu tcnçSo daSecretaria MuniciBúdeSaúde-decorrente
do Processo bcitatório -Modalidade Pregão 022(3006. Contratada BH Fama
CwneretçLtfc. \Mor Global: R$6.415XW (Seis mil. quatrocentos cquinte
E ~,™VlsÍBC!5j>LWM0S » 31/12/2006. Ditação de número-
toAraponVMC-ValdirInaaoR—ara.PrefeitoMunicipal AraporaVMG 02
deasjisBde 2C06 AgnalUOLuisde Araújo -Pies_ntedaGoniissnbde Licitaçai
-*m._deJ^bUridatle * Ceo'"a« - APrefeitura Municipal d<
AraporeVMG torna publicoocontrato para Contratação deserviços para
realtHçSo deshows para a fesiado peüo 2006 - decorrente doProcíiso

"aúí •!3<,J"Modn,ldaifc PreSS" 02SOO06. CoutratadiL FTB Promoção c
^blic,dadeLtda-ValorGIoba|-BS 33.000.00Criptaecinco imSsi
Vigência 27/07/2006 6 OB/09/2006. Dotação de número

í?^SíLG TVíld!rulSQ0 K—«a Prefeito Municipal AraporaMG, 02de
ugostode 2005. AgnaluoLuisdeAraújo-PresidentedaCcmisíâo* Licitaçin.

lExtratn ric Publicidade de Contraio -APrefeitura Municipal de

IIAPEB1 GERA^AÚ DEtírJBRGlA S/A
CNPJ N° 0Í.397.0E0WI01-96

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ír,i(,írí1'iFCr-DÇ5Q,d,'̂ ,cl',ÍQS,'rtloma Publico que requerei! do
IBAMA- Instituto Brasileiro doMeio Ambiente e dosRecursos Na
turais Renováveis, em 19 dejulho de2006, a tenovaçao daLicença
deOperação para a Usina Hidrelétrica deItapebi, localizada no no
JequHuil.onlia, municípios deItapebi, tegiminm c Ilarautim noesta
do da Balua,e Saltoda Divisa,ein MinasGaois.

Curiós Mulns Orosa
Diretor Presidente

3cml4539.573-X

DIÁRIO DQ EXECUTIVO, LEGISLATIVO EPUBLICAÇÕES DE TERCEIROS
AraporaVMG toma público ocontraio para Aquisiçãodemedicamentos
d,vnsos, para amanutenção daSectetariaMuiiicirliiIdeSaúnc-decomute
do Processo licitatúno-Modalidade Pregão O22í2006. Contratada Hospfar
S?,"iS,c? Comercio deProdutos Hospitalares Ltda -Valor Global-
Kl16.505j0(Dcicsseis rjnl.quinheiltosecincorcmsednclkblaceiitawisl
VtgÈnoia 01/OBV2006 à 31/12/2006. DotuçatT de número
^•?^OMI^4aTOa3-903I-n^2J3.re4^vosdomurucípto
ütArnFara/MG-\WduIniciorírreim-lWeitoMurádpalArapon3MG 02
deagosto de200SAgiialrlo Luis de Araújo- PnadcntedaCcmissãocfe[ütaçao.
Ewrato íe PnbUdiiatíe de Contraio -APrefeitura Municipal de
AraporãTMG loraapúblicooconrmlopaioContratação deprestação de
Serviços funerários. cmatendinBntoasnecessidadesdn Secretaria Municipal
deTrabalbo eAçaoSocial-decarreiiledoProcesso bcitatório -McdrJldauV
Lon«te033í2006. Contratada: DivinaLuHaoc Andmdeütaide-ME-Valor
?ÍYÍTÍSítíf•!P0,ín*PHH1DV"! ™íl. novecentos ícais). ViriÉrlsia27ír7C(106
Í31/1Z/2006. Dotação denúmeio: O2.05.01.08.122.0016 2046.139432-
Rçha139, respcorivosdo município de AraporaiMG-ValdirInicio Ferreira-
PrefeitoMuniapal. AraporaíMG. 27 dejutlc de 2006 Agnaldo Luis de Araújo
- Presidente aaComissaodeLicitação.

Extrato de PuMddade deContrato.- APrefeitura Municipal de
AraporãTMG toma público ocontrato para Aquisiçãodemedicamentos
diversos, para amatruicuçaodaSccretariaMunicipal deSaúde --decorrente
doProcesso licitatório -ModaiidadePiecão 022(2006 Contratada: Prolllarma
FarmacêuticaLtoa-TOor Global; RS 976.00 (novecentos esetentaeseis
S°S)i.X¥ÈI1':i5i,"<2'?006 » 31/12/2006. Dotação de número-
ocAraroraíMO- Valdir Inácio Ferreira-Prefeito MuuitipaL AraroriiMG02
dear»stode3n06 Amwtdfir,l5í^.ira,^.uJU4,i_.^.j-rtZZ:..=?J.T- .. -

Eutrato de Publicidade de Contrato - APrafeiUira Municinal de
Araporã/MG toraa público ocontrato para Aquisiçãodemerücameiitos
dirasos. paraamanutenção daSecretaria Municipal deSaúde-decorrente
doProcesso ItHlatorio - Modalidade Pregão 022/2006, Contratada: RM
Hospitalar Ltda - Milor Global: Bi 29.I86.9S (Vinte enove mil cento e
^,^?SHEI™s';Doven,°e cinc<1 «ntaras).Vigência 01IO8/20O6 â31/
12/2006, Dotação de número: 02.06.01.10.301.0024 2073 339032-
Ficba 243, respectinffidomunicípiodeAiaponilMG-Valdu Inicio Ferreira
-PrefeitoMunicipal. Arapora(MG.G2 deagosto de2006. Asnaklo Luisde
Araújo -PresidentedaComissãodeLicitação.
Eirrato de Publicidadí deConlrato -APrefeitura Municipal de
Arapura7MG lama publicoocontrato para Contratação deserviços para
realraçaodoemitorestado peão, para atender asnKessidndes daSeoetaria
MunicipaldeAdramistração -decorrenledo Processo lidtatorio -Modalidade
SfÍS*™™ "^°nna—^ Roungo Sales Scapim t Cia Ltda- Valor
Global: RJ74.425.00 (Setentacquatro mil, quatrocentosevinteecinco reais)
%S£%* A310^006 i I3/D9/2006. Dotação de número-
02.O3.O2.13392.0O39.2.032.3.3.90.39- FictaiSS, respecnvosdommcipio
deAraporfflMC -ValdirInicio Ferreira -Prcfciro Municipal ArapcrãAlG 26
Ifcjuiho de 20M Agtiakta Luis de Araújo -PresidcntedaCümissitode Udtnr)aQ,
Extrato díPubbcidade de Contrato - APrefeitura Municipal de
AraporãTMG tomapúbltcooconrratoparaAquisiçãode medicamentos
dtvasos. para amanutençãodaSecretariaMunicipaldeSaúde- decorrente
doProcesso Ijcuaiorío -Modalidade Pregão 022(2006 CoutraMa: Coiitroial
CirurticaRioelarense Ltda-ValorGIobal: RJ19.487J0(DeanoveioiI
^S^StíffnüeKtt^se^^aa™ra!^w^cia0l',»2006
â3 /12QD06.Dotaçãodenumero,02.06.01,10.301,0024.2.07333 9032-
Wia 243, respsctivosdo municipio deAraporiuMG -WdfrInácio Ferreira -
PrefeitoMunfcipal. ArapnaMG, 02 de agosto de2006 Agualdo Luisda Araiiio
-rresiaente daComissãodeIjcttação.

Eutrato de Puhlicidade <U Contrato - APrefeitura Municipal de
Araporã/MG loraapúbllco ocontraio para Aquisiçãodemedicamentos
diversos, para amanutenção daSccretaria Municipal deSaúde -decorrente
doProcesso licitatdno -Modalidade Pregão 022/2006. Contratada: Stock
Comercial HospitalarLidu- ValorGlobal: RS 1.51640(Hum mil quinhentos
edeiesscis reais cquarenta centavos). Vigência 01/06/2006à3i/l2/2006
Dotação denúmero: 02.06,01.10.301.0024.2.073.3.3.90.32-Ficha 243
respectivos domunicipio deAraporaVMG -Valdir Inácio Ferreira -Prcfcitd
Munictpal. ArapotiJMG.03 de agosto de2006. Agualdo Luis de Araújo -
rreadenredaComissãodeLicitação.
Ejdfato de PulHicUadc de Contrato-APrefclluiaMunlcipalde AraprrrãZ
Mi.tomaníblicoD contrato piraAquisição Ue meoicamciios diverios, ™aa
manutenção daStrretanaMunicipal usSaúde-decorrcntedoPlocesso licrmirio
•^^^•KMM&CorrrralfA
«J.3 633.90(QnçomdLseiscenloseoitentaetrÉsteaisenoventactnlavos).
m^mS-V0^?00^11 31/12/2006, Dotação de número-
SÍ^SS2'0713-3-90-33" ^^243,rcspectivos.fo municípiodeAraporaVMG"MiirIdàcioFetreira -PrefeitoMuniciTHL ArarmaMG 02
.de agosto de20ugAgnalaoLuisJi Araújo -PresidentedaComissaÚe Liarpcao.

34cmI4539.S62-X

:APA - INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS
" UrjoSÈSERVIÇ&S S.A. (Nova DenominncSolcUl de

Mutual- Apetrim CrídiloImobllidrin S.A)
CNPJ. MFN" 18.941,229/0001-96

Companlno útCapital Fechado - Edital de Convocação - Assembléia
tjcral Ortíraána- São convocados 05 acionistas desta companhia rara
í,™Soom e.ln,,í,S^l?bIíia GeaS 0nfil"1ri» queserii realiza no din
JU/U6/iUUt>. is 10:00lioras.elnprimeira convocação e 6,,10-30 lio-
?íi el", ^eund» convocação, noendereço daAv, JoãD Pinheiro, n"
146, sala n~ 90o. Edincio joio Pinheiro, Centro, Capital do Estado de
Mnias Gerais, para deliberarem sobre nseguinte ordem dodia- I -de
liberar quanto no relaldrio dadiretoria, balanço patrimonial e demais
ii^™rE7"la"í:cm's «'«'«B ^ exercício social encetrado cm
Jifli/iUUS, telcreiidadns noparcecv de auditores indepeiidcutes- II -
deliberar quanto údesdnação dosresultados auferidos; III. -deliberar
quniito aeleição deum Diietor Garal, um Ditetor Superintendente e
atá dois Diretores Geremes: IV. -deliberar quanto aremuneração dos
diretores eleitos Belo Horizonte, MG, Cinco de Acosto de 2006.
Antônio Jacques Moraes Freitas- DiretorGeral.

HOSPITAL MUNICIPAL SAOVICENTE DE PAULO - Ci
DEJESUS / MG. TOMADA DEPREÇO N.° 002/2006 /
do HospitnlMunicipalT •'" ~.-i— _ . .
no uso tias atribuiçfles
3.oóc793 e suas alterai
modalidade TOMAD,
ITEM. para aquisiçDo .
paincuros paru inullioii
ar condicionado e me
Pio-hosp. Os euvclo.
piopostas de pieços
3l/0B/2006eserãoa.
mente. O valor total c. „ ,^,„ t...„,„„UVUJ „m nJ aJ ,
edital eoincnüo asiiiformaçBes poderá seradquirido junto n(
Pennananle de Licitação, no horário das 3h as 13horas n:
Hospital Municipal SãoVicenie de Paulo, sita a Rua Gontiic
soi - Centro, CEP 39340-00(1 Maiores infonnacoes poderão st
juntoa Comissão de Licitação ou pelo telefone (33) 3228
liorúno dts08h as 13li,eradiadeexpediente, Coração deJes
Agosto de 2006. MARIA APARECIDA SOARES DIAS -
SÉRGIO ALMEIDA MATOS GONÇALVES - Pmidcute d
são de Lieiração.

5cm I4S3

ERCANTIL
ooRRASIL
ME

fDOQ
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ESTRAORD1NÁR

DO BANCO MERCANTIL DO BRASILSA.
CNPJW 1T.1S4037/OD01-10 . COMPANHIAABERT!

NI RE 31300036162

1 - Lotai, date e liora; Seds social, na Roa Elo ds Ia
654/680 -5°andar, emBelo Horuronte. Minas Gerais, 06oe
de 2006, 15:00 (quinze) horas, 1 • Presenças: Acioi
repiesentando mais ris 2/3 (dois laços) das acbes com dlrt
voto, estando lambem presente oSr. Milton deAraújo, ruemb'
Conselho de Administração. 3 - Mesa: Presidente: 1.
Antõmo Marques Cardoso- Secretario: José Régis da Silva P
4 - Coníocaçao: Edital publicado naspáginas 55, 57 e (
Minas Gerais- edições de19.20e 23/05/2006, nas paginas í

e 19fil "Estado deMinas", edições de 19,20e 21/05/2006
paginasBll, B21 e B17 do"Estadoos SaoPaulo".edições t
20e 21/05/2006, S-Lavraiura daAla: De acordo com o5
artigo 130 daLei 6,401/76. 6- ficarão arquivados Da sede sq
autenticados pelamesa,todos osdocumentos referidos nesta
7 - Deliberações: I - Foi aprovada, a ananimidaoe. aeítinçD
Coosellio Consultivo, bem comoaconseqüente destituição de
membros eareversão daverbaóristinadaà remuneração doÓi
II- Emcoesequência daeilinçao doConselho Consiútivo, Ií
aprovadas, por oDanimidade, asseguintes alterações noEsh
Social: a)supressão do inciso XIII, do ait. 22. motivo pelo
esleartigo passa a ler14(qualone) incisos: b)Soprcssioinn
do atual Capitulo VII. que troto do Consello Consultivo e
seus árticos 34,35,36.37,3Ee39, motivo peloqual o EsL-
Sodal passa a ter 9(nove) Capflnlos e39 artigos, c)Emfuriça
necessidade dere-nutneraçao, noEstatuto Social, dos Capftul
dosartigos subsequentes aos que foram suprimidos, tem-se
1 - Os aluais incisos XIV e XV do aiL 22. passam a
respectivamente, incisos XIII e XIV, sem alteração daredação
Oatual Capitulo VIII, que trata doConselho Fiscal, passa a
Capítulo VIIe seuatoai art.40 passa a serart, 34, sem alterí
doredação; 3- o atual Capítulo R. quetrata doEiercínoSa
Lucro.Lfqntdo. Reserva Lepal, ParUdpacío ejleservas tapes
passa a serCapítulo VIII e seus aluais artigos 41,42. 43 e
passam a ser, respecüvamsnle. artigos 35. 36, 37 e 38, :
alteraçãoda redação, adequando-se a remissão a eles feita
artigos S", 16.22 inciso XII, 24 e33; 4- Oamai Capítulo X
trata daDissolução, passa aserCapitulo E e seu art. 45pasi
ser art 39.semalteração da redação. Nadamaishavendo a tn
foi lavrada esta ala que, depois * lida e aprovada, vai a
acionistas presentes assinada. Belo Horizonte. 06de junho
2006.José Rcgis da Silva Pontes- Secretario: Marco Ante
Marques Cardoso - Presiurinle; Milton de Araújo; Marcua-
Abreu Trivellato. por si e porseusrepresentados corstanlesi
üvrouspresenças; Atlraloe Vieira dosSantos; Leonardo deMi
SinrJo. por si e por seu representado constante no livro'
presenças; Hélio de Araújo, por si e por sens representai
constantes no livro de presenças: Marco Antônio Andrade
Araújo: Jader Silva Benedito; José" Ribeiro Viarma Neto, por f
porseus representados constantes no livtodepresençase Mauri
deFaria Araujo.CONFERE COM OORIGINAL LAVRADO i
LIVRO PRÓPRIO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
Maurício de Faria Araújo - Vice-presidente. Milton deArai
Diretor-Presidsníe. Atestamos que estedocnmento foi submet
a eiaiue do Banco Central do Brasil emprocesso regular •
manifestação arespei todosatos praticados consta decartaemii
i parte. Departamento dt Organiiaçâo do Sistema línancei
GerCncia Técnica em Belo Horizonie-Rornen EugÊnio deLii
Analista. Junta Comercial doEslado deMinas Gerais-Cerülie
regislro sob o nro.: 3572945 - Data: 09/08/2006 - Protoci
0626862S9 - Banco Mercantil do Brasil S/A- Marcos Tiu
Presidente - Maitnelv osPaula Bomfim - Secretaria Geral.ALWislrutow poço5ltda.cnpj20.77951BTO0l-82Icomuuica a

Icinl4539.!19-X

TELECABOS.A.
CNPJ u°02.242.369/OO01-36

NfRE 3130001235-9

EDITAL DECONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados osSenhores Acionistas daTelccnbo S/A (Cortina-
llllin) para sereun.rem em Assembléia Geral E«raonlinuria no dia 24
de agosto de 2Q06, ãs 15:00 lioras. na sede da Compauida. localilí
}1Ta rtBarbD^ * S0 (pmo)' ™C^suasei, Minas Gerais, afitn de deliberar sobre aseguinte ordem do dia: (a) Grupamcuto de
aões da Companhia: (h) Se aprovado oliem anterior, aconseqüení
7,'S\d? ?™|" <•"to.Eaali.lo Social. Cau,guases. 14 dTSgoslo
de 2006. Lúcio Gabncl Simões Barbosa - Presidente do Conselho de
AdmiiuBtruçuD.

4cra 10537. 901 -XXX

rnífíSEÍl,, ,,S,aDERURG'« PITANGUI - CNPJI/.1J9.55W0001-6I. Aviso aosAcionulas- Assembléia Geral Eirra-
lu^r rr"llnmOS,',,S 5e,"lnre> "tenistas ase reunirem era Assembléia Geral Ejtoaordniana areabrar-se em sua sede social na Av. Prof
do ffla^Z™^ -,K^a ™Bel° H™™"=**G, is03:00 lisdo dia 21/03(2006 para deliberarem sobre aseguinte ordem do dia: A}
-Abertura de uine filial no município de Aquidauann noestado Jo
Mato Grosso do Sul. -Balo Horizonte. 10/08/2006-CompruAiaSide-
rursica Pilmigui- NewtonCardoso - Presidente.

181:111 I4S39.5Í
í5r?AE;,DíPARTAMENTODEA0UAEES™TOS DECAÜ

™ÍÍS' "*'"" l,u"l,Ln 1ul; realizou o sorteio, referente aoPr
son 083(06. Convite ll"036V06, para aquisição deFiltrose úleos i
ficantes para veículos e motores, 110 dia 14(06/06, üs 09-00 lioras
apunida o sorteio, foi declarada vencedora noItem n"2 a firma-1
Muehado Ltdu e o itein 11" 03a firma: Auto Elétrica Juliiúio Lti
comissão declarou vencedoras uoresultado final as filmas- Posto
chodoLtüaos.tensil" 02 ao06,09= 11. como valor total dos
cm KJ 1.238,50 ( Uramil.duientose trintae oitoreaiseciuui
centavos), a firma Auto Elútrica Julinlio 05itens 11" 08c 10 cora .
Iç-r dos itens em RJ105,00 {Cenio ecinco reais) e ofirma N.
Weraer Lida,os itens 11" 01e 07.com o valor dositens cmRS 99È
n?í?StD,E£.™veLI,u ' «is «"is); perfazcudo.se o valor lotai d
2.339.50 ( Dois mil, trezentos e trinta e nove reais e cintr
centavos). ^

rn,AAE;5EPARTAMENT0 DE AGUA EESGOTOS DE CARGOLA /MG, tomn publico que realizou abertura dePropostas de
ços. referente ao Processo n° 113/06. Convite n° 047(06 W mel
osnosmtcro-coinputadores c nobrenks da autarquia e aquisição A
brenks, no d,a 14(68/06. íls 08:00horas, onde (oi vencedora a™P
Infolnis Lida, min o valor global de RI 11.970,60 ( Ornr mil ,
centos e setentaremi c sessentacentavos).

4em 14 539.585-XXX

ALCOA ALUMÍNIO S.A. I
Crnnpanrua.de Capital Fechadn _|.

2cm 10 537.851 -XXX

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ITAJÜBÃ - Av
RT ííríSSÍrSií.^r/ mÚU'-- Centrv-Jlajuba.MG. ASSEM:BLÉJA CERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVO-
ÍSÍnr ' PcI" PIcsente «to»'. ""» tenros daPortaria n° 343/00 do
MTE. ficam convocados iodos oscomerciantes varejistas estabeleci
dos nesta cdade de Itajubá. Estado de Mhios Gera*, para aAsseio-
S ?^o S1"»0"1''"»™ a*r «""ir^a uo dia 25 oe agosto de
2006. às19.00 (deanove) horas, úAv. Cet. Carneiro Junioí 192 - I*
audar -Centro, nesta cidade deI,ajubá/MG, pare csuminar. di.scurir e
rJ£%% w °- ECii'11í ""í""d0 dia a| t^^ito "Io Sindicato doCorníraio Varejista de Itajubi; b) aprovação do estatuto social; c)
eleição dadiretoria; d)fuaçao damensalidade social. Itaíuba 12 ile

, agosta_2u06.ComiSj^Or_niíadora .
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MINAS GERAIS- CADERNO I
109, inc I alínea " a", caso Haja interposição de recurso omesmo será
Sn rV™ T?T; -CS'U r,d'^"- CPL - SAAtVMANTE-NA(MG), Diretor Pedro Américo Cardoso, 14/03(2006.

SÍJVISP AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MANTKNÀ(MG) TORNA-SE PUBLICO QUE- rcaliíuArSuTr!TdeSei
S,™?1"1"3*™' ° prac™ Licitatrírio N°.t 0179/2006 Convite IJ»004/2006. de 10707/2006. CUJO OBJETO c: 600 TUBOS PVC _& -
DO para rede coletora de esaoio, parede lisa JEoere DN 150mra *06
metros . inclusive com anéis daborracha e 150 TUBOS PVC nVidí.
para rede coletora de esgoto parede lisa JEocre DN 200 mm i 06me-'.
emó/Sfe?"^1^ *C,I,Ü™!M- «™ al*™«» HABILITAÇÃOem OS/08/2006 ãs 151 30miuhs, onde foram Hanilitudas as Emprcsos-

eS.Í^K^ ' Uuoctimi Tubos cCoiie*ÕE5 Ltda. CPL •SAA-
BMANTENA(MG), D,rel..r Pedro AinÉrico Cardoso, nS/08/2OO6

7i-ni l-l 510 6W-X

EROVN77L
BRASIL

LEASINGS.A.
AfiBíNDAtlíHTOH&at/Tu

ATA^A.Í^SEMBLÉ,AGERALE:"''"08I>1NÁRIA
DA MERCANTIL DOBRASIL LEAS1NG SA

ARRENDAMENTO MERCANTIL
CNPJ W2i.38v.169/0OM-15 • COMPANHIA ABERTA

NIRE 313O00QS746.

Í-ÍjÍST1' "f, eJ""" Safc soda1, ^ R»a mD * JaD*i>.
rMft^? S^8?™-*Mi,H5^^ 22 "1= maio de 2006.
ÍL ,£f? ^CaS. Í " *««*•» Se" ím«> acionista, BancoMercantil do Brasú SA,representado pelos Diretores, Srs. Luiz
Heraique Audrade de Araújo e Athaide Vieira dos Sadios?
í - t-onvocaçâo: Dispensadas as formalidades de convocação.
wfí™ ??,í_ ,?• Uiz """íl"8 *"*»& * Araújo -Secretárui Sr. Atbafde Vieira dos Santos. 5- Lavmlura daAla-
De acordo com o j 1° do artigo 130 da Lei 6,404/76. 6- Ficarão
Raivados na se* social, autenticados pela Mesa. todos os
SSf*ra?n'k8 Va **•7" D«l«™í«eB Preenchendo ascondiçses prevlsas m, Resolução n= 3,041 rfc 28 de novembro de
2002, do Conselho Monetário Nacional, foi eleito membro da
Diretora, com roondalo coincidente com odos demais Diretores.
™ seja, ali a Assembléia Geral Ordinária de^OOS; Direw
Ejecüüvo: Zoroastro Alvarenga Botelho Fera, brasileiro, casado
engenheiro industrial mecânico, residente e domiciliado nesta
Capital na Rua São Paulo, 2189/1202 - Lourdes. CEP 30170-13!
hLÍ?";-a,EA e ^ 007.916.366-15. Nada maisbaveudoa tratar, fo, encerrada aAssembléia, da qual. para constai
lavrou-se eata ata que. aptSs Uda e aprovada, vai por ledos os
presentes assinada. Belo Horizonte. 22de maio de 2006. Atbaide
Vtera dos Santos - Secretário; Late Henrique Andrade de Araújo
- Presidente: Luiz Henrique Andrade de Araújo eAliai* Vieira
dosSanlos.paloBaccoMcrcaatüdoBrasUSjl CONFERE COM

DU BRASIL LEASING SA. Arrendamento Mercantil. Athafde
' dXte S-0?'^; EleC",ÍV0- M^AnlMoAncSS* Araiyo - Diretor - Preadente, Atestamos que este documento

foi submendo aexame do Banco Central do Brasil em processo
ZSA^AA"***0 aKsve'la *«™* Pecados consumecana emitida à parte. Deparlatrento rje Organização do SislemI
Einanoauoíerêucta Técnica em Belo Horií^leXneu EuS
daLuna-Anahsu, Junta Comercial do Estado de Minas Gerais-
Cemiico o registo sob o n'.: 3572956 - Data: 09/08/2006 -

Água cEsgoto - SAAfc Autarquia do Município de linúua/MG lorna

ri. Jv i « i^ POR ITEM, lendo como objeto aaquisição de materiais ludrauhcos. com horário de inicio da sessão: 9hdo dia 23ffl8«3t

394 CPP^Rolfm n"• ""T10 ™EUi SeÚe- '"• Rua N"""> Ventura,enó ^ í ti ?25, B""TB Lí>ura"' '-""^G no horírio comerciae no süe do SAAE ww».saoe.lcunacom.br. Apus abertura da s4io
nao serão acenos novos proponentes. Itnúna, 14 de Aaostol 2006 S?

