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K"MA/IBAMA/SEpE PRpTCCOLC
Documento ripo:

W. 02001. 010 iZsl. I201i>^3
Recebkto em: 9/6/2016

Assinatura

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA- SEDE

Ref.: Andamento das tratativas com os proprietários em Saltoda Divisa/MG.

Assunto: Recebimento do Ofício 02/2016 do escritório Ronconi Advogados em resposta à reunião de

esclarecimentos à comunidade quanto aos tratamentos a serem empreendidos pela UHE Itapebi nos reparos de

habitaçõesdanificadas em Salto da Divisa/MG

Prezado Senhor,

Servimo-nosda presente para reportar quanto ao recebimento do Oficio 02/2016 do escritório Ronconi

Advogados, em resposta as reuniões realizadas nos dias 09 e 10 de março com a comunidade Saltense

referente aos esclarecimentos quanto aos tratamentos a serem empreendidos pela UHE Itapebi nos reparos das

habitações danificadas localizados na faixa de 100 (cem) metros de influência do reservatório (correspondentes

aos polígonos identificados no Parecer Técnico do Ibama n°007444/2013 como do Lençol Freático e do Córrego

Lava-Pés).

Através da Carta SMA 139/16, protocolada em 08 de abril de 2016, a Itapebi informou o conteúdodas

apresentações realizadas, além do encaminhamento da lista de presença e do documento formal denominado

"Extrato da reunião ocorrida em 10/mar/16", no qual a empresa reiterou todas as ações apresentadas na

reunião.

Em seguida, a Itapebi recebeu um Oficio do escritório Ronconi Advogados, contendo as principais

exigências da população, no qualforam respondidos todos os pontos.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - PJ - CEP: 22.210-904
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Visto o exposto, a UHE Itapebi, vem por meio desta encaminhar os documentos citados acima, para

conhecimento do r. Órgão.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários ao tempo em que

renovamos nossos votos de elevada consideração.

3do Amaral
aHKjielêlnca

rancisco de Assis D. Carvalho Júnior

Gerente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
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Anexo 1 - Ofício 02/2016, escritório Ronconi Advogados

Itapebi Geração de Energia S.A
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Of • 02/2016 RONCONI

Sallo da Divisa/MG, 29 de março de 2016.

A Sua Senhoria o Senhor
Gestor

André LuizMartinussi
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
Rodovia BR 101 KM 669, S/N, bairro Rio Jequitinhonha.
CEP n,: 45855-000, Itapebi/BA.

Assunto: Pauta das Reuniões dos Dias 09 e 10.03.2016 em Sallo da Divisa/MG e
exigências dos atingidos pelo empreendimento UHE Itapebi

Senhor Gestor,

Os atingidos pela implantação e operação da UHE Itapebi", neste ato
representados pelos Advogados, Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos.
Associação das Uvadeiras, Associação dos Extratores de Pedra e Areia, Associação dos
Pescadores, Associação dos Pedreiros, Comissão das Casas Rachadas, vêm
respeitosamente à presença de V.Sra. expor e requerer oque segue.

É cediço que, nos dias 09 e 10.03.2016, representantes da ITAPEBI
GERAÇÃO DL ENERGIA ELÉTRICA S/A reuniram-se com os representantes dos atingidos
pela UHE Itapebi em Salto da Divisa/MG e com a população, principalmente, para
apresentar projeto visando o monitoramento e eventual reforma de imóveis
danificados situados na margem de cem metros do Rio Jequitinhonha, no mesmo
município, e projetos de geração de renda, em cumprimento as determinações
impostas pelo iBAMA.

Na ocasião, foram discutidos vários aspectos nao só Quanto ao
monitoramento e reforma dos imóveis e aos projetos de geração de renda, bem como
acerca da situaçãodos demais atingidos peloempreendimento UHE Itapebi.

Assim, considerando que: -=-

1. A ITAPEBI GERAÇÀO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A já realizou pequenos
reparos infrutíferos em alguns Imóveis, com o conseqüente retorno
dos danos;

,NS

N,

,/fotd
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2. No projeto apresentado pela ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
S/A nos dias 09 e 10.03.2016, eventual reforma de imóvel ou
construção ficará a critério unilateral da ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA S/A;

3. Existem casas além dos cem metros do Rio Jequitinhonha que
apresentam os mesmos danos apontados nas casas localizadas dentro
dos cem metros da margem do mesmo rio;

4. O IBAMA exclui a hipótese de que os danos decorrem da má
construção dos imóveis dos moradores atingidos e anota que há
responsabilidade da ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A (NT
n° 02001.000817/2014-15 COHID/IBAMA e Nota Técnica n°
02001 000817/2014-15 COHID/IBAMA);

5. O laudo técnico apresentado pela própria ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA S/A no processo de licenciamento ambiental traz
elementos que demonstram a responsabilidade administrativa do
empreendimento, quanto aos danos às moradias, situação não
resolvida até a presente data (Processo Administrativo do IBAMA n"
02001.000333/1997-04, fls. 3251/3252);

6. A própria lavanderia construída às margens do Rio Jequitinhonha, ou
seja, dentro dos cem metros, para "reparar os danos das lavadeiras"
nunca foi utilizada, seja porque não atendeu aos fins para os quais se
destina ou porque apresenta as mesmas rachaduras apontadas nos
demais imóveis, o que representa risco à vida dos indivíduos;

7. O inciso II do art. 3o do atual Código Florestal, Lei N° 12.651/ 2012,
especifica Área de Preservação Permanente - APP como área
protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gènico de, ^
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações
humanas;

8. 0 artigo 4" do atual Código Florestal Lei n° 12.651/ 2012, considera
área de preservação permanente as faixas marginais de qualquer
curso d'água natural perene e intermitente, em largura de até 500
(quinhentos) metros, para os cursos d'água que tenham largura
superior a 600 (seiscentos) metros; r^j-

9. O assoreamento do Rio Jequitinhonha, após a edificação da UHE, é
um fato existente em Salto da Divisa/MG, o que representa risco para
a vida tanto dos moradores dos imóveis localizados dentro dos cem

metros da margem do mesmo rio, quanto para aqueles além desse
limite;

fctwC
Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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10. Os artigos 3*e 4° do Código Rorestal têm afinalidade de proteger a
mata ciliar através da classificação das margens dos rios e de outros
reservatórios de água como área de preservação permanente, de
maneira que os recursos hídricos e a incolumídade pública sejam
consequentemente protegidos;

11.0 atual Código Florestal impede que plantações, construções e outras
alterações antrópicas sejam feitas á margem de rios e de outros
reservatórios de água;

12. Nesse caso, a reforma dos imóveis não se afigura a melhor solução
para reparar as casas edificadas no entorno do Rio Jequitinhonha;

13. Os níveis de água no subsolo ou lençol freático, nas proximidades do
Rio Jequitinhonha, não vêm sendo monitorados;

14.0 controle das macrofilas no reservatório não é realizado, o que
reduz a oxigenação e qualidade da água e prejudicando a saúde e a
vida ereprodução da ictiofauna;

15. Acentral de tratamento de esgoto construída pela ITAPEBI GERAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA S/A não funciona, o que também reduz a
oxigenação e qualidade da água e prejudicando a saúde e reprodução
da ictiofauna, já que oesgoto é lançado no lago sem tratamento;

16. Os projetos de geração de renda foram apresentados
superficialmente, não atendem aos anseios da população e não são
capazes de reabilitar atingidos com mais de 60 (sessenta) anos parao
exercício de outra profissão, notadamente, porque estes já não V
possuem condições físicas de voltar ao labor. Atítulo de exemplo, C^-4
muitas lavadeiras, que perderam seu local de trabalho por conta da ^2t
edificação da UHE da Itapebi, já possuem mais de 70 (setenta) anos, '
outras morreram a espera de uma reparação;

17. Os projetos de geração de renda não foram delimitados quanto à
implantação, modo de execução, localização, pessoas alcançadas e,
sobre tais projetos, não se sabe quantas pessoas foram consultadas
para investigar a aceitação popular, entretanto, no dia da reunião ^
com a populaçãofoi apresentado grande índice de rejeição;

18. Os projetos de geração de renda deveriam englobar atividades
principais da localidade e outras com melhor potencial de
desenvolvimento, como a piscicultura, com foco não só na produção
como também na comercialização dos produtos;

$**<JLo.

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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19.Apesar das manifestações da população de Salto da Divisa/MG nas
reuniões ocorridas com a ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A
nos dias 09 e 10.03.2016, não foram apresentadas soluções ou
perspectivas de reparação para os demais atingidos pelo
empreendimento UHE Itapebi, lavadeiras, pescadores, extratores de
pedra, pedreiros, balsista;

20. A situação dos atingidos se arrasta por anos com promessas
protelatórias e sem qualquer solução efetiva, o que causou
descrédito da população em relação às ações objetivadas pela
ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A;

21. Ahipossuficiência técnico-financeira da população ribeirinha de Salto
da Divisa/MG;

22.0 processo de licenciamento ambiental do IBAMA goza apenas de
presunção de cumprimento parcial das condicionantes e medidas
compensatórias ou mitigadoras dos impactos ambientais no Município
de Salto da Divisa/MG, porque não corresponde à situação fática;

23. Não existe processo fiscalizatório instaurado pelo IBAMA para
acompanhar a atual situação vivenciada pela população de Salto da
Divisa/MG e o cumprimento das condicionantes pela ITAPEBI
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A;

24. A existência de mais de 200 (duzentos) processos tramitando na
Comarca de Jacinto/MG e na Subseção da Justiça Federal em Teófilo
Otoni/MG, visando à reparação dos danos causados aos atingidos pelo
empreendimento UHE Itapebi;

Os representantes dos indivíduos atingidos pela UHE ITAPEBI requerem à V. Sra.:

a) O acompanhamento por uma equipe técnica, indicada pelos advogados dos
atingidos e custeada pela ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, desde a
elaboração da "topografia, para delimitar a área e as casas atingidas, até a
análise da proporção dos danos nos respectivos imóveis, podendo emitir
parecer quanto à possibilidade de reforma ou construção na área dentro dos
cem metros da margem do Rio Jequitinhonha, inclusive do Córrego Lava-pés;

b) A análise das casas além dos cem metros da margem do Rio Jequitinhonha,
inclusive do Córrego Lava-pés, com danos similares aos apontados no limite de
cem metros da margem do mesmo rio, com acompanhamento por uma equipe
técnica, indicada pelos advogados dos atingidos e custeada pela ITAPEBI
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, desde a elaboração da topografia, para
delimitar a área e as casas atingidas, até a análise da proporção dos danos nos
respectivos/imóveis, podendo emitir parecer quanto à possibilidade de reforçna



Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 -Centro" CEP 45820-095 Eunépolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: julianaronconiadvogadns@gmail.com

ou construção na área além dos cem metros da margem do Rio Jequitinhonha
inclusive do Córrego Lava-pés;

c) Adesignação de data para tratar dos interesses das demais categorias de
indivíduos atingidos pelo UHE Itapebi, lavadeiras, extratores de pedra e areia
pedreiros, pescadores, etc;

d) Aadequação dos projetos de geração de renda apresentados àpopulação;

e) Anotificação dos advogados dos atingidos para comparecer às demais reuniões
designadas pela ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A;

f) Aparticipação do IBAMA nas demais reuniões designadas pela ITAPEBI GERAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA S/A visando o acompanhamento e a fiscalização das
ações da empresa privada;

g) Quanto aos indivíduos com situação litigiosa, requer que as reparações judiciais
ou extrajudiciais sejam acompanhadas pelos advogados legalmente constituídos
FKi?Dr.AS - orar,os advocatícios sejam custeados pela ITAPEBI GERAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA S/A, já que a reparação material, principalmente, nos casos
de imóveis danificados, e objeto dos respectivos processos;

h) Oenvio de cópia do presente oficio para oresponsável legal da empresa;

Informa, ainda, que as mesmas solicitações apontadas serão encaminhadas para o
IBAMA para a tomada das providências pertinentes.

Atenciosamente,

Bruno de Souza Ronconi
Advogado Representante da Equipe Jurídica

OAB/MG 124400

QAB-/BA 27117

Julian$ Carvalho Lacerda
Advogada Substituta Representante da Equipe Jurídica

OAB/BA 20183

Valdinei Xavier Rodrigues
Presidente da Comissão das Casas Rachadas jj
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Jovecilia Maria de Jesus

Presidente Associação das Lavadeiras

Maná de Lourdes Ribeiro Cy
Presidente4a Associação dos Extratores de Pedra e Areia

Of,.<rv-, Vj :.^x„-..<X) ^Qs <^^JXX2.
Lucas Pinheiro de Moura

Presidente da Associação dos Pescadores

Adenildo Dantas de Araújo r
Presidente da Associação dos Pedreiros i

~J3ÍA Qk^nüAt k. Ç) i/a - Çp^trz
José Vanderley Alves Santana

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos

População do Município de Salto da Divisa/MG
Adiante Subscrita

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Itapebi Geração de Energia S.A
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Anexo 2 - Resposta ao Ofício 02/2016

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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A/C Srs. Bruno Ronconi oJuliana Lacerda

fcsraltófio Ronconi Advogado»

RUI Oemétrio Couto Guerrteri, 1S9

Contra - tueanolis/BA

CEP 45.820-O95

f Or-v»títotncvv

Riu de Janeiro, lfi de maio de 2016.

c/c Sr. José Wanderte. - p,esSdcnte do Crupo 0e Apo,Q , aém dos ^^ Mumanos ^ ^ ^ ^
(GADDH), M5. Presidenta da Associação das Lavade.ras, do Associação dos tratores de Pedra eAreio, da
Associação dos Pescadores, da Assoreio dos Pedre.l.os eda Comissão dos Cil3as Rachaoas.

Ref.: Resposta 10 Oficio 002/2016,de 29.03.2016.

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ElÉTRICA S.A inscrita no CNPJ/MF sob nv 07.397080/0001-96,
com ,ede na Praio do Flamengo, n= 78, 4» e 10= andares, HamenKc, Rio de Janeirn/RI, cm resposta à
correspondência errada em 21.03 2016. por representantes dos grupos atingidos pelo empreendimento UM
Itapebi, vem, por meio da presente resposta, esclarecer os pelos levantados eresponder às reivindicações na
foima que se segue.

Cumo mencionada na correspondência recebida pela empresa, durante os dias 09 e10 de more*,
representante* do Grupo NeoenerRia compareceram àcidade de Solto da Divisa paro apresentar ãpopoloçoo o
projeto de tratomento das habitações danificados, localizadas dentro do polígono de 100 (cem) metro* do
resetvotório edo corre*, lava-Pés, bem como as propostas de projeto, «.ciais a serem de^-nvolvidos em
beneficio a comunidade.

Após as reuniões, v.Sas. formalizaram ucorrespondendo ar*, cm referencio, composta por 2«
(vinte equatro) construções que norteiam H(oito) reivindicações direcionadas aUHt itapebi.

Considerando as fundamentações contidas na carta, bem como as reivindicações formuladas, a
Itapebiwm esclarecer algunspontos.

Em relação a<1, itens. 1, 2, 3, 4. 5,;12, que tratam das habiti-cões danificadas, a emp,«-.sa reitera
os termo» do apresentação feito i população eforniuiiíada por meio da correspondência de 18.03.2016, em
que reafirma ocompromisso de tratar as habitações que estão focalizadas na faixa de 100 fcemj metros de

Hnncb Geração <l<- Fnerçia S.A
p'<*i do rteTií^., n"78, J"ar,d„r, R10 de Jane.io - RJ - Cfcl- 22 2IO-0C4

fone ;21J M3S-2SQB Fax (21 <3235 2HÍS

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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influencio do reservatório (correspondentes aos polígonos identificados no Parecer Técnico do Ibama nu

007444/2013 como do Lençol Freático e do Córrego lava-Pés), por se tratar de orna determinação do órgão

ambiental, não havendo diferenciação entie moradores que possuam - Ml nlo - processos judiciais contra a

empresa

Eimportanteobservarque, conforme encostopela empresanas reuniõesrealizadas, a definição

das providências adotaaas para recuperação de rada habitação danificada será definida pni uma empresa

especralizada, com base em estudo topográfico prévio e avaliação técnica individualizada.

b Importante esclarecer que o IBAMA não excluiu a hipótese de ns danos apresentados pelas

habitações terem sido causados pela m4 construção dos imóveis, além de exlstl/em outros fatores na região

que contribuem para o cenário de rachaduras, tais como, as técnicas de construção Civil empregadas nas

fundações e estruturas ous Imóveis, que são inapropnadas às características gcotccnicas da região, e a

cuaHdade rias próprias construções. A determinação de que fossem aduladas providências para mitigar os

danos identificados nas habitações localizadas no polígono indicado acima decorreu da hluútese - não

comprovada - de que atividades desenvolvidas pela empresa podem ter contribuído para esse fenômeno.

Como já manifestado pela Itapebi no bojo do seu processo de licenciamento, o estudo que

norteou a determinação do IBAMA nao é conclusivo c se limita a indicar as possíveis causas das avorios. Nesse

contexto, resta claro que nJJo é possívelapontar a responsabilidade única e exclusiva do Itapebi pelos danos e

avarias existentes nos referidos imóveis. Inaependentemente disso, a empresa vai levar adiante os

compromissos assumidos com o órgão ambiental licenciador e com a comunidade de Salto da Divisa.

Cm relação ao item 6, que trata da lavanderia, a Itapebi esclarece que a construção se dei, por

iiberalidade da itapebi para beneficiar a categoria. Fato é que o local nunca foi utilizado pela Associação das

Lavadeiras.

No tocante aos itens 7. 8.10 e 11. é importante que se esclareça que, nov termos do artigo 62 do

Novo Código florestal, a faixa de Área de Preservação Permanente do reservatório da UFIE Itapebi está

localizada exclusivamente entre a cota 110 e 311 e encontra-se devidamente preservada pela empresa. Dessa

forma, as residênclos não estão atualmente localizadas em Área de preservação permanente.

Em relação aos itens 9.13.14.15. 22 e 23. as questões ambientais trazidas não guardam relação

com o que é praticado pela empresa. A Itapebi cumpriu todas as etapas do seu processo de licenciamento, bem

como as condições e determinações impostas pelo órgão ambiental.

S\U(ffi

Ilapeoi Ge-açac de Energia 5.A
Praia du Flaiierigo. |Y> 78. ] anoai. Ric de MMffD - RJ - CE": 22.210-904

Fone (21) 923S 23U0 Fax (21) 323b 28bi

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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OIbama, na cualidaoe de órgão lioenciador, équem realiza a efetivo fiscalização constante do
empreendimento eos impactos eventualmente identificados no curso co processo de licenciamento. Do que
tange opr.wesso íscal.zatório pelo <bama, em relação asituação atual vivenciada pela população de Salto da
Divisa, vaie ressalta, ouc, além de monitorar eacompanha- todo oprocesso de licerciamento através ce
Vistoria in loco e relatónos de monitoramento dos Programas Ambientais, a Itapebi encaminha
trimestralmente relatórios contendo lodo oandamento das watativas com apopulação.

Sobre a questão do assoreamento rio Rio lequicinhonha, cumpre esclarecer que este fato não
guarda qualquer relação com aImplantação do empreendimento, uma vez que a estrutura de uma barragem
diminui a descarga sólida de sedimentos ajusante do reservatório. Não há, portanto, nexo de causalidade
entre a instalação eoperação da Usino eoalegado assoreamento do rio. Cabe ressaltar que a UHE Itapeoi
mantém proced.mentu de monitoramento da descarga líquida esólida ao lor.go do rio Jequitinhonha incluindo
pontos oe monitoramento antes edepois oa UHE Itapebi eque estes dados são enviados à Agência rx acionai de
AKuas - AH Aematendimento à resolução conjunta ANA/ANrn. n" 03/2012.

sonre a ausência de monitoramento dos níveis de água no subsolo OU no lençol Ireático, é
importante que se diga que são re»li,»das periodicamente medições de 5medidores de nivel d'água locados ra
cidade de Salto cio Divisa -MS • Aresultados destas leituras comprovam que o nível do lençol freático em
todoi os 5pontos estão iguais ou mais baixos que onível d'água rio reservatório da UHfc Itapebi.

Já no tocante ãquestão das matrótitas. aempresa esclarece que não possui obrigação quanto á
rebrada desse material blológlio, mas tão somente realiza um monitoramento e apresenta os resultados ao
óíg&o ambiental. Abaixa densidade de macrúfitas neste empreendimento está relacionada 4 condição
predominantemente oligut.ófica da água eaulto profundidade co reservatório. Observa-se que.. condição ce
bata eucrofização do reservatório tem Mmostrado uma constante em praticamente todo o período
monitorado. Por outro lado. os monitoramentos jádesenvolvidos não apontam qualquer Interferência das
macrófftas sobre a vida aquática, haja vista aconciçlo bastante localizada dos bancos existentes. Visco isso, a
Itapebi realiza a retirada das macrótltas através ae ema demanda da própria populaç5o No entanto, tais
atividades caracterizam se como serwços pontuais, eque nâo puderam ar realizados em sua plenitude pelo
fato de a populaçãocer paralisadoa atividade.

No que concerne á central de t/acamenti) de esgoto construída pela Itapebi, trata se de um

compromisso assumidn durante o processo de llrennamcnco, cuja obrigação da empresa erao de elaborar o

projeto e construir o central de tratamento. AItapebi está emUatativas com o Poder Público para formalizar a

entrega e»obra. Vale destacar queo projeto temfuncionado e queatende a 40* dos domicílios oa cidade.

ICasebi Geração de tnerjia S.A
Praia Uc rUimcngc. B» 78. 3' tnO», Hio 0=Jantara - RJ - CCf: 22 21U KM

Fone(21) 3335-2900 Fax |21j 1235-2855

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG
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Quanto aos proletos de eeracão de renda, abordados nos itens 16. 17 e 18, nota-se Que as

medlaas compensatórias oferecidas pela empresa no curso do processo de licenciamento foram aprovadas

pelo Ibama. Ministério Público e GAÜUH. Conforme abordado nas reuniões de 09 e 10 de março, as novas

piopostas apresentadas foram desenvolvidas por liberalidade da empresa, a partir de demandas da própna

popul.ic.ii: levantadas pela empresa Print comunicações durante as Iratativas com a população de Salto da

Olvlsa Tais propostasaindaserãoobjetode detalhamento, inclusive comparticipação e anuênciada população

no desenvolvimento dos projetos, considerando que diversos membrosda comunidade local já manifestaram

interesse em Sua implementação.

Em relacJo aos itens 19 e 20. como também sustentado na ocasião das reuniões, a empresa

reitera o posicionamento no sentido de que está aberta ao diálogo e a ouvir as reivindicações individuais de

cada Associação.