3cmI4539.603-X

MTD Àti™^ 5^ '"l'' ,nab,l""': DLA InformStica Ltda: 2)M DAssessonc eSistemas de Informática Lida; 3) Alitui Informú ieá
Uda. conforme ata de julgamento autuada no recesso DeXrou mu

SnSS^C^ffl^0^^*" C™ VÍiU> *-!--
SMSJ7MS lie Betitn-MG. EjlniB fio Contrato n."312/2O06 rirmadr,J_comiGranmedIndústriaeCornereioLtda.,ef.fon,^"^.™y
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PUBLICAÇÕES
DE TERCEIROS

Entidades de Direito Público
PORTARIA rf 106.DE 3 DE AGOSTO DE 2006 A REITORA EM
EXERCÍCIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GE-
RAIS, n4usodesuas atribuições legais e estatutárias, RESOLVE- De
signar, nos termosdo art, 143da Lei n" 8.112^0, Comissão de Sindi
cância, consntuida pelos servidores EVANDRO NEVES ABDO. ins
crição n°10361-8, Piüfcssor Adjunto, lotado e cmexercício uoDepar.
larnenlo de Clínica. Patologia e CirurgiaOdontotógica; MARCO AU
RÉLIO CROCCO AFONSO, inscrição n° 05032-6, Professor Adjunto
lotado110 Departamento de Ciências EconOmícas e emacrclcio na Di
retoria da Faculdade de Cténcias Ecouânucas: c ORIANE MAGELA
NETO, inscrição íí 19095-0, ProfessorAdjunio. lotadoe em cserclcio
no Departumento de Engenlinria Elíláca da Escola de Engenharia,
para, sobapresidência doprimeiro, noprazo de60(sessenta) diascon
tadosda publicação desla Portaria, apuraras denúncios constantes do
Processo n' 23072.030262/06-38. BeloHorizonte, 3 de oaosrode 2006
Prafn HeloísaMariaMuigelSlarling Reitoraem exercício

4eml4539.6l7-X

Particulares

ia Fonseca. MASP 223751-9.
içasilc 01íveira Pierotti. MASP 213600-0.
irreira Lopes Martins, MASP 246365-1.
•na Marques Porflrio, MASP 225240-1.

'Íveira, MASP2l2S6a-4,
.irtode Souza, MASP 260178-9.
Ferreira Martins Rocha,MASP219875-2. (2'

idrade Careucc Silva, MASP 223058-9:
^Anicela, MASP 43679-5. (1° cargo)
..usliniano Fernandes, 1V1ASP 2566B6-7. (í*

>tia Silveira, MASP 170233-1.
Heiiriqucs,MASP 55314-9.
ías Barbosa Miranda. MASP 224741-9.

.a Al ves Barbosa. MASP 224898-7.
Susta™, MASP 236151-7.
do Silvo. MASP 224985-2.

ao Beno, MASP 235939-6.
igíiúa Radicclü Rodia de Souza, MASP

•Nogueira, MASP 169329-0.
•esus Oliveira. MASP 231011-8.
'rança, MASP 251160-8.
e Aquino, MASP 231530-7.
ceiçuo Pinlieito, MASP 223242-9.
^cição Moreira Andrade. MASP 251588-0.
Alves Batisla, MASP 245430-9.
j Vilela, MASP74533-1, (l°cargo)
•-MASP 160219-2.
-Morais, MASP 229790-1.

•.Eiequiel Figueiredo, MASP 243659-0. (Ia

TlesBueno,MASP 226224-4.
nrn Moreira. MASP 226021-4.

il Gomes de Araújo, MASP221395-7,
-1Morais Cunho. MASP 221706-5.
ia Tovela, MASP 213110-0.
LISTRO 178/2006

i ElinoBrrndeterminou o registro tiosAtosde
tonados, da acordocom a Ordem de Serviço
d de 2004.

•7AÇAO:
-iceiçãb Lemos. MASP 203028-6.
soluçãoCarvalhoLopes. MASP 145137-6.
-PauloMcndonço.MASP223311-7.
,no de Aievedo Leonel, MASP 221499-7.
.ido Belím Fernandes, MASP 223151-2.
i Alviin Monteiro. MASP258524-8. (]•

-jJb de Aievedo. MASP I4120B-9.
e Carvallio. MASP 174364-0.

-de Carvallio Ferreira. MASP 256466-4.
[andam de Oliveira, MASP 144295-3
:daSilva, MASP 179229-9.
Jibatode Faria,MASP233290-6. f1' carao)
ade Ribeiro, MASP 162316-4
ResendeFernandes.MASP227723-3.
•lorn&osadoCoellio.MASP 208293-1
iLclcs, MASP 192026-3.
J Nascimento, MASP 275370-5.

laia, MASP 158523-1."
™PedrosoPereini,MASP 148735-4
ffesDuarte, MASP217156-9.
iMnaini Camacho.MASP 198943-3.
atuo Fernandes, MASP 20B072-9.
cciçaoSú. MASP 226191-5.
Jesus, MASP313757-7.

•a Alves. MASP 115779-1.
ics Zignago. MASP 171816-2.
Jo CannoMtquclato. MASP 190878-9.
ade dos Santos. MASP 242460-4,
Ign.MASP 180464-0.(2°cargo)
res Zacarias. MASP 306398-9.
.nrbosa Chaves, MASP 157818-6.
js de Oliveira. MASP 239770-1.
Ia Fonseen, MASP 236533-6.
:ves. MASP 136585-7.
. Mni-dns. MASP 233159-3.
ra da Fonseca, MASP 238006-1.
les Santos Santana, MASP 149740-3.

SERVIÇO AUTÔNOMO DEÁGUA E ESGOTO DE
TRÊS PONTAS-MG

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL 026V06

0 Serviço AutOnoinn de Agita c Esgoto deTiès Pontas-MG , através
doPREGOEIRO, Sr. Marco Antônio deOliveira Junlto. toma público
que faia realizarlicitação na modalidade PregãoPresencial n' 026A36
Processo Licliatório n°077(06, sendo MENOR PREÇO POR ITEM
para:

- I - SERVIÇO DE SOLDA EM INOX; QUANTIDADE : 90
SERVIÇOS
- 2 - SERVIÇO DE SOLDA EM FERRO FUNDIDO LIMÁVEL-
QUANTIDADE: 50SERVIÇOS
-3 - SERVIÇO DE SOLDA LIMÁVEL 46; QUANTIDADE; 110

-4 -SERVIÇO DE SOLDA LLMÁVEL 48; QUANTIDADE: 100
SERVIÇOS
1 i ,; SERVIÇO DE SOLDA AMARELA; QUANTIDADE: 49
SERVIÇOS
-6 -SERVIÇOS DETORNO; QUANTIDADE: 98SERVIÇOS.
. ficando o encerramento marcado para o dia 29deagosto de2006 as
13:00 Iroras 30minutos. AcópiaunIntegra doEdital poderá sei- retira
dajunto ãComissão Pennanenteíle Licitação, através decopia repro.
graficaou vine-mail, somentecontrapagamento da lanaedtialfcia no
valor deRJ 20,00 (vinte)reais, depositado naConta ir 7-1, Operação
006. Agencia 0157 daCniia Econômica Federal, nohorário compre
endido das 08:30 as 11:00 e das 13:30 is 17:00 horas. Infomiaçòes
quanto endastramento, c o referido . entrato na pioula
www.sonctpo.ing.gov.br ou pelos telefones 35-3265-3722 ou
3265~48Q3.Tres Pontas - MG, 07deagosto de 2006.(a)Marco Antônio
de OliveiraJunho - Piegoeiro.

SERVIÇO AUTÔNOMO DEÁGUA E ESGOTO M CAMBUÍ-MG
- Toma publico oobjeto doProc. n° 048/2006, T.Preço n.° 01/06, HO
MOLOGA is empresas: Lote 1: Cia Providência Ind. o Com.;
RS9.59950(Nove mil quinhentos e noventa e nove reais e cinqüenta
centavos); Distribuidora Novo Vistn Lida - ME, RI 253.43 (Duzentos

Globosau Com.
- - nove reais e vinte e

cinco centavos); NovoHorizonte Com. de MnL HitLraul. Lida - Me,
RJ3.094,30 (Trcs mile noventa e quatro reais e trinta centavos)- DVG
- Ind, e Com. de PISsiicos Lida. RI7.3I9.70 (Sete mil trejentos e
deieuove reais e sclcnta centavos): Margem Com de Mat
Hidrúul.Ltdn. RI2.I80.59 (Dois milcento c oilenta reais e cinqüenta c
novecentavos); Maslerfei Lida,RI4.037.10(Qualromil e trintae seta
"f?!3 e dez centavos); MuldconeíScs Ind. e Com. Ltda - ME
RÍ2.25I.15 (Dois mil duzentos e cinqüenta e um reais e quinze ceuü>
vos); Paulo Sérgio deSouza - ME,RÍ 1.165,00 (Mil cento esessenta e
cinco reais); Tateti Ltda, RI594.96 (Quinhentos c noventa e quatro ic-
Ã««!'51,'!"S " stís cen,ü™* Tijre S.A Tubos e Conexões.
Kío.463,54 (Cinco milquatrocentos e sessenta e trís reais e cinqüenta
e quatro centavos). Lote 02: Cerâmica Sta Mario Ltda. RS 2.982,00
(Dois mil novecentos e oitenta o dois reais) e Iiictara Ind. Cerâmica
Tainbaú Ltda, Rí 13.932.00 (Treze mil novecenios c trinta e dois
mais). ValorTotal;60.987,52 (Sessenta mil,liovecculoseoiteiila c sele
reais e ctnqüclitu e dois centavos).ObjctDiMaLllidiíulicolSaniltúio c
Ceraniitos.Data: 02.0B.2006. RobcnoLKodncues -DIRETOR .

EXTRATO DE CONTRATO -ODiretor do SA AB^Scrriço Autóní
ino de Agune Esgotode Aimorés/MG, Sr. Antônio PereiraFilho no
usode suas atribuições legais, fazsaber queo SAAE, nostermos da
LeiFederal n*. 8,666793, firmou contrato com a empresa SANEV1X
ENGENHARIA LTDA., parareforma ícrolcm01 (uma) ETE - Esta
ção lie Tramnienlo deEsgoto Sanitário, paro otimização operacional da
ETEUASB + BF, instalada iraMunicípio de Aimorés/MG, resultante
doProcesso Liciiarario namodalidade Convite n°,0372006 Dala assi
naturaconlrato: 01/0672006. Valor: RS79.030,69. Prazoexecução- 60
dias.Dotação orçamentária: 17,512.0016 30554.4.90.51.01.

OD,A,E-DWARTAMENTODEAGUAEESGOTÓs'DE3CARArí
GOLA /MG, tomapublico querealizou abertura de Propostas de Pre
ços, referente ao Processo 112/06. Convite 046/06, pura aquisição de
materiais da limpeza, liigiune c cantina, nodia 11/08/06, ãs 09-0(1 ho
ras. A Comissão declarou vencedoras as firmas: Mirahras Comércio

•——una^açíocE^poruiçao Lula os itens a°02,04,05. 10ao13, 15. 17,
tJ,^™locde_RiL4_16,26(Hum mil.qualro-

—-""—--"-b^tJün-

e ciiiuucma e oito reais e quarenta c trís centavos); I
Mal.Hídráül.Ltdn. RS 3.109,25 (Oitomil cento e novi

•-ra Marinho, MASP241840-&
iria ArantesPessoa,MÃSP 166413-5,
iieJcsRussi,MASP-,I59036-3. - •
.CrosoraRoucolato,,MASP25775D-0. '
-res Gomes Vidol, MASP 309262-4
ares Leite, MASP 369595-4.
iria de Jesus. MASP 219528-7.
•tina VianaLopes. MASP 194339-3.

•lies da Fonseca, MASP 355456-5
J ASP 253959-1,
le AlmeidaAntunes.MASP2B1489-5.

Jreirrt. MASP360370-1.
-Ira Viana, MASP 174674-2.

Jarta câmara
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REGISTRO 114/2006
- -.0 FlúvioRegis Xuvierde Mourae Castro ds-

^tos da Aposentadoria.Títulosde Refanna e
-^dos^deacordo com uOrdem deServiço jf
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(sessenta e nove centavos); 120)000 Convites de Formatura; PU R$
0,07 (sete centavos); 117,322 Caixas de Lápis de Cor;-PU R$ 0,92
(noventa e dois centavos); 123.282 Réguas; PU R$ 0,19 (dezenove
centavos); 123.282 Lápis;PU R$ 0,13 (trezecentavos); 123.282 Bor
rachas; PU R$ 0,16 (dezesseis centavos); 123.282 Canetas; PU R$

' 0.20 (vinte centavos); 10.000 Apontadores; PU R$ 0.11 (onze cen
tavos); 2.000 Rolos de Barbante; PU RS 3.24 {três reais c vinte c
quatro centavos); 10.000 Caixas de Gizão de Cera; PU R$ 0,76
{setenta e seis centavos); 2.000 Tubos de Cola; PU R$ 4,31 (quatro
reais e trinta e um centavos); 4.000 Papel Sulfite; PU R$11,79 (onze
reais e setenta e nove centavos); 12.000 Piucéis Atômicos; PU
R$0,86 (oitenta e seis centavos); 10.000 Tesouras Escolares; PU R$
0,71 (setenta e um centavos); 4.000Fitas Adesivas; PU R$ 2.46 (dois
reais e quarenta e seis centavos); 20.000 Cartolinas Brancas; PU R$
0,28 (vinte e oito centavos); 20.000 Papel Pardo; PU R$ 0,22 (vinte
e dois centavos); Fornecedor GIRO INDÚSTRIA E COMERCIO
LTDA. Lote 04: 123.282 Pastas Oficio; PU R$ 1,29 (um real e vinte
e novecentavos); 123.282 Estojos Escolares; PU R$ 0,44 (quarenta e
quatro centavos); 117.322 Porta Documentos; PU R$ 0.17 (dezessete
centavos); 123.282 Dados; 0,27 (vinte e sete centavos); Fornecedor
VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA. Lote 06:
2.000 Exemplares do livro "Paulo Freire para Educadores", da Edi
tora Arte & Ciência; PU R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco
centavos); Fornecedor LDE - LIVRARIA. DISTRIBUIDORA, E
EDITORA LTDA. Lote 07: Recebimento, armazenagem, montagem e
entrega de 123.282 Kits; PU R$ 1.28 (um real e vinte e oito cen
tavos); Fornecedor DATAPRINT LTDA. VIGÊNCIA: de 15/08/2006
a 15/08/2007,

JACQUES DE OLIVEIRA PENA
Presidente da Fundação

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS

RETIFICAÇÃO

No Edital. N° 18. de 12 de maio de 2006, processo seletivo
200672 publicado no DOU-3. pg, 111, de 18/05/06, No art 4o , §1°
Serãooferecidas as seguintes vagaspara o T semestre de 2006. Onde
se lê " Administração Geral 60 vagas" leia-se "Administração Geral
220 vagas".

FUNDAÇÃO NORTE-RIO-GRANDENSE DE
PESQUISA E CULTURA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo N.° 1208462006. Contratante: FUNPEC - Fundação Norte-
rio-grandense de Pesquisa e Cultura; Contratada: Miranda Compu
tação e Comércjo Ltda. Objeto: Requisição de compra de material
para o Projeto EINEP/UFRN/REDE 10 - 2' FASE REDIC_SER1;
Valor: R$ 1.599,00 (Um mil quinhentos e noventa e nove reais);
Fundamento legal: Artigo 24 inciso XXI da Lei N. ° 8.666 de 21 de
junho de 1993 e suas alterações postpri.ores. Reconhecimento em
28.07.2006 por Ana Cláudia Gomes de tyêlò' (Assessora Jurídica);
Ratificação: nos termos do art:-26 ,;dàT'Léi N. ° 8.666/93,. em
28.07.2006. por José Luiz dá Silva Júnior - Superintendente da FUN
PEC. — - ?•

EXTRATO DO 2" TERMO ADITIVO

Referencia: Concorrência n.° 002/04 - FUNPEC
Extrato do 2° Termo Aditivo celebrado entre a Fundação Norte-rio-
grandense de Pesquisa e Cultura - FUNPEC e a empresa A.R. Pro
jetos e Construções Ltda.. tendo como objeto: prorrogação de prazo
de execução da obra de Complementação da segunda etapa e rea
lização da terceira etapada Construção do novosetorde internamento
do HUOL - UFRN, referente a Licitação: Concorrência n.° 002/04.
Vigência: 120(centoe vinte) dias, de 23.05,06 a 19.09.06. Assinaram
em 22 de Maio de 2006, o Prof. losé Luiz da Silva Júnior - Su
perintendente da FUNPEC. pela Contratante, e o Sócio - gerente,
Rômulo de Medeiros Cirne, pela Contratada.

FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N" 828/20ilfi

A Funpar - Fundação da Universidade Federal do Paraná,
avisa aos interessados que estará realizando licitação através da se
guinte modalidade:

TOMADA DE PREÇOS n" 828/06 - Contratação de empresa
especializada parao fornecimento e instalação de equipamentos de ar
condicionado (capacidade igual 40,60 trs) para o núcleo de concursos
da ufpr situado co setor de ciências agrárias.

TIPO: menor preço global.
VALOR MÁXIMO: RS 220.000,00 (duzentos e vinte mil

reais)
DATA DA ABERTURA: 31/08/06
HORÁRIO: 14:00h

Diário Oficial da Uniaoj-pfiHsãçqM:

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA JOSÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N° 1/2006

Objeto: "AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES". Data;
01/09/2006 Hora: 09 (nove) horas. Local: Avenida Pasteur, 280 -
Urca, Cidadedó Rio de Janeiro- RJ / Sala de reuniões da Fundação
Universitária José Bonifácio - FUJB. Valor Estimado: R$ 524.633,52
(quinhentos e vinte e quatro mil seiscentos e trinta e três reais e
cinqüenta e dois centavos). A documentação completa estará dis
ponível na sede desta Fundação a partir desta data, mediante a per-
muta de um CD-R 700 MB (Virgem), na Av. Pasteur, 280 - Urca -
Rio de Janeiro - RJ, no Setor de Licitações, onde os interessados
poderão obter Iodas as informações sobre a licitação, no telefone 21
2546-2084, nos horários de 08:00 às 12:00 h c de 14:00 às 16:00 h
nos diasde expediente na FUJB, a partirdestadata e até a véspera da
data marcada para o início do certame e abertura dos envelopes ou
por e-mail: alopes@fujb.ufrj.br.

JOSÉ ALMEONI PINHO
Pregoeiro

INSTITUTO ALCIDES D' ANDRADE LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N? 1/2006

O Instituto Alcides D' Andrade Lima. toma público aos in
teressados e aqueles oriundos de países elegíveis do Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), que fará realizar licitação, na
modalidade de Pregão Eletrônico, Objeto: Aquisição de Equipamen
tos de Informática, Mobiliários, Eletro-Eletrónicos, Construção Civil
e Agroindústria, Proposta: Serão recebidas até às 09:30 horas do dia
31 de agosto de. 2006, quando terá início a disputa de preços no
sistema eletrônico: www.comprasnel.gov.br. Edital e Informações: O
editalestaráà disposição dos interessados no Instituto Alcides D'An-
drade Lima, localizada na Rua Alcides D'Andrade Lima, n" 41, Ga
leria Moco, Sala 03, Bairro São Sebastião, Bezerros - PE, ou no
mencionado site. Fone/Fax: (81) 3728-1060, no horário das 09:00 às
18:00 horas.

Bezerros-PE, 10 de agosto de 2006.
ALESSANDRA GOMES DA CRUZ COSSIO

Pregoeira,

INSTITUTO HOVLER
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

DE HORTOLÂNDIA

- " ' EDITAL DE 10 DE AGOSTO DÊ 2006
PROCESSO SELETIVO 2007

A Diretoria Geral da Faculdade de Comunicação de Hor
tolándia; do Instituto Hoyler, coni;-base em seu regimento, na Le
gislação do Ensino Superior e nos termos da Lei n" 9,394 de
20/12/96, publica as normas que regerão o Processo Seletivo 2007,
com validade até Março de 2007, do curso de Comunicação Social,
Habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, reconhecido
pelo MEC, conforme Port. 3450, de 22/10/2004, com 50 (cinqüenta)
vagasparacadahabilitação, em turnonoturno e duração de 4 (quatro)
anos. O local de funcionamento do curso e do Processo Seletivo é na
sede da Faculdade de Comunicação Social de Hortolándia, â Av.
Santana. 1070. Jd. Amanda I. Hortolándia, SP. O Processo Seletivo é
classificalóno e abrangerá Redação, Matemática, Língua Portuguesa,
Conhecimentos Gerais e Histórico Escolar do Ensino Médio/ENEM,
Para aprovação, a nota mínima em Redação é 3,0 (três). Poderão
inscrever-se no Processo Seletivo os candidatos que venham a con
cluir o Ensino Médio até o início do período letivo de 2007. Não
haverárevisão de provas, do que o candidato expressamente abremão
ao assinar a Ficha de Inscrição. As convocações serão feitas através
de listas afixadas na sede da Faculdade. As inscrições poderão ser
realizadas de 14/09/2006 a 27/10/2006. O Processo Seletivo será em
29/10/2006, das 9h às 13h. A primeira convocação dos selecionados
será no dia 03/11/2006, e as matrículas efetivadas de -03/0/2006 a
08/11/2006; havendo vagas remanescentes, a segunda convocação
será realizada no dia 09/11/2006 e as matrículas efetivadas de
09/11/2006 a 16/ll/2006.Na existência de vagas remanescentes após
o 1° Processo Seletivo, haverá um novo período de inscrições para o
2°Processo Seletivo, que será realizado no dia 10/12/2006, das 9fc às
13b. A Ia convocação dos selecionados neste novo processa serS no
dia Í3/I2/20O6, e as matrículas efetivadas de :3.'i2/2GOS a
15/12/2006; caso ainda haja vagas remanescentes, a 2" conveesção
será realizada 'no dia 18/12/2006 e as matrículas eíeíivaias ce
18/12/2006a 21/12/2006. Havendo vagas re-ansseffitsas após os dois
processos seletivos, a seleção de candidatos se dará de fama con
tínua, através de uma prova de Redação e análise do Histórico Es-
^r,t« Ar. Kncínn Médio/ENEM, A Facilidade cossui convênio com o
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INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
FRANCISCANO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

RESOLUÇÃO N° 3, DE 30 DEJUNHO DE 2006

O Conselho Superior do Instituto Superior de Educação
1-ranciscano Nossa Senhora de Fátima, de acordo com a legislação
vigente e o seu Regimento Geral, em reunião extraordinária ocorrida
K?,™/39 dfJuJoho de 2(»6, atendendo à Resolução CNE/CP n"
U1/2006 de 16 de maio de 2006, deliberou e torna pública a Re
solução n° 03/2006 que:

1°) aprova a transformação do Curso Normal Superior em
Curso de Pedagogia;

2°) aprova o nojfenrQJeto do Curso ds Pedagogia, licen
ciatura, que passará a vi{jBB_Mrtir do 1° semestre de 2007*

3 ) introduz a çJfjgSffaria de 400 horas de disciplinas no
quadre curricular do Ci/so^mtemplando as turmas do Normal Su
periorem andamento^revjSa nas novas diretrizes, respeitando-se o
interesse e direitos d® ^109% matriculados.

ÊS ALVES LOURENÇO
Diretora-Geral

ITAPEBfGERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ N" 02.397.080/0001-96

AVISO DE LICENÇA

/ £?PSÍ. Gf^f de Energia S/A toma público que re-
quereu do IBAMA - Instituto Brasifeiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis, em 19 de julho de 2006. a renovação
da Licença de Operação para a Usina Hidrelétrica de Itapebi lo
calizada no no Jequitinhonha, municípios de Itapebi. ItaRunirim e
Ilarantim no estado da Bahia, e Salto da Divisa, em Minai Gerais.

CARLOS MULAS OROSA
Diretor-Presidente

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA
DE FORJARIA

CNPJfMF) n° 62.470.695/0001-22

assemS^g^raTeI^SrSinãria
social ssftsrs^^^^s-ss
3í? •£a' assoc,ladas ou nao, para esta Assembféia, a realizar-se no
r 24 idr5 5^stS.rde -2006- rarnsede social desta Entidade, à RuaGeneral Furtado Nascimento, n° 684 - 6o andar - Conjuntos n°s 61 e
íVr^™ h Cnpl!ak p5- an5llsar^ ^scutir e deliberar sobre a seguinteOrdem do Dia: Autorização para abertura de Negociações Collivas
da pautas de reivindicações das diversas bases VabáJiistas e cor-
%$a$OA °^í9£Ba de poderes. ,em atendimento aos artigos 612
olá e B3y jíLUe se o caso, instauração de Instância, inclusive
rejaiivamente às Entidades Sindicais Profissionais diferenciadas Caio
nao tiaja numero legal na primeira convocação ãs 17:30 horas a
swiados presas S18:0° h°raS' COm ™er núraer° * as

, 3*5 fss^^RJ;1 de aÊ°sto de 2006.
ARNALDO FREDERICO MESCHNARK

Presidente do Sindicato

_ SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA
DE TRATORES, CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS

E VEÍCULOS SIMILARES

ÍS^ri laies' af-soc!adas ou nâ°- P^a Assembléia Gerai Ex-h-aordmiria a ser realizada em sua sede social, sita à Avenida Ii-
teífGlíS'i95' uSito Prl0-" SP' no dia 24 de agosto de 2006; às14hO0, ou duas horas depois, em segunda convocação, destinada a
atender aos fins, especificados nos artigos 612 e 859<ia CLT "tendo
B*__W&v?d,Y,soel salariai3 dosE trabalhadores metShirg cm doÍSriã»;, i,Sá0 Paul°. .representados por suas respectivas entidades
IftÍKk ^m cSmo adiscussa° da outorga de poderes àDiretoria do
v™?B«r£w,deT^V,eiFamV aulondade^competente, as Convenções. Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos que estaiam sen
do aescumpr-ws, desrespeitados pelos sindicatos dos IrabSfdores
£ acoraoeU(1ShtE^,°SAaril furacão de instância%u celebn?!ooe scorao, observar-se-á na segunda convocação, o quorum lega?

São Paulo-SR 10 de agosto de 2006
ROGÉLIO GOÊFARB
Presidente do Sindicato

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

i„e. -A Cc;nissS° Coordenadora Estatutária, por seu Presidente
infra-assinaío, convoca todos os associados em regular situação as
sociativa,., a comparecer na sede social do Sindicato Nacional dos
S&íí^?? -G MoçMi^1 PW&* Marítimos, sediado Sa Rui
CilÀi fSS^10' 102' SaP*- m°. úc ^neiro'RJ, à AssembléiaTPnl í mmff^'^ realizar-se^ ^ data de 17 de agosto de20U6 às 10.00 (dez) horas em primeira convocação e às 11:00 (onze
horas) em segunda e ultima convocação, com qualquer numero de
presentes, para deitar, sobre a seguinte Ordeii do Dia 1-Leitura
SrSSS^t l dffMí*0 das Propostas apresentadas paVá akeração das'normas estatutárias impretenyelmente ató as 17:00^dezessetóynoSs

*.*_?•
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AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO N° 80123/2006

Objeto: Pregão Eletrônico - Empilhadeira com canacitlad,. ap

, '5/08/2006 de 08h30 às llhfJO ede 13h às 15h30 .Endereço: Una das
, Cobras s/n" edrf. 25 2" and. Centro - RIO DE JANEIRO - RI

Entrega das Propostas: a partir de 15/08/2006 às 08h30 no site
Zm°mpraSIlet-Ê0V-br ' Abertura das Propostas: 25/08/2006 àsuytiOO site www.comprasnet.gov.br

CLAUDIA LIMA DOS SANTOS
Membro da equipe de apoio

(SIDEC - 14/08/2006) 741000-21911-2O06NE999999

PREGÃO N° 80126/2006

Objeto: Pregão Eletrônico - Máquinas de solda, processo TIG Total
n^nSJ '̂ífdOS: 000°2 •Edilal: t5/°8/2006 de 08h30 às IlhOO ede: 13h às 15h3CK Endereço: Hha das cobras s/ n° edifício 25 / 2" andar

: _S>£? Dnd^Em° -W•EnCre^ d~ apostas: apartir £15/08/2006 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br Abertura das
Propostas: 25/08/2006 às 09h00 site www.comprasnet.gov*

; (SIDEC - 14/08/2006) 741000-21911-2006NE999999

PREGÃO N" 80137/2006

Objeto: Pregão Eletrônico - Cabos elétricos Total de Itens Licitados-
0003, . EdM: 15/08/2006 de 08h30 às IlhOO e de 13h ã, 15b30

. Dfc JANEIRO -RJ ,Entrega das Propostas: apartir de 15/08/2006 as
S^s"enQl™rcomPr^r'«-ÊOV.br . Abertura das Propostas:
25/08/2006 ãs. 09h00 site www.comprasnet.gov.br

WALDJE DA COSTA JÚNIOR
Membro da equipe de apoio

(SIDEC - 14/08/2006) 741000-21911-2006NE999999

PREGÃO N° 80339/2005

'. Objeto: Pregão Eletrônico - Conexões ele aço Total de Itens I i
r5h1o%T°'Eí^,5/08/2006de08h30às HhOOedeiahb

: DE TAN^^^r ndaS C°,braS S/°° edif- 25 2" **** C™<™ •RIO
nsh^n ° " • n!rega áas V*0?0^: apartir de 15/08/2006 ãs
S/7mfi1i-eno '̂™nlpraSnelgOVbr ' Abertura das Prop^tas:29/08/2006..às,09n00 site www.comprasnet.gov.br

. :!A -À:'Ã CLAUDIA LIMA DOS SANTOS
-.'...;,/: Membro da equipe de"apoio

: (SIDEC- 14/08/2006)" 741000-21911-2006NE999999

-f TOMADA DEPREÇOS N° 3-0127/06-1

Objeto: Manutenção de 8500 horas MCP 1 e 02 Datn/Hnr,-^9'2006_as 09h00min. Cadastramento até 2Wmm. jfntrefaTo
. Edital; Seção de^Expedição. Edifício 25/2", Arsenal de Marinha do

Rio de Janeiro, Praça Barão de Ladário, s/n." - Ilha das Cobras -
SX^ÍÍSf"?" W"^P 2009i-970' Tel,(21)2211-3641, das13h00min às 15h30min. em dias úteis, mediante pagamento da im
portância de R$ 6,10 (seis reais e dez centavos),

' CC(IM) ANTÔNIO LUIS DRAQUE PENSO
- Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 3-004&V06-2

^Í?P^"fabrÍCaÇa°; fabricaíã0' instalafa° cteste em sistemas deredes. Empresa vencedora: Edwal Engenharia Ltda - item 01.
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Leonatdo Lamartme, darede Bonaparte, prevêfaturar R$45milhõesesteano

News Corp vai distribuir
filmes pela internet
{InÍMlíteHflulffiBSSSSffi ,

Aline vanDuyn
Financial Times, de NovaYork

As propriedades da News Corp.
na internet, que incluem a MySpa-
ce.com, estãocomeçando avender
filmes produzidos pela Foxe con
teúdo de televisão via download,
num esforço para criar uma base
nesse novomercado digitalpoten
cialmentemuito grande.

0 serviço, que vai cobrar US$
19,99 por filmes novos como "X-
Men-0 Confronto Final"e US$ 1,99
por episódios de séries deTV como
"24Horas", estará disponível apartir
de outubroparaosusuários dossi
tesvoltados parajogosdaIGN Enter-
tainmerit, controlada pela News
Corp., com o site MySpace e outíps
também oferecendoo serviçoemse-
guida. Peter levinsohn, presidente
-'i áreade mídiadigital da Fox En-

itainmentGroup, disse: "Nosso es
forço para fornecer conteúdo da
TwentieÜi Century Fox através das
mais poderosas plataformas online
será bastante desenvolvido comesse

acordo".

Usando um serviço digital de
download, o conteúdo poderá ser
baixado do Direct2Drive.com e
transferido paraequipamentospor
táteis compatíveis com o Windows
Media, uma alternativa a serviços
parecidos fornecidos pelaApple pa
ra o uso em seus iPods de vídeo.

OMySpace, adquirido pelaNews
Corp. de Rupert Murdoch há quase
umano,éhojeum dossitesmaispo
pulares do mundo, com 100 mi
lhões deusuários registrados. Osite,

queatrai especialmente adolescen
tes ejovens nacasa dos 20anos, per
mite aosusuários compartilhar ví
deos, histórias, fotografias e tam
bém fazer comentários sobre eles.
Nosúltimosmeses, osmaioresestú
diosde cinema de Hollywood estão
correndo para oferecer aos consu
midores a possibilidade de baixar
filmes pela internet no mesmo dia
de seus lançamentos emDVD, prin
cipalmente para tentar evitar os
downloads ilegais.

Serviços como o Movielink, uma
jointventure formada porcinco es
túdios, e oCinemanow, alémdeum
número crescentede negócios entre
donos de sites populares de vídeo
on-linecomo o Guba.com, significa
queosconsumidores podemagora

•comprar ou alugar facilmente fil
mes para assistir em seus computa
dores. Noentanto, a impossibilida
de de "queimar" ospróprios DVDS,
os preços relativamente altos das
ofertas digitais ea falta doreconhe
cimento do nome dos serviços têm
tornadolentaadecolagem destes.

Através desuaaquisição do MyS
pace eoutros, aNews Corp controla
umgrandepúblicoonline. Baagora
está trabalhando para transformar
isso em uma plataforma de distri
buição de seu conteúdo, além de
umaplataforma depropaganda. Na
semana passada, umgrupofirmou
uma parceriacom a Google na área
de busca e outras iniciativasde pro
paganda on-line.Onegócio daGoo
gle, que incluiu um pagamento ga
rantido de US$ 900 milhões,já co
briuumagrande fatia doUSS 1,5bi
lhão que a News Corp gastou em
aquisições nainternet.

que se desloca para o litoral no
verão jã conhece os restaurantes
da rede", diz Leonardo Lamarti-
ne, diretor presidente do grupo,
cujo faturamento previsto para
este ano é de R$45 milhões.

A chegada à região do Centro-
Oeste ocorrerá na seqüência do
processo deinteriorização dogru
po, iniciado no fimdo ano passa
do.Nesse períodoforaminaugura
das unidades, e^fi^üS13 Gran"
de (PB) eItabuna flllllom exce-

rando uma modalidade de fran
quia, a do tipo "combo", como
define Lamarttne; A,
repassar

duas ou

tempo. Es:
- chadas e Itendime

dentes, m
pósito e cfefflnTT'c^tjFsêrá
feito, por exemplo, no Salvador
Shopping, com inauguração
prevista para abril de 2007. O
shopping receberá cincorescau-

ÍBIGERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ N° 02.397.080/0001-96

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Itapebi Geração de Energia S/A torna público que
requereu do IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis, em 19 de julho de
2006, a renovação da Licença de Operação paraa Usina
Hidrelétrica de Itapebi, localizada no rio Jequitinhonha,
municípios de Itapebi, Itagimirim e Itarantim no estado da
Bahia, e Salto da Divisa, em Minas Gerais.

Carlos Mulas Orosa
Diretor Presidente

Cosan S.A. Indústria e Comércio
CNPJ ns50.746.577/0001-15 - NIHE rf 35300177045

Com panhía Aberta
Edital deConvocação -Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

Peto presente, ficam convocados os Srs. acionistas para se rauriirem em Assemblei;
Geral Ordinária e Extraordinária daCosan S.A, Indústrias Comércio (a"Companhia1,s
ser realizada nodia31 de agosto de2006, às 15:00 horas, excepcionalmente naRua
Moraes Barros 555 -Centro, noMunicipio dePiracicaba, Estado deSãoPaulo, municipit
esteonde selocaliza a sededaCompanhia, para deliberarsobre a seguinte ordem dodia!
Assembléia Geral Ordinária: 1) exame, discussão e aprovação das DemonstraçSe
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 30/04/2006; 2) eleição doí
membros doConselho de Administração e doConselho Fiscal, e de seus respectivo!
suplentes; 3) fixação da remuneração global dos administradores e dos membros d
Conselho Fiscal. Assembléia Geral Extraordinária: 1) Aprovação do desdobrament
das ações ("split") representativas do capital social daCompanhia na proporção d
1 (uma] ação para 3(três) ações (concedendo mais 2(duas) novas ações para cad
1 (uma) possuída); 2> Reforma do Estatuto Social, em atenção às exigências dj
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BOVESPA. Disposições Gera»
(a) Encontram-se àdisposição dos acionistas, na sede social da Companhia, osdocumentol
pertinentes àsdeliberações objeto da Assembléia, inclusive a minuta do Estatuto Saciai j
reformado, tendo sido publicadas asdemonstrações financeiras em 28.07.2006 nos jornal]
"Diário Oficial doEstado deSãoPaulo", 'Jornal dePiracicaba" e"Jornal Valor Econômico,
(b) Para tomar parte evotar na Assembléia Geral, oacionista deva provar asuaqualidaq
como tal, apresentando, nasede daCompanhia, com até02 (dois) dias deantecedência d
data darespectiva Assembléia Geral, documento deidentidade e comprovante expedici
pela instituição depositária, por original ou cópia enviada por lac-símile - fax n
(19) 3403-2030. Os acionistas representados porprocuradores deverão exibirasprocuraçõa
no mesmo prazo acima mencionado e pelo mesmo meio referido. Os originais dd
documentos referidos, ousuascópias, dispensada a autenticação e o reconhecimento c
firma, deverão serexibidos à Companhia atéo momento da abertura dostrabalhos c
respectiva Assembléia Geral, (c) Nos termos das Instruções CVM n°s 165/91 e 282/9
informa-se qua acionistas representando, no mínimo, 5% (cinco porcento) do capital votan
daCompanhia poderão requerer a adoção do processo devoto múltiplo para eleição c
membros doConselho deAdministração. Piracicaba-SP, 04deagosto de 2005. Ruber
Ometto Silveira Mello -Presidente doConselho deAdministração. (14-15-16

Assine ojornal Valor Econômico
Ligue: (11) 2199 2199 (grande SP)

ou UOUU íisjl ©rarara (demais localidades)
ouacessewww.valoronline.com.br
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tal, João Pessoa, Maceió,Aracaju,
Salvador e Vitória.

A rede nasceu a partir da
união entre Larhartine e o em
presário Roberto Bitu, o único
da dupla que jã havia tido expe
riência no ramo. Por quase qua
tro anos, Bitu foi ura dos pro
prietários do restaurante Madei
ra, no Recife, que encerrou suas
operações. No momento da
união entre os sócios, Bitu atua
va como diretor do Tribunal Re-

LldlLtdUU OU IcUUdldU, UUJU ^LU" ".

mida japonesa), Monalisa
(cozinha mediterrânea) e Ultra
leve (vegetariano).

O faturamento estimado para
2006 é de RS 45 milhões, o que •
representa um aumento de cer
ca de 40S em comparação com o
desempenho do grupo no ano

"passado. Para o próximo ano,
quando o processo de expansão
ganhará impulso, a expectativa
dos sócios do Bonaparte é de fa
turar R$ 73 milhões.

AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
. -• CNPJ/MFNS33.050.071/0001-5S

ampla NI"REN'333u00549<M- Companhia Aberta
EDITAL DECONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Acionistas da Companhia convocados para se reur>''er em
Assembléia Geral Extraordinária, na sede da Companhia, situada na Praça Leoni
Ramos, 01 - Niterói-RJ, a se realizar em 26 de agosto da 2006, às 10h00m, a fim de
deliberar sobro a seguinte ordem do dia: (i) deliberação e aprovação da emissão pela
Companhia de 37.000 (trinta e sete mil) debêntures simples, não conversíveis em
ações, nominativase escriturais, da espécie quirografaria, em série única ("Debêntu-
rss"), no montante total de R$370.000.000,00 (trezentos e setenta milhões de reais), a
serem distribuídas sob o regime de garanlia firme de colocação Ç4a Emissão!: (li)
delegação ao Conselho de Administração dos poderes previstos no §1° do Art. 59 da
Lei 6.404/76 e§1° do Art. 22 do Estatuto Social e autorização para que os administra
dores da Companhia, observados os termos e condições a serem estabelecidas pelo
Conselho de Administração, possam praticar e adotar todos os atos e medidas cabíveis

! para implementar essa distribuição pública de debêniures; e (iii) assuntos gerais que
' não dependam de decisão assemblear. Conforme o disposto no §2» do Artigo 25 do
Estatuto Social, para participar da Assembléia, os acionistas poderão se fazer represen
tar por procuradores constituídos na forma da lei, devendo depositar os respedlvos Ins
trumentos de mandato na sede da Companhiar*com no mínima 72 horas de antecedên
cia do dia da Assembléia. Niterói, 10 de agosto de 2006. Conselho de Administração.

tttabrastia
fim "* "

HiãHXSÊSã

Souza Cruz
Souza Cruz S.A. - Companhia Aberta
CNPJ/MF N5 33.009.911/0001-39 - NIRE Na 33.300.136.860

ATA DA 1790a REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 31.072006

Às 09:00 horas do dia trinta e um de julho de 2006, na sede social da
Empresa situada na Rua Candelária, 66, nesta cidade, reuniu-se a Diretoria
sob a presidênciado Sr. Andrew Maclacjplan Gray, presentes os Diretores
Srs. Carlos Wagner, Michaei James Stevens, Antônio Francisco Lima de
Rezende, Constantino Luis Nunes de Mendonça, Francisco José Leme
Barreto, Waldir lath Teixeira e ausente por motivo justificado o Sr. Dante
João Letti. Abertos os trabalhos, o Presidente propôs, tendo sido aprovado
por unanimidade, o seguinte: I - A abertura da Filial de Pesquisas
Agropecuárias situada na Rua Achiles Tomazelli, nB254 - D, Quadra 78 -
Lote 13, bairro Centro, Chapecó - SCjJI - Alteração de endereço da
Central Integrada de Distribuição situada na Av.Coronel Phídias Távora, ne
513, bairro Pavuna, Rio de Janeiro - RJ para Av. Coronel Phídias Távora,
ne 513, com entrada suplementar pela Rua Mercúriosem número, no mesmo
bairro e cidade. III -A alteração de atividade das seguintes dependências:
a) Usina situada na Rua Amazonas, 2500, bairro Garcia, Blumenau - SC,
com a atividade de fabricação de fumo em rolo, em corda e outros produtos
do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos para fabricação de fumo
em rolo, em corda e outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas
e charutos; fio restamento, reflorestamento e cultivo de eucalipto; b)
Armazém Refrigerado situado na Rodovia Ivo Silveira, s/ne (SC411), Km
01, Volta Grande, Brusque - SC, com a atividade de Depósito Fechado
para Depósito Fechado; flor estamento, reflorestamento e cultivo de
eucalipto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, dela
lavrando-se a presente Ata. Rio de Janeira, 31 de julho de 2006, Andrew
Maclachlan Gray, Carlos Wagner, Michael James Stevens, Antônio
Francisco Lima de Rezende, Constantino Luis Nunes de_ Mendonça,
Francisco José Leme Barreto e Waldir lath Teixeira. CERTIDÃO - Certifico
que este documento foi arquivado na JUCERJA sob o nB 1627970 em 08 de
agosto de 2006. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Memorando W^&Z) /2006- DILIC/IBAMA

A Sua Senhoria, o Senhor,
ROBERTO MESSIAS FRANCO
Superintendente do IBAMA em Belo Horizonte/MG
Avenida do Contorno, n° 8.121 - Cidade Jardim
CEP' 30.110-120-BeloHorizonte/MG
Tel: (31) 3299-0700 / 3337-2624 / 3299-0809 / 3292-6526
Fax: (31)3335-9955

Assunto: Ocorrência n° 18517/2006 (N°WEB: 2717-1754)
Processo de licenciamento ambiental da UHEItapebi.

Prezado Senhor,

Em resposta à solicitação dessa Superintendência, informamos que:

1 Esta Diretoria tem conduzido o Processo de Licenciamento do empreendimento com o
devido acompanhamento, inclusive informando o Prefeito Municipal de Salto da Divisa sobre todos os
acontecimentos;

2 0s técnicos deste Instituto têm realizado vistorias a áreas de inserção, reuniões com
autoridades e categorias da área de influência do empreendimento;
3 Encaminhamos o PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE / DILIC /
IBAMA com discussão aos questionamentos levantados durante as vistorias realizadas em áreas de
inserção da UHE Itapebi, e reunião do dia 31 de outubro de 2005, concebida no IBAMA/Sede, em
Brasília/DF;

4, O referido documento já foi encaminhado, em 19 de setembro de 2006, aos seguintes
destinatários:

'w a)Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG;
b)Associação dePescadores de Salto da Divisa;
c) UHEItapebi (empreendedor);
d) Gerencia Executiva de Eunápolis/BA (pela proximidade com omunicipio de Salto da

Divisa);
e) Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos (Município de Salto da Divisa) -

GADDH.

Contamos com acolaboração de V. Sa. enos colocamos adisposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MemoMG19 09 2006

Srasília, (ABrasília, 'A de setembro de 2006.

Ambiental
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AUDIT0R1A/OUVIDORIA/L.NHA vwuc
SISTEMA LINHA VERDE DE OUVIDORIA -SISUV

Lcaminhamos para conhecimento edevidas providências, aocorrência abaixo discriminada:

OCORRÊNCIA

Número: 18517/2006 N° WEB: 2717-1754

Data/Hora: 27/07/2006 17:17:54

Documento: 10100.002725/06 e MMA- 018479/2006-00
Tipo de Assunto: Depredação de Área

t„: crente .--^^ — Z^^^A^A^^^S*^arbritanedade e nconsequeraa na Ç°"^"Çao aa ™ 9 todos ,es que viviarn da pesca, extração de
ploS!aTe^c'A?ô" ZZSSZãZSSnJ** Pela obra, ainda n§0 se responsar*», com as
questõessociais.

LOCAL DA DENÚNCIA

UF:MG

1M3l
IProc.: 0^/31
Rubr.:

AS. _„„j2L———-
_r^

Endereço: Rio Jequitinhonha.

Município: SALTO DA DIVISA

Cadastrada por JORGE FERREIRA
Recebida Via: Documento

ENCAMINHAMENTO

Via Sistema Ern:14/08/2006 Para:Gerência Executiva do ibama '^__^_^M 14;51:02 Po, AFONSO CRUZ
Por:CARLOS fc>UIMAKAfcc>

Nenhuma providência cadastrada.

^^ A

Êmilido errei W08K006 14:55:26



Á DIAFI/Protocolo

Para autuar como processo administrativo eretornar aeste Núcleo de Fiscalização.

Em,/7 (1Í /2006

Afonso Alves da Cruz
Técnico Ambiental

Interlocutor da Ouvidoria/Linha Verde/Supes/MG
Ordem de Serviço n°041/2005

/ J>
Á j}d.Ll.7.7.él.(7. , para adoção das medidas

cabíveis,'retomando,'o presente processo após apuração dos fetos, ao IBAMA/MG num
prazo máximo de 30(trinta) dias, para que possamos responder ao denunciante.

Ressaltamos ainda, que todos os termos administrativos lavrados, deverão ser
encaminhados com cópias desses, juntamente com as providencias adotadas, conforme
determinação da Ouvidoria.

^litôEm, AtlW /2006

pés da Cruz

Técnico Ambiental
Interkícutrffda Ouvidoria/Linha Verde/Supes/MG

Ordem de Serviço n°041/2005 A

É
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Memorando N° 1\ l/u /2006 - DILIC /IBAMA
Brasília, 19 de setembro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
José Augusto Tosato
Gerente Executivo

Gerência Executiva II de Eunápoiis - IBAMA/BA
Av. Ipiranga, 111 - Eunápolis/BA
Cep. 45.820-000
Fone: (73) 3281-1652 Fone/Fax: (73) 3281-1526

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UFIE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimenío em epígrafe, informamos
que:

1. Encaminhamos o PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE /
DILIC / IBAMA com discussão aos questionamentos levantados durante as vistorias realizadas
em áreas de inserção da UHE Itapebi, e reunião do dia 31 de outubro de 2005, concebida no
IBAMA/Sede, em Brasília/DF.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

íental

Memo Gerex Eunápoiis 19 09 2006
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Proc:

Rubr.:

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

° b<2èOFICIO N /2006 - DILIC / IBAMA

A Sua Senhoria, o Senhor,
José Eduardo Peixoto

Prefeito Municipal de Salto da Divisa/MG
Av. Alziton Peixoto, 72 - Centro
Salto da Divisa/MG

Cep. 39.925-000
Fone/Fax: (33) 3725 - 1110

Brasília, 19 de setembro de 2006.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe, informamos
que:

1. Encaminhamos o PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE /
DILIC / D3AMA com discussão aos questionamentos levantados durante as vistorias realizadas
em áreas de inserção da UHE Itapebi, e reunião do dia 31 de outubro de 2005, concebida no
IBAMA/Sede, em Brasília/DF.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

Direto)

Ofício Prefeitura Salto da Divisa 19 09 2006
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

• (>?4OFICIO N /2006- DILIC /IBAMA

Brasília, 19 de setembro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa
Salto da Divisa/MG

Rua Odi Barreira, 210 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 - 1497 Fax: (33) 3725 - 1180 / 3725 - 1110

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe, informamos
que:

1. Encaminhamos o PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE /

DILIC / D3AMA com discussão aos questionamentos levantados durante as vistorias realizadas
em áreas de inserção da UHE Itapebi, e reunião do dia 31 de outubro de 2005, concebida no
IBAMA/Sede, em Brasília/DF.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

Dir.