Porlim, no tocanteau item 24. em relaç3o aos processos judlclalizados. a Itapebi esclarece que

vem acompanhando as discussões nos processos, cabendo esclarecer que grande parte das ações foi

arquivada, com decisão favorável à empresa, enquanto outras ainda estão em »ase pericial. Entretanto, não

existe, até o momento, nenhuma decisão condenatórla que determine a responsabilidade da empresa

Por todo o exposto, em atenção ã.s reivindicações contidas na conclusão da carta, a Itapebi vem

informar que:

a) Cmrelação á solicitaçSo de acompanhamento técnico indicado pelos atingidos, a empresa está de acordo

com este procedimento e conforme tratativas já iniciadas, vem informar que resta pendente apenas a

finalização da discussão sobre a proposta financeira c a metodologia dos trabalhos que ser.lo realizados

pela equipe técnica;

b) Por se tratar de determinação especifica que abrange um universo de imóveis situados dentro de um

polígono definido pelo órgão ambiental, no que diz respeito à avaliação das casas além dos 100 (cem)

metros, a Itapebi informa que ira analisar cada solicitação de forma irdrvldual, haja vista não possui/ e

er-tender não ter quaisquer responsabilidades em relação aos danos, pelo que não existe, até o presente

momento, qualquer obrigação ou determinação que lhe imponha este ônus;

c) A Itapebi possui total Interesse em manter um diálogo com a população de Salto da divisa e está aberta a

uma sugestão de pauta com cronograma de ditas para discussões com cada Associação;

d) A Itapebi informa que as propostas de desenvolvimento de projetos sociais ainda serão objeto de

detalhamento e alinhamento com a população, que será convidada a participa' das discussões para

implementação dos projetos,

c) A Itapebi irá comunicar aos representantes legais das Associações quando da realização das futuras

reuniões;

lttipeb tieraçãc <3e Enenjw S.A
Praia rio Fumcngo, np /«, j" andai, Rie de Jnneiro <U CEP: 22.710-904

Fone (21) 32J5-2a0fl - Fax (21) J235-2BSS

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Q Aempresa nSo se opõe àpart.cipaçSo do IBAMA nas futuras reuniões;
das açô

oportuno, discutir individualmente cada processo que esteja em trdrnitt

Sendo oque nos Obt* relatar, renovamos nossos votos de estima Iconsideração.

6) AItapebi itá envolver os representantes legais dos at*

--""Atenciosamente, "* .S

•'/$*&&* GERAÇÃO DE ENElfeíÁ S-A^

9

Itapebi GwncSo de Eneiyi^S.A
P'i«a do Hameiiiju, II» /a, J- «idar. Rio de Janeiro rj - CCP- ">? 210-904

Fone (2i) 3235 2»(X) - Fa« 121) 3ZSi-JS^,

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE EDOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (PFE/IBAMA) EM BELO HORIZONTE/MG

ARQUIVO

OFÍCIO n. 00251/2016/AROU/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2016.

À ASSESSORIA/GAB/IBAMA/MG

NUP: 00526.000260/2016-21

INTERESSADOS: WALMIR PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS

ASSUNTOS: INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL

Senhores Servidores.

Pelo presente, vimos encaminhar, em anexo, pedido de subsídios, para fins de instrução do
procedimento a ser adotado em audiência, solicitando seu atendimento até a data máxima de 20/10/2016, para
informação à procuradora federal requisitante.

Atenciosamente,

CLÁUDIA MARIA DIAS COELHO PESSOA

PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00526000260201621 e da chave de acesso 87aee7f7

06 iO \Q
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https://sapiens.agu.gov.br/documento/11923222

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA MARIA DIAS COELHO PESSOA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
11923222 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CLAUDIA
MARIA DIAS COELHO PESSOA. Data e Hora: 04-10-2016 17:02. Número de Série: 13224545. Emissor:

Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO

AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (PFE/IBAMA) EM BELO HORIZONTE/MG
ARQUIVO

COTA n. 01621/2016/AROU/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU

NUP: 00526.000260/2016-21

INTERESSADOS: WALMIR PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS

ASSUNTOS: INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL

Ao APOIO, solicitando o encaminhamento do presente à ASSESSORIA/GAB/IBAMA/MG, para
fins de instrução dos subsídios requisitados, cumprindo-se o prazo máximo até 20/10/2016.

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2016.

CLAUDIA MARIA DIAS COELHO PESSOA

PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00526000260201621 e da chave de acesso 87aee7f7

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIA MARIA DIAS COELHO PESSOA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
11924082 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): CLAUDIA
MARIA DIAS COELHO PESSOA. Data e Hora: 04-10-2016 17:08. Número de Série: 13224545. Emissor:

Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

ESCRHÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PGF EM TEÓFILO OTONI/MG
PROTOCOLO

RUA JOSÉ DE SOUZA NEVES, 75, MARAJOARA, TEOFILO OTONI/MG

MEMORANDO n. 00008/2016/PROT/ERTOT/PGF/AGU

Teófilo Otoni, 27 de setembro de 2016.

Ao Senhor(a)

NUP: 00526.000260/2016-21

PROCESSO JUDICIAL: 1542-27.2016.4.1.3816 + 100

INTERESSADOS: WALMIR PEREIRA DE CARVALHO E OUTROS

ASSUNTOS: INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL

1. PREZADOS,

2. VENHO POR MEIO DESTE SOLJ.CLTAR ORIENTAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE
ACORDO EM 100 PROCESSOS QUE TRAMITAM PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DE TEÓFILO OTONI
/MG SOBRE A MESMA MATÉRIA.CONFORME SE DEPREENDE DO DESPACHO DO JUIZ, FOI
DESIGNADA AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 25/10/2016 ÀS 14:00
HORAS.

3. SE FOR O CASO DE CONCILIAÇÃO, SOLICITO POR GENTILEZA QUE SEJA ME
ENVIADO OS PARÂMETROS PELA QUAL POSSO CONCORDAR COM O ACORDO.
4. DESDE JÁ OBRIGADA PELA ATENÇÃO.

Atenciosamente,

FERNANDA SOUSA MARQUES

PROCURADORA FEDERAL

Escritório Avançado Teófilo Otoni/MG

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante
o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00526000260201621 e da chave de acesso87aee7f7
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PODER JUDICIÁRIO

TERMO DE AUTUAÇÃO

Em 01/04/2016

[ofls._B^>

RUB

Em Teófilo Otoni, 01 de Abril de 2016 a seção de Classificação e
Distribuição autua os documentos adiante, em folhas com apensos na
seguinte conformidade:

Processo: 15422720164013816

Classe: 1900 - AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

Objeto: DANO MORAL E/OU MATERIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CIVIL

Vara: VARA ÚNICA DE TEÓFILO OTONI

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/04/2016

Processo não encontrou prevenção.

PARTES:

AUTOR WALMIR PEREIRA DE CARVALHO CPF: 408.823.496-00

REU INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS

RENOVÁVEIS - IBAMA CNPJ :03.659.166/0001-02

REU ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA CNPJ :02.397.080/0002-77

Para constar, lavro e assino o

presente

üpéiiú m ir» ^ãi0
Anafcsw

servi:
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Advog.

EXCELENTÍSSIMO senhor doutor juiz federal da vara única da subsIscão
JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA FEDERAL EM TEÓFILO OTONI/MG ^*>*>nfl*

Vara 1542-27.2016.4.01.3816 .o

o
•A

o

o

WALMIR PEREIRA DE CARVALHO, brasileiro, casado, comerciante, CPF n.g
40882349600, RG n. MG-5.579.544 SSP/MG residente e domiciliado na Rua Porto
Velho, n. 111, Bairro Barro Preto, Salto da Divisa/MG, CEP 39925-000, por seu
advogado infra-assinado, constituído através do instrumento procuratório, com
escritório profissional na Rua Demétrio Couto Guerrieri, n.° 159, bairro Centro,
Município de Eunápolis/BA, o qual indica para fins do art. 39, I do CPC, vem,
respeitosamente, propor

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMORAIS

com fundamento nos artigos 282 e s.s do Código de Processo Civil e no §1°, do art.
14 da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, n° 6.938/81, dentre outras
disposições legais aplicáveis à espécie, em face de

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A, Pessoa Jurídica de Direito Privado
inscrita no CNPJ n° 02.397.080/0002-77, com sede na Rodovia BR 101 KM 669, S/N,
bairro Rio Jequitinhonha, Itapebi/BA; e,

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ n°
00.909.972/0001-01, com sede na SCEN - Setor Club Esp. Norte, Trecho 02, S/N,
Edifício Sede do IBAMA, SL 129, bairro Asa Norte, Brasília/DF.

Requer os Benefícios da Justiça Gratuita, por ser pobre, não podendo arcar com
as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, na
forma da Lei n° 1.060/50, com as inovações trazidas pela Lei n° 7.510/86.

I - DOS FATOS

1. OAutor é proprietário de imóvel residencial com suas benfeitorias, localizado na
Rua Porto Velho, n. 111, Bairro Barro Preto, Salto da Divisa/MG, CEP 39925-000,
conforme documentos anexos.

Rua Demétrio Couto Guerrieri. 159 - Centro CEP 45820-095 - Eunápotis - BA
Fone: (73)3261- 6696
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2. APrimeira Ré, através do licenciamento ambiental expedido pelo Segundo ffeu*»*p
edificou barragem no Rio Jequitinhonha, para implantação da Usina Hidrelétrica
Itapebi, visando à geração de energia elétrica, atingindo o município de Salto da
Divisa - MG, conforme cópia do Processo Administrativo do Segundo Réu n°
02201.000333/97-04 salvo no CD-R em anexo.

3. A Primeira Ré, à época da implantação do seu empreendimento, modificou a
área urbana da cidade de Salto da Divisa, em vários trechos, readequando a
infraestrutura da mesma, de acordo com suas necessidades, redimensionando as
ruas, entre outras medidas.

4. Aliás, após o redimensionamento das ruas do município de Salto da Divisa,
muitas residências ficaram abaixo no nível das vias, outras chegaram a sofrer
modificações, com a construção de barreira em cimento para tentar evitar

,- infiltrações, por conta do desnível.

5. Além disso, à época da referida construção/implantação do empreendimento, a
Primeira Ré realizou explosões em pedreiras, abrindo túneis, escavando em rochas,
com o objetivo de desviar o leito do Rio Jequitinhonha.

6. Ocorre que a Ré realizou as explosões próximas à área urbana de Salto da Divisa,
ocasionando intensos tremores de terra, abalos no solo e, consequentemente, nas
estruturas dos imóveis do município. ARé realizou, ainda, a retirada de pedaços de
rochas advindas das explosões, ocasionando tráfego intenso de veículos pesados na
cidade, o que também contribuiu para abalar a estrutura dos imóveis, inclusive o
do Autor.

7. Corroborando com o exposto, no ano de 2005, o Geólogo Chistovam Monteiro de
Almeida (CREA/BA - 11.635D), realizou estudos Geológicos Preliminares nas
residências do Salto da Divisa, a pedido da comissão que representa os atingidos,
conforme parecer técnico n.° 028/2006 anexo, apresentando Laudo Técnico,

y constatando:

(...) durante a construção da Barragem da Hidrelétrica de Itapebi -
Bahia, foi percebido muitas explosões nos arredores da cidade, em locais
bem próximos da zona urbana; isso deveu-se a exploração de rocha, com
seu desmonte através de explosão de dinamites. A maioria das
edificações não apresentam estruturas para suportar "abalos sísmicos",
mesmo àqueles provocados pelo homem, que é ocaso em pauta."

(...) 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 (PIS) 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." Processo Administrativo n° 02201.000333/97-04

Rua Demétrio Couto Guerrieri. 159 - Centro CEP 45820-095 - Eunápolis - BA
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8. Após a análise técnica, a Primeira Ré assegurou aos proprietários ofojTão jf
proprietários dos imóveis que apresentaram avarias, que assumiria**»»»*»^
responsabilidade pelas rachaduras apresentadas, procedendo inclusive com
avaliação em alguns imóveis através de teste com gesso, monitorando-as
constantemente.

9. Com efeito, a Primeira Ré, em conseqüência de ter constatado sua
responsabilidade, chegou a reparar superficialmente alguns imóveis da cidade.
Entretanto, os reparos não foram suficientes para impedir que as rachaduras
retornassem.

10. E, após as conclusões do Geólogo Chistovam Monteiro de Almeida (CREA/BA -
11.635D), foram detectadas novas causas para as rachaduras recorrentes, continuas
e progressivas nos imóveis dos moradores de Salto da Divisa • MG.

f 11- Vale ressaltar que, entre outras ações levadas a efeito pela Primeira Ré. as £
^V principais causas das rachaduras ou fendas dos imóveis dos moradores atingidos.

incluindo o Autor, foram o represamento da água e. por conseguinte, o
levantamento do lençol freático do Rio Jequitinhonha em Salto da Divisa/MG e a
canalização do córrego lava pés do mesmo rio, culminando em infiltrações e abalos
no solo e na estrutura das casas, fato também comprovado através do Processo
Administrativo do Segundo Réu n° 02001.000333/1997-04.

12. Inicialmente, em 2005. o Segundo Réu constatou que todos os imóveis
localizados até 30 (...) metros da margem do Rio Jequitinhonha foram afetados
peloempreendimento da Primeira Ré. Nesse contexto, imóveis localizados além do
limite indicado pelo Segundo Réu 1á apresentavam os mesmos danos daqueles
encontrados dentro do limite.

13. Posteriormente, anos após, o Segundo Réu constatou que o limite de 30 (...)
metros contados da margem do Rio Jequitinhonha não foi suficiente para alcançar
todos os imóveis afetados nas fases de instalação e operação do empreendimento

^f da Primeira Ré. Por isso, oSegundo Réu aumentou olimite inicial de 30 (...) para 0
100 (...) metros a partir da margem do rio, determinando ainda à Primeira Ré o
dever de reparação não só dos imóveis dentro desse novo limite, como também
daqueles fora do parâmetro estabelecido, porém com os mesmos danos.

14. Em 2013, 2014 e 2015, O Segundo Réu reconheceu mais uma vez a
responsabilidade da Primeira Ré pelos danos contínuos, progressivos ou recorrentes
causados nos imóveis dos moradores atingidos pelo empreendimento Usina
Hidrelétrica—Itapebi, conforme Processo Administrativo do IBAMA n°
02001.000333/1997-04 apensado. notadamente fls. 3251/3252. 3290/3296 e
3313/3315 do Volume XVIII.

15. Nesse contexto, vale anotar que a própria lavanderia, construída pela Primeira
Re com o fim de atender à necessidade das lavadeiras do Salto da Divisa, pessoas
também afetadas pelo empreendimento, apresentou rachaduras decorrentes das
ações da Primeira Ré, segundo relatório e fotos acostadas no Processo
Administrativo do Segundo Réu n° 02001.000333/1997-04, fl. 3297.
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16. Tal fato, aliado ao número de casas que apresentaram danos, todas no entorno J?
do Rio Jequitinhonha e do córrego lava pés do mesmo rio, também exclúTlP»*»^
hipótese arguida pela Primeira Ré de que os prejuízos decorrem da má construção
dos imóveis dos moradores atingidos, situação também verificada pelo Segundo
Réu.

17. As Notas Técnicas e os Relatórios do Segundo Réu acostados nos autos do
Processo Administrativo do Segundo Réu de n° 02001.000333/1997-04, corroboram
as alegações do Autor de que os danos decorrem do empreendimento do Primeiro
Réu.

18. Nesse sentido, vale anotar excertos dos documentos mencionados:

Reiteramos o entendimento apresentado na NT n° 02001.000817/2014-15
COHID/IBAMA e Parecer n° 02001.007444/2013-14 COHID/IBAMA, de que o
laudo técnico apresentado pelo empreendedor traz elementos que
demonstram a responsabilidade administrativa do empreendimento,
quanto aos danos às moradias, o que ainda não foi sanado no âmbito do
licenciamento ambiental federal. Diante disso, devem ser seguidas as
recomendações do Parecer n° 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA para
reparação dos danos. (Processo Administrativo do IBAMA n° 02001.000333/1997-
04, fls. 3251/3252)

Após finalização do estudo de topografia está previsto a elaboração do laudo
pericial que dará subsidio para o preenchimento das tabelas, apresentadas no
0 relatório, com a apresentação do numero de casos que necessitam de

8reparo, indenização pecuniária ou aqueles que se faz necessária a
realocação. Aafirmação presente na página 5 do relatório que: "os estudos
indiquem que os danos encontrados nas quatro residências não guardam
relação com a construção da Usina" não condiz com a avaliação feita pelo
Ibama nos estudos encaminhados, favor consultar os pareceres citados no
presente parecer, especialmente o Parecer n° 007444/2013 COHID/IBAMA.

Assim, reitera que a responsabilização pelas patogenias geotécnicas
observadas na área urbana de salto da Divisa, decorrentes da fase de
instalação da usina e as formas de reparação dos danos estão expostas no
parecer de análise do laudo técnico Unb e Nota Técnica n°
02001.000817/2014-15 COHID/IBAMA.

Quanto à fase de operação sugere-se que a área na qual apresenta
correlação do nível de água do reservatório e níveis de água desses locais,
conforme relato no relatório de carga piezométrica do período 2007/2014,
continue o monitoramento e avaliação de possíveis danos nas residências
no período de operação do empreendimento e que as estruturas afetadas
se1am—reparadas conforme Nota Técnica n° 02001.000817/2014-15
COHID/IBAMA.

Dessa forma, sugere-se que os laudos encaminhados no próximo relatório
tragam subsídios para determinar providencias a serem tomadas
considerando as condições locais para minimizar impactos a população
residente, e documentos comprobatórios das modalidades de reparação dos
moradores da área diretamente atingida, proprietários ou não. (Processo
Administrativo do IBAMA n° 02001.000333/1997-04, fls. 3313/3315, Grifou-se)
Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 -Centro - CEP 45820-095 Eunápolis - BA
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18. Porém, apesar de reconhecer a responsabilidade do Primeiro Réu pelos danBS1*0
causados aos moradores de Salto da Divisa/MG, inclusive à Autora, o Segundo Réu é
omisso quanto aos problemas apontados.

19. Isso porque, antes mesmo de 2005 e até hoje, o Segundo Réu reconhece a
responsabilidade da Primeira Ré pelos danos progressivos, contínuos e recorrentes
causados. Porém, basta a Primeira Ré fazer promessas protelatórias quanto à
resolução do problema do Autor e dos demais moradores de Salto da Divisa/MG
prejudicados pelo empreendimento UHE Itapebi ou insistir em negar a
responsabilidade ou, ainda, requerer dilação de prazo para cumprimento, para que
o Segundo Réu prossiga com o licenciamento e renovação da licença de operação
sem imputar ao Réu qualquer sanção pelo descumprimento das responsabilidades
imputadas no Processo Administrativo ou decorrentes da função social.

20. Vale lembrar, ainda, que desde o princípio o Segundo Réu cometeu falhas
quanto ao Processo de Licenciamento Ambiental do Empreendimento do Primeiro
Réu. Somente a título de exemplo:

• Logo que tomou conhecimento do empreendimento do Primeiro Réu, o
Segundo Réu abriu mão da competência para licencia-lo, ao invés de
delegá-la fundamentadamente para os órgãos dos estados atingidos,
CRA/BA e FAEM, passando a figurar como mero expectador (Processo
Administrativo do IBAMA n° 02001.000333/1997-04, fls. 10/19);

• O Segundo Réu e o CRA/BA apresentaram falhas no Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) e no Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), falhas esta
que não foram efetivamente sanadas (Processo Administrativo do IBAMA n°
02001.000333/1997-04, fls. 20/44 e 45/47);

Somente o CRA/BA forneceu Licença de Localização do
empreendimento, em 07.08.1997, fixando o prazo até a Licença de
Instalação para adequação do EIA/RIMA, ou seja, o órgão do Estado de
Minas Gerais também responsável pela concessão de Licença de
Localização deixou de fornecê-la (Processo Administrativo do IBAMA n°
02001.000333/1997-04, fls. 49);

AFAEM/MG limitou-se a expedir um parecer técnico genérico e a emitir
parecer favorável à concessão de Licença Previa, no entanto, eximiu-se
de apresentar a Licença de Localização (Processo Administrativo do IBAMA
n° 02001.000333/1997-04, fls. 52/55 e 74/149);

Após todas as falhas, o Segundo Réu assumiu a responsabilidade pelo
licenciamento do empreendimento do Primeiro Réu, mas não sanou os
problemas (Processo Administrativo do IBAMA n° 02001.000333/1997-04 fls
52/55 e 74/149);

Posteriormente, a Primeira Ré pugnou pelo aumento da potência do
empreendimento sob o argumento de que a modificação não causaria
Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 -Centro -CEP 45820-095 Eunápolis - BA
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qualquer impacto além dos previstos ttcTEIA/RIMA, o que foi concebido £
pelo Segundo Réu sem qualquer análise técnica, sem projeto, sem majteftfriD^
(Processo Administrativo do IBAMA n° 02001.000333/1997-04, fls. 109 e 118);

Assim, o EIA/RIMA continuou sem prever todos os prováveis impactos
ambientais;

• Consequentemente, surgiram as demandas dos pescadores, lavadeiras,
pedreiros, mineradores, moradoresde Salto da Divisa/MG;

• Quanto aos moradores, os impactos nos imóveis de Salto da Divisa/MG,
não foram efetivamente demonstrados no EIA/RIMA, bem como no
decorrer do licenciamento o alcance dos imóveis não foi delimitado
coerentemente e fundamentadamente por equipe técnica especializada,
tanto é que a margem inicial de 30 (...) metros foi alterada para 100

ig (•••)> e atualmente o Segundo Réu reconhece os danos nos imóveis além
^%» dessas faixas;

• Embora o Licenciamento goze de aparência de cumprimento das
condicionantes, as casas, a flora, a fauna, a ictiofauna, possuem danos
aparentes e sem monitoramento dos Réus; entre outras falhas existentes
nas 4.000 paginas e XVIII volumes de processo administrativo constantes
do CD-R em anexo.

21. Ressalte-se. ainda, que o Processo Administrativo do IBAMA n°
02001.000333/1997-04 aponta a existência de imóveis em situação de risco de
desmoronamento o que ameaça a vida dos moradores. Inclusive, em visita ao
município de Salto da Divisa/MG e através de fotografias, é possível verificar que
alguns imóveis iá ruíram. segundo documentos acostados.

22. No caso do Autor, além do risco de progressividade das rachaduras ou fendas.
é parte do imóvel encontra-se ameaçado de ruir e conta com intercorrência da água

i^JW da chuva, raios solares e vento.

23. Diante disso, o Autor fez vários contatos com a Primeira Ré, informando sobre
as trincas e rachaduras em seu imóvel, pleiteando junto àquela uma solução
definitiva para o ocorrido, pois o bem se encontra com a estrutura abalada.
correndo risco de desmoronar, ocasionando grande abalo psicológico o Autor, por
negligência dos Réus. No entanto, a Primeira Ré até hoie se utiliza de promessas
protelatórias e não resolve o problema e o Segundo Réu continua omisso,
contribuindo para o evento danoso.