Ofício Ass Pescadores de Salto da Divisa 19 09 2006

ata

Ambiental
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

/2006 - DILIC / IBAMA

Rubr.;

Brasília, 19 de setembro de 2006.

A Sua Senhoria, a Senhora,
Mariiene Araújo Carvalho
Presidente do Gmpo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH
Salto da Divisa/MG

Praça Otelino Sol, 28- Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 - 1240 Fax: (33) 3725- 1168

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezada Senhora,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe, informamos
que:

1. Encaminhamos o PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE /
DILIC / D3AMA com discussão aos questionamentos levantados durante as vistorias realizadas
em áreas de inserção da UHE Itapebi, e reunião do dia 31 de outubro de 2005, concebida no
IBAMA/Sede, em Brasília/DF.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
(^ adicionais.

Atenciosamente,

bicnlal

Oficio Lavadeiras de Salto da Divisa 19 09 2006
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFICIO N" /2006-DILIC/IBAMA

•7 ^9Sò7
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Brasília, 19 de setembro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador - BA

CEP. 41.186-900

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrale, informamos
que:

1. Encaminhamos o PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE /

DILIC / IBAMA com discussão aos questionamentos levantados durante as vistorias realizadas
em áreas de inserção da UHE Itapebi, e reunião do dia 31 de outubro de 2005, concebida no
IBAMA/Sede, em Brasília/DF.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

Oficio Itapebi 19 09 2006

Diretor/ mènto Ambiental
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SCENAV L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA S/N, BLOCO "C". 1° AMDAR -TEL: (061) 3316-1290 -FAX: (061) 3225-0445

O

OFÍCIO N° &3<y 12006- DILIC /IBAMA
#Brasília, A f de setembro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Caio Márcio de Benírio Rocha
Gerenteda Divisão de Extração de Minerais não Metálicos
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam
Belo Horizonte - MG
Avenida Prudente de Morais, 1671 - Santa Lúcia
CEP-30.380-000
Fone: 0XX31) 3298.6200 Fax. (0XX31) 3298.6539

Assunto: Licenciamento Ambiental da Nacional de Grafite Ltda.

^ra!E!I^t.-:(!=ir!r-J,--=™ír=^.-a™a

\jgf A"o9 __yOô..y:

^^iv*^n&a*nc~wri*"

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi, informamos que:

1. O IBAMA conduz o processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi. E
com a implantação deste empreendimento, tem-se verificado a redução do estoque pesqueiro
no reservatório da usina;

2. Dessa forma, como mitigação aos impactos causados à atividade pesqueira,
este Instituto tem conduzido a possível implantação de um projeto de aquicultura em tanque-
rede a 42 (quarenta e dois) pescadores cadastrados nas fases iniciais do licenciamento
ambiental;
3. Como último acontecimento, foi realizada reunião em 27/07/2006 para
apresentação do projeto aos pescadores ena ocasião nos foi solicitado que encaminhássemos
pedido sobre o processo de licenciamento da Nacional de Grafite Ltda., especialmente, se
possível, laudos relativos àdestinação dos resíduos gerados pela empresa ese esses resíduos
são direcionados a algum corpo hídrico da região;
4. Logo que V. Sa. tenha resposta a respeito do exposto, favor encaminhar a esta
Diretoria paraquepossamos informar os pescadores sobre o assunto.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

Vaíter Muchágáta
Diretor^ãe LicencikrnferW Ambiental

Substituto

Ofício feam 20 09 2006 „ -.r™,
C/C para: APSD; UHE Itapebi; Prefeitura Municipal deSalto da Divisa/MG e ao Grupo deApoio e Defesa dos Direitos Humanos -bAUUH
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N" InSj /2006 - DILIC / IBAMA

Brasília, õc ^ de setembro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa
Salto da Divisa/MG

Rua Odi Barreira, 210 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 - 1497 Fax: (33) 3725 - 1180 / 3725 - 1110

Assunto: Instalação do projeto de aquicultura em tanque-rede.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi, informamos que:

1. Após reuniões entre os técnicos deste Instituto que tem acompanhado a possível
implementação do projeto de aquicultura em tanque-rede como mitigação aos impactos causados à
atividade pesqueira relativo aos 42 (quarenta e dois) pescadores cadastrados, e em consideração à
reunião realizada em 27/07/2006 para apresentação do projeto, encaminhamos respostas aos 17
(dezessete) questionamentos levantados na reunião e constantes na respectiva Ata.

Item 1 -Assistência técnica, se a empresa vai oferecer assistência técnica para o desenvolvimento
do projeto epor quanto tempo?(sic)

l, Respondido na folha 2/8 da Ata de reunião.

Resposta: A empresa deverá garantir dois anos de assistência técnica, conforme apresentado pelo
empreendedor.

Item 2 - Na parte financeira, se a empresa vai dar suporte financeiro os pescadores, até que
ponto?(sic)

Respondido na folha 2/8 da Ata de Reunião.

Resposta:Durante o primeiro ano todos os custos do projeto serão suportadospela UHE Itapebi.

Item 3 - Queremos que a empresa coloque o nosso peixe no mercado, (sic)

Respondido na folha 2/8 da Ata de Reunião.

Resposta: Durante os dois anos de assistência, a empresa auxiUará o estabelecimento de canais de
comercialização do produto,
Oficio APSD 20 09 2006 —————
C/C para: UHE Itapebi; Prefeiiura Municipal de Salto da Divisa/MG e ao Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH

Página 1 de 4



SftAíáw J

\xA



Item4-Se oprojeto não dê certo, o que seráfeito para ospescadores?(sic)

Respondido na folha 2/8 da AtadeReunião.
Resposta: O IBAMA fará o acompanhamento regular do projeto e, ao final dos dois anos, será
realizada a avaliação de cumprimento das obrigações das partes envolvidas. Caso não dê certo, o
IBAMA identificará a responsabilidade com o ônus a cadaparte.

Item5-A Associação reivindica a estação piscicultura oualevinagem. (sic)

Respondido na folha3/8 da Ata da Reunião:

Resposta: OIBAMA jáavaliou aquestão everificou não ser viável como forma de mitigar o impacto
aos 42 (quarenta e dois) pescadores.

Item6-A Associação deseja ter umafase experimental do pintado em cativeiro, (sic)

Respondido na folha 4/8 daAtadaReunião:

Resposta: Não há problema nenhum em alterar otipo de espécie. Entretanto, devem ser consideradas
^ as normas legais vigentes e possíveis impactos ambientais provocados pela criação de espécies

predadoras (como é o caso do pintado).

Item 7 - Como vai ficar os esgotos que caem no lago sem tratamento, inclusive esgotos
hospitalares? Senão vai afetar a qualidade dopeixepara mercado.
Respondido na folha 4/8 da Ata da Reunião em combinação com o PARECER TÉCNICO N°
028/2006 - COEND / CGENE / DILIC / D3AMA encarninhado em 18 de setembro de 2006.

Resposta: Aidentificação do local mais adequado será realizada por técnicos do IBAMA, da equipe
técnica responsável pela implantação do projeto e pela categoria dos 42 pescadores considerando os
parâmetros de quahdade da água.

Quanto ao tratamento do esgoto, OIBAMA entende que aresponsabilidade édo município, que, caso
não tenha condição de mantê-lo, como recomendação, deverá buscar convênio junto à companhia de
tratamento de esgoto do estado.

Em relação ao esgoto hospitalar que está sendo direcionado ao reservatório da UHE Itapebi o
IBAMA entende que o responsável pela destinação e tratamento dos resíduos gerados é o agente

( gerador. Dessa forma, ohospital é responsável pelo resíduo gerado eo seu esgoto jamais deveria ser
destinado in natura a qualquer curso deágua (reservatório, córrego, rio, etc.) sem devido tratamento.

Além disso, o IBAMA tem discutido a possibilidade de serem estabelecidos novos pontos de coleta
de água com vistas às análises dos parâmetros estabelecidos para as campanhas realizadas nos demais
pontos de coleta existentes.

Apartir da análise dos resultados, caso seja identificado que aquahdade daágua poderá comprometer
a saúde da comunidade de Salto da Divisa/MG, bem como, as atividades ali desenvolvidas de acordo
com o enquadramento estabelecido para o corpo hídrico (classe II), deverá ser criado "Programa de
Gestão de Resídos e Emissão de Efluentes na Área de Balneabilidade de Salto da Divisa/MG", que
terá como objetivo identificar as fontes poluidoras, e informar a população quanto à quahdade da
água para o uso e estabelecer ações mitigadoras quando couber, de acordo com orientações do
IBAMA.

Oficio APSD 20 09 2006
C/C para: UHE itapebi; Prefeitura Municipal deSalto daDivisa/MG e ao Grupo deApoio e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH
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Item 8 - Queremos que o IBAMA exija da Grafite um laudo técnico que nos dê garantia de que
não está caindo resíduospoluentes dentro do rio.(sic)

Resposta: OIBAMA já encaminhou Ofício n° 632/2006-DILIC/IBAMA de 21/09/2006 ã FEAM/MG
solicitando informações e laudos relativos à destinação dos resíduos gerados pelaNacional de Grafite
Ltda. Tão logo se tenha uma resposta, a mesma deverá ser encaminhada aos interessados.

Item 9 - Coloração da água, se não vai afetar o peixe nos tanques, se eles dão garantia sobre
isso. (sic)

Respondido nafolha 4/8 da Ata da Reunião e ao discutido no Item 7 deste documento.

Resposta: Os técnicos responsáveis pela implantação do projeto selecionarão o local mais propício à
espécie a ser criada.

Item 10 - Com relação aos 21 barcos que éde direito dospescadores, comofica? (sic)

Resposta: Questão já discutida no PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE /
DILIC / DBAMA, com a seguinte redação:

"Com relação à solicitação demais 21 barcos para ospescadores, é necessárioponderar
i^. a atual condição do lago, que não tem estoque pesqueiro suficiente para manutenção da

atividade depesca profissional, e por isso, está sendo discutida a implantação de um
projeto de aquicultura em tanque-rede. Além da pequena capacidade de suporte
pesqueiro do rio e da provável implantação do projeto de tanque-rede, é necessário
considerar que os pescadores mesmo partilhando a propriedade dos barcos têm
dificuldade de mantê-los, e que o trabalho individual nos barcos elevaria o custo de
manutenção. Portanto, o IBAMA entende que, pelos motivos expostos, não deverão ser
doados novos barcos aos pescadores".

Item 11 - E a bomba quejoga a água dos esgotos para a lagoa de estabilização, ela não funciona
adequadamente, e a água queretorna parao lago nãotem tratamento nenhum, (sic)

Resposta: Questão já discutida no PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE /
DDLIC / IBAMA e ao Item 7 deste documento.

A estação de tratamento de esgotos e seu sistema de bombeamento são de responsabilidade do
município e, caso não tenha condição de mantê-los, recomenda-se que o município busque convênio
junto à companhia de tratamento de esgoto do estado.

w Item 12- Até quando oprojeto vai estaremfuncionamento? (sic)

Resposta: A UHE Itapebi dará dois anos deassistência técnica, já incluído oprimeiro em que todos os
custos do projeto serão suportados porela. Posteriormente os 42 (quarenta e dois) pescadores deverão
gerir de forma autônoma o projeto.

Item 13 - Por ser uma quantidade elevada de pescado, queremos apoio para fundar uma
Cooperativa e escritório, câmara fria, fábrica de gelo, füetagem, embalagem e curtume do couro da
tilápia. (sic)

Respondido na folha 6/8 da Ata da Reunião:

Resposta: Há previsão de se instalar um escritório adrninistrativo. Na segunda etapa, o projeto prevê
uma unidade de beneficiamento com câmara fria, fábrica de gelo, filetagem e embalagem.

Emrelação à Cooperativa, este Instituto também entende que deve serformada umaCooperativa para
os 42 (quarenta e dois) pescadores.

Oficio APSD 20 09 2006
C/C para: UHE Itapebi; Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG e ao Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH
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Quanto ao curtume de couro da tilápia, a Cooperativa a serfonnada deverá, posteriormente, conduzir'
com os devidos entendimentos aos Órgãos competentes (Municipais, Estaduais e Federais, caso
necessário).

Item 14 -O prédio da Associação dos Pescadores se encontra em condições dereforma, (sic)

Respondido na folha 6/8 da Ata da Reunião:

Resposta: O projeto será detalhado e deverá contemplar a adequação do centro de pescadores para a
nova situação.

Exigências adicionais à pauta apresentada pela APSD:

i) quinhentos tanques de 2,0 x 2,0 x l,5m;(sic)

Resposta: O número e o tamanho dos tanques serão previstos no detalhamento do projeto executivo
de forma a garantir uma produtividade depeixes, pelo menos, três vezes maior que a auial ou garantir
a renda mínima equivalente a presente.

ü) que seja assegurada uma remuneração de dois salários mínimos mensais para cada pescador
durante a etapa de implantação doprojetode tanque-redepropostopela empresa; (sic)

Resposta: Na fase de implantação do projeto será garantida a remuneração correspondente ao que a
categoria recebe atualmente e de acordo como trabalho realizado de cadaum dentro do projeto.

iii) rever o retroativo dos RS 18.100,00 (dezoito mil e cem reais), relativo ao desvio do rio,
considerando que à épocafoi pago pela empresa indenização de R$ 6.500,00 (seis mü e quinhentos
reais)para cadapescador,(sic)

Resposta: Questão em análise. O IBAMA não condicionará a implantação c acompanhamento do
projeto a esta ou qualquer outra questão que não esteja ligada ao projeto de aquicultura em
tanque-rede.

2. Informamos também que a negociação para implantação do projeto tanque-rede, com
a definição de responsabilidades das partes, deverá ser fonnalizada via TAC envolvendo os 42
(quarenta e dois) pescadores, IBAMA, Ministério Público e UHE Itapebi.

3. Aguardamos pronunciamento dos 42 (quarenta e doía) pescadores, no prazo máximo
de quinze dias, a contar do recebimento deste documento.

4. Encaminhamos cópia da Ata da reunião realizada em 27 de setembro de 2006 no
Auditório do Hotel Portonápolis, municipio de Eunápolis/BA, para apresentação do projeto de
aquicultura em tanque-rede aos 42 (quarenta e dois) pescadores atingidos pela implantação da UHE
Itapebi.

Contamos com a colaboração dpAV. Sa. e nos colocamos a disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

VáltfcrWluchagkta

/Diretor d? LicerJbiamffiWi Ambiental
Substitufo

Oficio APSD 20 09 2006

C/C para: UHE Itapebi; Prefeitura Municipal deSalto da Dfyisa/MG e ao(jkipo deApoio e Defesa dos Direitos Humanos -GADDH

Página 4 de 4



*<^r

•uzA



uj( íí/^jud 11; zo ji^joiztj

Liitapebi
f Grupo Neoenergia

ibb.

FOLHA DE TRANSMISSÃO DÈ FíÜC

"õESTJNATÂRIO / EMPRESA:
X-$^At'c£vc<AMé;,jro fr-AAeteuTnt.

FAXN*:
Í60 3<ais- Q^'f

REMETENTE:

rOT*/. OE PAGINAS INCLUINOO ESTA:

^^^pi

w

INTERESSAM):

OATAí
A} %M/té

Ta.CÇNtATO :

PAGE 01



^^ 7^7a u—

^«#ií"

J



Iwl itapebi
f Grupo Neoenergi*

Salvador, 27 de setembro de 2006
ITP-IBA-029/08

Ilm°. Senhor

Dr. Valter Muchagata
Diretorde Licenciamento Ambiental - Substituto
instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Assunto: Projeto de Tanque-Rede

Senhor Diretor:

.: moRs

Proc: Pm^VC
Rubr.:

•(- •-'.'-

Naturais Renováveis - IBAMA

Em atendimento ao compromisso assumido pela Itapebi na reunião de 27/07/2006
em Eunápolis/Bahia perante o Ibama e os pescadores de Salto da Divisa,
encaminhamos, em anexo, uma via da versão revisada do Projeto Tanque-Rede
proposto para equacionar o problema da pesca no reservatório da Usina
Hidrelétrica de Itapebi.

Ressalta-se que a Itapebi está à disposição desse Instituto para, se for o caso,
apresentar e discutir o projeto mencionado a fim de que o mesmo possa ser aceito
e aprovado, nao só pelo Ibama, mas também pelos42 pescadores envolvidos,

No aguardo de posicionamento de V.S. quanto ao tema para, em seguida
podermos submeter o projeto à apreciação da SEAP - Secretaria Especial dé
Aquicultura e Pesca da Presidência da República, subscrevemo-nos

Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba CEP 41.186.S00 Salvador- Bahia";
CNPJ -02.397.080/0001-9b

(071)3370-5367 Fax (07 1) 3370-5424
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LÍitapebi
f Grupo Neoenergia

Salvador, 03 de outubro de 2006
ITP-IBA-030/O3

llm°. Senhor

Dr. Valter Muchagata
Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto i
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA

Assunto: Programa de Monitoramento de Balneabilidade

Senhor Diretor:

li

Em atendimento ao requerido por V.S„ constante do Oficio n.° 096-

2006/COEND/CGENE/DILIQ/IBAMA, de 04 de setembro de 2006,

encaminhamos!, em anexo, o Programa de Monitoramento de Balneabilidade.
i
i

Mencionado programa estabelece os materiais e metodologia para o

monitoramento do reservatório da UHE Itapebi, nas cercanias da cidade de

Salto da Divlsa-MG, com vistas a apurar a sua condição de balneabilidade.

Aguardamos a avaliação e pronunciamento desse Instituto quanto à eventual

necessidade de ajuste aos termos do documento ora enviado, para, só assim,
darmos início è\ execução do monitoramento.

Atenciosamente,

Carlos Mulas

Diretor-Presldente

A, -dgar Santos :iQ0 - Narandiba CEP 4, 1&6 500 ^Ivador - Bahia • (071 j 3370-5367 Fax(071! 3370-5424
CfJPJ -01 j97.0Sü/DQQ1-96
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ILHÉUS-BAHIA

OF./PRM/IOS/BA n° 1419/2006-FA

Procedimento Administrativo n.° 1.14.000.000758/2000-13
(NA SESíOSTfi, FM'OR rAZE?.. REíEHENCIÍ SOli' DD OFiciC)

Ilhéus, 17 de agosto de 2006.

Senhor Diretor,

Com o fito de instruir o procedimento administrativo sob número

em epígrafe, com espeque no art. 129, VI, da Constituição da República, e art. 8.° II,

da Lei Complementar n." 75/93, solicito a V. S.a que envie o parecer técnico sobre o

cumprimento das condicionantes e outros assuntos relativos ao licenciamento

ambientai da UHE itapabi, consoante mencionado no item 4 do ofício 743/2005

CGLIC/DÍLIQ/IBAMA. Saliento a necessidade de informações inclusive sobre o

atendimento do empreendedor no que se refere aos ajustes apresentados ao Projeto

Básico Ambiental (Informação Técnica n.° 68/99/IBAMA/DCA/DEREL).

Atenciosamente,

FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA

Procuradora da República

A Sua Senhoria o Senhor

LUIZ FELIPPE KUNZ JÚNIOR
M.D. Diretor de Licenciamento e Qualidade Ambiental - IBAMA

Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental - IBAMA
SCEN - Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA

CEP: 70.818-900 - Brasília/DF

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 10.747

DATA:Z# P$ /06
RECEB]

R. Marquês de Paranaguá, 191, centro. Iinêus-BA. 45653-000.Te! (73)231-6902- Fax (73] 634-8806. E-mail: prmilh@prba.mpf.gov.br
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 035/2006 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA

Brasília, 14 de julho de 2006.

De: Antônio Celso Junqueira Borges
Coordenador Substituto de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

Para: José Dias

Coordenador Geral de Recursos Pesqueiros

Assunto: Convite para apresentação do Projeto Tanque-Rede à Associação dos Pescadores de
Salto da Divisa

Prezado Senhor,

Esta Coordenação vem conduzindo a possível implantação de um projeto tanque-rede no
reservatório da UHE Itapebi à Associação de Pescadores do município de Salto da Divisa/MG;

Dessa forma, o engenheiro Ângelo Ramalho e o Zootecnísta Rogério Carvalho, dessa
Coordenação, vêm prestando assistência aos direcionamentos do projeto. Assim sendo,
gostaríamos, se possível, que V. Sa. designasse esses profissionais no período de 25 a 28 de julho
de 2006 pararepresentar o IBAMA na área de recursos pesqueiros;

Programamos, aprincípio, para sair na terça-feira (25/07/2006), com trabalhos na quarta e quinta,
no município de Salto da Divisa/MG, e retorno na sexta-feira (28/07/2006).

Atenciosamente,

AntônjrO Celso Junqueira Borges
Coordenador Substituto de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

MemoCoope14 07 2QÜ6
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTOBRASILEIRO DOMEIO AMBIENTEE DOSRECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica
Coordenaçãode Energia Elétrica, Nuclear e Dutos

SCEN, Trecho 2. Ed. Sede do IBAMA, Bloco C, Brasília/DF, CEP: 70.818-900
Telefone: 61 3316.1282, Fax: SI 3225.0564- e-mail: antooio.borges@ibaina.eov.br

Ofício n° 096-2006/COEND/CGENE/DILIC/LBAMA

Brasília, 04 de setembro de 2006.

Ao Sr. Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Avenida Edgar Santos, 300 - Narandiba
CEP: 41186-900 - SALVADOR/BA

Fone: (071) 3370-5367 - Fax: (071) 3370-5424

Assunto: Análise de Qualidade da Águae Balneabilidade do Reservatório da UHE
Itabebi no entorno do Município de Salto da Divisa/MG

Sr. Diretor,

Dentre os municípios afetados pela implantação da UHE Itapebi, apenas Salto da
Divisa/MG foi atingido em trecho urbano pela elevação da cota de enchimento para a
formação do reservatório.

As atividades desenvolvidas no rio Jequitinhonha pela comunidade de Salto
Divisa/MG eram: a pesca; a recreação de contato primário (nado e mergulho); e a lavagem de
roupas estabelecida por costumes tradicionais de grupos de lavadeiras do município. Todas
essas atividades foram previstas para o tipo de uso da água de acordo com o enquadramento
do rio Jequitinhonha queé classe II, conforme Resolução CONAMA 357/05.

Cabe observar, que mesmo com a formação de reservatório e transformação do
regime hídrico de lótico para um ambiente lêntico, o novo cenário deve manter o
enquadramento do corpo hídrico comode classe II e, conseqüentemente, atender aos usos da
água previstos. Porisso, após o estabelecido o reservatório, é importante analisar a quahdade
da águae verificar a continuidade do enquadramento do reservatóriona classe II.

Visando monitorar a qualidade da água, o Grupo Neoenergia apresentou ao
IBAMA e executou o "Programa de Monitoramento Limnológico e da Quahdade da Água",
que consiste em três etapas: realização da campanha de amostragem, emissão do relatório
parcial e emissão de relatório consolidado; os quais acontecem respectivamente em abril,
maio e junho dos anos posteriores ao enchimento do reservatório.

A análise dos relatórios de quahdade de água, dentro do trecho em estudo,
demonstrou que algumas estações de coletaregistraram violações tanto paracoliformes fecais
quanto para coliformes totais. Dessa forma, estas áreas devem ser tratadas como setores de
maior criticidade. E no tocante a coliformes fecais, as maiores variações foram obtidas em
área de influência da cidade de Salto da Divisa.

Também nas imediações de Salto da Divisa, os valores de Cádmio estiveram, em
abril/2004, mais elevados e acima dos estabelecidos para os rios Classe II, apesar de não
haveridentificação de atividades desenvolvidas na cidade quepossam justificar aportes de Cd
ao ambiente aquático, sendo portanto necessário identificar e caracterizar possíveis fontes
poluidoras à montante do município.
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Verifica-se também nosrelatórios de qualidade da águaque, em paralelo à diluição
de concentração de coliformes, houve aumento na área de maior criticidade, fato esse que
pode ser expUcado pela hipótese de aumento da pluviosidade, que atua como importante fator
ecológico na definição da concentração final de coliformes. Assim, aumentos na pluviosidade
promovem a diluição de efluentes, mas ampliam o conjunto de áreas sob o efeito do
lançamento de esgotos domésticos.