241 Cert0 e que as avarias recorrentes no imóvel do Autor decorrem não só das
ações ocorridas na região à época da implantação do empreendimento da Primeira
Ré, como também da operação deste, inclusive, entre outros, por conta do
represamento do Rio Jequitinhonha, causa do aumento constante do nível da água
e, por conseguinte, das infiltrações.

Í°FLS/*'
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25. Anote-se ainda que antes do represamentò"daR«fJequitinhonha, as águas fcam Jp
correntes e nenhum imóvel no entorno do rio apresentavam os danos aqti**»»^
apontados. Atualmente, imóveis novos ou antigos, reformados ou não, qualquer
que seja seu estado, apresentam as mesmas espécies de rachaduras, infiltrações
nas paredes e no piso, afundamento.

26. As rachaduras que atingiram o imóvel do Autor comprometem sua estrutura,
tratando-se de bem irrecuperável, devendo a indenização material arbitrada ser
correspondente ao valor de imóvel com características similares.

27. Além do mais a Ata de Reunião do Processo Administrativo
1.22.009.000208/2010-14, realizada pelo Ministério Público Federal e a população
de Salto da Divisa/MG; as reportagens divulgadas na imprensa relatando sobre os
problemas ocorridos com a implantação da usina; o termo de acordo realizado
entre a Ré e a Associação de Pescadores de Salto da Divisa - MG; o parecer do MPF
que não concordou com a homologação do acordo em função de ter entendido que
o valor foi muito aquém do que os membros da Associação tem direito; a licença de
operação n.° 291/2002; o relatório de vistoria realizado pelo IBAMA em 30 de
setembro de 2011, no Processo Administrativo n.° 02001.000333/97-04, no
qual o IBAMA sugeriu que a Ré que realizasse a relocação das famílias que não
sejam proprietários dos imóveis, através da Carta de Crédito, e, indenização
aos proprietários dos imóveis; e demais documentos acostados ao processo
administrativo n.° 02001.000333/97-04; comprovam definitivamente a
responsabilidade da Ré, conforme cópia do processo administrativo em anexo
(Volumes I a XVIII).

28. Frise-se que o Segundo Réu, por sua vez, também negligencia seu dever de
impedir a ocupação de áreas afetadas, bem como se omite, ao longo de anos, de
adotar medidas judiciais e administrativas, para o efetivo cumprimento da
legislação ambiental e proteção das partes envolvidas. 0 Segundo Réu não abriu
qualquer processo fjscalizatório em defesa do meio ambiente e tampouco para
coibir a atitude ilícita da Primeira Ré, concedendo sucessivas Licenças de
Operação, sem o efetivo cumprimento das condicionantes.

29. Ademais, verifica-se que os Réus imprimiram no Autor, ao longo de mais de
anos, falsas expectativas de recuperar o imóvel. E. nesse período, o Autor vive sob
a ameaça constante de ver o imóvel ruir sobre sua cabeça, sem qualquer iniciativa
dos responsáveis pelos danos. A cada chuva forte que assola a cidade ou a cada
vento que atravessa as frestas da casa, rachaduras estas ocasionadas por
negligencia dos Réus, o Autor imagina que não sobreviverá para ver sua residência
reparada. Foram inúmeras as noites que o Autor deixou de dormir por conta de
ameaças de desabamento do seu imóvel.

30. Por conseguinte, verifica-se que as condutas levadas a efeito pelos Réus
ocasionaram à Autora dissabores e aborrecimentos que ultrapassam os meros
aborrecimentos do dia a dia, capazes de configurar dano moral.

31. Assim, indignada com a situação e não sendo vislumbrada pelo Autor a
possibilidade de solução extrajudicial do litígio, por descaso dos Réus, pleiteia na
via judicial a reparação por todos os danos materiais e morais sofridos.
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II - DO DIREITO

ll.l. DA RESPONSABILIDADE DOS RÉUS

^i«-0d^r»Wl%P

AResponsabilidade Civil decorre da ação ou omissão, dolosa ou culposa cuja
conseqüência seja a produção de um prejuízo. Sobre a responsabilidade civil, o
Código Civil de 2002, no caput do Art. 927, dispõe que:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (Art. 186/187), causar dano a outrem, fica
obrigado a repara-lo.

No mesmo Código, nos Arts. 186 e 187, é previsto o conceito de ato ilícito:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente
moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo
excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social'
pela boa-fe ou pelos bons costumes.

Consoante aos artigos supracitados para que o agente causador do dano seja
responsabilizado, faz-se necessária a comprovação da negligência, imprudência ou
ímpencia, alem do dano e do nexo causai entre a conduta e o dano. No entanto
no Direito ambiental a responsabilidade pelos danos causados apresenta-se d»
modo diverso, eis Que prescinde de culpa '—

Paulo de Bessa Antunes assevera que "a responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, no sistema jurídico brasileiro, é matéria que goza de status
amlfente""8 ^ ^ ^^ P° capítul° voltado Dara a Proteção ao meio

dt1«ní« 2S2ZÍ: 5? 5? d° ArL 225' 6Stá prevista atr,pla responsabilidadedos agentes causadores dos danos ambientais, compreendendo as esferas penal
civil e administrativa, independentemente da obrigação de reparar odano. Veja-
se:

Art. 225. Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem
ííiTo?^Urn P°y° e.essencial à sadia Qualidade de vida, impondo-se aoPoder Publico e a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.

(...)

L3L^rnlUtaS eativídades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
m£2£S£2^ f3S °-U ÍUndÍCaS' aSanções penais eadministrativas,independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

1Antunes, 2010. p. 211.
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E, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das^ftP»**,tí^
direito privado prestadoras de serviços públicos está prevista no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, ipisis titteris:

Art. 37. Aadministração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ouculpa.

Além do mais, o 5 1o do Art. 14, da Lei de Política do Nacional do Meio
Ambiente, Lei n° 6.938/1981, dispõe acerca da responsabilidade objetiva,

4éc inclusive em caso de dano provocado aterceiros, conforme segue:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal,
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação
da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

S 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por
sua atividade. OMinistério Público da União e dos Estados terá legitimidade
para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao
meio ambiente.

V

Vale lembrar que a responsabilidade objetiva independe da demonstração de
culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causai, tendo sido assim
definida por Caio Mário:

Adoutrina objetiva, ao invés de exigir que a responsabilidade civil seja
resultante dos elementos tradicionais (culpa, dano, vínculo de causalidade
entre uma e outro) assenta na equação binaria cujos pólos são o dano e a
autona do evento danoso. Sem cogitar da imputabilidade ou de investigar a
antijundicidade do fato danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento
e a verificação se ocorreu o evento e se dele emanou prejuízo. Em tal
ocorrendo, oautor do fato causador do dano é o responsável.2

Ainda, a respeito da responsabilidade objetiva, o parágrafo único do art. 927 do
Código Civil de 2002 prevê:

Art. 927. (...)

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente

PEREIRA, Caio Mano da Silva. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense 2000 p 35
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desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco pita os ^^
direitosde outrem. *>**-d<^

0 parágrafo único do art. 927 do Código Civil de 2002 adotou como núcleo da
responsabilidade objetiva o desenvolvimento de qualquer atividade que por sua
natureza importe risco para os direitos de outrem, base da teoria do risco
integral.

Segundo Custódio, citado por Steigleder, basta a existência do nexo causai entre o
dano e os atos do responsável, evidenciando-se que "aquele que exerce uma
atividade deve assumir os riscos desta e, como mais forte razão, se esta atividade
for, para ele, uma fonte de proveito: a reparação dos danos que ele causa será a
contraparte dos proveitos que ele procura {ubi emolumentum, ibi ônus)"3.

Nesse contexto, no âmbito do Direito Ambiental, a aplicação dos princípios da
precaução e da prevenção impõe oue os riscos alcançados pela atividade

At desenvolvida devem ser incorporados na produção e. na hipótese de ocorrência do
^^ evento danoso, haverá a presunção da casualidade entre tais riscos e osdanos.

Consoante ao princípio da prevenção devem ser adotadas todas as providencias
necessárias para prevenir os danos. E, conforme o princípio da precaução, a
incerteza dos efeitos danosos das atividades de intervenção humana não pôde
obstar a adoção de providências preventivas, que, a rigor, tem aptidão para tornar
efetiva a prestação jurisdicional ambiental.

Acerca dos princípios da prevenção e da precaução vale transcrever as lições de
Edis Milaré:

Enquanto a repressão e reparação cuidam do dano já causado, a prevenção e a
precaução, ao revés, atêm-se a momento anterior: o do mero risco. Na
prevenção e na precaução, há ação inibitória. Na reparação, remédio
ressarcitório. Eessa a ótica que orienta todo o Direito Ambiental. Não podem a
humanidade e o próprio Direito contentar-se em reparar e reprimir o dano
ambiental. Adegradação ambiental, como regra, é irreparável.

Épor isso que os princípios da prevenção e da precaução, já objeto de nossas
considerações, basilares do Direito Ambiental, não podem ser jamais deixados
de lado, mesmo na aplicação dos institutos das responsabilidades civil e
administrativa. Assim, por exemplo, os legitimados para oajuizamento de ação
civil publica nao estão obrigados a aguardar a consumação do dano ambiental
paracomeçar a agir; ao contrário, o remédio processual pode e deve ser usado
para coibir praticas que apresentem mera potencialidade do dano ambiental
para agir; ao contrário, o remédio processual pode e deve ser usado para coibir
as praticas que apresentem mera potencialidade de dano, obrigando os
responsáveis por essas atividades a ajustarem-se às normas técnicas aplicáveis
de modo a mitigar o risco a ela inerentes. Do mesmo modo, quando houver
descumprimento das regras jurídicas tutelares do patrimônio ambiental, os
orgaos integrantes do SISNAMA podem aplicar sanções administrativas
independentemente da ocorrência efetiva de lesão, uma vez que por óbvio a

i

STEIGLEDER, 201 l,p. 176.
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inobservância de tais normas eleva significativamente o risco envolvido no J?
desenvolvimento da atividade. ^^tono^

Além de destacar o conceito e importância dos princípios da prevenção e da
precaução, o doutrinador Edis Milaré assevera que os órgãos integrantes do
SISNAMA, tais como o Segundo Réu, podem aplicar sanções administrativas
independentemente da ocorrência efetiva de lesão.

No caso concreto, o Primeiro Réu causou danos contínuos, progressivos e
recorrentes ao imóvel do Autor, não só no momento de instalação, como também
na fase atual de operação da UHE Itapebi.

Ademais, o Primeiro Réu, além de não cumprir as condicionantes necessárias à
concessão das licenças concedidas pelo Segundo Réu, deixou de observar a
necessidade de reparação ao Autor e demais indivíduos atingidos pelo
empreendimento no município de Salto da Divisa/MG.

Outossim, apesar do Segundo Réu reconhecer a responsabilidade da Primeira Ré
pelos danos causados ao Autor e demais indivíduos de Salto da Divisa/MG. o mesmo
se omite, ao longo de anos, em adotar medidas administrativas ou judiciais para
efetiva reparação dos danos ambientais e à coletividade, assim como cometeu
várias falhas no processo de concessão de licenças ambientais, contribuindo para o
evento danoso, conforme cópia do Processo n° Processo Administrativo do IBAMA n°
02001.000333/1997-04.

Assim, comprovados a conduta dos Réus, o dano ao Autor e o nexo causai entre as
condutas e o dano, é patente o dever de indenizar. Nesse sentido, cumpre
destacar excertos iurísprudenciais acerca da responsabilidade objetiva nos
casos de danos decorrentes de instalação ou operação de usina hidrelétrica e de
omissão do poder público, in verbis:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS EMORAIS - HIDRELÉTRICAS DE
* CANOAS I EII - REPRESAMENTO DO RIO PARANAPANEMA - CONSTRUÇÃO DE

W* BARRAGEM - REDUÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA ATIVIDADE PESQUEIRA -
PESCADOR PROFISSIONAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RELAÇÃO DE
CAUSALIDADE ENTRE AAÇÃO EODANO - PROCEDÊNCIA - DECISÃO CORRETA -
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO CORRETA - APELAÇÃO DESPROVIDA.
A responsabilidade da ré, concessionária de uso de bem público e
concessionária do serviço público de energia elétrica, é objetiva, seja por
conta dos impactos ambientais provocados pela construção e operação das
usinas, nos termos do artigo 225, § 3o da CF e do artigo 14°, S Io da Lei n°
6.983/81, seja por conta da concessão, consoante disposto no art. 37 S6o
da CF, que prevê a teoria do risco administrativo, ou ainda, pela teoria dó
risco profissional, prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
Sendo inafastavel onexo de causalidade entre a construção da barragem, com
formação da represa, e a redução da pesca, com reflexos patrimoniais na
comunidade das áreas atingidas, é indiscutível o dever de indenizar os
pescadores profissionais, que comprovadamente exerciam esta atividade
naquela região. (TJ-PR - AC: 7031710 PR 0703171-0, Relator: Celso Jair
Mamardi, Data de Julgamento: 13/01/2011, 8a Câmara Cível, Data de
Publicação: DJ: 555)

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 Centro CEP 45820-095 - Eunápolis -BA
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROpSfclifiiP^
INDIRETA.COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
REPRESA. INUNDAÇÃO DE ÁREA PARTICULAR. INDENIZAÇÃO. JUROS
COMPENSATÓRIOS. MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. Competência da
Justiça Federal já decidida na exceção de incompetência, no que pertine à
extinção da PORTOBRAS e sucessão da União Federal. Legitimidade dos autores
para postular indenização pelos prejuízos sofridos pela construção da barragem
de "Amaropolis", porque os direitos e ações atribuídos à antiga proprietária do
imóvel foram a ele transmitidos. Prescrição afastada com fundamento na SUM-
119 STJ e porque não decorridos vinte anos da data da inauguração da
barragem até o ajuizamento da ação. Não alcançando a inundação apenas a
área reservada ao domínio do Estado, por adentrar em terras particulares,
cabível o ressarcimento dos prejuízos, nos termos do laudo pericial, porque o
alagamento é permanente e não temporário, sendo inegável a impossibilidade
do uso e exploração da mesma. Demais itens da condenação mantidos, inclusive
sucumbência, por vinculados a precedentes jurisprudenciais já sumulados pelo
STJ e aqueles adotados pela Turma. Sentença mantida. Apelação e remessa
oficial improvidas. (TRF-4 - AC: 44837 RS 95.04.44837-2, Relator: SILVIA MARIA
GONÇALVES GORAIEB, Data de Julgamento: 20/10/1998, QUARTA TURMA, Data
de Publicação: DJ 23/12/1998 PÁGINA: 698)

APELAÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS RESPONSABILIDADE
CONCORRENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DE CONDUTA
OMISSIVA. Indenização de danos causados em imóvel residencial em razão
de vazamento de galeria de águas pluviais. Construção irregular dos
proprietários agregada à omissão do Poder Público. Culpa concorrente.
Danos materiais. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - APL: 90618976120098260000 SP
9061897-61.2009.8.26.0000, Relator: José Luiz Germano, Data de Julgamento:
19/08/2014, 1» Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação-
21/08/2014)

Portanto, certo é que os Réus deverão pagar uma justa reparação pelos danos
materiais e morais em favor do Autor.

III - DO DANOMATERIAL

Constatado o ato ilícito provocado pelas Rés, que culminou em danos ao imóvel do
Autor, subsiste o dever de reparar os danos causados, ainda mais por restar
comprovada a imprestabilidade do bem decorrente dos prejuízos.

Aliás, o dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pelo Autor
causando diminuição do seu patrimônio.

Esse dano pode ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu dano
emergente; e o que razoavelmente deixou de ganhar, lucro cessante; conforme
dispõe art. 402 do Código Civil, in verbis:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos
devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar.

Rua Demétrio Couto Guerrieri. 159 -Centro CEP 45820-095 Eunápolis BA
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As5*'"» com oobjetivo de reparar os danos materiais suportados pelo Pr%geiro j/
Autor, inicialmente, deve-se ter em mente oue o imóvel da mesma foi totalméfllfr^
comprometido pela ação ilícita das Rés, por isso, a indenização material deve
corresponder ao valor do bem, hoie avaliado em RS 300.000.00 (trezentos mil
reais).

Em vista do exposto, a Primeiro Autor faz jus ao pagamento pela Ré da reparação
material no valor de R$ 300.000,00 (...), que deverão ser corrigidos e atualizados
monetariamente.

IV - DO DANO MORAL

Odano moral pode ser conceituado como sendo o prejuízo que atinge o patrimônio
incorpóreo de uma pessoa natural ou jurídica, os direitos da personalidade e
engloba o direito à vida e à integridade física, direito ao nome; direito à honra;
direito à imagem e direito à intimidade - todos previstos como garantias
fundamentais constitucionais. Dessa forma, em sentido próprio, o dono moral causa
na pessoa dor, desgosto, tristeza, pesar, sofrimento, angústia, amargura,
depressão.

Logo, sendo uma lesão aos direitos da personalidade, na reparação por dano moral
o que se pede não e um preço para a dor ou sofrimento, mas sim, um meio para
atenuar, em parte, as conseqüências do prejuízo imaterial, suportadas pelas
vitimas.

Orenomado doutrinado Fernando Noronha esclarece que: "A teoria dos danos extra
patrimoniais é recente e ainda sujeita a bastantes controvérsias, como também
veremos oportunamente (v. 2, cap. 10). Aqui diremos apenas que a reparação de
todos os danos que não sejam suscetíveis de avaliação pecuniária obedece em
regra ao principio da satisfação compensatória: o quantitativo pecuniário a ser
atribuído ao lesado nunca poderá ser equivalente a um 'preço', será o valor
necessário para lhe proporcionar um lenitivo para o sofrimento infligido, ou uma

* compensação pela ofensa à vida ou à integridade física". (Direito da Obrigações
Volume I. São Paulo: Editora Saraiva, 1Edição, 2003, p. 569).

Os direitos a personalidade podem ser conceituados como aqueles que têm por
objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções
sociais, sao tais direitos absolutos, ou seja, são oponíveis erga omnes, devendo
haver um dever geral negativo ou de abstenção por parte da coletividade, que
implica na não realização por parte de terceiros de qualquer ato que possa vir a
viola-los.

Segundo a menor doutrina sobre o tema do país, Carlos Alberto Bittar, os direitos
da personalidade "são dotados de constituição especial, para uma proteção eficaz
da pessoa, em função de possuir, como objeto os bens mais elevados do homem
Assim, o ordenamento jurídico não pode consentir que o homem deles se despoje
conferindo-lhes caráter de essencialidade: são, pois, direitos intransmissíveis e
indispensáveis, extra patrimoniais, imprescritíveis, vitalícios, necessários e
oponíveis erga omnes, sob raros e explícitos temperamentos, ditados por interesses

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 Centro -CEP 45820-095 Eunápolis -BA
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públicos". (BITTAR, Reparação Civil por Danos Morais, 3a Ed. São Paulo: RT^L999 ^
ps. 25/26). ^*r**p<^

IV.I. DO DANO MORAL ESUA FIXAÇÃO

Areparação por dano moral constitui garantia constitucional, prevista no artigo 5o,
X, da Constituição Federal, onde esta expresso, in verbis:

Art. 5 (...)

X- São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito da indenização pelo dano material ou moral decorrente de suá
violação.

Não pode o julgador abster-se de apreciar no caso concreto que lhe seja
submetido, os aspectos relacionados aos mecanismos básicos do comportamento

1 humano, das leis de motivação humana, tem como a necessidade de inter-
relacionar essas dimensões aos aspectos morais, tutelados pelas leis ordinárias.

0 dano moral, na esfera do direito, é todo sofrimento humano resultante de lesão
de direitos estranhos ao patrimônio, encarado como complexo de relação jurídicas
com o valor econômico.

Hoje é pacífico o entendimento de que o dano moral é indenizável, posto de
qualquer dano causado por alguém ou a seu patrimônio deve ser reparado O
dinheiro possui um valor permutativo, podendo-se, de alguma forma, lenir a dor
com a perda de um ente querido pela indenização, que representa também
punição e desestimulo do ato ilícito.

Sobre o tema oMinistro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo Roberto Saraiva da
Costa Leite em seu artigo DANO MORAL NO DIREITO BRASILEIRO, entende que:

Adistinção entre dano material e dano moral não decorre da natureza de direito,
mas do efeito da lesão, do caráter de sua repercussão sobre o lesado, como observa
Aguiar Dias, que, recorrendo à lição de Minozzi, conclui que o dano moral deve ser
compreendido em seu conteúdo, que é a dor, oespanto, a emoção, a injuria física
ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída a
palavra dor o mais largo significado.

Aindenização por dano moral, contrariamente ao que ocorre com a concernente ao
dano material, não se funda na restitutio in Inteçrum, pois é impossível repor o
estado anterior a lesão, em decorrência mesmo do feito desta. Outra é a sua
natureza jurídica, visando exclusivamente compensar a sensação de dor da vítima
com um a sensação agradável em contrário. A indenização tem, pois, caráter
compensatório.

Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se
também ao sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial
relevo na fixação do quantum indenizatória a situação econômica do causador do

Rua Demétrio Couto Guerrieri. 159 Centro -CEP 45820-095 -Eunápolis - BA
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De acordo com o que escorreitamente observa~Maria Helena Diniz, traduzido o J
pensamento que predomina na doutrina e jurisprudência, "a reparação em dinfèfHP*^
viria neutralizar os sentimentos negativo de mágoa, dor, tristeza, angústia, pela
superveniência de sensações positivas de alegria, satisfação, pois possibilitaria ao
ofendido algum prazer que, em certa medida, poderia atenuar o seu sofrimento."
(Diniz, Maria Elena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Editora Saraiva. 2007. p. 221).

V. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Percebe-se, outrossim, que oAutor deve ser beneficiado pela Inversão do Ônus da
Prova, uma vez que a narrativa dos fatos, juntamente com os documentos
acostados aos autos demonstram a veromissilhança dos fatos deduzidos, posto que,
a Re realizou o reparo em 167 (cento e sessenta e sete) imóveis na cidade de Salto
da Divisa, deixando nítido sua "culpa" no dano ocorrido, demonstrando a realidade
fatica descrita pelo Autor.

-•i, Mesmo não tratando-se de relação de consumo, vale destacar oexposto no Código
Consumerista, que confere o Autor a presunção de veracidade de suas alegações,
cabendo ao pólo mais forte provar suas afirmações, tudo aliado aos indícios
processuais.

Segundo o Princípio da Isonomia, todos devem ser tratados de forma igual perante
a lei, mas sempre na medida de sua desigualdade. Ou seja, no caso ora debatido, o
Autor deve realmente receber a supracitada inversão, visto que se encontra,
outrossim, em estado de hipossuficiência em relação à Ré, uma vez que disputa a
lide com empresa de grande porte, que dispõe de meios econômicos para produzir
as provas necessárias para ocognição do Excelentíssimo Magistrado.

Em seus ensinamentos, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em matéria publicada na RJ
n. 245, de março de 1998, é enfático ao dizer que: "o processo devido, destarte, é
o processo justo, apto a propiciar àquele que o utiliza uma real e prática tutela."'

VI - DAS PROVAS

Pretende oAutor provar os fatos alegados, através de todas as provas admitidas em
direito e em especial com:

a) Depoimento pessoal da Ré, sob pena de confissão;

b) Prova testemunhai;

c) Prova pericial, às custas da Ré, visto que o Autor não tem condições de arcar
com tais despesas; e

d) Juntada de novos documentos.

VII - DOS PEDIDOS

Isto Posto, o Autor requer à V. Exa.:

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 -Centro -CEP 45820-095 -Eunápolis BA
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a) Acitação da Ré para contestar a presente ação no prazo legal sob pefea de J
revelia e confissão da matéria, nos termos do artigo 319, do Código de ProcèS!»*^
Civil;

b) Adesignação de Perícia Técnica com geólogo, engenheiro e ou profissionais
especializados para avaliar a extensão dos danos ocasionados pelos Réus no imóvel
do Autor;

c) A procedência da ação, para condenar a Ré a reparar os Danos Materiais
suportados pelo Autor, pagando a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), quantia correspondente ao valor do imóvel;

d) Condenar a Ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor do
Autor, pelos Danos Morais causados;

e) Conceder ao Autor os benefícios da Justiça Gratuita, por ser pobre na acepção
V da lei, conforme declaração anexa;

f) Odeferimento da inversão do ônus da prova;

g) A Condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários
advocaticios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre ovalor da condenação.

Requer, finalmente, que a citação e demais atos processuais, sejam realizados, se
necessário, com a faculdade contida no artigo 172, parágrafo 1o, do Código de
Processo Civil. 5

Dá-se àcausa ovalor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).
Nestes termos
Pede deferi

/f Teófilo Otonikdj, 17 deMeJereiro de 2016.
Bruno de Souz,
OAB/MG n." 1

Advog*
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PROCURAÇÃO

****»

Outorgante(s): WALMIR PEREIRA DE CARVALHO, brasileiro, casado,
QSmLat£A&Ó£± • CPF n° 408823496-00, RG n° MG- 5.579.544, residente e

domiciliado na Rua Porto Velho, n° 111, Bairro Barro Preto, Salto da Divisa/MG,
Telefone (33) 3725-1259.

Outorgado(s): BRUNO DE SOUZA RONCONI, brasileiro, casado, advogado, inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da Bahia sob o n.° 27117 e subseção
de Minas Gerais sob o n.° 124400, JULIANA CARVALHO LACERDA, brasileira,
casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da Bahia
sob o n.° 20183, todos com escritório profissional localizado na Rua Demétrio Couto
Guerrieri, n.° 159, Centro de Eunápolis - Bahia, CEP: 45820-095.

Poderes: Os da cláusula ad judicia et extra com representação para o foro em
^t 8^ral' e' em Jmzo ou fora dele' j"unt0 a Pessoas físicas ou jurídicas, repartições

públicas, privadas e Instituições Financeiras de Crédito (Bancos), Companhias
Seguradoras, inclusive perante a Justiça do Trabalho e/ou Justiça Federal e em
todas as instâncias, podendo ainda propor ou contestar qualquer ação contra quem
de direito, praticando todos os atos que forem necessários e em direito permitidos,
por mais especiais que sejam, como requerer, transigir, variar, desistir, receber e
dar quitação, reconvir, reconhecer a procedência do pedido, firmar compromissos,
concordar, discordar, impugnar cálculos, avaliações, especialmente em processos
ou atos extrajudiciais ou judiciais em face da Itapebi Geração de Energia S.A, e
substabelecer no todo ou em parte, com ou sem reservas, o que dará(ão) o(s)
Outorgante(s) por firme e valioso.

Salto da Divisa/MG, 19 de novembro de 201!
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DECLARAÇÃO DE POBREZA

WALMIR PEREIRA DE CARVALHO, brasileiro, casado, Ca^lxjüciáTjl , . CPF n°
408823496-00, RG n°MG- 5.579.544, residente e domiciliado na Rua Porto Velho, n°
111, Bairro Barro Preto, Salto da Divisa/MG, Telefone (33) 3725-1259.

Vem na forma da Lei n.° 7.115, de 29 de agosto de 1983, DECLARAR
expressamente, sob sua inteira responsabilidade, seu estado de pobreza para fins
de JUSTIÇA GRATUITA, não estando em condições de arcar com as custas do
processo, sem sacrifício do sustento próprio e de seus familiares.

0 (a) Declarante esta ciente, de que, em caso de falsidade desta declaração, ficara
sujeito (a) às sanções cíveis, administrativas e criminais previstas na legislação em
vigor.
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Cemig Distribuição SA. cnpj 06.98i.1ao/D001-1e/iMc. Estadual 062.322i36.oo87
Av. 8arcacena. 1.200 - 17- andar - Al» A1 - CEP 30190-131 - Bsk> Horfeome - MG

TarifaSocial de Energá Elétrica- TSEElol erieda pela
Lei n* 10.438, de 28 O» abril d* 2002

WALMIR PEREIRA DE CARVALHO
RUA PORTO VELHO 111 CS
CENTRO
39925-000 SALTO DA DIVISA.MG
CPF 408.823.496-O0

Referente a

OUT/2015
Código de Débito Automático:

000001109024

N° DO CUENTE

7003730124

NOTA FISCAL • CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA •SÉRIE UH> 000490722 -PTA N«16,000l' 14527.70
Classe

Residencial
Monofáslco

Subclasse Datas de Leitura
ANTERIOR ATUAL MtôXIMA

03/09 05/10 05/11

Datas da Nota Fiscal
EMISSÃO APRESENTAÇÃO

07/10 14/10

N" DA INSTALAÇÃO

3000110902Residencial

Informações Técnicas
Tipod> Medição Medição LeituraAnterior Leitura Atual

Energia M*i ABN8800I3583 69.851 80.102
Constante de Multiplicação

1

Consumo kVfh

251

Informações Gerais

Tarifavigente conforme Res Aneel rr» 1.872, de 7/4/2015
Leitura realizada cont. calendário de faturamento
O pagamentodesta conta não quitadébitos anteriores.
Para estes, estão sujeitaspenalidades legais vigentes
(multas)e/ou atualizaçãofinanceira Ourosjbaseadas no
vencimento das mesmas.
Há débitos anteriores.

í

SET/20t5 Band. Vermelha - OUT/2015 Band. Vermelha

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
Jordânia
M*e: 08/Z015 Valore*Permitidos:

ApuraooManjai Mensal Trimeslral Anual
D1C 3.33 5.31 10,82 21,25
FC 1.00 3.36 8,72 13,45
DMIC 3,33 3,03
DICRI . 0.00 18,60 - -
Tensão- Noalnal-220/127 V Min.-201/118 V Máx.•231/133 V
Vaky Encairjo Uso Sisl Dalnbuiçâo Rt91,96

Informações de Faturamento
P«-i>Wl WocAS % rwetiM V.I-» RI H
Eneigw 67.11 30.23 excsmo» 25,44 11.48

CWiftuM» 40,68 18.33 Trb*» 82.74 37.28
TranvnoiSa 6,00 2,70 mm 221.87 100,00

De»crlçío

Energia Elétrica KKh

Valores Faturados

Quantidade Preço

251 0.88447088

Valor (RJ)

221,87

Encargos / Cobrança
ContrlB. Custeio Ilue. Pública
Multa 2X conta de 08/2015 sobre R| 275.13
Cospensacão 0MIC aensai

Tarifas aplicadas (sem impostos)
Energia Elétrica MM 0.55474000

Adicional Bandeiras - Já Incluído no Valora Pagar
Bandeira Veraelre

48,11

5,50

0.57-

VENCIMENTO

25/10/2015
T" VÁLÔRAPAGAR

Reservado ao Fisco

FB5C.E2C8.8621 .CD7D.D10F.2800.E1 EA.3AA9

18,00

Base de c*culo(RÍ)

221.87

ICMS
AUquota(%)

30

ValortMI

89.58

PASEP (R$)

2,88

( COFINS(R$)

13,27

NOTIFICAÇÃO DE CDNTAÍS) VENCIDAÍS) / DÉBfTOfS)
Ate 07/10/2015 consta>f8Xml o(s) rieguinle(s) dèbítcKs) vencido}s): •

Débitos quesujeitam aocorte, conforme abaixo:
Més/ano Valor (RS) Previsão de Corte

08/2016 351.52 28/10/2015

Mès/ano Valor (R$)

AreUgação estará condicionadaà inexistênciade
débitos vencidos na unidade consumidnra

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 -Agencia Nacional tf. En.rgi. Elétrica-ANEEL- Telefone: 1«7 - Llgaçlo Gratuita de telefones fixo. • móveis.
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29/02/2016 Comprovante de Inscrição e doSituação Cadastral - Impressão-.'•>' ' "r.

^ Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DF INSCRIÇÃO
I02.397.080/0002-77

•ILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

"£ EMPRESARIAL

frEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA

TITULO OO ESTABELECIMENTO (NOMEDE FANTASIAI

CÓDIGO EDESCRIÇÃOOAATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
35.11-5-01 • Geração de energia elétrica

CÔDCOE DESCRIÇÃO DAS ATMOAOES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CÔDCO F DESCRIÇÃO Oa NATUREZA JURÍDICA

204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA

DATA DE ABERTURA

17/09/2002

LOGRADOURO

ROO BR 101 KM 669

CEP

45.855-000
BAlRHOlOISTRITO

RIO JEQUITINHONHA

ENDEREÇO ELETRÔNICO

NÜMFRO

SN
COUPt.FMFNIO

NTE FFDERA1IVO RESPONSÁVEL (EFR)^_:NTE

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

MUNICÍPIO

ITAPEBI

TELEFONE

(71)3705-367

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 29/02/2016 às 17:18:29 (data e hora de Brasília).

Voltar

htlp//Www.receila.fazenda gov br/prepararImpressão ImprimePagina asp

BA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAI

17/09/2002

DAIA OASIIUAÇAO kS-'l CIAL

Página: 1/1
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29/02/2016.

*1^+Receita Federal
Comprovante de Inscrição ede Situação Cadastral - Impressa*^ LiC//

„- Mjti .

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, sehouver qualquer divergência, providencie junto
^hFB a sua atualização cadastral.

•
NUMERO DEINSCRIÇÃO
02.397.080/0002-77
FILIAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

OATA DE ABERTURA

17/09/2002

E EMPRESARIA!

APEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA
^FÕM
Va

.

TITULO DO ESTABELECWENJ O(NOME DE FANTASIA)

CÔDGO EDESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
35.11-5-01 • Geração de energia elétrica

CÓDIGO EDESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Nao informada

CÔDK30 EDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA

LOGRADOURO

ROD BR 101 KM 669

CEP

45.855-000

ENDEREÇO ELETRÔNICO

BAIRRO/DISTRITO

RIO JEQUITINHONHA

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DESITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

NUMERO

SN

MUNICÍPIO

ITAPEBI

TELEFONE

(71) 3705-367

COMPLEMENTO

UF

BA

DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
17/09/2002

DATADASITUAÇÃO ESPECIAL

3

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 29/02/2016 às 17:18:29 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Voltar
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M« 72 - Sscritura pública "ís cc*pra e T.Ma de b.n-bMas eP0.alwJs dil,lt0s ^ rAte t **.b?»-
|?«0 outorgentes. vendedores, 0Sr. aoràf5ffl^^

Saibam quantos vir» a prw«,te escritura, oública d.•i . «- «. benfeitorias . „„,„„*. dlrelt0 ou £ £^
*«», no ano ao B.MiIe»to d, Ilosso Senhor Oesua 3rlsto ""«| o* eoitenta enove. (1.989), .„ m!,(11) ates ££•<££
|dito ano, nesta Cidade de Salto da Divisa, Corroa *, ,££*
fde dinas Oerais, Bepública federativa do Srasi- «• - 7-
f* tabelião . duas test—s sdlant9 l"^'^^'.^*|» partes entre si, JvltM . contratadas, , ™w7, »t' °* *latentes vendedores, . 8r. 6^*.^ d0B ££ " ^'i
|*r* *«.*. Santos, brasileiros, casados, lavrai JfJT
F> es edoaicüiados neste Sistrlto, CP? E. 267.6Q!, 506/R? „ í'
feio sendo representados pelo «-» wtot„ -^-o^-ÍOD/Sa, neste
K_, , , p -10 sei oastante procurador, o 3r. ifel.
teBodrigues ferreira, braailMiW „=,,.,.>?}„<•,.,„. ' Dresu-eIroí, casado, coaereiant», reíMent.

I rjuetuT^r8 *" ^^ M*^ -ead as-'|, do ,ue dou t>. Pelos ontorgantes vendedores «, foi «to oo- /
|seu bastante procurador, na pr»s„nsa das «esaas t^LT
Regitisos senhores, possuidores livres . » T *"""***** 9*.

fc -;-—^ *» Cidade dlde^ ^ ^'|ha ffl2is <fc oito.anos, das b*nf.ito,ia3 * possuis ai!JL/!j

• telhas ccioniais e telhas curvas, contendo .J\£.T'.tK
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f.
pela frente, duas Janelas pelo lado da Avenida Porto Velho, ura* poi
* usia .janela pelos fundos} Confrontando-se pela foram seguinte*,
frente, com a citada Rua Fortaleza, lado direito cora a avenida PortcT
Telho, lado eaquerdc com Gentil de Tal, pelos fundos com Ronaldo Pei-;
xoto, e que assim possuindo o imóvel ja descrito, coto todas as suas J
benfeitorias 9 possíveis direitos, livre de quaisquer ônus reais ou
responsabilidades pessoais, contrataram com o outorgado comprador,
ra veriàê-lo pelo preço e a quantia certa de NCz$ 2.000,00 ( Dois tu!
cruzados novos ), que do outorgado comprador ja receberam em moeda
gal e corrente do Paiz, que contaram e acharam certa, pelo que dão
na e irrevogável quitação dessa quantia, e transmite desde ja', porj
ça d°sta escritura e da Cla'usula Ccnstitute, todos os direitos e t
feitorias que eles outorgantes vendedores possuíam no referido ioç
pondo o outorgado comprador a par e salvo de quaisquer dúvidas ou

testaçoes futuras. Pelo outorgado comprador me foi dito em presença
mesmas testemunhas que aceitava esta escritura nos termos em que ça
feita, para que produza os desejados efeitos Jurídicos. Foram pagc
impostos devidos conforme as transcrições seguintes» No verso da~(|
de 1TBI estava a seguinte Certidão Estadual: Certifico, que o ContJ
int* Serafius Manoel dos Santos e S/B Maria Batista Santos estão n

com a Fazenda-Estadual com referência ao imóvel objeto da preseni
saçao. Jacinto, 05 d? Outubro de 1989. (a.) âilton Gama Rodrigue||
tor Chefe. M4*3P 260.91*6. Certidão Municipal: "Emblema do "^tado d|
Gerais. Prefeitura Municipal de Salto da Divisa. "Estado de Minai

Certidão, Genesio Cardoso dos Santos, Chefe do Serviço de» Fazenrj
Prefeitura Municipal de Salto da Divisa certifica, para os devi
e pfpitos, que o Sr. Serafim Manoel dos Santos e esposa- esta.oj
os cofres públicos municipais até a presente data, em relação a|
ma tributário do munlcipio. Serviço de Fazenda da Prefeitura Mi
de Salto da Divisa, aos 06 dias Outubro de 1989. (a.) Genes io
dos Santos. Chefe do Serviço de Fazenda, Visto: Prefeito KunicJ
o que se continha nos documentos transcritos, 03 quais ficarão!
dos neste Cartório, juntoà Guia de IIBI, sob o número desta jf
Por se acharem assim contratados, pediram-me lhes fizesse em
tas esta escritura, a qual lhes sendo lida, em presença das t
aceitaram,, outorgaram e assinam com as testemunhas Paulo Góesl
zio Ferreira dos Santos, maiores e capazes, residentes e domij
nesta Cidade. Eu, José" Juraci Santos, Tabelião, que a escrevi!
Estava: (a.a.) PP. Valdemar Rodrigues Ferreira. Walmir Pere
valho. Paulo Góes. àlulzlo Ferreira dos Santos. Confere com
Dou fé". Eu, José Juraci Santos, Tabelião, que a escrevi, daj

"ino *> PBSQ.^ .-**•» t* »**» A
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• uma janela pelos fundosi Ccnfrontando-se pela forma seguinte» pPia

frer/Cfj don a citada Rua Fortaleza, lado direito com a avenida Pc

Telho, lado esquerdo coei Gentil de Tal, pelos fundos com Ronald
íotoj e que assim possuindo o imóvpl ja descrito, com todas as suê
benfeitorias e possíveis direitos, livre de quaisquer ônus resistem //
responsabilidades pessoais, contrataram com o outorgado compra dor í*>s§ta c
-f'fc venáé-lo pelo preço e a quantia certa de NCz$ 2.000,00 ( Dois mil /
cruzados novos ), que do outorgado comprador ja receberam em moeda le

gal e corrente do Paiz, que contaram e acharam certa, pelo que dão ple
na e irrevogável quitação dessa quantia, e transmite desde ja', por for
ça desta escritura e 'ia. Cláusula Constitute, todos os direitos e ben
feitorias que eles cutorgantes vendedores possuíam no referido imóvel,
pondo o outorgado comprador a par e salvo de quaisquer dúvidas ou con
testações futuras. Pelo outorgado comprador me foi dito em presença das
mesmas testemunhas que aceitava, e^te escritura no3 termos em que e3tá f
feita, para que produza os desejados efeitos jurídicos. Foram pagos os
impostos devidos conforme as transcrições seguintes: No verso da Guia»
de ITBI estava a seguinte Certidão Estadual: CertiiMco que o Contribu

inte Serafim Manoel dos Santos e S/B Maria Batista Santos estão quites
com a Fazenda Estadual com referência ao imóvel objeto da presente trav-

saçeo. Jacinto, 0? de Outubro de 1989. (a.) á*iltGn Gama Rodrigues;-Eva-
tor Chefe. MAS? 260.9^+6. Certidão Municipal: Emblema do "^stado de Mines
Gerais. Prefeitura Municipal de Salto da Divisa. Estado de Minas Gerai;.

Certidão. Genes io Cardoso dos Santos, Chefe do Serviço de Fazenda da }t
Prefeitura Municipal de Salto da Divisa certifica, para os devidos fins

e efeitos, que o Sr. Serafim Manoel d03 Santos e espôsa;ri está quite cca
os cofres públicos municipais até a present® data, em relação ao siste*
ma tributário do município. Serviço de Fazenda da Prefeitura Municipal
de Salto da Divisa, aos 06 dias Outubro de 1989. (a.) Genes io Cardoso
dos Santos- Chefe do Serviço de Fazenda. Visto: Prefeito Municipal. Er i
o que se continha nos documentos transcritos, os quais ficarão arquiva
dos neste Cartório, junto à Guia de ITBI, sob o número desta escritura.
Por se acharem assim contratados, pediram-me lhes fizesse em minhas ne

tas esta escritura, a qual lhes. sendo lida, em presença das testemunhas,

aceitaram, outorgaram e assinam com as testemunhas Paulo Góes e *S*luiw
zio Ferreira dos Santos, maiores e capazes, residentes e domiciliados
nesta Cidade. Eu, José Juraci Santos, Tabelião, que a escrevi e assine.
Estava: (a.a.) PP. Valdemar Rodrigues Ferreira, Walmir Pereira de Cars

valho. Paulo Góes. Aluizio Ferreira dos Santos. Confere com o original.
Dou fé. Eu, José Juraci Santos, Tabelião, que a escrevi, datilografai,
conferJ«âJffi9! $t,9íB*%&S.ino e raso. —— •.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1* INSTÂNCIA

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DETEÓHLO OTONI-MG

CERTIDÃO

Certifico que estes autos foram registrados,
distribuídos/redistribuídos e autuados em ^ folhas e
que o (s) autor (es) apresentou (aram) Ojj cópia (s)
da inicial.

Rogéria Ferreira
MGI010680

SEPJU

Teófilo Otoni, 16 /OA /2016

ctto

Recebimento

Magno Pereira Rocha Júnior
MG 1010761

SEPJU

Recebi nesta data, os presentes autos.

Teófilo Otoni, £> iô\ /2016

ri.j; Vf)

*f27 .
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais

VARA FEDERAL DE TEÓFILO OTONI - MG

CERTIDÃO

Junto aos autos, nesta data:
( ) PETIÇÃO.
( ) CARTA PRECATÓRIA
( ) OFÍCIO
( ) MANDADO DE.
( )CONTESTAÇÃO,
(x) MÍDIA CONTENDO COPIA DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO E FOTOGRAFIAS;

Teófilo Otoni, 22/06/2016.

Raphaela Siqueira Freire de Mello
MG10\0513
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI/MG

PROCESSO N°:1542-27.2016.4.01.3816

CONCLUSÃO

Faço os presentes autos conclusos ao Exmo. Juiz Federal.
Teófilo Otonl/MG. 4/7/2016.

. ina Feri;Rogéria
Analista Judiciária

ira Netto

- MG1010680

DESPACHO

I - Determino a emenda à inicial, para que a parte autora traga aos autos os
documentos essenciais à propositura desta ação, que sejam hábeis a indicar
o dano especifico no imóvel descrito na inicial, bem como o valor venal atual.

II - No mesmo prazo, informe a parte autora se foi ajuizada ação similar em
outros juízos, bem como se há em interesse na realização de audiência
conciliatória.

III - O cumprimento dos itens I e II implicará o recebimento tácito da inicial
nos termos do art. 319 e 320 do NCPC.

IV- Concedo a parte autora, desde já, os benefícios da justiça gratuita. Anote-
se

V - Considerando que o objeto da ação admite transação, designo audiência de
conciliação em observância ao disposto no art. 334, do NCPC, para o dia
25/10/2016, às 14:00 horas, independentemente da manifestação da parte ré
sobre a realização desta audiência.

Observe a Secretaria da Vara o prazo de, pelo menos, 20 dias de
antecedência da audiência aqui designada para citação da parte ré (art. 334,
in fine, do NCPC).

Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado
à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da
justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem
econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União
Federal, nos termos do art. 334, §8°, do NCPC.

VI - Não obtida a autocomposicão. aguarde-se o prazo de 15 dias
audiência de conciliação para oferecimento de contestação pel
observando-se, conforme o caso, o disposto no art. 344, do NCPC.