Dessa forma, considerando a Resolução CONAMA n° 274, de 29 de novembro
de 2000, que dispõe sobre a balneabilidade; e a Resolução CONAMA nD 357, de 17 de março
de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o
seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes,
e dá outras providências; considerando também que a saúde e o bem-estar humano podem
ser afetados pelas condições de balneabilidade; e considerando ainda a necessidade de
avaliar a evolução da qualidade das águas, em relação aos níveis estabelecidos para a
balneabilidade de forma a assegurar as condições necessárias à recreação de contato primário;
este Instituto recomenda que seja ampliado o número de pontos de coleta nas áreas de maior
criticidade identificadas nosrelatórios de qualidade da águaapresentados pelaempresa, coma

í finalidade de averiguar as condições de balneabilidade e de manutenção das atividades
exercidas pelas comunidades diretamente atingidas pelo empreendimento.

Paraisso,visando analisar os mesmos parâmetros estabelecidos paraas campanhas
realizadas anteriormente nos pontos de coletas já existentes, deverá ser ampliado o número de
pontos de coleta, com o objetivo de contemplar as áreas no entomo do Município de Salto da
Divisa/MG, levando ainda em consideração os seguintes aspectos: (a) avaliar todas as áreas
de recreação de contato primário: quando existir o contato direto do usuário com os corpos de
água como, por exemplo, as atividades de natação, lavagem de roupas e mergulho; (b) caso
sejam utilizados mais de um indicador microbiológico, as águas terão as suas condições
avaliadas de acordo com o critério mais restritivo; (c) os resultados dos exames poderão,
também, abranger períodos curtos de cinco semanas, desde que cada um desses períodos seja
especificado e tenham sido colhidas e examinadas, pelo menos, cinco amostras durante o
tempomencionado, com intervalo mínimode 24 horas entre as amostragens.

A partir da análise dos resultados, caso seja identificado que a quahdade da água
poderá comprometer a saúde da comunidade de Salto da Divisa/MG, bem como, as atividades
ali desenvolvidas de acordo com o enquadramento estabelecido para o corpo hídrico (classe
II), deverá ser criado "Programa de Gestão de Resídos e Emissão de Efluentes na Área de
Balneabilidade de Salto da Divisa/MG", que terá como objetivo identificar as fontes
poluidoras, informar a população quanto à qualidade da água para o uso e estabelecer ações

\mf mitigadoras quando couber, de acordo com orientações doIBAMA.
Deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias mapa georreferenciado

identificando os novos pontos de coleta e programa contendo a descrição de materiais e
métodos para a coleta nos novos pontos.

Atenciosamente,

ANTONIO^ÉLSO JUNQUEIRA BORGES
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
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Salto da Divisa, 18 de setembro de 2006.

Ofício n° 03/2006

Fls.: lei*
Proc.iQ^MV
Rubr.; TyrA

De: Movimento dos Atingidos pela Barragem de Itapebi/Bahia, mais especificamente, a
Categoria das Lavadeiras / Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de Salto da
Divisa_MG (GADDH).

Para TBAMA

Assunto: Encaminhamento de Proposta Compensatória e Construção de Lavanderias.

Prezado Senhor,

O Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos (GADDH), na qualidade de representante
^ legal das lavadeiras, a pedido da citada categoria, vem, respeitosamente, apresentar propostas

discutidas na última reunião do 26 de julho do ano em curso, no salão da comunidade e, com
o representante da empresa, o Sr. Afranio Gavião e a equipe técnica do LBAMA. O GADDH
ressalta que sempre defendeu a preservação da atividade de cada categoria. No entanto
algumas pendências com reiaçào às mesmas ficaram sem serem solucionadas. Por esta razão a
categoria solicita do IBAMA e da empresa, Análiseda Seguintes Reividincações:

Io) ao todo hoje, o grupo corresponde a 87 (oitenta e sete) lavadeiras que estão relacionadas
em anexo, por respectivos bairros, lembrando que na época da construção do
empreendimento, a empresa Itapebi Geração de Energia S/A afirmava que as lavadeiras do
bairro Ipê e Cansanção não seriam atingidas; no entanto após o enchimento do lago ficou
nítido que as mesmas sofreram conseqüências; como as lavadeiras do bairro Barro Preto
haviam iniciado o movimento, as demais não foram sequer ouvidas.

2o) Hoje a categoria reivindica a construção de lavanderias no Bairro Cansanção e no bairro
Ipê com condições de trabalho adequadas e com relação ao bairro Barro Preto, que seja

/ revisada a lavanderia pois a mesma apresenta pias pequenas e espaço inadequado devido ao
'w- tamanho.

3o) Em assembléia, a categoria decidiu ainda que a medida compensatória seria de uma
indenização para cada lavadeira pelo período de 4 (quanto) anos que permaneceram sem o
exercício de suas atividades; sendo o valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)
para cada uma.

Diante do exposto, estamos aguardando parecer do IBAMA para um passível solução das
pendências existentes com a categoria aqui representada pelo GADDH.

Atenciosamente, r $ « *n

K^ AA ^^^ PRO.ocox.0
DILIC/IBÃMA

MARILENE ARAÚJO CARVALHO N° : 11.302
Presidente do GADDH DATA: Çfàfj_J_/o6
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Liitapebi protocolo
f Grupo Neoenergia D*L*C/lBftMA

°fA:^/J^/06
Salvador, 03 de outubro de 2006 *eceb.
ITP-IBA-030/06

IImc. Senhor

Dr. Valter Muchagata
Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBAMA

Assunto: Programa de Monitoramento de Balneabilidade

Senhor Diretor;

Em atendimento ao requerido por V.S., constante do Ofício n.° 096-

2006/COEND/CGENE/DILIQ/IBAMA, de 04 de setembro de 2006,

encaminhamos, em anexo, o Programa de Monitoramento de Balneabilidade.

Mencionado programa estabelece os materiais e metodologia para o

monitoramento do reservatório da UHE Itapebi, nas cercanias da cidade de

Salto da Divisa-MG, com vistas a apurar a sua condição de balneabilidade.

Aguardamos a avaliação e pronunciamento desse Instituto quanto à eventual

necessidade de ajuste aos termos do documento ora enviado, para, só assim,

darmos início à execução do monitoramento.

Atenciosamente,

Carlos Mulas

D iretor-Presidente

Av. Edgar Saníos, 300 - Narandiba CEP 41 186.900 Salvador- Bahia S (071) 3370-5367 Fax (071)3370-5424
CNPJ -02.397.080/0001-96
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itapebi
Grupo Neoenergia

Salvador, 27 de setembro de 2006
ITP-1BA-029/06

PROTOCOLO

DILIC/IBÃMA
N°: 11.12&
DATA __
RECEBIDO:

:á«/0/O6
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llm°. Senhor

Dr. Valter Muchagata
Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Assunto: Projeto de Tanque-Rede

Senhor Diretor:

Em atendimento ao compromisso assumido pela Itapebi na reunião de 27/07/2006
em Eunápolis/Bahia perante o ibama e os pescadores de Salto da Divisa,
encaminhamos, em anexo, uma via da versão revisada do Projeto Tanque-Rede
proposto para equacionar o problema da pesca no reservatório da Usina
Hidrelétrica de Itapebi.

Ressalta-se que a Itapebi está à disposição desse Instituto para, se for o caso,
apresentar e discutir o projeto mencionado a fim de que o mesmo possa ser aceito
e aprovado, não só pelo Ibama, mas também pelos 42 pescadores envolvidos.

No aguardo do posicionamento de V.S. quanto ao tema para, em seguida,
podermos submeter o projeto à apreciação da SEAP - Secretaria Especial de
Aquicultura e Pesca da Presidência da República, subscrevemo-nos,

Av. Edgar Sanios, 300 - Narandiba CEP 41.186.900 Salvador-Bahia i
CNPJ -02.397.080/0001-96

(071)3370-5367 Fax (071) 3370-5424
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

«6OFICIO N / 2006 - DILIC / IBAMA

Fls.: \Q&y

Proc-MÒldW
Rubr.: ^p

A Sua Senhoria, o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 - Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador - BA

CEP. 41.186-900

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

Brasília, /J5 de outubro de 2006.

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

1. Havíamos programado vistoria para período de 23 a 27 de outubro deste ano com
vistas à renovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002;

2. Entretanto, em função da grande demanda na Coordenação que trata deste
empreendimento, optamos por adiar tal vistoria, mais provavelmente, para o mês de janeiro de
2007;

3. Dessa forma, a Licença de Operação nu 291/02 continua válida até que este Órgão
se pronuncie a respeito.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

iental

Rideci Farias. Ofício Itapebi 1010 2006
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° (q7\ I2006 - DILIC /IBAMA

A Sua Senhoria, o Senhor,
José Eduardo Peixoto
Prefeito Municipalde Salto da Divisa/MG
Av. Alziton Peixoto, 72 - Centro
Salto da Divisa/MG

Cep. 39.925-000
Fone/Fax: (33) 3725 - 1110

Brasília, $ó de outubro de 2006.

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

1. Havíamos programado vistoria para período de 23 a 27 de outubro deste ano com
vistas àrenovação da Licença de Operação nü 291/02 de 12 de dezembro de 2002;

2 Entretanto, em função da grande demanda na Coordenação que trata deste
empreendimento, optamos por adiar tal vistoria, mais provavelmente, para omês de janeiro de
2007.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

Ambiental

Rideci Farias. Ofício Prefeitura Saltoda Divisa 10 10 20Qfi
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

-AAOFICIO N I 2006 - DILIC / IBAMA

iA:J%U

Rubr.:

Brasília, (^ de outubro de 2006.

A Sua Senhoria, a Senhora,
Mariiene Araújo Carvalho
Presidente do Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH
Salto da Divisa/MG

Praça Otelino Sol, 28 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 -1240 Fax: (33) 3725 - 1168

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezada Senhora,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

1. Havíamos programado vistoriapara período de 23 a 27 de outubro deste ano com
vistas à renovação da Licença de Operação n°291/02 de 12de dezembro de 2002;

2. Entretanto, em função da grande demanda na Coordenação que trata deste
empreendimento, optamos poradiar tal vistoria, mais provavelmente, para o mês de janeiro de
2007.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

\

Rideci Farias. Ofício GADDH 10 10 2006
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° ^d /2006 - DILIC / IBAMA
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Brasília, Ij> de outubro de 2006.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa
Salto da Divisa/MG
Rua Odi Barreira, 210 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 - 1497 Fax: (33) 3725 - 1180 / 3725 - 1110

Assunto: Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

1. Havíamos programado vistoria para período de 23 a 27 de outubro deste ano com
vistas àrenovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002;

2. Entretanto, em função da grande demanda na Coordenação que trata deste
empreendimento, optamos por adiar tal vistoria, mais provavelmente, para o mês de janeiro de
2007.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecj^entos
adicionais.

Atenciosamente,

Direi.

Rideci Farias. Oficio APSD 10 10 2006
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 3pX I2006 - DILIC / IBAMA

Brasília, (5 de outubro de 2006.
A Sua Senhoria, a Senhora,
Fernanda Alves de Oliveira

Procuradora da República
Rua Marquês de Paranaguá, 191 - Ed. Paranaguá - Centro, Ilhéus/BA
Fone: (73) 3231-6902
CEP: 45.660-000

Assunto: Procedimento Administrativo n° 1.14.000.000758/2000-13
Processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi.

Prezada Senhora,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe, informamos
que:

1. Em atendimento aos Ofícios nü 743/2005 - CGLIC / DILIQ / IBAMA de 22 de
dezembro de 2005 e OF./PRM/IOS/BA n" 1419/2006-FA de 17 de agosto de 2006,
encaminhamos o PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA
com discussão aos questionamentos levantados durante as vistorias realizadas em áreas de
inserção da UHE Itapebi, e reunião do dia 31 de outubro de 2005, concebida no IBAMA/Sede,
em Brasília/DF;

2. O referido documento já foi encaminhado aos seguintes destinatários:

a) Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG;

b) Associação de Pescadores de Salto da Divisa;

c) UHE Itapebi (empreendedor);

d) Gerência Executiva de Eunápolis/BA (pela proximidade com o município de
Salto da Divisa) e Superintendente do IBAMA em Belo Horizonte/MG;

e) Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos (Município de Salto da Divisa)
- GADDH;

t) Ministério do Meio Ambiente.

3. Esta Diretoria tem conduzido o Processo de Licenciamento do empreendimento
com o devido acompanhamento, inclusive informando o Prefeito Municipal de Salto da Divisa
sobre todos os acontecimentos;

4. Os técnicos deste Instituto têm realizado vistorias a áreas de inserção, reuniões
com autoridades e categorias da área de influencia do empreendimento;

Rideci Farias. Ofício Procuradoria da República 1010 2006 Página 1 de 2
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5. Havíamos programado vistoria para período de 23 a 27 de outubro deste áno com Vif
vistas à renovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002. Entretanto, em
função da grande demanda na Coordenação que trata deste empreendimento, optamos por adiar
tal vistoria, mais provavelmente, para o mês de janeiro de 2007;

6. Este Instituto finalizará o Parecer Técnico com andamento das condicionantes bem
como a demais assuntos pertinentes ao Licenciamento Ambiental do empreendimento após
realizar vistoria com tal objetivo a áreas de inserção do empreendimento.

Fís.:.J_^__
Proc.:Q^/%
Rubr.:

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos \ disposição para esclarecimentos
pertinentes ao Licenciamento Ambiental do referido empreendimento.

Atenciosamente,

D ire

Rideci Farias. Oficio Procuradoria da República 10 10 2006
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Memorando N" SM I 2006 - DILIC / IBAMA
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de outubro de 2006.

A Sua Senhoria, a Senhora,
Dra. Inah Simonetti Guatura

Chefia de Gabinete/IBAMA

Tel: (61) 3316-1001 até 1004
Fax:(61)3316-1025

Assunto: Providências p/ os problemas de saneamento básico no município de Salto da
Divisa/MG (Protocolo n° 023434/06-00)

Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi.

Prezada Senhora,

Em resposta à solicitaçãodesse Gabinete, informamosque:
1. Esta Diretoria tem conduzido o Processo de Licenciamento do empreendimento com o
devido acompanhamento, inclusive informando o Prefeito Municipal de Salto da Divisa sobre todos os
acontecimentos;

2. Os técnicos deste Instituto têm realizado vistorias a áreas de inserção, reuniões com
autoridades e categorias da área de influência do empreendimento;

"3. Encaminhamos o PARECER TÉCNICO N° 028/2006 - COEND / CGENE / DILIC /
IBAMA com discussão aos questionamentos levantados durante as vistorias realizadas em áreas de
inserção da UHE Itapebi, e reunião do dia 31 de outubro de 2005, concebida no IBAMA/Sede, em
Brasília/DF;

4. O referido documento já foi encaminhado, em 19 de setembro de 2006, aos seguintes
destinatários:

a) PrefeituraMunicipal de Salto da Divisa/MG;

b) Associação de Pescadoresde Salto da Divisa;
c) UHE Itapebi (empreendedor);
d) Gerência Executiva de Eunápolis/BA (pela proximidade com o município de Salto da

Divisa) e Superintendente do IBAMA emBeloHorizonte/MG;
e) Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos (Município de Salto da Divisa) -

GADDH.

5. Informamos também que aquele município recebe compensação financeira da UHE
Itapebi pela utilização de recursos hídricos. Tal compensação pode ser destinada para aplicação ao
saneamento básico daquela localidade.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamosa disposiçãopara esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Rideci Farias. Memo MMA 10 10 2006
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ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DÉ SALTO DA DIVSSA
CNPJ - 05.474.662/000f1-17
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Ofício N° 010/2006 |
Associação dos Pescadores • ||
Resposta: ' \ j

Salto da Divisa, 26 de outubro de 2006

Prezada Senhor

Nos âmbitos das negociações informamos qUC recebemos o
relatório,* mais uma vez ficamos perplexos com talparecer. Entendemos que o
IBAMA desconsidera vários itens - 5,7,8,9 e 10 eóretroativo de R$ Jti. 100.00
fcdando do item, 5-oIBAMA econhecedor do grande.problema do reservatório^
itapebi, onde aredução de peixes cada vez mais está [agravando,coIBAMA quer
desconsiderar aestação de alevinagem? s

Amenos gue oIBAMA tenha outras alternativas, ytde ressalta que
os 42 pescadores estão de pleno acordo com oProjeto, mas por Lei. tem defazer
um repovoamento de peixes .No reservatório, uma vez que oIBAMA não obrigou
a empraza afazer uma escadaria para a emigração dos peixes no período da

^ piracema causando um enorme impacto ambiental eoIBAMA desconsidera
w- estação dealevinagem? •• - .• '*•'"•• "<«* -,

•• .-••-!. .yy:-':-'-i •

Item 7 Si o IBAMA assinar um Termo de Responsabilidades
juntamente com oMinistério Público GAD eAssociação eoPoder Público, de que
opescado não vai sofrer sanções no mercado, neste caso nos estamos de lotai
acordo com aimplantação do Projeto até este mês sépossível.

Item 8- Se nem o IBAMA não sabem como ê o sistema de
funcionamento de resido da empraza mineradora Grafite, como êque se possa
imputar um Projeto deste porte sem um conhecimento técnico? Por isso vale
mais uma vez ressaltar-que nós queremos muito este projetofuncionando mais com
totalsegurança. Ambiental,

RUA ODIR BARRÜIRA - 210 - BAIRRO BARRO PRETO
SALTO DA DIVISA/MG
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/ ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA
/ CNPJ - 05.474.662/000i-17

Proc.:0@/^
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Item 9- Vale lembra que no período das cheias as águas do

reservatório ficam de cima em baixo com o nível muitíssimo grande de argila.
vermelha.e a resposta do item 9 não ficou-ciara.para nós.

Item 10- Mais uma vez vale lembrar que a falia de peixe no

reservatório não e culpa dos 42 pescadores, mas sim da ITAPEBI.,. que causou este
enorme impacto ambiental, nem só de peixes como também no desmatamento que
nãofizeram por completo, limpeza de currais etc, Com respeito amanutenção dos

(^ motores, este sim e de responsabilidade .da Associação e cuidamos minto bem

deles. Só estamos exigindo um direito que é nosso, \

i

Referente o retroativo de R$ 18.100.00, relembrando os nossos

direitos, que a empraza nos trapaceou quando nossos direitos legais eram do
i

referido valor, ela nos deu 6.500.00 real. - ''

Mais uma vez reafirmamos, que aceitamos oreferido projeto mas que
nos paguem este retroativo.

Sem ais para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer
esclarecimento.

Atenciosamente,

limo. Senhor
VaiterMuchagata
Diretor de Licenciamento Ambientai
Substituto.IBAMA,
Uimilia-DF.

Alexandre dos santos
siclentc da Associação de Pescadores

RUA ODIR BARREIRA-210-BAIRRO BARRO PRETO
SALTO DA DIVISA/MG
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itapebi
PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 13.104'
Grupo Neoenergia DATA: P\/ l{ /06

RECEBIDO:

Salvador, 13 de novembro de 2006
ITP-IBA-032/06

llm°. Senhor

Dr. Valter Muchagata

Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Assunto: Avarias em imóveis residenciais de Salto da Divisa

Senhor Diretor:

Reportando-nos ao OFÍCIO N.° 626/2006-DILIC/IBAMA, de 19 de setembro de 2006
{recebido em 25/09/06), que encaminhou o PARECER TÉCNICO N.° 028/2006-
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, de 25/07/06, temos a comentar:

1. O referido Parecer Técnico, em seu item 'Vil. QUESTÕES RELATIVAS ÀS
AVARIAS (TRINCAS E RACHADURAS) EM DIVERSAS RESIDÊNCIAS DO
MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA/MG", concluiu por solicitar à Itapebi o envio
de análise dos trabalhos até então elaborados e ações julgadas necessárias,
feita por profissional qualificado, num prazo de sessenta dias, com vistas ao
equacionamento da ocorrência.

2. A Itapebi, de pronto, recorreu à Universidade de Brasília (UnB), atualmente
prestando serviços à empresa nas áreas de sismologia e geotecnia, por esta
Instituição já estar inserida no tema em questão.

Desse modo, encaminhamos a V.Sa., em anexo, o Parecer do Prof. Pedro Murrieta,
da UnB, na certeza de que o mesmo reúne todas as informações requeridas por esse
Instituto.

Atenciosamente,

Carlos Mulas
Diretor-Presidente

Anexo: Documento de esclarecimento às questões levantadas pelo Ibama no Parecer Técnico
N. ° 028/2006 - Prof. Pedro Mutrieta/UnB

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
Av. Edgard Santos, 300- Narandiba CEP 41.186 900 Salvador - Bahia ® (071) 3370-546/ Fax (071) 33/0-5424
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Programa de Pós Graduação em Geotecnia - Departamento de Engenharia
Civil e Ambiental / Faculdade de Tecnologia - Universidade de Brasília

A ITAPEBI - GRUPO NEOENERGIA.

DOCUMENTO DE ESCLARECIMENTO AS QUESTÕES LEVANTADAS

PELO IBAMA NO PARECER TÉCNICO N° 028/2006.

APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

L^ O Relatório de Avaliação Geológica-Geotécnica da Cidade de Salto da Divisa elaborado pelos

professores Pedro Murrieta, DSc, José Camapum de Carvalho. DSc e Noris Diniz, DSc, da

Universidade de Brasília, em janeiro de 2006, conclui:

"Do exposto pode-se inferir que os recalques ocorridos em várias residências em Salto da Divisa

podem ter até 3 causas, todas elas relacionadas ao aumento de umidade: i) acomodação de blocos

rochosos; ü) colapso estrutural na camada superficial de solo; e iii) deslizamento da camada

superficial nos taludes.

A acomodação dos blocos rochosos deve-se à redução do atrito nos contactos devido ao aumento da

umidade provocadopela ascensão capilar da água nospreenchimentos dasfraturas. Neste caso, o

w enchimento doreservatóriopode terinfluenciado o níveldeascensãocapilar. E dese esperar que estes

recalques estejam estabilizados.

O colapso estrutura! da camada de solo deve-se também ao aumento de sua umidade provocado,

primordialmente, pela infiltração superficial das águas de chuva. Pode ocorrer que, em novos

processos de secagem e vmedecimento, outros pontos localizados voltem a apresentar colapso, no

entanto é de se esperar que grandeparte destes recalques também já tenha ocorrido.

Finalmente, este mesmo aumento de umidade devido à infiltração superficial das águas de chuva,

provoca a terceira causa, que é hoje o motivo de maior preocupação; a redução da resistência ao

ciscilkamento da camada de solo nos taludes. podendo levar a um lento deslizamento no material

incfjnsolidado das encostas. Neste caso o enchimento do reservatório não tem mais influência direta
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Programa de Pós Graduação em Geotecnia -Departamento de Engenfefww
Civil e Ambiental / Faculdade de Tecnologia - Universidade de Brasília

nos novos recalques. Épossível que, com o enchimento do reservatório da UHE, o aumento da área

coberta por água tenha aumentado o índice pluviométrico na região e, portanto, o volume de

infiltração superficial e o valor da umidade. Só comparações diretasdesses números, antes e depois

do enchimento, poderiam responder a esta questão. Devido ao pequeno período que se dispôs de

acompanhamento do problema, não se pode garantir quando e se ocorrerá a estabilização".

A partir deste Relatório o IBAMA apresenta no PARECER TÉCNICO N° 028/2006, as seguintes

recomendações:

"Emfunção da complexidade do assunto, recomenda-seque independente de qualquerdecisão quanto

à implementação de ações ou acolhimento de sugestões apresentadas pêlos estudoselaborados para

o problema, a UHE Itapebi encaminhe a este Instituto, dentro de sessenta dias, uma análise dos

trabalhosaté então elaborados com conclusões, afirmações e sugestões, as mais consistentespossíveis,

deforma a dardirecionamentofinal na questão e nãoficar criando expectativas à comunidade local.

Recomenda-se também quea análiseapresente as necessidades e osporquês, caso necessário, deações

a seremadotadas e se com tais medidasse chegará a umaconclusão consistente tecnicamentedeforma

a não se deixar dúvidas quanto à origem doproblema, evitando-se também oprolongamento de uma

solução definitiva. Esta análise deverá serfeita por profissional da área legalmente habilitado. "

Recentemente a Itapebi - Grupo Neoenergia, solicitou-nos que fizéssemos esta análise pedida pelo

IBAMA, que apresentamos a seguir.

ANÁLISE CAUSAL E TEMPORAL DO PROBLEMA.