RuaDr. Reinaldo,n« 105,Centro,Teófilo Otoni/MG, CEP: 39800-018. Telefone: (3i3) 3087-0109
-1-



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI/MG

Vil - Não sendo caso de revelia, certificado o decurso de prazo sem resposta
da parte ré e sem prejuízo da posterior aplicação do art. 349, do NCPC,
intime-se a parte autora para especificar as provas que pretende produzir, se
ainda não as tiver indicado (art. 348, do NCPC).
vm - Contestada a acâo, arguindo a parte ré preliminares ou alegando fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, intime-se
para, querendo, impugnar, podendo oferecer provas, conforme artigos 350 e
351, do NCPC.

IX - Cumpridas as providências acima, venham-me os autos conclusos para
julgamento conforme o estado do processo (art. 353, do NCPC) ou para
decisão de saneamento e organização do processo (art. 357, do NCPC).

Intimem-se as partes. Cumpra-se.

Teófilo Otoni, MG, 4/7/2016.

DANIEL BRANCO RAMOS
ÍZ FEDERAL

RECEBIMENTO

Recebi estes autos do MM.Juiz Federal.
Teófilo OtonL477/2016.

CERTIDÃO
Certifico que o DESPACHO retro foidisp. em

13/07/2016, publ. em14/07/2016.07/2016,, f

Fabiano de M. Muniz - MG1010389

Rogéria Fer
Analista Judiciáric

raNetto

MG1010680

Rua Dr. Reinaldo, n« 105, Centro, Teófilo Otonl/MG, CEP: 39800-018. Telefone: (33) 3087-0109
-2-



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI - MG

Processon» J.14-), - â> .2016.4.01.3816

OFLS..2Í3Í-/1 &

RUB.

JUNTADA

Faço a juntada aos autos, nesta data, de

PETIÇÃO DE N° On-VrgC:?,

Teófilo Otoni/MG,24/8/2016.

liaÜLAríete NatháliaNTji|b Aleixo Gouveia
EstadJ^ria
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA FEDERAL
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA EM TEOFILO OTONI/MG

Processo n° 0001542-27.2016.4.01.3816

WALMIR PEREIRA DE CARVALHO, já qualificado nos autos da Ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais, que move em face da ITAPEBI
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A e DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, também já
qualificados nos autos, por meio dos seus advogados legalmente constituídos,
em atenção ao despacho retro, vem respeitosamente perante V.Exa.,

EMENDAR A INICIAL

expondo e requerendo o que segue.

1. DOS FATOS

1. O Autor ingressou com Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face dos Réus.

2. Isso porque, ações da Primeira Ré na instalação e operação do seu
empreendimento, Usina Hidrelétrica Itapebi, e a conduta omissa do Segundo
Réu causaram diversos danos no imóvel do Autor.

3. Distribuída a ação, o MM. Juiz determinou ao Autor que emendasse a inicial
para: a) trazer documentos essenciais à propositura da ação, indicando o dano
específico e o valor venal atual do imóvel; b) informar se foi ajuizada ação
similar em outros juízos; e, c) informar se há interesse em realização de
audiência conciliatória.

4. Assim, o Autor vem emendar a inicial, conforme segue.

2. DA RETIFICAÇÃO DO PARÁGRAFO 6 DOS FATOS

Inicialmente, requer a correção do parágrafo 10 dos fatos para, onde consta:

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis - BA.
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6. Ocorre que a Ré realizou as explosões próximas à área urbana de Salto
da Divisa, ocasionando intensos tremores de terra, abalos no solo e,
consequentemente, nas estruturas dos imóveis do município. A Ré
realizou, ainda, a retirada de pedaços de rochas advindas das explosões,
ocasionando tráfego intenso de veiculos pesados na cidade, o que
também contribuiu para abalar a estrutura dos imóveis, inclusive o da
Autora.

Fazer constar:

6. Ocorre que a Ré realizou as explosões próximas à área urbana de Salto
da Divisa, ocasionando intensos tremores de terra, abalos no solo e,
consequentemente, nas estruturas dos imóveis do municipio. A Ré
realizou, ainda, a retirada de pedaços de rochas advindas das explosões,
ocasionando tráfego intenso de veiculos pesados na cidade. Assim, os
moradores de Salto da Divisa/MG acreditavam que as rachaduras em
alguns imóveis ocorreram em razão das referidas explosões e do tráfego
de veiculos pesados, inclusive esta era a crença do Autor.

3. DA RETIFICAÇÃO DO PARÁGRAFO 10 DOS FATOS

Ainda, requer a correção do parágrafo 10 dos fatos para, onde consta:

10. E, após as conclusões do Geólogo Chistovam Monteiro de Almeida
(CREA/BÂ - 11.635D), foram detectadas novas causas para as rachaduras
recorrentes, continuas e progressivas nos imóveis dos moradores de Salto
da Divisa - MG.

Fazer constar:

10. Entretanto, após as conclusões do Geólogo Chistovam Monteiro de
Almeida (CREA/BA - 11.635D), através de outros estudos, foram
detectadas novas causas para as rachaduras recorrentes, continuas e
progressivas nos imóveis dos moradores de Salto da Divisa - MG, que, a
princípio, afastam a idéia de que aqueles danos decorrem da explosão de
pedras ou do tráfego de caminhões pesados no Município de Jacinto.

4. DO DANO ESPECÍFICO E DO VALOR VENAL DO IMÓVEL

Quanto à juntada de documentos essenciais à propositura da ação, o Autor
apresenta Laudo Técnico Individual confeccionado por dois engenheiros, no
qual são indicados: os danos ocorridos no seu imóvel, inclusive com registro
fotográfico das avarias; o tamanho do terreno e da área construída do imóvel;
e o valor venal atual do respectivo bem, considerando o valor do terreno e o
valor da área edificada.

Conforme o Laudo Técnico apresentado, o terreno do Autor conta com
500,52 m2 e está avaliado em R$ 85.100.00 (...) e a área construída no
mesmo terreno conta com 149,49 m2 e está avaliada em R$ 135.000,00
(...), perfazendo o valor total do imóvel de R$ 220.100,00 (...).

Rua DemétrioCoutoGuerrieri, 159- Centro - CEP 45820-095- Eunápolis - BA.
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5. DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM OUTRO JUÍZO

Ademais, quanto à informação de existência de ação similarem outro juízo, o
Autor informa que ingressou com Ação Indenizatória apenas em face da
Primeira Ré, Processo n° 0008072-19.2010.8.13.0347, na Vara Única da
Comarca de Jacinto/MG.

Todavia, o processo que tramitou na Vara Única de Jacinto/MG difere da
presente ação. Primeiro, porque a causa de pedir desta é diversa ou mais
ampla do que a causa de pedir daquela. Segundo, porque o Segundo Réu foi
incluso como litisconsorte na presente ação e não foi incluso na ação que
tramitou na Vara Única da Comarca de Jacinto. Explique-se tal fato.

Quando ocorreu a instalação do empreendimento da Primeira Ré, entre
1999/2003, acreditava-se que os motivos para o aparecimento de avarias nos
imóveis do Autor e dos demais moradores de Salto da Divisa/MG eram única e
exclusivamente a explosão de pedras e o tráfego de veiculos pesados na
cidade.

Por conseguinte, ao ingressar com ação na Vara Única da Comarca de
Jacinto/MG. o Autor vinculou os danos ocorridos no seu imóvel apenas a
algumas ações da Primeira Ré ocorridas na época de instalação do
empreendimento, as explosões de pedras e o tráfego de veiculos pesados.

Naquela ação, o Autor também não juntou o Processo Administrativo de
Licenciamento Ambiental (Processo Administrativo do IBAMA n°
02001.0003331997-04) ou quaisquer documentos que pudessem apontar outras

causas para a existência das avarias no seu imóvel e não foi realizada
qualquer perícia.

Diante disso, no Processo n° 0008072-19.2010.8.13.0347, o MM. Juiz singular
julgou antecipadamente a lide, reconhecendo a prescrição, sob o fundamento
de que o próprio Autor vinculou a causa de pedir da inicial a fatos ocorridos
exclusivamente entre 1999/2000, época compreendida entre o início das
obras e enchimento do lago, ou seja, época da instalação do
empreendimento.

O Autor recorreu em face da decisão do Juiz singular. Entretanto, o Tribunal
de Justiça de Minas Gerais manteve a Decisão pelos seus próprios
fundamentos. A decisão já transitou em julgado.

Entretanto, vale acrescer que, recentemente, o Segundo Réu determinou à
Primeira Ré que a mesma realizasse o estudo hidrogeológico e geotécnico das
patogenias apresentadas no município de Salto da Divisa/MG. Com efeito, a
Universidade de Brasília - UnB foi designada para a elaboração dos respectivos
estudos e de laudo técnico das patogenias.

Em 2013, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT da
Universidade de Brasília - UNB concluiu as pesquisas hidrogeológicas e
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Em 2013, o Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico - CDT da
Universidade de Brasília - UNB concluiu as pesquisas hidrogeológicas e
geotécnicas das patogenias ocorridas no município de Salto da Divisa/MG
apresentando Laudo Técnico ao Segundo Réu, o qual segue em mídia de CD-R
anexa.

Saliente-se também que, somente em iul/2016 o Autor teve acesso à
integralidade do Laudo Técnico da UnB. conforme faz prova o e-mail
encaminhado e recebido do Segundo Réu, por isso mesmo não pode apresenta-
lo em juízo em momento anterior.

Naquele Laudo Técnico, constatou-se cientificamente a existência de pelo
menos quatro fatores que em conjunto ou isoladamente causam danos nos
imóveis de Salto da Divisa, afastando a idéia inicial de que as explosões de
pedra ou o tráfego de veículos foram as causas dos danos nos imóveis:

A) Canalização do curso fluvial natural do Córrego Lava Pés;

B) Formação do lago com a elevação artificial do nível freático:

C) Ocupação de terrenos com características geotécnicas
irregulares;

D) Precariedade das Construções;

(Laudo Técnico. Análise Das Causas do Desenvolvimento de
Patogenias Geotécnicas na Cidade de Salto da Divisa. Brasília,
julho/2013)

Ainda, cumpre apontar as conclusões do Segundo Réu quanto à atual
influência do aumento do nível freático induzido pelo barramento do Rio
Jequitinhonha, após análise do Laudo Técnico da UnB:

(...) "a formação do lago certamente elevou o nível do lençol
freático nas proximidades da margem atual, causando
influência direta no aumento da umidade do solo do tipo
chenossolo argilúvico. (...) esses dados confirmam que a eventual
elevação dos níveis freáticos, com a formação do lago,
potencialmente afeta as áreas marginais do solo" (fl. 3034, Volume
16).

O relatório aponta um grande número de trincas e rachaduras
em moradias próximas e sobre o aterro da porção externa da
galeria.

"O aterro pode ter sofrido adensamento e compactação a partir
das águas de infiltração e de seu próprio peso de forma que toda a
área adjacente ficassse submetida a processos de rastejamento e

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis - BA.
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creeping induzido (...) foi verificado, em campo, através da
observação de pequenas áreas de subsidência ao longo do aterro e
pela estatística de processos instabilizatórios de grandes impactos,
inclusive com o desenvolvimento de fendas e comprometimento de
toda a edificação (...) as edificações ao longo do canal que foi
retificado e canalizado são as que apontam maior grau de
degradação, o que corrobora com a indicação desta causa como
uma das mais graves." (fl. 3034, Volume 16, Ano2013)

Os serviços de canalização do Córrego Lava-Pés foram realizados
pelo empreendedor, configurando a responsabilidade pelas
patogenias geradas nas moradias. 0 relatório revela a inadequação
das obras realizadas, (fl. 3034, Volume 16, Ano 2013)

Ressalte-se que, com base nos estudos acima apontados, a canalização do
curso fluvial natural do córrego Lava Pés e a formação do lago, com a
conseqüente elevação artificial do nível freático. constituem ações
provocadas pela Primeira Ré. que interferem no meio ambiente até hoie
causando danos recorrentes, progressivos ou contínuos.

No entanto, a elevação do nível freático causado pela primeira Ré. bem
como os novos documentos e provas coladonados. não fizeram parte da
causa de pedir da inicial da ação que tramitou na Vara Única da Comarca
de Jacinto/MG. ao passo que fazem parte da causa de pedir da presente
demanda, consoante pode ser verificado nos documentos apresentados
quando da distribuição e nas cópias acostadas em mídia de CD-R.

Ademais vale acrescentar que, justamente em razão da elevação artificial ou
incertezas quanto à progressão do aumento do nivel freático. induzidas
pelo barramento do Rio Jequitinhonha, a Primeira Ré instalou piezômetros no
entorno do mesmo rio e ficou responsável pelo monitoramento freático e dos
imóveis do município de Salto da Divisa/MG. O monitoramento deve existir
enquanto perdurar a operação do empreendimento, mas deixou de ser
realizado freqüentemente.

Com efeito, de qualquer sorte, não é possível concluir oue o barramento do
rio deixou de influenciar no levantamento freático e. por conseguinte, na
progressão, continuidade ou recorrência dos danos nos imóveis.

Em contrapartida, imóveis reformados ou construídos pela própria Primeira
Mj alguns inclusive doados à população, voltaram a apresentar
rachaduras/trincas após reparos realizados, em razão da elevação do lençol
freático.

Consoante já explicado, o estudo da UnB, ocorrido entre 2011 e 2013,
apontou a área de 100 (cem) metros como de influência constante dó
empreendimento. Entretanto, atualmente, imóveis além do perímetro
indicado no laudo da UNB apresentam os mesmos danos apontados nos imóveis
dentro dos 100 (cem) metros.

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis - BA.
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Por isso, o Segundo Réu ficou de solicitar a realização de novo estudo
geotécnico em Salto da Divisa/MG para continuar avaliando a influência do
barramento na elevação do lençol freático e nos danos causados aos imóveis,
in verbis:

Para além da faixa de 100 metros, o IBAMA irá solicitar um estudo
geotécnico que avaliará a eventual ocorrência de danos em
moradias devido à elevação do lençol freático.

Porém, ao longo de anos, o Segundo Réu foi omisso e negligente, inclusive ao
deixar de fiscalizar as ações da Primeira Ré e ao determinar erroneamente,
entre outros, a canalização do córrego Lava Pés, contribuindo para os danos
causados nos imóveis de Salto da Divisa/MG. Por isso, o Segundo Réu foi
incluído na presente demanda.

Portanto, diante da existência de novos fatos e novos estudos (novas provas).
que apontam a elevação do lençol freático causada pela Primeira Ré. bem
como da necessidade ininterrupta de monitoramento freático. conclui-se oue
a causa de pedir atual do Autor é diferente ou. ao menos, mais amola do que
a causa de pedir da ação que tramitou na Vara Única da Comarca de
Jacinto/MG. vinculada exclusivamente às ações de explosão e tráfego de
caminhões pesados.

Além disso, não há identidade de partes, porque o Segundo Réu foi incluído
como litisconsorte na presente demanda, ao passo que não foi apontado na
ação que tramitou na Vara Única da Comarca de Jacinto/MG.

Assim, ausentes quaisquer dos requisitos previstos nos § 2o do art. 337, do
Código de Processo Civil, que, cumulativamente, ensejam a Litispendência ou
a coisa julgada - identidade de partes, de causa de pedir e de pedidos -
requer o prosseguimento do feito e, ao final, pugna pela procedência da ação.

6. DO INTERESSE NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

OAutor informa que tem interesse na realização de audiência de conciliação
para a tentativa de composição entre as partes, com fulcro no art. 319, VII,
do Código de Processo Civil.

7. DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o Autor vêm emendar a inicial, informado e requerendo à V.
Exa. o que segue:

a) Requer a retificação dos parágrafos 06 e 10 dos fatos narrados na inicial,
nos moldes acima especificados;

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis- BA.
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b) Requer a Juntada da Avaliação Individual do Imóvel do Autor, indicando o
dano específico e o valor venal atual do imóvel, assinada por dois
engenheiros;

c) Informa que ingressou com Ação Indenizatória exclusivamente em face da
Itapebi Geração de Energia Elétrica S.A, Processo n° 0008072-
19.2010.8.13.0347, na Vara Única da Comarca de Jacinto/MG, com causa de
pedir diversa da apresentada na inicial da presente ação;

d) Requer a juntada de cópias do Processo n° 0008072-19.2010.8.13.0347, que
tramitou na Vara Única da Comarca de Jacinto, com o fim de comprovar suas
alegações, salva na mídia de CD-R anexa;

e) Requer a juntada de e-mail do Segundo Réu, datado em jul/2016, acerca
do Laudo Técnico da Análise Das Causas do Desenvolvimento de Patogenias
Geotécnicas na Cidade de Salto da Divisa, elaborado pela Universidade de
Brasília - UnB, salvo na mídia de CD-R anexa;

f) Requer a juntada do Laudo Técnico da Análise das Causas do
Desenvolvimento de Patogenias Geotécnicas na Cidade de Salto da Divisa,
elaborado pela Universidade de Brasília - UnB, salvo na mídia de CD-R anexa;

g) Informa que não se opõe à realização de audiência de conciliação, já
designada, para a tentativa de composição entre as partes, com fulcro no art.
319, VII, do Código de Processo Civil;

h) Tendo em vista a especificação do bem do Autor, com a juntada da
Avaliação Individual do Imóvel, retifica o pedido de indenização por danos
materiais, requerendo a condenação da Ré a pagar ao Autor a quantia
suficiente para aquisição de imóvel com medidas equivalentes ao imóvel
especificado, o valor de R$ 220.100,00 (...), que deverá ser corrigido e
atualizado monetariamente;

i) Tendo em vista a especificação do bem do Autor, com a juntada da
Avaliação Individual do Imóvel, retifica o valor da causa, atribuindo-lhe o
valor de R$ 420.100,00 (...), quantia equivalente à soma dos valores
indenizatórios pretendidos na inicial, obedecendo ao disposto no art. 292, V,
do Código de Processo Civil.

Nesses termos,
Pede e espera deferimento.

Eunápolis4im 16 de agosto de 2016.

Bruno de Souza Ronconi
OAB/MG 124400
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LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E
COMERCIAL DE IMÓVEL URBANO

1.0 Proprietário

Valmir Pereira de Carvalho, brasileiro, casado, comerciante, CPF n°
408.823.496-00 e RG n° MG- 5.579.544, residente e domiciliado na Rua
Porto Velho, n° 111, Bairro Barro Preto - Salto da Divisa - MG.

2.0 Endereço do Imóvel Avaliado

Rua Porto Velho, n° 111, Bairro Barro Preto - Salto da Divisa - MG.

3.0 Metodologia

A vistoria foi realizada em julho de 2016. Para a avaliação do estado do
imóvel analisamos processo de licenciamento do IBAMA, as condições
físicas atuais do imóvel. Registramos as avarias com máquina
fotográfica, entrevistamos o proprietário para que tivéssemos um
histórico do imóvel.

4.0 Descrição do Estado do Imóvel

De acordo com relato do proprietário, com a pressão da água do lago
represada pela barragem, a sua casa passou a apresentar rachaduras
nas paredes e a cada dia que passa a situação se agrava.

Pode-se constatar que a edificação foi construída sobre alvenaria de
pedras, que exerce função estrutural, as paredes foram construídas com
tijolinho queimado e bloco de cimento, telhado de madeira serrada, com
telhas coloniais com forro de madeira, piso de cerâmica, portas e janelas
de madeiras e grades de ferro. Ainda, foi verificado que a residência
apresenta rachaduras em todas as paredes.

5.0 Avaliação Técnica

Foi possível constatar que esta edificação é uma construção simples de
métodos construtivos normais. Portanto, não suportaria tantas
agressões, seja em decorrência da explosão de pedras e transporte de
máquinas pesadas para instalação da Usina Hidrelétrica Itapebi ou após
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LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E
COMERCIAL DE IMÓVEL URBANO

o represamento das águas com a barragem, para formação do lago e
operação da mesma usina hidrelétrica.

A barragem alterou o fluxo de corrente e a vazão do Rio, causando
alargamento do leito original, aumento de profundidade e elevação do
nível do lençol freático. Além do mais, é sabido que a pressão do peso
da água represada provoca fortes deslocamentos de terra, prejudica
aqüíferos e provoca sismos induzidos. Com o barramento do Rio
Jequitinhonha formou-se uma nova margem que não tem a mesma
resistência à água, o que causa, principalmente, erosão e perda de solo,
gerando o assoreamento.

Nesse ponto, ressaltamos ainda que o represamento do Rio
Jequitinhonha, o qual banha a cidade do Salto da Divisa - MG culminou
no levantamento do lençol freático e, por conseguinte, no aumento da
pressão de água no solo onde ficam situadas várias residências,
causando as rachaduras e infiltrações.

Somos sabedores de que, durante o Processo de Licenciamento
Ambiental do IBAMA, foram feitos estudos complementares através de
investigação geológica, avaliação piezometria e sismológica da área
afetada e esses estudos constataram os danos em vários imóveis
decorrentes da instalação e operação do empreendimento Usina
Hidrelétrica Itapebi.

Outros danos nos imóveis decorrem ainda da deficiência nas obras
realizadas pela empreendedora Usina Hidrelétrica Itapebi na canalização
parcial e inadequada do Córrego Lava-Pés, córregodo Rio Jequitinhonha
que corta o município de Salto da Divisa.

Podemos destacar abaixo alguns pontos do Processo do IBAMA n°
02001.0003331997-04 que apontam os danos nos imóveis e a relação
destes com o empreendimento:

A elevação do lençol freático é uma das causas apontadas para a
ocorrência dos problemas da estrutura das moradias. "(...) No caso
especifico de Salto da Divisa a faixa sujeita a elevação do nível é restrita,
a uma distancia de 20 a 100 metros da margem do lago (....). Também
há menção de que "a formação do lago certamente elevou o nível do
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COMERCIAL DE IMÓVEL URBANO

lençol freático nas proximidades da margem atual, causando influência
direta no aumento da umidade do solo do tipo chenossolo argilúvico. (...)
esses dados confirmam que a eventual elevação dos níveis freáticos,
com a formação do lago, potencialmente afeta as áreas marginais do
solo (fl. 3034, Volume 16).

O relatório aponta um grande número de trincas e rachaduras em
moradias próximas e sobre o aterro da porção externa da galeria. "O
aterro pode ter sofrido adensamento e compactação a partir das águas
de infiltração e de seu próprio peso de forma que toda a área adjacente
ficasse submetida a processos de rastejamento e creeping induzido (...)
foi verificado, em campo, através da observação de pequenas áreas de
subsidência ao longo do aterro e pela estatística de processos
instabilizatórios de grandes impactos, inclusive com o desenvolvimento
de fendas e comprometimento de toda a edificação (...) as edificações ao
longo do canal que foi retificado e canalizado são as que apontam maior
grau de degradação, o que corrobora com a indicação desta causa como
uma das mais graves." (fl. 3034, Volume 16, Ano 2013)

Os serviços de canalização do Córrego Lava-Pés foram realizados pelo
empreendedor, configurando a responsabilidade pelas patogenias
geradas nas moradias. O relatório revela a inadequação das obras
realizadas, (fl. 3034, Volume 16, Ano 2013)

Precisamos acrescer ainda que os últimos estudos de investigação
geológica, avaliação piezometria e sismológica ocorreram há mais de 3
(três) anos. E, embora o parecer acima aponte que a faixa sujeita a
elevação do nível do lençol freático gira em tomo de 20 a 100 metros da
margem do lago, notamos que, atualmente, imóveis situados além dessa
faixa apresentam rachaduras e umidade com as mesmas características
existentes nos imóveis dentro dos 100 metros. Isso indica a progressão
do aumento do lençol freático, pela barragem, além do limite apontado.

Assim concluímos, a partir da avaliação do imóvel acima descrito e dos
estudos apontados, que o mesmo apresenta rachaduras e danos por
essas ações da Usina Hidrelétrica Itapebi. Este imóvel tem recuperação!
A nossa avaliação é que o mesmo seja recuperado fazendo assim os
reparos necessários. .
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6.0 Registro Fotográfico
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LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E
COMERCIAL DE IMÓVEL URBANO
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PODER JUDICIÁRIO Em 01/04/2016

TERMO DE AUTUAÇÃO

Em Teófilo Otoni, 01 de Abril de 2016 a seção de Classificação e
Distribuição autua os documentos adiante, em folhas com apensos na
seguinte conformidade:

Processo: 15422720164013816

Classe: 1900 - AÇÃO ORDINÁRIA / OUTRAS

Objeto: DANO MORAL E/OU MATERIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CIVIL

Vara: VARA ÚNICA DE TEÓFILO OTONI

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA EM 01/04/2016

Processo não encontrou prevenção.

PARTES:

AUTOR

REU

REU

WALMIR PEREIRA DE CARVALHO CPF: 408.823.496-00

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS - IBAMA CNPJ :03.659.166/0001-02

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA CNPJ :02.397.080/0002-77

Para constar, lavro e assino o

presente

SERVI
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LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA E
COMERCIAL DE IMÓVEL URBANO /&° C*®\

Podemos avaliar o terreno que mede 500,52m2 e uma construção
nova de 149 49m» que é a medida do atual imóvel. Avaliamos o
terreno em R$ 85.100,00 (oitenta e cinco mil e cem reais) e uma nova
construção de R$ 135.000,00 (cento e trinta cinco mil reais) sendo um
valor total de: R$ 220.100,00 (duzentos evinte mil e reais).

Eduardo José de Castro Coitinho
Engenheiro Civil
CREA1319/D-SE

Igdr Luís de Carvalho Freitas
Engenheiro Civil
CREA 84977/D-BA

Gervásio Almeida de Souk
Técnico em edificações
CREA 38120

i^FLS.3crQ'f >i
7.J Avaliação Comercial
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Autos n«: 1542-27.2016.4.01.3816

CERTIDÃO

Certifico que em 25/08/2016 expedi
• Mandado de Citação, Penhora, Avaliação e

Registro

• Carta de Intimação

• Carta Precatória n? 574/2016

« Ofício ns

Expedientes remetidos nesta data.

Teófilo Otoni (MG), 29/08/2016.

ffiftm^
Edilene Pereira Ramos

Assistente Técnico II

MG 1010747

Rua Dr. Reinaldo, n« 105, Centro, Teófilo Otonl/MG, CEP: 39800-018. Telefone: (33) 3087-0109
-1-
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI

Processo 1542-27.2016.4.01.3816

NOTA DE CARGA

Nesta data, ospresentes autos foram retirados com carga pela PGF para

fins de INTIMAÇAO. Do que para constar, subscrevo esta.

Teófilo Otoni^l^2016.

Edilene Pereira Ramos

MG1010747

AUNIÃO, nesta data, se dá por:

( )Citado (x) Intimado ( )Outros

Belo Horizonte,__/__/2016.

Advogado (a)

Rua Dr. Reinaldo, n*105,Centro,Teófilo 018. Telefone: (33) 3087-0109
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Ao Gabinete/Assessoria \

A Assessoria do Gabinete, a demanda de pedido de subsídios encaminhada pela PFE-IBAMA-
MG/PGF/AGU refere se ao Processo de Licenciamento Ambiental n°02001.000333/1997-04 da

UHE ITAPEBI licenciada pelo Ibama e sua condução está centralizada na COHID/CGENE/DILIC
IBAMA/SEDE. Neste sentido propomos que o pedido de subsídios seja encaminhado para o email
subsidios.sede@ibama.gov.br devendo registrar o prazo para resposta.

Em, 06 de outubro de 2016
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV

Coordenação de Energia Hidrelétrica

NOT. TEC. 02001.001928/2016-01 COHID/IBAMA

Brasília, 19 de outubro de 2016

Assunto: Atendimento ao Ofício ne 00251/2016/ARQU/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU - UHE
Itapebi.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: UHE Itapebi. Ação nQ
1542-27.2016.4.1.3816. Danos a

benfeitorias. Salto da Divisa/MG.

Nota para atendimento ao Ofício n^ 00251/2016/ARQU/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU,
referente a pedido de subsídios para a Aç/io nQ 1542-27.2016.4.1.3816.

José Alex Portes

Analista Ambieittal da COHID/IBAMA

Silvia Bezerra de Góes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

De acordo. Eíícaminhe-se para as providências necessárias.

FREDERICO QUEIRpÜA DO AMARAL
Coordenado* da COfíID/IBAMA

IBAMA pag. 1/1 19/10/2016 -16:31



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

1. Introdução

Esta Nota tem o objetivo de apresentar subsídio técnico para manifestação da Coordenação

Geral de Infraestrutura de Energia Elétrica - CGENE quanto ao pedido da Procuradoria Federal

Especializada junto ao Ibama em Belo Horizonte-MG, referente à audiência conciliatória no âmbito

da Ação judicial 1542-27.2016.4.1.3816, conforme Ofício n°

00251/2016/ARQU/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU.

A Ação judicial 1542-27.2016.4.1.3816, em tramitação na Vara Única de Teófilo Otoni foi

impetrada pelosr. Walmir Pereirade Carvalho, tendopor réuso Ibamae a Itapebi Geraçãode Energia

SA, por alegado danos no imóvel do Autor.

A análise aqui contida considerará os documentos contidos no processo de licenciamento da

UHE Itapebi, podendo ser consultado mediante acesso ao repositório institucional do Ibama pelo

endereço eletrônico:<http://licenciamento.ibama.gov.br/Hidreletricas/ltapebi/PROCESSO/>.

2. Histórico Processual

No intuito de prestar as informações solicitadas Procuradoria Federal Especializada junto ao

Ibama em Belo Horizonte-MG, será feito a contextualização dos encaminhamentos referente as casas

com avarias no município de Salto da Divisa, no âmbito do processo de licenciamento ambiental.

Pelo que consta no processo de licenciamento, em novembro de 2004, uma comissão do

município de Salto da Divisa comunicou à Itapebi alterações nas residências, constituídas de trincas e

rachaduras e solicitam providências para resolução da questão (documento constante no Volume VIII,

fl. 1502). Neste documento cita-se que o geólogo Dr. Cristóvão forneceu o laudo. Na fl. 1512 consta a

lista com 94 nomes dos proprietários e os respectivos endereços das casas danificadas. Na, referida

lista não consta o nome de sr. Walmir Pereira de Carvalho.

No laudo emitido pelo geólogo Dr. Cristóvão (Volume X, fls 1723a 1729) é apresentado que

o estudo é de caráter informativo e pretende obter informações o mais aproximado
possível sobre as condições em que atualmente se encontra e vive a comunidade em
pauta. 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"

Conforme consta no relatório de vistoria realizada no período de 19 a 22 de julho de 2005

(Volume VIII, fl. 1526 a 1538), a equipe do Ibama visitou diversas residências e coletou informações

de moradores afetados. Relata-se que uma das alegações mais repetidas pelos moradores foi a de que

IBAMA pag.2/20 l 19/10/2016-16:31
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

as avarias nas casas surgiuem meados do anode 2002em decorrência das obrasda UHE Itapebi, por

tremores de terra ocorridos na região. Assim, a equipe técnica sugeriu que para o devido

pronunciamento do Ibama, o empreendedor que contrate um grupo de inquestionável reputação com

vistas a apontara verdadeira origem dessas avariasnas residências do referido município. Destacando

que o Parecer a ser emitido seja sucinto e conclusivo, não deixando dúvidas quanto ã origem de tais

problemas.

Diante disso, por meio do Oficio n° 495/2005 CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 22 de agosto de

2005 (Volume VIII, fl 1503), dentre outros assuntos, este Instituto trata da demanda das avarias de

diversas residências em Salto da Divisa/MG, solicitando do empreendedor que contrate um grupo de

inquestionável reputação com vistas a apontar a verdadeira origem dessas avarias nas residências do

referido município. No Ofício n° 523/2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 13 de setembro de 2005, o

Ibama reiterou o Ofício n° 495/2005 CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 22 de agosto de 2005.

Em resposta ao Ofício n° 523/2005 - CGLIC/DILIQ/IBAMA, de 13 de setembro de 2005, a

Itapebi encaminhou Ofício ITPIBA051/05 onde relata que a maioria dos imóveis da cidade de Salto

da Divisa é de construção simples, sem observância dos preceitos da boa prática de engenharia, e que

as deficiências construtivas podem provocar o aparecimento de trincas e rachaduras. Relatam ainda

que conforme informações prestadas pelo sr. Ermazino Maurício dos Santos - morador de uma das

residências com fissuras - a mais de oito anos existiam trincas em sua casa, o que indica que tal

fenômeno já era presente na cidade. Apesar disso, conforme destaca a UHE Itapebi, considerando o

aspecto social e a provável contribuição do tráfego de veículos pesados em algumas ruas da cidade e

das detonações realizadas para a construção da Lagoade estabilização parao agravamento do quadro,

a empresa realizou a recuperação de 167 casas na cidade, fato ocorrido anteriormente a 2004.

No referido Ofício, a UHE Itapebi relata que o parecer do geólogo Christóvam encaminhado

pela comunidade, em 2004, não apresentou dados técnicos conclusivos sobre as causas das fissuras.

Portanto, decidiu contratar um especialista da Universidade Federal da Bahia (UFBA) para emissão

de laudo técnico.

O resultado do estudo realizado pelo especialista da UFBA apontou que os imóveis situados a

600m da lagoa d£ estabilização podem ter sofrido influências das detonações realizadas durante sua

construção, e que o transito de veículos pesados, principalmente no bairro Barro Preto, também pode

ter contribuído para o agravamento da situaçãode fragilidade construtiva das edificaçõesjá existente

na cidade.

Diante disso, a Itapebi informou no Ofício que independentemente da comprovação científica

da influência da UHE Itapebi sobre os imóveis com rachaduras, a empresa estava realizando

inspeções nos imóveis reclamados e recuperando aqueles que possam apresentar algumarelação com
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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

o empreendimento - situados em ruas que sofreram com o tráfego intenso de veículos durante as

obras realizadas na cidade e que estejam localizadas num raio de 600 m da lagoade estabilização. O

empreendedor relatou ainda que, para aprofundar o estudo, contratou a Universidade de Brasília -

área de geotecnia, geologia e sismologia para prosseguir na avaliação do problema.

Por meio do documento ITPIBA 009/06, de 03 de fevereiro de 2006 (Volume IX, fl 1708)a

Itapebi encaminhou o "Relatóriode análise geológicageotécnica da cidadede Saltoda Divisa/MG)",

elaborado pelo Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília. Como

conclusões, o relatório destaca:

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: u) colapso estrutural na camada
superficial de solo: e iiil deslizamento da camada superficial nos taludes.
A acomodação dos blocos rochosos deve-se à redução do atrito nos contactos
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. E de se esperar que estes recalques
estejam 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 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 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. E possível 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 pode garantir quando ocorrerá a
estabilização.

Diante do exposto, no Parecer Técnico n° 028/2006 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMA, de

25 de julho de 2006 (Volume X, fls. 1783 a 1811), a equipe técnica considerou que os dados e

informações disponíveis até então, não permitiam inferir uma conclusão precisa sobre a causa do

problema, possibilitando apenas o levantamento de hipóteses que levaram às trincas e rachaduras.

Portanto, em função da complexidade do assunto, recomendou-se que, independente de qualquer

decisão quanto à implantação de ações ou acolhimento de sugestões apresentadas pelos estudos

elaborados para o problema, que a Itapebi encaminhasse ao Ibama, no prazo de sessenta dias, uma
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análise dos trabalhos até então elaborados com conclusões, afirmações e sugestões, as mais

consistentes possíveis, de forma a dar direcionamento final na questão.

Recomendou-se ainda

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 forma 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.

Em atendimento a demanda apresentada no Parecer n° 028/2006, a Itapebi encaminhou por

meio do documento ITPIBA032/06, de 13 de novembro de 2006, o Parecer elaborado pela

Universidade de Brasília (Volume X, fls. 1891 a 1895). Neste parecer tem-se que:

Das três 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.

No parecer informa-se que a Itapebi fez um novo contrato com a UnB que prevê o

monitoramento das trincas em várias edificações na cidade, dos deslocamento 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. Assim, no parecer consta que "com os dadosda instrumentação oraproposta

deverá se chegar à definição segura das causas dos trincamentos e, adicionalmente, se o enchimento

do reservatório ainda influe no problema".

No referido parecer destaca-se ainda que o lento desenvolvimento das trincas nas edificações

permite medidas preventivas, que, se efetivadas, afastarão eventuais riscos à integridade dos

moradores e freqüentadores dos prédios em questão.

No relatório de vistoria realizada no período de 29 de agosto a 2 de setembro de 2011,

sugeriu-se que fosse feito

levantamento de todas as casas danificadas nos bairros que beiram o reservatório.
Este levantamento deve ser apresentado com listagem nominal, descrição do estado
do imóvel, número de vezes que a Itapebi procedeu reparos naquela residência,
hipóteses para a ocorrência daqueles danos. Estas propriedades devem ser
identificadas em mapa.
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Para atender a demanda do relatório de vistoria, a Itapebi encaminhou o documento SRMA

054/12, datado de 16 de fevereiro de 2012 (Volume XIV, fl. 2556) informando que foi realizada

vistoria individual nas residências pela empresacontratada, com a participação de representantes do

Grupo de Apoio aos Direitos Humanos - GADDH, entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2011. Do

universo de 150 casas, 114 casas foram vistoriadas e 6 encontravam-se fechadas ou não foram

localizadas. Ademais, encaminhou os Laudos Técnicos com avaliação das estruturas das residências

danificadas de Salto da Divisa, com o mapa de localização e informou que para complementação da

análise encaminhada estavam em processo final de contratação da Universidade de Brasília, para

elaboração de Relatório Consolidado do Monitoramento Sismológico e do Relatório com dados

geológicos e piezométricos existentes e a serem coletados na cidade de Salto da Divisa-MG.

O Parecer n° 59/2012/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA (Volume XIV, fls 2563 a 2565) que

analisou as informações apresentadas pela UHE Itapebi relativas aos "Laudos de avaliação técnica de

imóveis" sugeriu que fosse solicitado ao empreendedor a apresentação no prazo de 30 dias de mapa

(com identificação de responsabilidade técnica) e laudos contendo retificações e complementações,

dentre as quais: fazer, no mínimo, mais duas tentativas para localizar e realizar os laudos das seis

casas que estavam fechadas.

Em reunião realizada entre o empreendedor e este Instituto ocorrida em 31 de outubro de

2012 foi solicitado a elaboração de um plano de monitoramento das habitações danificadas em Salto

da Divisa/MG até que os estudos conclusivos sobre a apuração de causalidade fossem finalizados.

Por meio do documento SRMA 443/12 de 04 de dezembro de 2012 (Volume XV, fl. 2817), a

Itapebi encaminhou o Plano de monitoramento das habitações danificadas em Salto da Divisa/MG. O

Plano objetivava promover a identificação e o monitoramento das residências, que possuíam aspectos

de risco devido a existência de avarias, e fornecer subsídios para a avaliação do grau de risco e para

tomada de decisão.

No Parecer n° 02001.000044/2013-88 (Volume XV, fls. 2833 a 2839), que analisou vários

documentos encaminhados pela UHE Itapebi, dentre as quais o documento SRMA 443/12, sugeriu-se

que fosse elaborado um termo de anuência prévia onde os proprietários elencados no Anexo I

entendessem a proposta do Plano e verificassem o interesse na participação e que antes da aplicação

do Plano, até 06 de março de 2013, deveria ser enviado relatório ao Ibama com os proprietários que

aderiram e os que não aderiram. Também sugeriu-se que fosse condicionada na Renovação da

Licença de Operação a entrega dos relatórios de monitoramento sismológico e de hidrogeologia até 06

de março de 2013, que deveria ser acompanhado de análise de probabilidade de os sismos ocorridos

ou fatores associados às mudanças hidrogeológicas devido ao enchimento e/ou operação do

reservatório pudessem ter causado avarias às casas danificadas.
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O documento GCMA 13/13, de 05 de março de 2013 (Volume XVI, fl. 2964), em

atendimento ao Parecer Técnico n° 02001.000044/201388, encaminhou os Relatórios de

Monitoramento Sismológico a UHE Itapebi, referente ao período de 2008 a 2011 e ao primeiro

semestre de 2012. No documento a Itapebi ressaltou que o resultado do monitoramento, até aquele

momento, havia demonstrado que o problema das casas danificadas da cidade de Salto da Divisa não

tinha nenhuma relação com a sismicidade da região ou por sismos desencadeados pelo reservatório.

No Parecer n°. 005984/2013 COHID/IBAMA (Volume XVI, fl 3010 a 3011), que analisou os

documentos GCMA 013/13 e GCMA 51/13, referentes ao Monitoramento Sismológico da UHE

Itapebi, tem-se que a equipe responsável pelo monitoramento sismológico na região do reservatório da

UHE Itapebi chegou a conclusão de que as trincas e rachaduras observadas nas residências de Salto da

Divisa não têm nenhuma relação causai com os sismos induzidos pelo reservatório. Contudo, foi

recomendado, corroborando com o Parecer Ibama n.° 02001.000044/201388, que o monitoramento

sísmico do lago fosse retomado por meio da reativação das estações ITPB (ITP1), localizada próxima

ao eixo da barragem da Fazenda Putumuju, e ITP5, localizada próximo da cidade de Salto da

Divisa/MG, considerando o fato de o reservatório de Itapebi já ter apresentado sismos induzidos e

considerando ainda as suas dimensões físicas.

Na correspondência GCMA 51/13, o empreendedor informou que encontrava-se em processo

de contratação de empresa para reativar as duas estações sismológicas para continuidade do

monitoramento e que seriam emitidos relatórios anuais ao Ibama, nos termos do Parecer Ibama n.°

02001.000044/201388.

No documento GCMA 17/13, de 05 de março de 2013 (Volume XVI, fl 2905) a Itapebi

informou que realizou reuniãoem 01/03/2013, com os proprietários das casasdanificadas de Saltoda

Divisa, com o intuito de apresentar o escopo e a metodologia do Programa e ao final, colher as

assinaturas dos proprietários concordando ou não com o desenvolvimento do Programa. No entanto,

informou que nenhum dos proprietários quis assinar o documento.

No Parecer 004613/2013 (Volume XVI, fl 2968), que analisou o documento GCMA 17/13,

encaminhado pelo Of. 02001.007471/2013-97 DILIC/IBAMA, de 15 de maio de 2013, sugeriu-se

que: seja solicitado ao empreendedor encaminhar, em 30 dias, correspondência registrada com A.R, a

todos os proprietários de casas danificadas, concedendo um prazo de 30 dias para entrar em contato

com a empresa. Além disso, recomendou-se que deveria ser fornecido mais de um canal de

comunicação para o contato: email, telefone e endereço. Na correspondência deveria conter: o

programa, a carta de anuência ao programa e uma carta explicando o porquê do envio da

correspondência com o prazo para a devolução da carta de anuência com a concordância ou não ao

programa. A empresa deve possibilitar que a carta de anuência ao programa seja recolhida na
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residência do atingido, desde que a localidade da residência seja no município de Salto da Divisa.

Sugeriu-se ainda que o empreendedor encaminhasse, em90 dias, um relatório com cópia detodas as

correspondências enviadas, assim como a concordância ou discordância dosatingidos.

No documento GCMA 155/13, data de 23 de outubro de 2013 (Volume XVI, fls 3027 a

3029), o empreendedor encaminhou o Relatório de monitoramento hidrogeológico elaborado pela

Universidade de Brasília. No documento o empreendedor expôs que o Laudo procurou identificar as

possíveis causas relacionadas ao surgimento dos problemas estruturais nas edificações situadas em

Salto da Divisa, tendo sugerido como possíveis fatores responsáveis: ij construção ÚQ Córrego Lava

Pés: üj elevação úü nível ÚQ lençol freático: iii) construção em locais inadequados - ocupação de

áreas com características geotécnicas inapropriadas para fins urbanos: iv) qualidade das construções.

O empreendedor ressaltou que o Laudo concluiu que grande parte das patogenias observadas não

possuía correlação com a formação do lago e ocorreriam mesmo sem sua formação, e que noestudo

havia recomendação paraque fosse realizado levantamento das causas deforma a determinar aquelas

que estão estabilizadas e aquelas que ainda estavam em desenvolvimento.

No Anexo II do referido documento, o empreendedor encaminhou 81 (oitenta e uma) das

correspondências enviadas aos moradores, com seus respectivos ARs, e informa que o restante das

correspondências tão logo tivessem sido recebidas pela Itapebi, seriam encaminhadas ao Ibama. Ainda

no mesmo documento a Itapebi informou que realizaria vistoriaem todas as casas em que obtivesse

autorização dos proprietários e que iria fazer monitoramento dos imóveis considerados em risco.

Além disso, nos imóveis identificados com risco iminente de segurança dos moradores ofereceria aos

proprietários a recolocação da família até que sobrevenha sentença no processojudicial que tramita na

Comarca de Jacinto/MG, destacando que a relocação não significava qualquer reconhecimento de

responsabilidade.

No Parecer n° 007444/2013 COHID/IBAMA, que analisou o documento GCMA 155/13,

protocolado em 23 de outubro de 2013, encaminhado ao empreendedor por meio do Ofício n°

02001.014871/2013-59 CGENE/IBAMA, de 04 de dezembro de 2013, tem-se que: Considerando as

informações constantes do documento "Laudo Técnico - análise das causas do desenvolvimento de

patogenias geotécnicas na cidade de Salto da Divisa, MG", fica evidente que há elementos que podem

caracterizar o nexo de causalidade entre o reservatório, as obras de canalização do córrego Lava Pés e

os problemas identificados com a infraestrutura das moradias. Assim, existe uma correlação entre a

implantação do empreendimento e os problemas de patogenias geotécnicas observadas na área urbana

de Salto da Divisa, já que as mesmas não são tão observadas em cidades próximas que exibem as

mesmas feições naturais (geologia, solos, relevo, etc). Diante disso, no Parecer sugeriu-se que o

Ibama oficiasse o empreendedor para que cumprisse com as seguintes ações, no prazo máximo de 180
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dias, com envio de relatório: Identificação das moradias que foram afetadas pelo levantamento do

lençol freático (na faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela canalização do córrego LavaPés.