Das ires causas citadas no relatório dos professores da UnB, as duas primeiras apresentam-se hoje como

de pequena ou nenhuma relevância para o problema das trincas surgidas nas edificações uma vez que

as análises apontam que as deformações geradas por elas já cessaram. A terceira causa, "a redução da

resistência ao cisalhamento da camada de solo nos taludes, podendo levar a um lento deslizamento no

material inconsolidado das encostas", apresenta-se como a mais preocupante uma vez que não

encontramos indícios de estabilização daqueles deslizamentos. b
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Programa de Pós Graduação em Geotecnia - Departamento de Engen
Civil e Ambiental / Faculdade de Tecnologia - Universidade de Brasília
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O novo contrato em vigor da ITAPEBI com a UnB prevê o monitoramento das trincas em várias

edificaçõesna cidade, dos deslocamentos de marcos superficiais das encostas e da variação da umidade

da camada superficial ao longo de um ano, tudo isto acompanhado das leituras de pluviômetro a ser

instalado e que registrará de forma contínua, a pluviosidade da região.

No Relatório anterior, registramos: "Cabe ainda observar que os testemunhos degesso instalados em

cinco prédios que haviam sofrido fortes recalques, indicaram no período observado a grande

influência da precipitação pluviométrica nestes recalques. Nos 15 testemunhos instalados em

24/10/2005. não havia sinal de qualquer recalque até a ocorrência de fortes chuvas em final de

novembro e que duraram cerca de 2 semanas."

Naquele momento só podíamos associar à reativação das trincas o reinicio das chuvas. Com o novo

monitoramento estaremos também associando à reativação das trincas, além das chuvas, o aumento da

umidade e o deslocamento das encostas que agora estarão sendo medidos. Em isto ocorrendo, ficará

categoricamente demonstrado que as trincas nas edificações são provocadas pelos deslocamentos

superficiais do terreno causados pelo aumento de umidade devido às chuvas.

Quanto ao início temporal do problema, i.e. se foi antes ou depois do enchimento do reservatório a

. análise é mais complexa. A maneira direta de se obter esta informação, seria a partir de registros

anteriores de eventuais trincamentos ocorridos na cidade antes do enchimento do reservatório. E

improvável quese consigaestesregistros, mas, denovoa instrumentação proposta e a existente poderão

ajudar a esclarecer esta questão: se as novas medições indicarem aumento da umidade na camada

superficial em que esteja ocorrendo o rastejo e os piezômetros que monitoram o nível do reservatório

não indicaremqualquer aumento relevante do mesmo, estará evidenciado que o acréscimo de água que

levou ao aumento de umidade na camadasupracitada, foi devido à infiltração superficial das águas de

chuva e não a um aumento da ascenção capilar através do material de preenchimento das falhas no

maciço rochoso.

Ainda assim, poder-se-ia argumentar que, mesmo que o reservatório não contribua diretamente - via

ascenção capilar - para o acréscimo da umidade no solo onde esteja ocorrendo o rastejo, ele poderia

contribuir para aumentar os índices pluviométricos da região e portanto aumentar o volume de água



m-

s,\!vl§

vi aa i m wa.h i fi



Programa de Pós Graduação em Geotecnia - Departamento de Engenh gata:
Civil e Ambiental / Faculdade de Tecnologia - Universidade de Brasília

passível de infiltração superficial. Esta hipótese, embora possível, é de ocorrência improvável segundo

os hidrólogos, mas ainda assim poderá ser verificada através da comparação de dados pluviométrícos

da região, que indicariam se houve ou não aumentos consistentes no volume de chuvas após o

enchimento do reservatório.

Enfim, respondendo de forma clara à questão central do documento do IBAMA: com os dados da

instrumentação ora proposta deverá se chegar à definição segura das causas dos trincamentos

e, adicionalmente, se o enchimento do reservatório ainda influe no problema.
O

Cabe observar que o lento desenvolvimento das trincas nas edificações-rjermite medidasmreventivas,

que, se efetivadas, afastarão eventuais riscos à integridade dos moradores e freqüentadores dos prédios

em questão.

Em 30/10/2006.

7

Prof. Pedro Murrieta. DSc

ENC/FT/UnB
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ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA
CNPJ - 05.474.662/0001-17 *~™

Ofício Ng 001/2006
Associação dos Pescadores
Solicitação Faz:

-Salto da Divisa, 09 de janeiro de 2007.

Prezado Senhor.

Venho a presença de V.Sa. com a nossa cordial consideração e respeito,
^ pedir mais uma vez, resposta em relação ao ofício 010/2006 de 26 de outubro, enviado

por esta Associação a este Órgão, sendo que não recebemos nenhuma resposta.
(oficio em anexo).

Solicitamos que nos envie resposta o mais rápido possivel, para ficarmos

cientes do vosso conhecimento.

Atenciosamente,

Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação de Pescadores

A/

limo. Senhor

Valler Muchagata
Diretor de Licenciamento Ambiental
Substituto.lBAMA.

Brasília/DK.

RUA OUIR HARRKIRA -2I0- BAIRRO ISAKRO 1'RliTO
SALTO DA [)IVISA/MO

A-yA1 n



,/U- TU %^/

X_^A-r

/"t^.

IA>

Leonardo BetvInoPovoa

SubsSu»

1-9 ? 07

.y



^

W

llj£íslj
II

w,

Grupo Neoenergia

Salvador, 20 de novembro de 2006
ITP-IBA-034/06

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 14.286

DATA: R/ [2/06
RECEBIDO:

Fls.:_W-

llm°. Senhor

Dr. Valter Muchagata
Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA

Rubr.:7^

Assunto: Programa de Monitoramento da Ictiofauna

Senhor Diretor:

Dando continuidade à implantação do Projeto Básico Ambiental da UHE

Itapebi, temos a informar que foi realizada em fevereiro de 2006 a campanha

de cheia do programa de Monitoramento da Ictifauna da UHE Itapebi.

De acordo com o Relatório de Campanha, ora em anexo, foi detectada a

presença de mais uma espécie exótica para a bacia do rio Jequitinhonha.

Trata-se do Cichia ocellaris sp (tucunare), que teve um exemplar capturado

durante os trabalhos de monitoramento.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Mulas

'Dirétor-Presidente
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/ Grupo Neoenergia

Salvador, 24 de Novembro de 2006
ITP-IBA-035/06

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA
Nc: 14.285

DATA: H/J2/06
RECEBíSo: Jt*

llm°. Senhor

Dr. Valter Muchagata
Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA

Assunto: 1o Relatório Técnico de Monitoramento de Balneabilidade

Senhor Diretor:

Fls.: IrM

Proa: Pastor

Em atendimento ao requerido por V.S. através do Ofício n.° 096-

2006/COEND/CGENE/DILIQ/IBAMA, datado de 04 de setembro de 2006, e

conforme estabelecido no Programa de Monitoramento de Balneabilidade da

UHE Itapebi, encaminhamos em anexo o 1o Relatório do Monitoramento feito

na orla da cidade de Salto da Divisa, Minas Gerais.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

0
^Z&tAéd-CiAA-

;arlos Mui;

Diretor-Presic lente
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Grupo Neoenergia

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 13.577

RECEBJJ^;'/-,Salvador, 20 de novembro de 2006
ITP-IBA-033/06

llm°. Senhor

Dr. Valter Muchagata
Diretor de Licenciamento Ambiental - Substituto
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA

Assunto: Programa de Monitoramento da Qualidade da Água

Senhor Diretor:

Fls.: m°\

Proc.:JBBM
Rubr.: '^^>

Dando continuidade à implantação do Projeto Básico Ambiental da UHE

itapebi, temos a informar que foi realizada no último mês de setembro de 2006

mais uma campanha do Programa de Monitoramento Limnológico e da

Qualidade da Água.

Destacamos que os resultados da referida campanha apontam valores fora dos

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 (rios Classe II,

enquadramento do rio Jequitinhonha) para os parâmetros Fosfato Total (nas

amostras de superfície, meio e fundo nos pontos amostrados), Oxigênio

Dissolvido (amostra de fundo do PJ03) e Coliformes Fecais (para o PJ 01).

Em anexo, apresentamos o relatório de campanha com os resultados para as

devidas providências.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente A

Aj

•,;.y'\y;i^::.'A;;A.
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Fls.:_!M!
Proc.:â^iM:|
Rubr.:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CAO-MA

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação

Ofício n° £$s3f /2006 Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2006.
Ref.: Usina Hidrelétrica de Itapebi

Senhor Diretor:

Em cordial visita, encaminho a V. Exa. cópia do ofício enviado pelo
Promotor de Ju*tlça da Comarca de Jacinto, solicitando-lhe análise e respostas
sobre as questões apontadas, bem como informações acerca do procedimento de
renovação da licença ambiental do empreendimento em questão.

Ao ensejo, reitero-lhe expressões de alta estima e consideração.

Atenciosamente,

/
^\

Rodrigo Cantado Anayfe Rojas
Procurador de Justiça do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais/Coordenador do CAO-M.

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: T-4-A36/0
DATA:ÍMá>l/06
RECEÍ ,„

Exmo. Sr.

Luiz Felippe Kunz Júnior
DD. Diretor de Licenciamento Ambiental
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis
SCEN - Trecho 02
Edifício Sede do IBAMA - Bloco C - Io andar
Brasília DF

CEP 70818 900

Ce

Raja Gabágli3|a Gabáglia 615 - 2° andai. Cidade Jaraim. Belo Homonte- Mlnit Cera» CEP 3035O-Q9O. Tal.: (31) 3292-6189 Fax: (31) 3292-6046. Bcmco
eletrônico dedados: <littp://www. mp.nig.gov bffcaama>. Correio eletrônico' a5scaoma@mp.mg.gov br
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FÓrUm: "^ V„M: 0^3^3723.1211

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERXK
PROMOTORIA DE ESTICA DE JACINTO,

,. Praça Polfbio Ruas W223„ Jacmto-MG -CEP. M«

, -««£ Tacinto 22 de novembro de 2006.OFÍCIO P/MP/MG n° 126/2006 ^cinto,

^ Excelentíssimo Senhor Coordenador,

Venho informar que no dia 06 de —, de^^^u
pública na cidade de Salto *™".*£_£_a^o* entes da construo daSSS™««not^dot Bani, pela Empresa ttapebt Oeração
de Energia S/A.

Direitos Humanos) para ajudar nas negociações. .
Em 25 de Novembro de 2002 ^do-mTAC - oMinisté»

Público de Jacinto (cópia em ™AAkAsZ1C^Z da sociedade, mas nãoeste TAC, ao meu ver, pareceu atender tao somente ao ^ ^
to necessidades do meto .^^"^50 recebidas! quem sabe pelo dinlte.ro de
*^££^-£ZZ;— M °que apenasadiaram os problemas, que hoje estão aparecendo.

Em 12/12/2002 aempresa obteve licença de Operação n° 297/02 junto ao
IBAMA (cópia em anexo).

Conto ja adiantado, os problemas c—nt a«istir —ente,
Pda^^de^^^^t^dr^ envolvendo tão
celebrado aditivo ao TAC de 2UU/ loopi d eixes do Rio que antes era
somente aAssociação dos Pescadores, pois ^P"^^?,,^^.
de 42 300kg/ano, após abarragem passou aser de apenas g>

MOD. MP-4
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Fls.: 4^1

Proc.'._O^Ü£LÍ_
Rubr.-/

"»*S1

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Por este motivo, a população atingida até hoje encontra-se prejudicada,
sendo abaixo trazidas algumas das reivindicações:

- o peixe robalo que antes era encontrado no rio desapareceu, sendo a Empresa
acusada de ter colocado pintado na água, peixe este que é predador daquele e dos
demais peixes da região;
- embora os pescadores tenham e venham recebendo indenização, a população de
peixes no rio ainda é de apenas 940kg/ano, demonstrando assim que as medidas
recuperatórias têm surtido osefeitos almejados;
- muitos pescadores crêem que a construção de uma escadaria ou de um elevador seria
eficiente para recuperar os peixes, uma vez que, abaixo da represa, já na Bahia, os
pescadores têmfartura de peixes;
- as lavadeiras que antes utilizavam do rio e das pedras em abundância na beira para
lavar roupas, hoje não podem mais fazê-lo, uma vez que oalagamento submergiu as
pedras ribeirinhas;
- os extratores de pedra e de areia não podem mais exercer esta função, uma vez que as
antigas jazidas próximas ao rio foram submersas e as existentes em outras localidades
estão em área particular;
- os pedreiros sofreram danos indiretos, com oaumento dos preços dos materiais para
construção;
- pessoas não contempladas no TAC de 2002 também foram prejudicadas, pois o
potencial de produção de energia foi aumentado de último momento, aumentando o
alagamento eprejudicando outras pessoas que aprincípio não seriam afetadas.

Como a licença de operação irá vencer agora em Dezembro de 2006,
creio que omomento seja propício para reivindicações ecolocação de condicionantes.

^ Por tudo isto procuro este CAO para me apoiar no aspecto jurídico e
notadamente técnico, a fim de atender os anseios da população e especialmente _do
meio ambiente, se necessário mantendo contato com o IBAMA ou efetuando perícias,
estando este Promotor à disposição para quaisquer esclarecimentos ou atuação
específica.

Ao ensejo, votos de estima e consideração. Aguardo breve contato.

BKtfWTCm\R MEDEIROS JARDINI
' Prcrmotor-ds»Justiça

Excelentíssimo Senhor Coordenador do CAO - MA
Belo Horizonte MG
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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

OFICIO N" 00^/2003- IBAMA/DILIQ/CGLIC

Fls.: W)

Proc-jMM
Rubr.:

Brasília-DF, o"? de janeiro de 2003.

Senhora Presidente,

Em atenção ao Oficio 0067/2002 encaminhamos em anexo cópia da Licença de
Operação n° 297/02, emitida em 12/12/2002, concedida a UHE Itapebi.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria a Senhora,
Rosa Maria Barbozu

Presidente do GADDH

Praça Natalino Peixoto, n° 700

CEP 39.925-000 - Salto da Divisa/MG

l:AX;(0.vv33)-37?:5.|3l7

G.ID1APOaO?!CIOU TAP-GAO.DOC

LfCAa

ARRUDA

Ambiental
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Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 291/02

O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n°. 6.938, de 31 de
agosto de 1981, que"dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, regulamentada pelo
Decreio n°. 99.274, de 06 de junho de 1990, e considerando", ainda a Portaria n° 1.741/2001-
P, de 14 de setembro de 2001, RESOLVE:

expedir a presente Licença de Operação à:

EMPRESA: ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A
CNPJ: 02.397,080/0001-96

ENDEREÇO: Av. Edgard Santos, 300 - Bloco 1 - 1o andar
CEP: 41 186-900 CIDADE: Salvador UF: BA
TELEFONE: 71 370 5188 FAX: 71 370 5424
REGISTRO NO IBAMA: Processo IBAMA/MMA n° 02001.000333/97-04.

autorizando a operação da Usina Hidrelétrica de Itapebi, localizada no rio Jequitinhonha,
divisa dos Estados de Minas Gerais e Bahia, construída em estruturas de concreto
compactado, para a geração de 450 MW de potência- instalada, reservatório com níveis
d'água máximo de operação até a cota 110,0 me volume de acumulação total de 1.634 hm ,
com área aproximada de 65 km2, estando prevista a operação a fio d'água.

Esta licença é válida pelo período de 4 (quatro) anos, a partir desta data, observadas as
condições discriminadas no verso deste documento e nos demais anexos constantes do
processo que, embora não transcritos, são partes integrantes desta licença.

Brasília-DF, 12 DEZ 2002

DONIZETTI AURÉLIO DO CARf
Diretdr de Licenciamento e Qualidade Ambiental

n
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CONDICIONANTES PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO '"^Z'J~
i• Condições Gerais: I A\
1.1 Esta Licença de Operação deverá ser publicada conforme Resolução CONAMA N° 006/86 e

copias das publicações deverão ser encaminhadas ao IBAMA

12 ^Mqr alleraÇá° naS 6SpeCÍncaÇôes d0 ProJet° ^verá ser precedida de anuência do
IBAMA.

1.4 O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar os
condicionantes e as medidas de controle eadequação, suspender ou cancelar esta licença
caso ocorra: v '

• violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais-
• omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da

superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
;rante o IBAMA, a empresa Itapebi Geração de Energi
lalquer dano ambiental, principalmente no que trata eir

ictiofauna com oenchimento do reservatório no período de piracema.

1.5 Perante oIBAMA, a empresa Itapebi Geração de Energia S/A éa única responsável por
^ qualquer dano ambiental, principalmente no que trata especificamente dos riscos para a

-Ay^3 Aempresa éa única responsável por quatqueidano/aIteração que seja passível de impacto
irreversível a lagosta-de-água-doce (Macròbrachium cf. carcínus), sob pena de crime

/ ambientai, caso seja observada odesaparecimento local desta espécie.
1.7 Esta licença não autoriza a operação da PCH Itapebi Mirim, que deverá ser submetida a

licenciamento próprio.

-A> 1.6 O não cumprimento das condicionantes nos prazos determinados acarretará imediata
suspensão desta Licença.

1.9 Arenovação desta licença de operação deverá ser requerida 120 (cento evinte) dias antes de
expirado o prazo de validade.

2. Condições Específicas:

2.1. Proceder ao repasse de recursos para o Escritório do IBAMA em Eunápoiis a título de
compensação financeira, para reforma e aquisição de equipamentos.

2.2. Dar continuidade ao programa de contenção e estabilização das encostas.
2.3. Incorporar ao Plano Diretor os seguintes itens:

não permissão da implantação de praias no reservatório
. mancha de Floresta de caducifóiia degradada e Floresta de caducifólia conservada bem

como as áreas próximas ao Córrego dos Guaridos e a Ilha Marau
* a aprovação do plano ambiental de conservação e uso do entorno dos reservatórios

artificiais deverá ser precedida da realização de consulta pública, sob pena de nulidade
(^ do ato administrativo, na forma da Resolução CONAMA n° 09, de 3 de dezembro de

1987 naquilo que for aplicável, informando-se ao Ministério Público com antecedência de
trinta dias da respectiva data. ucnwd

21 Dar ^ntinuidade ao programa de monitoramento do fluxo das águas de subsuperfícíe
2.5. Dar continuidade ao programa de monitoramento das áreas degradadas
2.6. Garantir a vazão sanitária á jusante do empreendimento, inclusive durante o enchimento do

reservatório.

-y 2.7. Proceder, em 90 (noventa) dias, a adequação da atividade de pesca para o ambiente de
reservatório, contemplando todos os profissionais atuantes no trecho do futuro reservatório
compreendido entre os municípios de itapebi-BA e Salto da Divisa-MG

2.8. Respeitar olimite de 30 metros para afaixa de preservação do reservatório em área urbana
2.9. Dar continuidade às ações de salvaguarda da população contra zoonoses e acidentes com
?m !inimai5KPieçonhentüs. Principalmente durante elogo após oenchimento do reservatório

-2.10. Disponibilizar, imediatamente, ajazida de pedra para não interromper aatividade econômica
conforme aprovado pelo IBAMA. '

"2"11' RDEaBIOdonuNA/RV0 PrrT ^ UnÍdadeS dG Conse™câ°. destinando os recursos aKtBIO do UNA/BA e a Mata Escura/MG.

2.12. Em todas as atividades que envolvam revegetação contemplar as espécies ameaçadas
Protegidas por leí que existem, ou existiram na região, como opau-brasi, Asese^nh
echmata). ojacarandá-d.-bania {Dalbergia nigra), eacanela-sassafrás (Ocotea J,"'
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j. Dar continuidade aos testes de bioacumulação para metais pesados, em espécies selecionadas
da ictiofauna.

2.14. Dar continuidade ao Programa de Educação Ambiental e incorporar a ampla divulgação, para a
prefeitura e comunidades, dos problemas ocasionados pelo lançamento de efluentes urbanos e
suas conseqüências ambientais.

2.15. Dar continuidade ao monitoramento da Ictiofauna e apresentar relatórios semestrais de
acompanhamentos.

2.16. Acompanhar qualquer alteração do estoque pesqueiro para fins de implementação da Estação
de Piscicultura.

_j> 2.17 Apresentar projeto para implantação da estação de piscicultura.
2.18" Apresentar relatórios semestrais de monitoramento das espécies relocadas e marcadas da

fauna.

2.19. Apresentar resultados no prazo de 30 (trinta) dias das ações referentes ao resgate de fauna e
flora (principalmente nas áreas do tombo) executados na fase de supressão de vegetação.

2.20. As bases de apoio da operação de resgate de fauna deverão estar devidamente equipadas e
prontas antes da operação do reservatório.

2.21. Dar continuidade aos estudos relativos á permanência de Leontopithecus chrysomelas na área
( da Fazenda Gaoleza e permanência de ninhos de Amazona rhodochorytha na área da borda

da Fazenda Palmeiras, Apresentar relatórios semestrais.
2.22. Considerar como prioritárias as ações de resgate daquelas espécies da fauna ameaçadas e

protegidas por lei.
2.23. Dar continuidade a todos os programas aprovados no PBA, com emissão de relatórios.
2.24. Deverão ser tomadas as seguintes providências no que concerne a Operação de Resgate:

• Priorizar a relocação dos animais para as áreas de soltura, somente o excedente poderá
ser destinado para Instituições cientificas.

• Propor projetos específicos, caso seja observada a existência de animais em extinção,
raros e endêmicos.

• Realizar soltura da fauna resgatada, não relocada ou não destinada ãs instituições
científicas, em áreas adjacentes à inundação, por meio de solturas brandas.

• Enviar animais para instituições científicas somente após as devidas autorizações
emitidas pelo IBAMA.

• Contatar o IBAMA a fim de priorizar as instituições onde serão enviados os animais
provenientes do resgate.'
As ações de resgate deverão se estender durante todo o período de enchimento do
reservatório.

2.25. Providenciar o controle de plar:tas aquáticas no reservatório, caso seja necessário.
2.26. Dar continuidade aos estudos de reprodução e habitats das espécies migratórias da

ictiofauna, acrescentando amostragens a montante do ponto amostrai 3 e do ponto amostrai 1,
como forma de obter subsídios para orientar nos procedimentos futuros quanto a sua
preservação. Apresentar relatórios semestrais.

2.27. Proceder ao salvamento da flora e fauna no reservatório.

2.28. Apresentar resultados referentes à última campanha de monitoramento da ictiofauna do rio
Jequitinhonha na fase anterior ao enchimento.

2.29. Implementar medidas cie proteção para a ictiofauna durante a fase de fechamento da
barragem. Caso seja verificada a existência de espécies migratórias próximas à barragem,
deverá ser adotado mecanismo de transposição para permitir a piracema.

2.30. Dar continuidade à permanência de técnico do Ibama, a fim de dar os devidos
encaminhamentos no que tiata das diretrizes ao envio de animais para as Instituições
científicas e para as áreas de soltura, bem como das atividades de desmatamento.

2.31. Não será permitido qualquer material vegetal proveniente do desmate na área a ser inundada.
2.32. Não proceder ao enchimento caso hajam pessoas ou qualquer estrutura física na área de

inundação '•• I
2.33. Viabilizar, no prazo de 30 (trinta) dias oabastecimento de água para oviveiro de mudas; /
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO HSTADO DK MINAS GERAIS

TEMO PE,MMMâMINX©^E^ONMM™
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO
PERANTE OMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESlADO DE
MINAS GERAIS, PELA ITAPEBI GERAÇAC> DE
ENERGIA S/A, COM A ANUÊNCIA DO INSTITUTO
BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA E DO GRUPO DE
APOIO E DFFFSA DOS DIREITOS HUMANOS -
GADDH DE SALTO DA DIVISA/MG, DEFININDO
ALGUMAS MEDIDAS COMPENSATÓRIAS PARA AS
QUESTÕES SÓCIO-AMBIENTAIS DA COMUNIDADE DE
SALTO DA DIViSA-MG ATINGIDA PELO
APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DEITAPEBI.