Recomendou-se ainda que essas famílias deveriam ser realocadas imediatamente. Para este

processo devem ser oferecidas as modalidades:

1) relocação por carta de crédito. Em caso de não haver oferta suficiente de imóveis
na região, a Neoenergia deverá adquirir terreno e construir residência semelhante ou
melhor que a anterior em consonância com as normas técnicas exigíveis e;
2) indenização, no caso da família residente ser a proprietária do imóvel. A escolha
entre estas modalidades deve ser do proprietário. Os proprietários de casas, situadas
nesta faixa territorial, que não sejam residentes devem ser indenizados. Nem as
indenizações nem a carta de crédito poderão ser avaliadas considerando a
depreciação do imóvel, visto que os danos foram causados pela atuação da empresa.

Em resposta ao Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA, de 04 de dezembro de

2013, a UHE Itapebi encaminhou o documento ITP14-006-FPS e anexos, datado de 20 de março de

2014 (Volume XVII, fl 3084 a 3114). No que se refere a identificação das moradias que foram

afetadas pelo levantamento do lençol freático (na faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela

canalização do córrego Lava Pés, o empreendedor considerou que o relatório da UNB apontou, mas

não atestou, a influência do empreendimento em parcela das casas situadas ao córrego Lavapés. Ao

contrário, concluiu que a grande maioria das alterações geológicas seriam observadas mesmo sem a

presença da Usina no local. Para o empreendedor, embora embasado em longo estudo, não é

conclusivo no sentido de imputar a responsabilidade à Itapebi.

No que se refere a recomendação do relatório de realização de estudo de monitoramento

para efetiva identificação das causas, a Itapebi relatou que para a escolha do tipo de solução a ser

empregada para cada caso seria fundamental, e que cada edificação seria visitada por um técnico

especializado (engenheiro civil ou técnico em edificações) para se determinar a técnica mais

adequada. A análise devia levar em consideração (i) a possibilidade ou não de intervenção no próprio

local; (ii) para os casos mais críticos desenvolver o monitoramento da evolução dos problemas, para

se minimizar o eventual risco à população residente, bem como avaliar a necessidade de eventual

transferência imediata, dentre outros.

Destacou também que a empresa havia reiterado o pedido já feito aos proprietário em

março/2013 quanto à Autorização de Monitoramento e identificação das casas em risco e que os

proprietários reiteradas vezes se recusaram a permitir que a Itapebi realizasse as vistorias e o

monitoramento das casas em questão. Informou ainda que de todas as cartas enviadas aos moradores,

até aquele momento, apenas 1 dos moradores respondeu com a respectiva autorização.
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Em anexo ao referido documento a Itapebi encaminhou mapa que espacializa as casas nas

áreas de possível influência do córrego Lavapés e na área de influência do lençol freático. Informou

que o número estimado de imóveis na faixa de 100 metrosera de 78 imóveis sendo36 alegadamente

afetados pelo Córrego Lavapés e 42 pelo Lençol freático.

No documento a Itapebi requereu aSUSPENSÃO darecomendação de realocaçào de imóveis

das áreas apontadas no ofício do Ibama, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias até (i) o

encerramento dos processos no âmbito judicial no intuito de se evitar que decisões distintas e

contraditórias fossem tomadas em diferentes esferas e (ii) realização de nova solicitação aos

moradores das áreas do Córrego Lavapés e Lençol Freático e efetiva execução da vistoria e

monitoramento das avarias e identificação das casas em condição de risco, incluindo a elaboração e

conclusão dos referidos relatórios.

Em resposta ao documento ITPI4-006-FPS, que solicitou suspensão da recomendação de

realocaçào de imóveis das áreas apontadas no ofício 014871/2013 CGENE/IBAMA, a Nota técnica

02001.000817/2014-15 COHID/IBAMA (Volume XVII, fl 3117 a 3119), de 02 de maio de 2014,

recomendou que: a decisão contida no Parecer n° 007444/2013 COHID/IBAMA fosse mantida, uma

vez que, a responsabilidade do empreendedor pela reparação do dano nas casas discriminadas neste

documento, em seu anexo I, foi estabelecida por laudo técnico e Parecer deste Instituto. Considerando

ainda que restava responsabilidade administrativa do empreendimento quanto aos danos às moradias e

que ainda não estavam sanadas no âmbito do licenciamento ambiental federal, deveriam ser

devidamente reparados. A referida Nota técnica foi encaminhada ao empreendedor por meio do Of.

02001.004510/201485 DILIC/IBAMA, datado de 09 de maio de 2014.

Na referido Parecer n° 02001.007444/2013-14 COHID/IBAMA, de 2 de dezembro de 2013,

determinou-se a realocaçào imediata das famílias afetadas. Entretanto, no intuito de se evitar mais um

impacto desnecessário aos moradores atingidos e considerando a necessidade de adequação da

mitigação do impacto ao grau do dano causado em cada edificação, foi proposto que fosse

apresentado aos moradores da área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial

constante no Oficio 014871/2013 CGENE/IBAMA, as seguintes modalidades de reparação: (i)

indenização pecuniária justa; (ii) reparo e monitoramento do imóvel, baseado em laudo a ser

apresentado por profissional técnico habilitado com ART; (iii) realocaçào das moradias, nos casos em

que laudo técnico emitido por profissional habilitado mostrasse danos irreparáveis à estrutura da

edificação e risco a vida dos moradores. Para que fossem preservados os direitos dos atingidos, as

medidas de reparação deveriam ser executadas com a total anuência destes.

Na Memória de Reunião, realizada no dia 14de janeiro de 2014, no Ibama/Sede Brasília/DF,

entre a equipe neste Instituto e representantes da Itapebi, o empreendedor relatou que das 147 casas
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identificadas, somente 1 aceitou a realização do monitoramento, o que faz a empresa supor que os

proprietários estão aguardando a decisão judicial. A Itapebi informou também que já existiam

decisões favoráveis à Itapebi. Parao empreendedor, o relatório é inconclusivo e é impossível definiro

nexo de causalidade sem o monitoramento das casas afetadas. Contudo, os técnicos do Ibama

ratificaram o entendimento do Parecer 007444/2013 COHID/IBAMA. Ficou decidido pelo

encaminhamento de relatório com a individualização das residências passíveis de realocaçào na faixa

estabelecida pelo Parecer 007444/2013 COHID/IBAMA. Todavia a necessidade de realocaçào

segundo Itapebi, somente poderia ser confirmada através do Monitoramento a ser realizado, caso

fosse autorizado pelos proprietários.

Em reunião do dia 18 de novembro de 2014 foi solicitado o encaminhamento de resposta ao

Ofício n° 02001.004510/201485 DILIC/IBAMA de 9 de maio de 2014,em30 dias a partirda datada

reunião e foi proposto a formação de uma comissão mista envolvendo empreendedor, população

atingida, e órgãos públicos paradiscussões que envolvem interesses da população e da Usina.

Em resposta ao Ofício n° 02001.004510/201485 DILIC/IBAMA, a Itapebi encaminhou o

documento SMA 06/15, datado de 16 de janeiro de 2015 (Volume XVII, fl 3198 a 3199), informando

que após adoção de uma nova estratégia de abordagem, conseguiu obter autorização dos moradores

para que os engenheiros fizessem as atividades de avaliação dos imóveis. Assim, foi possível realizar

e concluir as atividades de avaliação das estruturas em 143 (cento e quarenta e três) imóveis.

Informou ainda que em análise preliminar, com a realização do inicio das atividades de

monitoramento foi possível identificar que as principais causas de defeitos existentes nas casas e

verificar que a maioria desses defeitos ocorreria independente da presença da Usina no local.

Informou ainda que foram identificadas 4 (quatro) casas com danos irreparáveis à estrutura da

edificação e risco de vida dos moradores, e, ainda que nos quatro casos os danos verificados não

guardassem qualquer relação com a construção da UHE Itapebi, estavam adotando as seguintes

providências: aluguel de casas temporárias para os proprietários e realocaçào dos moradores com a

sua devida anuência, também foi solicitado o apoio da Prefeitura para interdição das casas até queos

laudos fossem concluídos e as soluções definidas.

Destacou ainda que para a escolha da solução de engenharia a ser empregada seria

fundamental uma análise detalhada de todos os itens levantados no laudo de avaliação, o que ainda

não havia sido concluído. Assim, a Itapebi se comprometia, no prazo de 60 (sessenta) dias, com a

apresentação dos laudos técnicos referentes à execução das avaliações, incluindo relatório de

providências a serem tomadas.

No Parecer n° 02001.000259/2015-61 COHID/IBAMA, que analisou o Relatório Anual do

Atendimento da Condicionantes da Ia Renovação da Licença de Operação n°291/2002, encaminhado
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ao empreendedor por meio do Of 02001.001112/201598 DILIC/IBAMA, de 30 de janeiro de 2015

(Volume XVII, fl. 3212), recomendou-se a entrega, no prazo de 60 dias, dos laudos técnicos

referentes à execução das avaliações, incluindo relatório de providências a serem tomadas.

Ressaltou-se que os danos aos moradores da área diretamente atingida, proprietários ou não, no

recorte espacial constante no Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA deveriam ser

devidamente reparados conforme as medidas de reparação apresentadas na Nota técnica n°

02001.000817/201415 COHID/IBAMA.

Por meio do documento ITPI5-002-FPS, de 13 de março de 2015, a Itapebi informou que a

equipe técnica de campo não obteve acesso pleno e irrestrito a todos os imóveis paracondução de

uma avaliação estrutural adequada e que apesar da companhia ter realizado uma vistoria preliminar

em 143 (cento e quarenta e três) residências, restou pendente a vistoria de aproximadamente 91

(noventa e um) imóveis. Acrescentou ainda que em relação aos imóveis vistoriados não se pode

considerar haver elementos suficientes para a elaboração de laudo técnico conclusivo. Diantedisso,

comunicou que não conseguiria cumprir o prazoprevisto paraconclusão dasavaliações necessárias a

elaboração do laudo técnico de avaliação estrutural dos imóveis localizados na faixa de 100 (cem)

metros do reservatório.

Em resposta ao documento ITP15-002-FPS, o Ibama encaminhou o Ofício n°

02001.003602/201529 COHID/IBAMA, de 02 de abril de 2015, onde solicitava o envio de relatório,

em meiodigitale impresso, contendo a consolidação das açõesexecutadas no período, laudos técnicos

referentes à execução das avaliações (vistorias preliminares nas 143 residências) e que no relatório

deveria ser incluído informações das providências a serem tomadas e documento comprobatório da

apresentação das modalidades de reparação aos moradores da área diretamente atingida, proprietários

ou não, no recorte espacial constante no Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA. No que

concerne as quatro casas classificadas como de risco estrutural alto e, conforme documento

SMA06/15, com "danos irreparáveis à estrutura da edificação e risco a vida dos moradores", deveriam

ser apresentados também os procedimentos da negociação e realocaçào das famílias. Esse relatório

deveria ser enviado ao Ibama no prazo de 15 dias.

No documento SMA 162/15, de 15 de maio de 2015 (Volume XVIII, fls. 3257 a 3258), a

Itapebi encaminhou o Relatório das avaliações elaborado pela empresa contratada. No entendimento

da Itapebi, pelo relatório foi possível concluir que as avarias presentes nos imóveis decorrem dos

métodos construtivos das residências e materiais utilizados. Relatou que, para atestar as informações

levantadas pela empresa contratadas, a Itapebi disponibilizou equipe interna de engenheiros para

vistoriar os imóveis em campo, tendo esta equipe identificado: i) os imóveis que se encontram em

bom estado de conservação; ii) os imóveis visivelmente construídos após a construção da usina (ainda
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em fase de acabamento); e iii) atestou, novamente, que as rachaduras encontradas nos imóveis

decorrem, exclusivamente, de problemas no método construtivo das edificações.

Ainda no referido documento a Itapebi destacou que era necessário aprofundar ainda mais a

análise dos imóveis com intuito de identificar as residências que se encontram dentro da área de

influência descrita no relatório da UnB, além de identificar as causas das patogenias. Assim, a Itapebi

entendeu que seria necessária a execução de duas novas etapas: i) a contratação de uma empresa de

topografia para realização de georreferenciamento das áreas; e ii) elaboração de laudo pericial

completo, individualizado por imóvel, de maneira a identificar de forma conclusiva e substancial a

origem das rachaduras das edificações.

Na Nota técnica 02001.001060/2015-50 COHID/IBAMA, de 09 de junho de 2015 (Volume

XVIII, fls. 3290 a 3308) que relatou a vistoria realizada no período de 30 de março a 2 de abril de

2015, encaminhada ao empreendedor por meio do Ofício n° 02001.007258/201547 COHID/IBAMA,

de 6 de julho de 2015, solicitou-se o encaminhamento pela Itapebi de laudo técnico, manifestação

sobre as medidas a serem tomadas e documento comprobatório da apresentação das modalidades de

reparação aos moradores da área diretamente atingida, proprietários ou não, no recorte espacial

constante no Ofício n° 02001.014871/201359 CGENE/IBAMA; Encaminhamento trimestral de

relatórios de acompanhamento das ações executadas referente as casas com patogenias geotécnicas.

Para mitigação dos danos deveriam ser seguidas as recomendações do Parecer 02001.000259/201561

COHID/IBAMA.

Na referida nota, ressaltou-se ainda que a morosidade na apresentação dessas medidas poderia

ocasionar em sanções administrativas. Solicitou-se também o encaminhamento ao Ibama das

deliberações e desdobramentos futuros das reuniões realizadas com cada grupo de atingidos e

empreendedor para acompanhamento.

Em 31 de julho de 2015, por meio do documento SMA 202/15, a Itapebi encaminhou o Io

relatório de acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa, em atendimento ao

Ofício n° 02001.003602/201529 COHID/IBA M A.

No Parecer 02001.003242/201565 COHID/IBAMA, de 11 de agosto de 2015 (Volume XVIII,

fls 3313 a 3315), que analisou os relatórios encaminhados pelas cartas SMA 162/15 e SMA 202/15

referentes ao acompanhamento do Programa das habitações danificadas de Salto da Divisa/MG da

UHE Itapebi, destacou-se que esses relatórios prévios apresentam a situação de algumas casas

afetadas pelo levantamento do lençol freático (na faixa até lOOm do reservatório) e/ou pela

canalização do córrego LavaPés, porém não havia sido apresentados os critérios adotados para

classificação dos imóveis quanto ao comprometimento das estruturas e nem análise que levasse em
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consideração aspectos do custo da intervenção e dados que permitissem estimar a evolução das

trincas, aquelas que estão estabilizadas e aquelas que ainda estão em desenvolvimento.

No entanto, no Parecer ressaltou-se que o problema no método construtivo apontado nas

fichas já foi identificado no laudo técnico apresentado pelo empreendedor, encaminhado pelo

documento GCMA 155/13, mas não poderia serconsiderado isoladamente como causa desse impacto

já que, conforme laudoda UnB, os problemas de patogenias observados emSaltoda Divisasão mais

pronunciados do que osobservados em cidades próximas e com asmesmas feições naturais (geologia,

solos, relevo, etc). Tal fato foi observado pela equipe técnica do Ibama e relatado na Nota Técnica n°

02001.001060/2001550 COHID/IBAMA referente a vistoria realizada no período de 30de março a 2

de abril de 2015. Diante disso, os problemas dos métodos construtivos foram considerados como

agravantes, mas não como desencadeador do impacto.

No Parecer, consta ainda que no Io Relatório de acompanhamento das habitações danificadas

de Salto da Divisa/MG, a Itapebi informava do início das atividades de topografia na faixa de 100

metros em 13 de julho de 2015, pela empresa contratada. A previsão de apresentação dos resultados

dessas atividades era outubro de 2015, no 2° Relatório. E que de acordo com esse relatório essas

atividades teriam como produto: levantamento topográfico cadastral, utilizando equipamento

eletrônico; levantamento planialtimétrico (curvas de nível) a cada metro; planta geral de todas as

edificações, ruas, estradas, rios e lagos; e, relatório técnico descritivo. Para realização deste estudo

foram instalados quatromarcos e a localização de RN da Rede de Io ordem do IBGE maispróximo de

Salto da Divisa para o transporte de altimetria. Após finalização do estudo de topografia estava

previsto a elaboração do laudo pericial que daria subsídio para o preenchimento das tabelas,

apresentadas no Io relatório, com a apresentação do número de casos que necessidade de reparo,

indenização pecuniária ou aqueles que se faz necessária a realocaçào.

No Parecer, reiterou-se que a responsabilização pelas patogenias geotécnicas observados na

área urbana de Salto da Divisa, decorrentes da fase de instalação da usina, e as formas de reparação

dos danos estavam expostas no Parecer de análise do laudo técnico da UnB e Nota Técnica n°

02001.000817/201415 COHID/IBAMA. No Parecer, sugeriu-se que:

Quanto a fase de operação que a área na qual apresenta correlação do nível d'água
do reservatório e níveis de água desses locais, conforme relatado no relatório da
carga piezométrica do período de 2007 a 2014, continue o monitoramento e
avaliação de possíveis danos nas residências no período de operação do
empreendimento e que as estruturas afetadas sejam reparadas conforme a Nota
Técnica n° 02001.000817/201415 COHID/IBAMA.

Que os laudos encaminhados no próximo relatório tragam subsídios para determinar
as providências a serem tomadas, considerando as condições locais para minimizar
impactos a população residente, e documentos comprobatórios da apresentação das
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modalidades de reparação aos moradores da área diretamente atingida, proprietários

ou não.

No documento SMA 203/15, de 06 de agosto de 2015, a Itapebi comunicava que em 03 de

agosto de 2015, um grupo de habitantes de Salto da Divisa decidiu se opor à continuação dos serviços

de topografia que estavam sendo executados e impediu a entrada dos funcionários da Vertente

Engenharia em seus terrenos, fazendo inclusive ameaças verbais. De acordo com a Itapebi "o

aparente motivo da insatisfação residiria em demanda por maiores esclarecimentos à comunidade

sobre os trabalhos realizados". Segundo relatado no documento, a empresa procurou atender a

demanda dos habitantes, ampliando os canais de comunicação, mas sem sucesso devido à

descaracterização por parte da comunidade local da natureza das reuniões planejadas. Dessa forma, a

Itapebi encontrava-se impedida de executar os serviços topográficos, bem como os serviço de retirada

das macrófitas existentes no reservatório.

Em resposta ao Ofício n° 02001.007258/201547, a Itapebi informava que, no que se referia ao

encaminhamento de laudo técnico, manifestação sobre as medidas a serem tomadas e documento

comprobatório da apresentação das modalidades de reparação aos moradores da área diretamente

atingida, proprietários ou não, no recorte espacial constante no Ofício 02001.014871/201359

CGENE/IBAMA, que já havia encaminhado relatórios por meio dos Ofícios SMA 162/15, de 15 de

maio de 2015 e SMA 202/15 e que finalizados os serviços de topografia e o laudo pericial, a UHE

Itapebi apresentaria ao Ibama relatório final conclusivo sobre a situação das referidas casas,

abordando inclusive as causas das avarias identificadas. Além disso, relatou que na hipótese de vira

ser identificado nexo de causalidade entre a referida situação e as atividades da UHE Itapebi, a

empresa apresentaria plano de ação com as medidas a serem adotadas e as modalidades de tratamento

que seriam propostas aos atingidos. Ressaltou ainda que o serviço de topografia encontrava-se

temporariamente paralisado devido à resistência da comunidade local.

No que se refere ao Encaminhamento ao Ibama das deliberações e desdobramentos futuros

das reuniões realizadas com cada grupo de atingidos e empreendedor para acompanhamento, a Itapebi

esclareceu que os grupos afetados diretamente pelo empreendimento previsto no EIA/RIMA e no

Plano Básico Ambiental foram devidamente compensados através do Termo de Ajustamento de

Conduta firmado em 25 de novembro de 2002.

No documento SMA 302/15, de 18 de setembro de 2015 (Volume XVIII, fl 3331), a Itapebi,

fazendo referência ao discutido na reunião realizada no Ibama Sede, em 17 de agosto de 2015,

apresentou as principais ações relacionadas aos proprietários de imóveis localizados na faixa de 100

(cem) metro de influência do reservatório, informando que havia contratado uma empresa para apoiar

nas ações a serem realizadas em Salto da Divisa, através de mediação e diálogo com a comunidade, de
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forma a escutar demandas formuladas pelogrupo de habitantes e orientar a melhor maneira de iniciar

um programa de relacionamento entre as partes envolvidas. Informou ainda que dia 28 de setembro

realizaria uma reunião visando dar início a esse processo de diálogo com a comunidade.

No documento também foi informado que, de forma a atender à determinação do Ibama, os

serviços de reparação dashabitações, na faixa de 100 (cem) metros do reservatório (lençol freático e

córrego lavapés), seriam realizados a despeito de inexistir prova técnica que ateste nexo de

causalidade entre a implantação e operação da UHE e os danos identificados nessas habitações.

No documento 321/15, de 27 de outubro de 2015, a Itapebi encaminha o 2o Relatório de

acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa.

No Ofício n° 02001.013598/2015-15 CGENE/IBAMA, de 04 de dezembro de 2015 (Volume

XVIII, fl 3344), ressaltou que:

o posicionamento deste Instituto em relação à reparação das casas afetadas pela
construção do córrego Lavapés e elevação do nível do lençol freático está embasado
em laudotécnico, encaminhado pelo empreendedor e protocolado no Ibama em 23
de outubro de 2013, intitulado: "Laudo técnico - Análise das causas do
desenvolvimento de patogenias geotécnicas na cidade de Salto da divisa MG". Este
Laudo apresenta o resultado do monitoramento hidrogeológico com intuito de
investigar os fatores associados ao enchimento e/ou operação do reservatório e foi
analisado pelo Parecer 007444/2013 COHID/IBAMA, de 2 de dezembro de 2013.
As conclusões técnicas foram reiteradas e constam nos documentos: Ofício n°
02001.014871/201359 CGENE/IBAMA, Ofício n° 02001.004510/201485
DILIC/IBAMA, Nota Técnica n°02001.000817/201415 COHID/IBAMA, Oficio n°
02001.004510/201485 COHID/IBAMA, Ofício n° 02001.003602/201529
COHID/IBAMA, Parecer n° 02001.000259/201561 COHID/IBAMA, Nota técnica
n° 02001.001060/201550 COHID/IBAMA, Parecer n° 02001.003242/201565
COHID/IBAMA.