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de

direito privado, empresa detentora da concessão federal para a construção e
exploração do Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, no Rio Jequitinhonha,
com sede na Av. Edgard Santos, 300, em Salvador, Estado da Bahia, inscrita
no CNPJ/MF sob o n.° 02.397.080/0001-96, representada na forma de seu

Estatuto Social, doravante denominada "ITAPEBI"; o GRUPO DE APOIO E

DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS - GADDH, associação civil, beneficente,

sem fins lucrativos, constituído para patrocinar, em especial, a defesa dos

atingidos por construção de barragens no município de Salto da Divisa-MG,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 02.801.528/0001-95, representada pelo seu

Presidente que este subscreve, doravante nominado "GADDH"; o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MINAS GERAIS, ora atuando também

na defpsa dos interesses da população supra mencionada, por intermédio do

Promotor de Justiça que este subscreve, doravante denominado "MINISTÉRIO
PÚBLICO"; e, finalmente, o INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATUJRAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, órgão licenciador
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M.NISTÚR10 PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
avental do AHE Itapebi, ora denominado IBAMA", representado por seu
procurador que este subscreve,

CONSIDERANDO:

a) que aimplantação eoperado do Aproveitamento Hidrelétrico
de |tapebi JJ .trará impactos amhientais -,. de consente, ., prP
luniclade atingida -so.re alguns dos segmentos da sociedade de Salto
Divisa, Minas Gerais;

União em Salto da Divisa/MG, construído pela ITAPEBI, seg
doravante denominado de REASSENTADOS NA VILA UNIÃO;

c) que foi comprovada por estudo de especialistas que a

AEABAAA:
doravante denom-ado de PESCADORES;

d) que as jazidas de areia existentes no leito do rio Jequitinhonha,

e) que estudo especializado concluiu que nova jazida de are»
dGverâ se IJ, „0 remanso do reservat,,o no prazo estimado
(quinhentos ecinco) dias após oenchimento do lago;

n, iazidas do rocha existentes no leito do no

„ ir^T—r—-r
2/12
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
de salto da Divisa, ficarão submersas com â ^^^^
cuj0 segmento atingido será doravante denominado de EXTRATORES
ROCHA;

q) que estudo especializado identificou duas novas jazidas de
rocha circ vizinhas âcidade de Salto da Divisa, com características sim, ares
^ueias existentes no leito do rio, sendo uma delas, identificada como Alvo 2,
recomendada pelo IBAMA como amais favoráve, para exploração.

tW

RESOLVE, celebrar opresente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA,
mediante as condições seguintes:

-DO OBJETO

Opresente Termo tem por objeto estabelecer algumas medidas

sôcio-ambientais causados a parte da comumd ESi dosC|dade de salto da Divisai, asaber,;> segn~o. PES^ ^^
PVTRATORES DE ROCHA, dos EXTRATOKt* u
"rsENTADOS NA VILA UNlAO, em decon.no. da construção do
Aproveitamento H.dreletrico de Itapebi, no rio Jequitinhonha.

_do MGMENIO^-^SÇADOBES

3/12
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PROGRAMA DE PESCA .

•ANBXO „-PECADORES B ™- ^a ^^ ^
ITAPEB, ajustado com *^ cujo „„, segL,ndo a
(seis mil equinhentos ,rea,s) P-J J^^,^, jntitulados ^Termo de
,TAPEBI, ja foi devidamente pago ""forme doe aT|;SD.

beneficio.

c

c
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2,4 A ITAPEBI se compromete a fornecer aos pescadores de Salto

da Divisa mencionados no ANEXO I, até a data em que se refere o jtem

anterior, os apetrechos de pesca indicados a seguir:

a) 21 (vinte e um) barcos novos de alumínio com 06 (seis)

metros de comprimento, equipados com 21 (vinte e um)

motores novos da marca Yamaha com 15HP do potência e

21 ^vinte e um) tanques náuticos de combustível com

capacidade para 20 (vinte) litros;

b) 1.000 (um mil) anzóis de variados tamanhos;

c) 84 (oLiiita e quatro) rodes de espera com lüdnr (cem

metros) de comprimento .acia;

d) 126 (cen -o vinte seis) espinheis com 15 anzóis c.-ida;

e) 84 (oitenta o quatro) covos.

2.5 A ITAPEBI se comprometo ;; ministrar treinamento para os

pescadores de Salto da Divisa/MG, de forma a capacitá-los para um melhor
aproveitamento do pescado e a readaptação dos mesmos à nova realidade de

pesca a ser praticada no reservatório, sendo que oveíendo treinamento teíâ 5
duração de 30 (trinta) dias e englobará noções básicas de utilização e
manutenção dos novos equipamentos, em especial dos barcos e motores.

2.6 A ITAPEBI dará continuidade ao programa de monitoramento

da ictiofauna do reservatório até dezembro de 200:1, cujos dados serão

disponibilizados para o IBAMA.

2.7 A ITAPEBI dará apoio administrativo, assim entendido co,,io a

elaboração de minuta de estatuto e de regulamento interno, providências para
regularização da Associação perante o Cartório de Títulos e Documentos^

5/12
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/ MINISTÉRIO PÚnUCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
.-Junta Comercial, de forma aviabilizar a organização dos pescadores em uma

entidade de classe.

2.8 A ITAPEBI arcará com os custos para a regularização
profissional dos pescadores alfabetizados (habilitação), listados no AMEXO I, e
das suas embarcações (inscrição) junto à Capitania dos Portos;

29 OCEPTA/IBAMA, após o enchimento do reservatório, fará um
estudo visando avaliar ovolume de pescado presente no reservatório, assim
como as novas condições do pesca no mesmo, ficando da ITAPEBI obrigada a
fornecer um salário mínimo mensal para cada um dos pescadores relacionados

, ,,no ANEXO. Iaté adata cm qiio oreservatório íor c^finitivamentejiberado para
li pesca,

2.10 Em sendo necessário, a \lf\V-A\ promoverá o ^povoamento
pesqueiro do reservatório, conforme informaçó,,.- \únicas do CEPT/VIBAMA.

JA'no sEGmmQJlLVLiMI2BM££Bashh

Fls.:_

Proc.

Rubr.:

31 OIBAMA, no prazo de quinze dias, através da Física Sandra
Ceeília Miano, realizará um novo parooor técnico sobro ajazida Indicada pela
ITAPEBI e denominada como "Alvo 2", sendo imprescindível o
comparecimento da técnica em Salto da Divisa para uma melhor avaliação da
iazida vez que oparecer técnico n°272/2ÜÜ2-.BAMA/DLQA/CGLIC, realizado
nos gabinetes do IBAMA foi demasiadamente superficial e sem conteúdo
científico preciso, deixando de abordar pontos fundamentais, tais como: a urea
necessária aser adquirida para acômoda exploração da jazida pelos
um extratores atuais eoutros que no futuro surgirem; aproximidade da jaz.da

6/12
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_/ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
com a bairro Vila União e oom a Ba-275; a existência ou não de correntes
dágua no local, infra-estrutura básica da jazida, etc.

3.2, Em sendo aprovada polo IBAMA e polo MINISTÉRIO
PUBLICO ajazida indicada pela ITAPEBI, esta, no prazo do até 120 (cento e
v,nte, dias da aprovação acima mencionada, legalizara anova jazida de rocha
junto ao órgão competente, mediante a realização dos procedimentos
necessários ecumprimento da tegislação especifica em vigor, titularizando-a
em nome da Associação do Extratores de Pedra do Salta da Divise a *or
atuída o gravando-a com as cláusulas do inal.cnablIiCado e
impenhorabilidnde.

/

u

3,3. A ITAPf

Diviso, beneficiai,os do f
lüconhece com

"ima de oxlcai

A^EXOII/^nxT^ATORbG £ROCHA;

Toros de rochu cc- :.--y0 cy.

' rocha, aquele:. ;.'••.'.. ,,:.-,;, no

""I e quinhentos reais) para rada extrato,- ,. : ,
06/1?/?nn9 , ' ° V£l,or SG,á PaA° ^ o dia

» ™„, °""•d" "* *Ro""- * «•" - —•»«.

«~r:::A3~::::~
em uma entidade de Casse. ' $^'^ "'' rooha

3.6. Em caso de não aprovação polo iDAIMA epelo ítlliVíLTÉRIO
PUBLICO da jazida indicada e nã

o existindo outra que possa sír
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ministério público DO ESTADO DE MINAS GERAIS

V _DO SEGJMJO/DÇ^J^^

51 Eventuais necessidades de reparos nos imóveis das famílias
,-eassentadas no bairro Vila União, decorrentes de defeitos ocultes da sua
construção, serão assegurados pela ITAPEBI, nos termos da lei;

52 AITAPEBI fica obrigada averificar In loco as reclamações dos
isentados da Vila União no prazo de 30 (trinta) dias, sob penu de incorrer
na multa diária ao final estipulada;

53 AITAPEBI entregará a cada um dos moradores beneficiários
do reassenramento na Vila União, relacionado uo Ar^XO V, - MORADORES
DA VILA UNIÃO, no prazo de ató 60 (se*-..-:-) dias da assinatura deste
Termo, aescritura definitiva de propriedade do iniovel residencial, sob pena de
incouer na multa diária ao final estipulada;

54 AITAPEBI, no prazo de até BO (sessenta dias) da assinatura
deste Termo, passará a escritura definitiva de todo oCentro Comunitário
,0ca,iZado no Bairro Vila União em favor da Associação do Mora or.^d
Bairro União, gravando o iméve, com as cláusulas da .naüenabi dade e
inlpenh0rabilidade, cedendo ousufruto das salas destinadas aimplantação
escola creche econsultório médico ao MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA, so
podendo a Associação de «oradores do Bairro União delas u izar
MUNICÍPIO não der adestinação social prevista ás respectiva, .alas, sendo
ZL autiüzaçá, de «ais saias para qualquer outro fim, por gucm quer que
seja.
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MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

VI- DAS DEMAIS CONDICIONANTES SÓCIO-AIVIBIENTAIS E

DOS FATOS IMPREVISTOS

6.1 A assinatura desse TERMO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA NÃO EXONERA A ITAPEBI DO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS

CONDICIONANTES SÓCIO-AMBIENTAIS JÁ IMPOSTAS PELO IBAMA NO

PROCESSO DE LICENCIAMENTO;

6.2 Em se verificando fatos/situações novo(a)s imprevisto(a)s e

rcincionado(a)s à matérh do presente TAC procederá a elaboração de ur.i TAC

complementar pelas enudades/órgãos que subscievem o presente;

VII - \ iO CUMPRIMENTO ; a3AE TERMO

7.1 Por acharem firme, justo e pactuado, a ITAPEBI, o MINISTÉRIO

PÚBLICO, o GADDH, juntamente com o IPAIVIA assumem que, a partir da

assinatura deste Termo, estão resolvidas as reivindicações até então

levantadas pelos segmentos dos PESCADORES, dos EXTRATORES DE

ROCHA, dos EXTRATORES DE AREIA e dos REASSENTADOS NA VILA

UNIÃO da comunidade de Salío da Divisa-MG, nominados nos ANEXOS I, III,

IV, Ve VI, ficando ressalvado o direito de terceiros não incluídos no presente
TAC pleitearem o julgarem do direito ã ITAPEBI, ao IVIiWlSTERIO PÚBLICO,
ao GADDH e ao IBAMA.

7.2 A ITAPEBI obriga-se a realizar reuniões trimestrais pelo

prazo de dois anos com a comunidade de Salto da Divisa/MG e com o
GADDH a fim de prestar esclarecimentos, ouvir reclamações e resolv

10/12
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
pendências/problemas decorrentes da implantação do empreendimento enão
abrajTgjdos neste TAC, devendo a primeira reunião acontecer no mês de
dezembro deste ano.

73 O descumprimento de qualquer obrigado ostatuldrui no
presente Termo acarretará à ITAPEBI muita diária de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), aqual será executada pelo Ministério Público e revertida em favor
do Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos ou de outro que e

substitua.

7.3 A ITAPEBI apresentará ao IBAMA, ao GADDH o a •
MINISTÉRIO PÚBLICO, no Pra:>o de até 15 (quinze) dias da concluso cio
cada obrigado assumida pela ITAPEBI norte Termo, rolaíórío do sou
cumprimento.

Este Termo é constituído pelos -eguíntes anexos:

*iWxO I-PESCADORES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE PESCA

ANEXO II - PESCADORES BENEFICIÁRIOS DE INDENIZAÇÃO

ANEXO III - EXTRATORES DE ROCHA

ANEXO IV - EXTRATORES DE AREIA

ANEXO V- EXTRATORES USUÁRIOS DE AREIA

ANEXO VI - MORADORES DA VILA UNIÃO

11/12
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

E, para validade do que foi ajustado, as partes assinam o

presente Termo em quatro (04) vias de igual teor e forma, na presença das
testemunhas abaixo.

Salto da Divisa-MG, 25 de novembro de 2002

Pelo Ministério Público Estadual: Pelo GADDH:

MP.
u^Jmm...,h .... .v- . íodriguoü

íYóniotor/Je Justiça

C;.:rIos Mulas Orosa

''•'tí^Aicnla

Advogado(a)da ITAPEBI

Pela ITAPIT i;

D ir. d

Pelo IBAMA

Rosa Maria Barboza

Presidente

•.•:>A> l.rsnjdínoíof/yião
ü/oc Geslão e\lV; :;oAmbiente

Rôrnulo-Jósé f-:ema?idesTJRr'ieto Mello
jA--""' Prüsidüfiíi; /

Nome:

CPF:

Jof.ienni:'.i'i'ií::
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ADITIVO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

ADITIVO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA FIRMADO PERANTE O MINISTÉRIO

PÚBLICO ESTADUAL DE MINAS GERAIS, PELA

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, COM A

ANUÊNCIA DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA E DO GRUPO DE APOIO E

DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE SALTO

DA DIVISA/MG - GADDH, DA TADO DE 25/11/2002

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito

privado, empresa detentora da concessão federal para a construção e exploração do

Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, no Rio Jequitinhonha, com sede na Av.

Edgard Santos, 300, em Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°

02.397.080/0001-96, representada na forma de seu Estatuto Social, doravante

denominada "ITAPEBI"; o GRUPO DE APOIO E DEFESA DOS DIREITOS

f^ HUMANOS - GADDH, associação civil, beneficente, sem fins lucrativos, constituído

para patrocinar, em especial, a defesa dos atingidos por construção de barragens no

município de Salto da Divisa-MG, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 02.801.528/0001-

95, representada pelo seu Presidente que este subscreve, doravante nominado

"GADDH"; o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE MINAS GERAIS, ora atuando

também na defesa dos interesses dos pescadores de Salto da Divisa, por intermédio

da Promotoria de Justiça da Comarca de Jacinto/MG que este subscreve, doravante

denominado "MINISTÉRIO PÚBLICO"; e a ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE

SALTO DA DIVISA, entidade civil que defende os interesses da categoria de

pescadores de Salto da Divisa, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 05.474.662/0001-17,

representada pelo seu Presidente que este subscreve, doravante designada

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES,

1/7
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CONSIDERANDO o que dispõem as cláusulas constantes do TAC referido em

epígrafe, adiante transcritas:

«vi- HAS DFMAIS CONDICIONANTES SÓCO-AMBIENTAIS EDOS FATOS

IMPREVISTOS

6.1 Aassinatura desse TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NÃO
EXONERA A ITAPEB DO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS CONDICIONANTES
SÓCIO-AMBIENTAIS JÁ IMPOSTAS PELO IBAMA NO PROCESSO DE
LICENCIAMENTO.

6.2 Em se verificando fatos/situações novo(a)s imprevjsto(a)s e relacionado(a)s à
matéria do presente TAC procederá aelaboração de um TAC complementar pelas
entidades/órgãos que subscrevem o presente.

Vi:-DO CUMPRIMENTO DESTE TERMO

7.2 AITAPEBI obric^-se a realizar reuniões trimestrais pelo prazo de dois anos
com a comunidade dt Salto da Divisa/MG e com c GADDH a fim de prestar
esclarecimentos, ouviri reclamações e resolver pendências/problemas decorrentes
da implantação do empreendimento e não abrangidos neste TAC, devendo a
primeira reunião acontecer no mês de dezembro deste ano."

E, considerando AINDA que:
i

a} foram reconhecidos pelo IBAMA, MINISTÉRIO PÚBLICO, GADDH e ITAPEBI,
em reunião r.o dia'21/08/2002, cuja ata passa a integrar este ADITIVO, como
pescadores de Salto da Divisa atingidos diretamente pela implantação do
Aproveitamento Hidrelétrico de Itapebi, beneficiários do programa de pesca, os
quarenta e dois profissionais listados no ANEXO Ido referido TAC;

A'
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b) estudos realizados em 2002 pelo IBAMA e firma especializada (GEODATUM)
contratada pela ITAPEBI, concluíram como sendo de 42.300 kg/ano a produção
normal de pescado do rio Jequitinhonha, a qual serviu de referencial para a
indenização dos pescadores de Salto da Divisa em decorrência do desvio do no
para a construção da barragem de Itapebi;

c) a ITAPEBI, desde maio de 2003, através da firma NP Consultoria Ambiental
Ltda., vem acompanhando a alteração do estoque pesqueiro do reservatório da
Usina Hidrelétrica de Itapebi, cumprindo assim condicionante estabelecido na

Licença de Operação n.° 291/02;

d) o levantamento do volume de pescado no reservatório, em algumas campanhas
realizadas, tem apresentado valores abaixo do referencial de produção normal do
rio Jequitinhonha;

e) em reunião com o GADDH e ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES, na data de
23/08/2004, cuja ata é parte integrante deste ADITIVO, foi definida a
necessidade da ITAPEBI recompor o estoque pesqueiro do reservatório para o

nível de produção normal do rio de 42.300 kg/ano;

f) no período de defeso da atividade pesqueira (época de piracema), estabelecido
pelo IBAMA, os pescadores gozam dos benefícios da Lei 10.779 de 25/11 /2003;

RESOLVEM celebrar o presente ADITIVO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE

CONDUTA, já referido, mediante as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente ADITIVO tem por objeto assegurar à ASSOCIAÇÃO DOS
PESCADORES, nas pessoas dos beneficiários listados no ANEXO Ido citado TAC,
a reparação financeira pela diminuição do volume de pescado abaixo do valor de
42.300 kg/ano, apurado em 2002 no reservatório da Usina Hidrelétrica de Itapeb

3/7
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA ITAPEBI

2.1. Dar continuidade ao levantamento do estoque pesqueiro, apurado com base

nos procedimentos metodológicos praticados presentemente pela NP Consultoria

Ambiental Ltda,, ora contratada pela ITAPEBI,

2.2. Ressarcira ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES, nas pessoas dos beneficiários

listados no ANEXO I do já mencionado TAC, quando o estoque pesqueiro do

reservatório da Usina Hidrelétrica de Itapebi situar-se abaixo de 42.300 kg/ano,

apurado nos termos do item 2.1.

Fls.:

Proc
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CLÁUSULA TERCEIRA - DOS CRITÉRIOS INDENIZATORIOS

3.1. Caberá reparação financeira exclusivamente aos quarenta e dois (42)

pescadores listados no ANEXO I do TAC, desde que estejam em pleno gozo de

suas atividades profissionais e sem percepção de beneficio da previdência social,

relacionado a qualquer atividade profissional.

3.2. Verificando-se, segundo os procedimentos referidos no item 2,1., a estabilização

do estoque pesqueiro do reservatório por um período de dois anos consecutivos em

patamar igual ou "uperior a 42.300 kg/ano, não mais será devida a reparação

financeira.

3,2.1. O estoque pesqueiro de estabilização será apurado considerando a

média aritmética dos volumes de pescado obtidos nas campanhas realizadas

durante um período de dois anos consecutivos, excluindo-se aquelas feitas em

épocas de piracema.

3.3. A reparação financeira a que se refere o presente ADITIVO é equivalente à

diferença entre o referencial de produção normal do rio (42.300 kg/ano) e o volume

de pescado apurado.nas campanhas de levantamento do estoque pesqueiro do

reservatório (item 2.1.) multiplicada pelo preço de R$ 5,00 (cinco reais) por quilo de

peixe, obedecendo-se as faixas de pagamento aprovadas pelo GADDH e

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES na reunião de 23/08/2004, e transcritas abai
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FAIXAS

(kg/ano)

ESTOQUE

CONSIDERADO

(kg/ano)

SALDO A

INDENIZAR

(kg/ano)

VALOR

MENSAL DA

INDENIZAÇÃO
POR

PESCADOR

n^

Estoque > 42.300 42.300 0 R$ 0,00

42.300 > Estoque > 35.000
i

35.000 7.300 R$ 72,42

35.000 > Estoque > 30.000 30.000 12,300 R$ 122,02

30.000 > Estoque > 25.000 25.000 17.300 R$ 171,63

25.000 > Estoque > 20.000 20.000 22.300 R$221,23

20.000 > Estoque > 15.000 15,000 27.300 R$270,83

15.000 > Estoque > 10.000 10,000 32.300 R$ 320,44

10.000 > Estoque > 5.000 5.000 37.300 R$ 370,04

Estoque < 5.000 0 42.300 R$419,64

3.4. O valor mensal da reparação financeira devida será apurado com base na

fórmula abaixo:

onde:

VMI =
(ER - EC ) x VP

42x12

VMI - Valor Mensal da Indenização por pescador (RS)

ER = Estoque de Referência (42.300 kg/ano)

EC = Estoque Considerado (kg/ano)

VP= Valor do Pescado (R$5,00/kg)

42 - Número de pescadores

12 = Número de meses do ano

5/7
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3.5. Oprego do ourto de peixe retendo no ,tem 3.3. poderá ser ajustado, para ma,s
ou para menos, se omercado de comeroialização deste produto, em Salto da Divisa
sofrer modificação.

3.6. Não havendo Ind.oe de mercado do valor do quüo do peixe em Salto da Div,sa
qualquer ajuste conforme aeima explicitado dependerá de consenso entre as partes.'
3.7. Não sendo possui chegar aum consenso, qualquer das partes poderá buscar
afixação judicial do valor que reflita arealidade do comércio local.

3.8. Areparação faceira não se aplicará durante operíodo de defeso da atividade
^ pesqueira (piracema), em face dos benefícios garantidos pela Le, 10 779 de

25/11/2003.

CLÁUSULA qilAPTA - DQ PAGAMFNJTn

4.1. Apurado o estocue pesqueiro, e sendo devida a reparação financeira a
ITAPEBI efetuará opagamento mediante aassinatura de Termo de Indenização
com Quitação.

4.2. Opagamento da reparação financeira será feito em até 30 (trinta) dias após a
data de encerramento da campanha de levantamento do estoque pesqueiro e
compreenderá c oeriodo futuro dos próximos trés meses, quando será realizada
neva campanha, cujos procedimentos relativos ao pagamento desta, se repetirão
sempre na forma supra transcrita.

4.3. Opagamento aou. se refere oitem 4.2 não será efetuado no período em que
for defesa a atividade pesqueira, nos termos da Lei 10.779, de 25/11/2003 e
correspondentes Portarias reguladoras do IBAMA

4.4, Osestudos do estoque pesqueiro poderão ser revistos aqualquer tempo seja
por orgao oficial ou empresa especializada.

6/7 A. a A/A
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CLÁUSULA QUINTA - DA APLICABILIDADE

Os critérios ora estabelecidos no presente ADITIVO passam a vigorar a partir da

data da sua assinatura.

E, para validade do que foi ajustado, as partes assinam o presente ADITIVO em

quatro (04) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo:

Salto da Divisa-MG, 15 de setembro de 2004

P/ MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL:

Nidiane MoraeslSilvano de Andrade

Promotora de Justiça

P/GADDH:

Rosa Maria Barboza

Presidente

P/ ITAPEBI:

Carlos Mulas Orosa

Presidente

Afra/iío Benjoin
Procurador

P/ ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES:

TESTEMUNH

Damião Alves dos Santos

Presidente

Ü7JACA 4?Ay/fa>è/ZjA &A AhoA^A Ho\x\e33.A^HA^AA'A- vtr. M tu.
'of^6 ±çc/g- ^ / CPF: £i I líZHf.i r
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

OFÍCIO N° 026 - COEND / CGENE / DILIC / IBAMA

Brasília, 16 de janeiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dosPescadores de Salto da Divisa
Salto da Divisa/MG

Rua Odí Barreira, 210 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 - 1497 Fax: (33) 3725 - 1180 / 3725 - 1110

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi.

rFAX TRANSMITIDO EM:
lb ! oL-JJdi—

ReSPONSÁVEL:

[FAXbR"

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

1. Recebemos o Ofício n° 010/2006 de 26 de outubro de 2006 dessa Associação de
Pescadores;

2. A UHE Itapebi encaminhou a este Instituto a versão revisada do Projeto Tanque-
Rede proposto àAssociação de Pescadores de Salto da Divisa. Tal documento já foi encaminhado
a Coordenação de Ordenamento Pesqueiro para análise;

3. Tão logo a equipe responsável volte das férias, reuniremos com vistas a discutir as
questões pendentes, eem breve o infoiTnaremos sobre oassunto pleiteado por V. Sa..

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Belvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto

Rideci Farias, Ofício APSD 15 01 2007
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f • Grupo Neoenergia

PROTOCOLO

Salvador, 29 de Dezembro de 2006 _ _ dilic/ibama
ITP-DIV-073/06 • - N°: 257

DATA

RECEBI

TA:_ÍÜ/Ql/QT
CEBIDO: I ,

ASSOCIAÇÃO DAS LAVADEIRAS DE SALTO DA DIVÍSA
At. Jovercília Maria de Jesus

Presidente

Assunto: Adequação da Lavanderia Pública

Prezada Senhora,

Em atendimento à recomendação feita pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA nos termos do Parecer Técnico 028/2006, a

Itapebi, em 01/11/06, propôs a essa Associação .a adequação da lavanderia doada pela
' empresa mediante a substituição dos tanques de lavagem, tendo V.S. ficado de avaliar

a proposta e formalizar a posição da categoria.

Decorridos quase dois meses do contato sem que essa Associação tenha se

manifestado, entende a itapebi que as lavadeiras não têm mais interesse na

adequação da referida estrutura. Em conseqüência disso, a Itapebi se sente inteira e

definitivamente desobrigada de qualquer responsabilidade perante essa categoria. .

Sem mais para o momento, atenciosamente.

A- • - /"'
; ^-dtiÃtCCAcfAAAAA^—)
Carlos Mulas ...

Presidente! ;' j\- (JMs-QjC
-b/n ,loÍ0iÍ3i

A'
c/C: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/DLQA .

Grupo deApoio e Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa - GADDH

Av EdnadSaTitos 300- BI M, 1°andar- NarandiLra - CEP41.186.900- Salvador/Bahia S (071) 3370-5367 Fax (071)-3370-5424
CNPJ - 02.397 080/0001-96
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Fls.:_iÜJ_

Proc.:0»W^
Rubr.: 0$/

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA DIVISA
CNPJ - 05.474.662/0001-17

Ofício N° 004/2007

Associação dos Pescadores
Solicitação Faz:

Salto da Divisa, 18 de janeiro de 2007.

Prezado Senhor.

Venho à presença de V.Sa. com a nossa cordial consideração e respeito,

pedir mais uma vez, resposta em relação ao ofício 010/2006 de 26 de outubro, enviado

por esta Associação a este órgão, pois a resposta que foi nos dada não corresponde

totalmente a nossa solicitação.

Estamos enviados em anexo a cópia do ofício com as referidas

solicitações desta Associação.

Contando com aquiescência de V.Sa., e por acreditarmos na competência

deste Órgão, agradecemos desde já.

Atenciosamente,

Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação de Pescadort

A / . , 7/c &s~AA- • ciA^- >

limo. Senhor

Valter Muchagata
Diretor de Licenciamento Ambiental

Substituto.IBAMA.

Brasilia/DF.

>J~

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 825

DATA: A%3f #//07
RECEBIDO:

AAAyA!WAs' !WffAAAScA

RUA ODIR BARREIRA - 210- BAIRRO BARRO PRETO ^
SALTO DA DIVISA/MG

A6*%[
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Fls.: ^U.

Proc.:liSM

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA ükísk
CNPJ - 05.474.662/0001-17

Item 9- Vale lembra que no período das cheias as águas do
reservatório ficam, de cima em baixo com o nível muitíssimo grande de argila
vermelha, earesposta do item 9 nãoficou clara.para nós.

Item 10- Mais uma vez vale lembrar que a falta de peixe no
reservatório não eculpa dos 42 pescadores, mas sim da ITAPEBI, que causou este
enorme impacto ambiental, nem só de peixes como também no desmalamenio que
nãofizeram por completo, limpeza de currais etc. Com respeito amanutenção dos

(^ motores, este sim e de responsabilidade da Associação e cuidamos minto bem
deles. Só estamos exigindo um direito que é nosso. \

i

Referente o retroativo de RS 18.100.00. relembrando os nossos

direitos, que a empraza nos trapaceou quando nossos direitos legais eram do
referido valor, ela nos deu 6.500.00 real.

Mais uma vez reafirmamos, que aceitamos oreferido projeto mas que
nos paguem este retroativo.

Sem ais para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer
esclarecimento.

Atenciosamente.

AlexandréTíos santos
/Presidente da Associação de Pescadores

V
limo. Senhor

Valter Muchagata
Diretor de Licenciamento Ambientai
Substituto. IBAMA.
Brasiliu/DF.

RUA ODIR BARREIRA - 210 - BAIRRO BARRO PRETO
SALTO DA DIVISA/MG
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ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE SALTO DA D
CNPJ - G5.474.662/000j1-17

Ofício N° 010/2006
Associação dos Pescadores
Resposta:

Fls.: Ai)^..

Proc.:0hMM

Salto daDivisa, 26 de outubro de 2006

Prezado Senhor

Nos âmbitos das negociações informamos que recebemos o
relatório,e mais uma. vez ficamos perplexos com talparecer. Entendemos que o
IBAMA desconsidera vários itens -5,7,8,9 e10 eo\ retroativo de R$ 18.100.00
falando do item, 5-oIBAMA econhecedor do grande\probíema do reservatório, da
Itapebi, onde aredução de peixes cada vez mais está\agravando,e oIBAMA quer
desconsiderar aestação de alevinagem? I

Amenos que oIBAMA tenha outras alternativas, vele ressalta que
os 42 pescadores estão de pleno acordo com oProjeto, mas por Lei. tem defazer
um repovoamento de peixes .No reservatório, uma vez que oIBAMA não obrigou
a empraza afazer uma escadaria para a emigração dos peixes no período da
piracema causando um enorme impacto ambiental e o IBAMA desconsidera
estação de alevinagem?

Item. 7 Si o IBAMA assinar um Termo de Responsabilidades
juntamente com oMinistério Público CAI) eAssociação eoPoder Público, de que
opescado não vai sofrer sanções no mercado, neste caso nos estamos de total
acordo com aimplantação do Projeto até este m.ês sepossível.

Item 8- Se nem o IBAMA não sabem como é o sistema de
funcionamento de resido da empraza mineradora Grafite, como éque se possa
implantar um Projeto deste porte sem um conhecimento técnico? Por isso vale
mais uma vez ressaltar que nós queremos muito esteprojetofuncionando mais com
totalsegurança.Ambiental.

RUA ODIR BARREIRA - 210 - BAIRRO BARRO PRETO
SALTO DA DIVISA/MG
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Grupo Neoenergia

Salvador, 24 de janeiro de 2007
ITP-IBA-001/07

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS ~ IBAMA

At.: Dr. Hélio dos Santos Pereira

Secretário Executivo da Câmara de Compensação -. DIRAF

Assunto: REBIO Mata Escura - 5o Relatório de Execução Financeira

Prezado Senhor:

Em atendimento ao item "k1 da Cláusula Segunda do TERMO DE ACORDO
firmado em 21 de novembro de 2002 entre a Itapebi Geração de Energia S/A,
Dr. Mário de Lacerda Werneck Neto e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais'. Renováveis - IBAMA; com a interveniência do
Ministério Público Federal de Minas Gerais,, para a implantação da Reserva
Bioiógica de Mata Escura-MG, encaminhamos em anexo o 5C Relatório de
Execução Financeira, relativo às ações implementadas no' período de julho a
dezembro de 2006.

Destacamos, no entanto, que até a presente data este Instituto não expediu os
Termos de Quitação dos desembolsos efetuados, conforme estabelece o item
"g" da Cláusula Quarta do referido Termo de Acordo, sendo os mesmos
necessários para que se possa dar continuidade aos desembolsos por parte da
itapebi. '

Sem mais para o momento e no aguardo da quitação para os cinco relatórios já
expedidos,

Ateríciosamente

/

•"•' ' CAC(ÀAAilAÍA-
Carlos Mulas Orosa

Diretor-Presidente

PROTOCOLO

DILIC/IBAMA

N°: 1.073

DATA:^j/^ /07
RECEBIDO:

Anexo: 5°Relatório .de Execução Financeira do Termo de Acordo Para a Implantação da Reserva Biológica de Mata
Escura-MG. . ,

_>a>XVc.: Diretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental. At:Dr.Vàlter Muchagata.

Fls.:__MÍ_|
Proc:ÍHl/^
Rubr.: AnAA
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PROTOCOLO

Fls.:__tó_

Grupo Neoenergia PILIC/IBAMa| Rubr"- AU
N°- 1 01?Salvador, 24 de janeiro de 2007 T 'W «#

iTP-IBA-002/07 R^CEBlSf—^
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA

At: Dr. Hélio dos Santos Pereira

Secretário Executivo da Câmara de Compensação - DIRAF

Assunto: REBIO Una - 5o Relatório de Execução Financeira

Prezado Senhor:

Em atendimento à Cláusula Segunda do Termo de Compromisso firmado com

o Ibama erp 11 de novembro de 2004 para a regularização fundiária da •

Reserva Biológica de Una, como parte da Compensação Ambiental da UHE

Itapebi, encaminhamos em anexo o 5o Relatório de Execução Financeira.

Esse relatório resume as ações desenvolvidas pela Itapebi Geração de Energia

S/A para a aquisição e regularização fundiária ao longo do segundo semestre

de 2006, envolvendo mais duas.áreas, de terras que passaram a.integrar a

Reserva Biológica de Una, na Bahia..

Aguardamos a emissão pelo Ibama do Termo de Quitação desonerando a

iItapebi pela execução do presente compromisso, segundo dispõe c item h,

inciso /, Cláusula Segunda do mencionado Termo de Compromisso.

Sem mais para o momento. >

Atenciosamente ' *

.., '- ' ~l&c?__ CcéiA a£c c / .•' -/ • , . , -

}' "Carlos Mulastírosà ~~ ''" ^ijÔ
'"' Diretor-Presidénte *"-• {J^^

y ,l>
Anexo: 5° Relatório de Execução Financeira do Termo de Compromisso Para a Regularização Fundiária da REBiQAf f
deUna-BA. , . W\/f
C/c.'.iDiretoria de Licenciamento e Qualidade Ambiental. At: Dr.ValterMuchagata.
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

SCEN AV. L4 NORTE -EDIFÍCIO SEDE DO IBAMA sK BLOCO X". 1° ANDAR -TEU (061) 3316-1290 -FAX: (061) 3225-0445

Fls.: 4â3ê

Proc.: M3ah>
Rubr.: -Ò^-

OFÍCIO N° So /2007 - DILIC / IBAMA
Brasília, O^ de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
limar Bastos Santos
Presidente daFundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
Rua Espírito Santo, 495 -Centro -Belo Horizonte -Minas Gerais
CEP: 30160-030
Fone: (31) 3298.6590/6500 Fax. (31) 3298.6573

Assunto: Licenciamento Ambiental da Nacional de Grafite Ltda.

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi eem atenção ao Ofício n°
632/2006-DILIC/IBAMA de 21/09/2006 (cópia em anexo), informamos que:

\_ o IBAMA conduz o processo de licenciamento ambiental da UHE Itapebi. E
com aimplantação deste empreendimento, tem-se verificado a redução do estoque pesqueiro
no reservatório da usina;
2. Dessa forma, como mitigação aos impactos causados à atividade pesqueira,
este Instituto tem conduzido a possível implantação de um projeto de aquicultura em tanque-
rede a 42 (quarenta e dois) pescadores cadastrados nas fases iniciais do licenciamento
ambiental;
3. Foi realizada reunião em 27/07/2006 para apresentação do projeto aos
pescadores ena ocasião nos foi solicitado que encaminhássemos pedido sobre oprocesso de
licenciamento da Nacional de Grafite Ltda., especialmente, se possível, laudos relativos à
destinação dos resíduos gerados pela empresa e se esses resíduos são direcionados a algum
corpo hídrico da região;
4. Logo que V. Sa. tenha resposta a respeito do exposto, favor encaminhar a esta
Diretoria para que possamos informar os pescadores sobre o assunto.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos a disposição para esclarecimentos
adicionais.

Atenciosamente,

Luiz Fi

Diretor de I/icenciamení

C/Cpara! APSD; UHE Itapebi; Prefeitura Municipal de Salto da Divisa/MG eao Grupa de Apoio eDefesa dos Direitos Humanos -GADDH
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF
^ Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

Memorando Circular N" 003 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Júlio César de Sá da Rocha

Superintendente do IBAMA em Salvador/BA
Avenida Juracy Magalhães Júnior, nü 608 - Rio Vermelho ^ n ,'-) *"
Tel/Pabx: (71) 3240-7913/3248=9427/3345-732-2/3240-~7444 Fax: (71) 240-7913/248-9427 ~i I >- ' ' J
Salvador/BA 3' A:. /,- $0j •• j yt.
CEP: 41.940-060

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Convite para participar da vistoria de
renovação daLicença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

1. Este Instituto conduz o Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi,
implantada noRio Jequitinhonha, divisa dos Estados da Bahia e Minas Gerais;

2. Assimsendo, comvistas a subsidiar a renovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12
de dezembro de 2002, convidamos um representante dessa Superintendência para participar, se possível,
de vistoria na área de influência do empreendimento que ocorrerá no período de 05 a 09 de março do ano
em curso;

3. O encontro da equipe participante será no dia 05/03/2007 as 17;00h, no município de
Eunápolis/BA - Hotel Porto Nápolís: (73) 3281-6677;

4 a fim de nos programarmos, solicitamos, se possível, informar com antecedência a
participação dessa Superintendência na vistoria.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamenle,

Leonardo Belvino Póvoa ' ; •• ..;.: ';•'-.•„
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear eDutos .. O/ qJ . -, 9.

COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto ; ;, j°:.3M-°a'
Rideci Farias. Vistoria 05 a09 de 03 de 2007 -^ . .-ALuA

A-:A ;',K; •---...
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n<= 09870 - Bloco C- CEP 70818-900 - Brasília-DF
Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290 —_ _

Memorando Circular N° 003 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

'"i^nxipuj.^ji

Fls,: \m

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Roberto Messias Franco
Superintendente do IBAMA em Belo Horizonte/MG
Avenida do Contorno, n° 8.121 - Cidade Jardim -y 'o 5 <* ';I""
Tel: (31) 3299-0700 / 3337-2624 / 3299-0809 / 3292-6526
Belo Horizonte / MG

CEP: 30.110-120

Fax: (31)-3-335-9955

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Convite para participar da vistoria de
renovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

L Este Instituto conduz o Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi,
implantada no Rio Jequitinhonha, divisa dos Estados da Bahia eMinas Gerais;
2. Assim sendo, com vistas asubsidiar a renovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12
de dezembro de 2002, convidamos um representante dessa Supermtendência para participar, se possível,
de vistoria na área de influência do empreendimento que ocorrerá no período de 05 a 09 de março do ano
em curso;

*w 3. Oencontro da equipe participante será no dia 05/03/2007 as 17:00h, no município de
Eunápolis/BA - Hotel Porto Nápolis: (73) 3281-6677;
4 A fím de nos programarmos, solicitamos, se possível, informar com antecedência a
participação dessa Superintendência na vistoria.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Rideci Farias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007

Leonardo Belvino Póvoa | /--. '^^^'.A^Ai;.
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear eDutos | PüGPON^

COEND/CGENE/DILIC/IBAMA \ __^Jk±+-
Substituto v"&k'Mg-;



—'

\
W



c

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09S70 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasílía-DF
Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290 __

^••ímÈt

Ofício Circular N° 004 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
limar Bastos Santos

Presidente da FundaçãoEstadual de Meio Ambiente - FEAM
FundaçãoEstadual do Meio Ambiente - FEAM
Rua Espírito Santo, 495 - Centro - Belo Horizonte - Minas Gerais
CEP: 30160-030

Fone: (31) 3298.6590/6500 Fax. (31) 3298.6573

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Convite para participar da vistoria de
renovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

1. Este Instituto conduz o Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi,
implantada no Rio Jequitinhonha, divisa dos Estados da Bahia e Minas Gerais;
2. Assimsendo, comvistas a subsidiar a renovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12
de dezembro de 2002, convidamos um representante dessa Fundação para participar, se possível, de
vistoria na área de influência do empreendimento que ocoirerá no período de 05 a 09 de março do ano em
curso;

3. O encontro da equipe participante será no dia 05/03/2007 as 17:Ü0h, no município de
Eunápolis/BA- Hotel Porto Nápolis: (73) 3281-6677;

4. A fim de nos programannos, solicitamos, se possível, informar com antecedência a
participação dessa Fundação na vistoria.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Belvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto

Rideci Farias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTEE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF

Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

Ofício Circular N° 004 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, a Senhora,
Beth Wagner
Diretora Geral

Centro de Recursos Ambientais - CRA

Rua Rio São Francisco, N°l, Monte Serrai
CEP. 40.425-060 - Salvador/BA
Telefone: (71) 3117-1200

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Convite para participar da vistoria de
renovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezada Senhora,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

1. Este Instituto conduz o Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi,
implantada no Rio Jequitinhonha, divisa dosEstados da Bahia e Minas Gerais;

2. Assim sendo, com vistas a subsidiar a renovação da Licença de Operação n° 291/02 de 12
de dezembro de 2002, convidamos um representante do CRA para participar, se possível, de vistoria na
área de influência do empreendimento que ocorrerá no período de 05 a 09 de março do ano em curso;

3. O encontro da equipe participante será no dia 05/03/2007 as 17:00h, no município de
Eunápolis/BA - Hotel Porto Nápolis: (73) 3281-6677;

4. A fim de nos programarmos, solicitamos, se possível, infonnar com antecedência a
participação do CRA na vistoria.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Belvino Póvoa p^^^^gf^lTíOQ E^-
Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear eDutos F" . - qJ. ..'•£-*—"~

COEND/CGENE/DILIC/IBAMA \—*; - o : IS—V'
Substitut0 >• Í^;;2onsiWB-'

Rideci Farias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF
^ Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290 ^_^

Ofício Circular Nü 005 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Giovani Brilantino

Prefeito Municipal de Itagimirim
Rua São João, 01 - Centro
CEP: 45.850-000 - Itagimirim /BA
Telefax.: (73) 3289-2100 t- ^òd^ ò) d>ZQ^-^\A-0

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Vistoria para renovação da
Licença de Operaçãon° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

1. Uma equipe técnica deste Instituto realizará vistoria as áreas de inserção do
empreendimento no período de 05 a 09 de março do corrente ano com vistas à renovação da
Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Belvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto

Rideci Fatias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF

^ Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

Ofício Circular N° 005 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Gideão Soares Mattos

Prefeito Municípial de Itarantin
Praça João Alves feitosa, 272 - Presidente Mediei
CEP: 45.780-000-Itarantin/BA c
Telefax: (73) 3266-2183 T&^"FA^: { ^%> £rr__-~.

íw Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Vistoria para renovação da
Licença de Operação n° 291/02 de 12de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

1. Uma equipe técnica deste Instituto realizará vistoria as áreas de inserção do
empreendimento no período de 05 a 09 de março do corrente ano com vistas à renovação da
Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002.

<w

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Belvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto

Rideci Farias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA - SCEIM Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF

^____ Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

Ofício Circular N° 005 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Cláudio Henrique Ferreira de Carvalho

Prefeito Municipal de Itapebi
Av. Otto Cachoeira Costa, 204 -Cidade Alta
Itapebi / BA
CEP: 45.855-000

Telefax: (73) 3286-1724

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Vistoria para renovação da
Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

1. Uma equipe técnica deste Instituto realizará vistoria as áreas de inserção do
empreendimento no período de 05 a 09 de março do corrente ano com vistas à renovação da
Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Belvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto

Rideci Farias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF

Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

Ofício Circular N° 005 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

•Pcc<#

Rubr.:
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Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
José Eduardo Peixoto

Prefeito Municipal de Salto da Divisa/MG
Av. Alzíton Peixoto, 72 - Centro
Salto da Divisa/MG

CEP. 39.925-000

Telefax: (33)3725-1110

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Vistoria para renovação da
Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

I. Uma equipe técnica deste Instituto realizará vistoria as áreas de inserção do
empreendimento no período de 05 a 09 de março do corrente ano com vistas à renovação da
Licença de Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Belvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto

Rideci Farias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF
Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

OFÍCIO N° 070 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Carlos Mulas

Diretor Presidente

Itapebi - Grupo Neoenergia
Av. Edgar Santos, 300 -Narandiba
Fone: (071) 3370-5367 Fax: (071) 3370-5424
Salvador / BA

CEP. 41.186-900

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Vistoria para renovação da Licença de
Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

1. Uma equipe composta de 04 (quatro) técnicos deste Instituto realizará vistoria as áreas de
inserção do empreendimento no período de 05 a 09 de março do corrente ano com vistas à renovação da
Licença de Operação n° 291/02 de 12de dezembro de 2002;

2. Foram convidados técnicos das Superintendências do IBAMA nos Estados e de Minas
Gerais e Bahia, e do município de Eunápolis/BA, e também dos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (BA
e MG). Podendo então, outros técnicos serem incorporados à equipe do IBAMA/Sede;

3. A seguir, a programação deviagens daequipe do IBAMA/Sede:

Origem Destino Empresa Vôo Sa da Chegada

BSB CGH TAM 3543 5/3/2007 07:31 5/3/2007 09:10

CGH BPS TAM 3450 5/3/2007 10:52 5/3/2007 12:38

BPS CGH TAM 3451 9/3/2007 15:35 9/3/2007 17:33

CGH BSB TAM 3542 9/3/2007 19:25 9/3/2007 21:03

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Belvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto

Rideci Farias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF

Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (iSl) 3316-1290

OFICIO N" 071 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
Jorge Alexandre dos Santos
Presidente da Associação dos Pescadores de Salto da Divisa
Salto da Divisa/MG

Rua Odi Barreira, 210 —Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 - 1497 Fax: (33) 3725-1180/3725 - 1110

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Vistoria para renovação da Licença de
Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

1. Uma equipe técnica deste Instituto realizará vistoria as áreas de inserção do
empreendimento no período de 05 a 09 de março do corrente ano com vistas à renovação da Licença de
Operação n° 291/02 de 12 de dezembro de 2002;

2. Em relação à possível implantação do projeto de aquicultura em tanque-rede à Associação
dos Pescadores de Salto da Divisa, este Instituto tem realizado reuniões e as devidas análises;

3. Reafirmamos que a UHE Itapebi encaminhou a este Instituto a versão revisada do Projeto
Tanque-Rede proposto à Associação. Tal documento já foi encaminliado a Coordenação de Ordenamento
Pesqueiro para análise e estamos aguardando o pronunciamento oficial daquela Coordenação quanto ao
projeto. Tão logo se tenha uma resposta, entraremos em contato com os senhores.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atencio s amente. --S£n0 &Ü\

^%33f,^-.Leonardo Belvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto

Rideci Farias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasília-DF

Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

^c.:flffivte
Rubr.: ^

OFÍCIO N° 072 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA
Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, a Senhora,
Mariiene Araújo Carvalho
Presidentedo Gmpo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH
Salto da Divisa/MG

Praça Otelino Sol, 28 - Bairro Barro Preto
Cep. 39.925-000
Fone: (33) 3725 - 1240 Fax: (33) 3725- 1168

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Vistoria para renovação da
Licençade Operaçãon° 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezada Senhora,

No âmbito do Processo de Licenciamento Ambiental do empreendimento em
epígrafe, informamos que:

1. Uma equipe técnica deste Instituto realizará vistoria as áreas de inserção do
empreendimento no período de 05 a 09 de março do corrente ano com vistas à renovação da
Licença de Operaçãon° 291/02 de 12 de dezembro de 2002;

2. Em reiaçào às reivindicações da Categoria de Lavadeiras, as questões se
encontramem análise e tão logo sejam definidas informaremos ao GADDH.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Belvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto

Rideci Farias. Vistoria 05 a 09 de 03 de 2007
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

IBAMA - SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - Cx. Postal n° 09870 - Bloco C - CEP 70818-900 - Brasilia-DF
Coordenação de Licenciamento Ambiental - Fone: (61) 3316-1290

Rd8r.:

Memorando Circular N° 003 / 2007 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Brasília, 28 de fevereiro de 2007.

A Sua Senhoria, o Senhor,
José Augusto Tosato
Superintendente do IBAMA emEunápoiis / BA
Av. Ipiranga, 111 - Eunápolis/BA
Cep. 45.820-000
Fone: (73) 3281-1652 Fone/Fax: (73) 3281-1526

Assunto: Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi (Convite para participar da vistoria de
renovação da Licença de Operação nn 291/02 de 12 de dezembro de 2002).

Prezado Senhor,

No âmbito do processo de licenciamento ambiental do empreendimento em epígrafe,
informamos que:

1. Este Instituto conduz o Processo de Licenciamento Ambiental da UHE Itapebi,
implantada no Rio Jequitinhonha, divisa dos Estados da Bahia e Minas Gerais;
2. Assim sendo, com vistas a subsidiar a renovação daLicença de Operação n" 291/02 de 12
de dezembro de 2002, convidamos um representante dessa Superintendência para participar, se possível,
de vistoria na área de influência do empreendimento queocorrerá no período de 05 a 09 demarço do ano
em curso;

^3. O encontro da equipe participante será no dia 05/03/2007 as 17:00h, no município de
Eunápolis/BA - Hotel Porto Nápolis: (73) 3281-6677;

4. A fim de nos programarmos, solicitamos, se possível, informar com antecedência a
participação dessa Superintendência na vistoria.

Contamos com a colaboração de V. Sa. e nos colocamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Leonardo Bclvino Póvoa

Coordenador de Energia Elétrica, Nuclear e Dutos
COEND/CGENE/DILIC/IBAMA

Substituto ^-S™oS|
Rideci Farias. Vistoria 05a 09de 03de 2007 £ n - <--•....$._&
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DECOMUNICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE

VOLUME

Fls.: 4949

Proc.: 0^/f;^
Rubr.:

Aos 2g dias do mês de TWeggHto de 2007,
procedemos ao encerramento deste volume n° X do processo de
n° Q200j.00ü333/g?-O4 . contendo _^@QC folhas. Abrindo-se em
seguida o volume n° X£ . \°i°\
Para constar, eu ^i3tec^ Çyxçiy/Ab
Subscrevo e assino.
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