No documento 342/15, de 30 de novembro de 2015, a Itapebi informou que as atividades de

topografia continuavam paradas, bem como as demais Programas ambientais de comunicação social,

educação ambiental e hidrogeológico e a limpeza de macrófítas doreservatório. Informou ainda quea

empresa Print Comunicação finalizou a Ia etapa do trabalho em Salto da Divisa. Que o trabalho foi

iniciado com a realização de um diagnóstico da região, de forma que todasas ações fossem efetivase

relacionadas aos principais atores sociais do empreendimento, com o objetivo de buscar uma solução

do conflito ali instalado. Considerando a realidade socioeconómica e históricas da região, a empresa

acredita que a atitude mais efetiva seria a criação, em conjunto com os grupos interessados, de

projetos voltados para o Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável, focando no social, ambiental

e politicamente responsável, sendo certo que a Itapebi atuaria como promotora e fomentadora de

algumas alternativas que seriam desenvolvidas em comum acordo com a população. Tais ações fazem
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parte da 2a etapa do trabalho da Print comunicações, em andamento, propondo projetos de DLIS

Desenvolvimento local integrado e sustentável.

No documento SMA 345/15, de 29 de dezembro de 2015, a Itapebi informa que os trabalhos

contratados à Print Comunicações se encontram em fase de ajustes e finalização e que a Itapebi

pretende apresentar o produto à equipe da Cohid.

No documento SMA 008/15, de 28 de janeiro de 2016, a Itapebi informa que os trabalhos

contratados à Print Comunicações (análise do conflito, mediação com a comunidade e proposição de

Projeto de DLIS) foram finalizados, e encontram-se em fase de aprovação interna, para em seguida

ser apresentado à equipe da Cohid.

O documento SMA 007/16, de 28 de janeiro de 2016 encaminha o 3o Relatório de

acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa.

No Ofício n° 02001.001082/2016-09 COHID/IBAMA, de 05 de fevereiro de 2016, que trata

do 3o Relatório de acompanhamento - habitações danificadas - Salto da Divisa/MG, tem-se que o 3o

Relatório de acompanhamento - habitações danificadas - Salto da Divisa/MG, possui as mesmas

informações técnicas apresentadas no 2° Relatório de acompanhamento das habitações danificadas

(outubro/2015). Portanto, este Instituto aguarda novas informações técnicas e encaminhamentos dos

reparos necessários dentro da faixa de 100 metros de influência. Também reitera-se que a elaboração

de estudo técnico, individualizado por imóvel, deve levar em consideração a influência do nível

freático nas estruturas e não pode servircomo medida protelatória à mitigação do impacto.

Em reunião realizada no dia 26 de fevereiro de 2016, a Itapebi apresentou o diagnóstico do

cenário da situação de Salto da Divisa e os projetos de Desenvolvimento Local Integrado e

Sustentável DLIS. Na oportunidade o Ibamasalientoua necessidade de umasoluçãodefinitivaparaa

questão das casas, com transparência para a população sobre o diagnóstico e trabalho a ser executado.

No documento 139/16, de 07 de abril de 2016, a Itapebi apresenta os resultados das reuniões

realizadas nos dias 9 e 10 de março em Salto da Divisa, que contou com a participação das lideranças

das associações dos pedreiros, lavadeiras, extratores de pedrae areia,casasdanificadas, pescadores e

o advogados representantes dos envolvidos. Quando foi apresentado o plano de reparações das

habitações danificadas e a proposta de projetos de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável. É

informado que a comunidade deu anuência para a retirada das macrófitas e as atividades se iniciaram

em 22 de março de 2016, no entanto, não foi autorizada a continuidade do levantamento topográfico e

demais atividades, devido a reivindicações das lideranças e da comunidade de maiores

esclarecimentos.

Por meio do documento SMA 147/16, de 27 de abril de 2016, a Itapebi encaminha o 4o

Relatório de acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa.
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Em reunião realizada no dia 15 de junho de 2016, entre o Ibama e a UHE Itapebi, o

empreendedor apresentou o histórico desde a interrupção dasatividades, em3 deagosto de 2015 atéa

data da reunião. Em seguida, apresentou os resultados da topografia com um total de 244casas dentro

do polígono solicitado, o cenário jurídico dasaçõesem cursoe o histórico das informações do TACe

dos PBAs. Como encaminhamento, dentre outros, sugeriu-se: construção de uma estratégia de

comunicação, em formato de oficinas, de forma a mantere fortalecer o canalde diálogocom os atores

sociaisenvolvidos. Tal estratégia deveráser apresentada e validadapelo Ibama.

No dia 28/06/2016, o Ibama participou da reunião realizada noâmbito da Mesa de Diálogo e

Negociação do governo de Minas Gerais nasededa Câmara Municipal de Salto da Divisa, cujorelato

foi registrado no Parecer n° 02001.003054/2016-18 COHID/IBAMA, de 05/08/2016.

Após a realização desta reunião, o Ibama convocou a empresa e representantes dosatingidos

para discutir, entre outros pontos, a questão das casas com avarias, sendo realizada reunião no dia

13/07/2016, na sede do Ibama em Brasília. Nesta reunião, houve concordância das partes para

realização dos estudos e emissão dos laudos técnicos de forma conjunta, ou seja, pelaequipe de

engenheiros da Itapebi e pelosengenheiros indicados pelos representantes dos atingidos.

As partes concordaram ainda que havendo divergências técnicas em alguma das moradias a

serem avaliadas, haverá apresentação de dois laudos: um da empresacontratada pela Itapebi e outro

dos técnicos indicados pelos atingidos.

No prazo de 30 dias, a contar do dia 14/07/2016, as duas partes concordaram em ter a

metodologia de trabalho para elaboração dos laudos individuais das residências definidas e

constituição da Comissão de Acompanhamento, com representantes da UHE Itapebi, representantes

dos atingidos, prefeitura de Salto da Divisae Ibama. A metodologia e o cronograma para a elaboração

dos laudos individuais das residências seriam apresentadas na reunião a ser realizada no Ibama no dia

23 de agosto de 2016. Para a faixa além dos 100 m, o Ibama irá solicitar um estudo geotécnico que

avaliaráa eventual ocorrência de danos em moradias devido à elevaçãodo lençol freático. Noque se

refere às contas de água e luz das moradias em que houve realocaçào, há consenso de realização de

suspensão junto às empresas de água e luz, procedimento que será orientado pela Itapebi. No Laudo

técnico deverá conter o "Termo de inspeção", contendo autorização ou não do proprietário para que a

equipe de engenharia possa realizar os estudos.

Em 24 de agosto de 2016 foi realizada reunião, na sede do Ibama em Brasília, que contou

com a participação de representantes da Coordenação de energia hidrelétrica da Diretoria de

Licenciamento Ambiental do Ibama, de representantes da UHE Itapebi, da Prefeitura de Salto da

Divisa/MG, de representantes das categorias dos atingidos e seus advogados. Além de 2

representantes da empresa de engenharia GA de Souza, indicada pelos representantes das casas com
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avarias, para acompanhar a equipe de engenharia da UHE Itapebi. Nesta reunião foi discutida a

metodologia que a Itapebi pretende adotar para elaborar o laudo das casas. Como encaminhamentos,

dentre outras coisas, definiu-se que:

A UHE Itapebi enviará, no prazo de 15 dias, todas as informações obtidas nas
leituras dos piezômetros para a empresa contratada pelo grupo dos atingidos para
avaliação, sem prejuízo a UHE Itapebi informa que esses dados constam no
processo de licenciamento; A UHE Itapebi irá apresentar o número de casas dentro
do polígono de 100 m e o resultado da topografia em 7 dias, para os advogados dos
atingidos e para o Ibama; Os advogados dos atingidos solicitam agilidade por parte
do Ibama em encaminhar as questões referente ao estudo geotécnico para as casas
fora do polígono dos lOOm, já que do ponto de vista dos advogados todas as casas
do município estão atingidas pelo lençol freático. A UHE Itapebi refuta
veementemente tal afirmação, posto que desprovida de qualquer embasamento
técnico, sendo bastante irrazoável se imputar a UHE Itapebi a responsabilidade por
toda e qualquer rachadura que surja em Salto da Divisa, haja vista o laudo
geotécnico da UnB; A UHE Itapebi irá encaminhar os laudos de inspeção e o
levantamento físico para a empresa contratada pelos atingidos, em periodicidade a
ser decidida entre as equipes técnicas; A UHE Itapebi se compromete em
desmembrar e fazer a adaptação do cronograma em conjunto com a equipe técnica
da GA de Souza; Os advogados dos atingidos solicitam que seja garantido o
acompanhamento da segunda etapa (definição de plantas no caso de reconstrução e
especificações técnicas nos casos de reforma) por uma equipe de engenharia por
eles indicada. A UHE Itapebi avaliará a proposta e dará um retorno ao final da
primeira etapa; A UHE Itapebi irá realocar as famílias nos casos em que a avaliação
consensual das equipes técnicas de engenharia indicar riscos aos moradores dentro
do polígono dos 100 m; Os advogados dos atingidos juntamente com o jurídico da
UHE Itapebi trabalharão uma minuta padrão para os termos de realocaçào, em
atendimento ao item acima.

Por meio do documento SMA 222/16, datado de 31 de agosto de 2016, a UHE Itapebi

encaminha a este Instituto o resultado da topografia e informa o quantitativo de 247 casas situadas

dentro da faixa dos 100 (cem) metros de influência do reservatório, em Salto da Divisa-MG.

3. Conclusões e Recomendações

Conforme restituição processual, verifica-se que o problemadas avarias nas casas de Salto da

Divisa/MG vem sendo tratado administrativamente pelo processo de licenciamento da UHE Itapebi. O

reconhecimento do nexo de causalidade entre a operação da UHE Itapebi só foi devidamente

caracterizado no processo de licenciamento após a execução e entrega do estudo encaminhado pelo

documento GCMA 155/13, em outubro de 2013.
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Desde então, como exposto neste parecer, vários foram os encaminhamentos adotados para

resolução da questão. No entanto, como pode ser visto nos autos do processo, ocorreram situações

que ocasionaram em interrupções nos prazos estabelecidos.

Após apresentação desse estudo e análise da equipe técnica, verificou-se a necessidade de

apresentação de laudos individualizados para cada uma das moradias localizadas no polígono de

IQOm da linha d'âgua do. reservatório £ &> córrego Lava-Pés. que corta aárea urbana domunicípio de

Salto da Divisa, onde haverá a definição da melhor solução para os problemas relacionados à

rachaduras e trincamentos.

Ficou definido também que a avaliação para elaboração dos Laudos será feito de forma

conjunta entre profissionais contratados pela Itapebi e profissionais indicados pelos atingidos. No

momento, o Ibama aguarda a realização e finalização desta avaliação técnica para prosseguimento

das providências a serem adotadas.

Recomenda-se o encaminhamento desta Nota à Procuradoria Geral Federal em resposta ao

Ofício n° 00251/2016/ARQU/PFE-IBAMA-MG/PGF/AGU.
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Coordenação Geral de Infra-Estrutura de Energia Elétrica

MEM. 02001.015240/2016-08 CGENE/IBAMA

Brasília, 20 de outubro de 2016

Ao Senhor Chefe da DIJUR/MG

REFERENCIA: NOT. TEC. 02001.001928/2016-01/COHID

Assunto: Atendimento ao Ofício 00251/2016/ARQU/PFE-IBAMA/PGF/AGU - Ação n2
1542-27.2016.4.1.3816 - UHE Itapebi.

1. Em atendimento ao Ofício nQ 00251/2016/ARQU/PFE-IBAMA/PGF/AGU,
encaminho a Nota Técnica nQ 02001.001928/2016-01 COHID/IBAMA, com subsídios para
manifestação do Ibama no âmbito da Ação nQ 1542-27.2016.4.1.3816.

Atenciosamente,

RApl WlIT^tfADÉ-BÂiUJOSA NETO
/Coordenador-Geral da CGENE/IBAMA

^FLS.^3!S_>
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NOT. TEC. 02001.001941/2016-51 COHID/IBAMA

Brasília, 21 de outubro de 2016

Assunto: Atendimento ao Of. 09/2016 RONCONI (protocolo nQ 02519.000575/2016-93)-
Desenvolvimento de agricultura nas ilhas do reservatório de Itapebi.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

Ementa: Ocupação das Ilhas. UHE Itapebi.

I- Introdução

Trata-se da análise da solicitação para que se libere a ocupação das Ilhas para
produção de hortaliças por pessoas atingidas pela UHE Itapebi, encaminhada por meio do
Of. 09/2016 RONCONI (protocolo n^ 02519.000575/2016-93).

A UHE Itapebi está localizada no rio Jequitinhonha e é de responsabilidade da
empresa Itapebi Geração de Energia (CNPJ 02.397.080/000196), neste documento tratada
apenas como Itapebi. Operando na cota llOm, seu reservatório atinge diretamente os
municípios Itapebi, Itagimirim e Itarantim, no estado da Bahia e Salto da Divisa, no estado
de Minas Gerais. A área de preservação permanente do reservatório, de acordo com o Art.
62 da Lei nQ 12.651/2012, é a área compreendida entre as cotas llOm e lllm (nível
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum). O empreendimento está
autorizado a operar pela Licença de Operação nQ 291/2001 (Ia Retificação, Ia Renovação),
com validade até fevereiro de 2019.

Em 28/06/2016, o Ibama participou da Mesa de Diálogo e Negociação, fórum do
governo de Minas Gerais, a fim de discutir a situação da população da cidade de Salto da
Divisa. Após a reunião, a equipe emitiu o Parecer nQ 02001.003054/2016-18
COHID/IBAMA.

A análise aqui realizada se dá em função da demanda apresentada na mesa de
diálogo, conforme o Parecer supracitado e dos encaminhamentos das reuniões realizadas
na sede do Ibama em 13/07/2016 e 24/08/2016, conforme as Atas juntadas ao processo de
licenciamento.

II - Análise

No Of. 09/2016 RONCONI solicita-se que este Instituto avalie a possibilidade de
pessoas atingidas pela UHE Itapebi ocuparem as ilhas do empreendimento para produção
de hortaliças de forma sustentável, com base no interesse público.
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Nos autos do processo de licenciamento da UHE Itapebi verifica-se que a
desocupação das ilhas foi solicitada por este Instituto no relatório de vistoria, realizada no
período de 29 de agosto a 2 de setembro de 2011 (Volume XIII, fl 2422 a 2451), para
implantação de projeto de recuperação de área degradada.

A recomendação foi ratificada pelo Parecer nQ
74/2012/COHID/CGENE/DILIC/IBAMA, onde consta que as ilhas "devem ser consideradas
área do reservatório e, portanto, as que estão ocupadas devem ter a posse reintegrada".
Pelo que consta no referido parecer a sugestão para manutenção da reintegração, se
baseou em questões associadas ao risco e explicitadas no parágrafo 12 do artigo 61-A da'
Lei 12.651/12, a saber:

Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada,
exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de
ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadasaté 22 de julho de
2008. üncluídopeJaIiei_ii^l2,227^ie_20.12)..

(...)

§ 12. Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura
associada às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo
rural, inclusive o acesso a essas atividades, independentemente das
determinações contidas no caput e nos §§ Io a 7o, desde que não estejam
em área que ofereça risco à vida ou à integridade física das pessoas.
(Incluído pela Lei n° 12.727. de 2012). 1

Ademais, há ainda a obrigação do empreendedor perante a Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel) quanto a gestão patrimonial. Isso inclui a necessidade de
recuperação das áreas degradadas, inclusive as ilhas existentes no reservatório.

No documento SRMA 342/12, datado de 6 de setembro de 2012 (Volume XV, fl.
2691-2704), o empreendedor relata que para atendimento da recomendação do relatório
de vistoria, notificou por carta todos os ocupantes das ilhas a fim de informar sobre a
necessidade de desocupação destas. Expõe ainda que após negociações com os ocupantes
das ilhas, concluídas em maio/2012, desocupou 15 ilhas das 17 existentes, restando
apenas a ilha 12 (que foi ajuizada) e a ilha 7 ocupada pela Associação de pescadores.

Quando da renovação da licença foi incluída a condicionante 2.6, que trata das
ilhas:

Dar continuidade às atividades de fiscalização sócio-patrimonial, com inclusão
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do monitoramento dos taludes marginais, ilhas, monitoramento das áreas em
recuperação e eventuais atividades de manutenção previstas no PRAD e
monitoramento das Áreas de Preservação Permanente - APP às margens do
reservatório de modo a prevenir e inibir ocupações irregulares e favorecer a
regeneração das áreas.

Além disso, foi recomendado o desenvolvimento de um Programa de
Monitoramento das Ilhas e das APPs, objetivando a proteção das ilhas e APP.

Pelo que consta nos relatórios de cumprimento de condicionantes apresentados
pelo empreendedor, vem sendo realizadas vistorias nas ilhas, fiscalizando a ocupação e o
grau de recuperação das referidas ilhas. Apesar disso, pelos relatos a ocupação indevida
das ilhas tem sido recorrente.

Pelas informações apresentadas pelo empreendedor nos relatórios de
cumprimento de condicionantes, a partir da detecção da ocupação das ilhas e da
identificação dos ocupantes, a empresa notifica estes para desocupação das áreas.

Além disso, conforme consta nos últimos relatórios de atendimento às
condicionantes, o empreendedor informa que foi observada uma progressão significativa
da colonização de espécies vegetais, após a desocupação das Ilhas, especialmente nas
ilhas onde não foram registradas irregularidades. Acrescenta ainda que a vegetação da
grande maioria das ilhas encontra-se em estágio inicial de regeneração.

III - Conclusões e recomendações

Diante do exposto, sugere-se que as ilhas do reservatório de Itapebi continue
sendo objeto de recuperação mediante técnicas de recuperação de áreas degradadas,
evitando-se quaisquer atividades antrópicas que coloque em risco o desenvolvimento de
espécies da flora local nessas áreas.

Ressalta-se que há registros de proposta do empreendedor de apoio ao
desenvolvimento de projetos produtivos, dentre os quais a implantação de hortas
orgânicas, em uma área pertencente a empresa, localizada em Salto da Divisa, proposta
esta que à época não foi aceita pela comunidade.

Diante do atual quadro de interesse da comunidade em cultivar hortaliças,
sugere-se que seja retomada a discussão com a Itapebi no intuito de viabilização da área
disponibilizada anteriormente.

Recomenda-se que seja dado conhecimento ao escritório Ronconi Advogados, em
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resposta ao Of. 09/2016 RONCONI, bem como à Itapebi Geração de Energia.

José )Alex Portes
Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Silvia Bezerra de Góes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

De acordo. Encaminhi^áe para ap providências necessárias.

FREDERIÇO^QUEIROGA^fO
Coordenador da COHID7IBAMA
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PAR. 02001.003960/2016-12 COHID/IBAMA

Assunto: Atendimento ao Of. 05/2016 RONCONI (protocolo 02519.000529/2016-94) -
Extratores de pedra e areeiros - UHE Itapebi.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

REFERENCIA: OF 02519.000529/2016-94/

I - Introdução

Ementa: UHE Itapebi. Extratores de pedra e areia.
Of. 05/2016 RONCONI.

Este parecer apresenta a análise do Of. 05/2016 RONCONI, de 17/08/2016
(protocolo nQ 02519.000529/2016-94), referente a extratores de pedra, areia e fabricante
de blocos que não foram contemplados no Termo de Ajustamento de Conduta firmado
entre o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e UHE Itapebi, com anuência do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do
Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos (GADDH).

A UHE Itapebi está localizada no rio Jequitinhonha e é de responsabilidade da
empresa Itapebi Geração de Energia (CNPJ 02.397.080/000196), neste documento tratada
apenas como Itapebi. Operando na cota llOm, seu reservatório atinge diretamente os
municípios Itapebi, Itagimirim e Itarantim, no estado da Bahia e Salto da Divisa, no estado
de Minas Gerais. A área de preservação permanente do reservatório, de acordo com o Art.
62 da Lei nQ 12.651/2012, é a área compreendida entre as cotas llOm e lllm (nível
máximo operativo normal e a cota máxima maximorum). O empreendimento está
autorizado a operar pela Licença de Operação nQ 291/2001 (Ia Retificação, Ia Renovação),
com validade até fevereiro de 2019.

Em 28/06/2016, o Ibama participou da Mesa de Diálogo e Negociação, fórum do
governo de Minas Gerais, a fim de discutir a situação da população da cidade de Salto da
Divisa. Após a reunião, a equipe emitiu o Parecer nQ 02001.003054/2016-18
COHID/IBAMA.

A análise aqui realizada se dá em função da demanda apresentada na mesa de
diálogo, conforme o Parecer supracitado e dos encaminhamentos das reuniões realizadas
na sede do Ibama em 13/07/2016 e 24/08/2016, conforme as Atas juntadas ao processo de
licenciamento.

II - Análise

O Of. 05/2016 RONCONI, de 17/08/2016 encaminha documentação de 13 pessoas
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que seriam extratores de pedra, areia e fabricantes de blocos de Salto da Divisa e não
foram contemplados no Termo de Ajustamento de Conduta, assinado pela Itapebi Geração
de Energia, Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa,- Ibama e
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, datado de 25/11/2002. Assim, solicita
posicionamento deste Instituto em relação a questão.

Abaixo segue relação dos nomes, atividades e os respectivos documentos
enviados:

Nome Atividade

Valdevino José Fabricante de blocos
Rodrigues de cimento

Ednande Pereira

Brito

Francisco José da
Silva

não mencionada

Extração de pedras

Givaldo Patricio Fabricante de blocos
de Araújo de cimento

Anaildes Mota de „ , ~ , .
Oliveira Extração de pedras

Adalicio

Francisco de

Souza

Fabricante de blocos

de cimento

Cícero Antônio de Extração de pedras
Oliveira (britas)

Maria de Lourdes Quebradores de
Ribeiro de Souza pedras (britas)

IBAMA

Documentação

Cópias RG e CPF.;
Cadastro trabalhador autônomo, de 2001;
Nota de empenho e nota fiscal avulsa
referentes a fornecimento de 500 blocos para
prefeitura de Salto da Divisa, de 1999.

Cópias RG e CPF.

Cópias RG e Título eleitor;
Cadastro trabalhador autônomo, de 2000.

Cópias RG; CPF e Título eleitor; certificado de
dispensa corporação;
Cadastro trabalhador autônomo, de 2002;
Identidade funcional de servidor da Prefeitura
de Salto da Divisa, cargo bloqueteiro, admissão
em 1988;

Comprovante de venda de 500 blocos, datado
de 1996.

Declaração do prefeito de Salto da Divisa
afirmando o exercício da extração de pedras,
datada de 22/03/1994.

Cópias RG e CPF;
Cadastro trabalhador autônomo, de 2003;
Comprovante de venda de 4.000 blocos, datado
de 6/12/1997.

Cópias RG e CPF;
Cadastro trabalhador autônomo, de 2005;
Nota fiscal avulsa de 20m3 de pedras para
prefeitura de Salto da Divisa, datado de
01/10/1996;

Cadastro trabalhador autônomo, de 2001;
Cópias RG e CPF.
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Aurino Gomes de

Souza

Hercules Lima

Souza

José íris Avelino
da Cruz

João Carlos de
Oliveira

Manoel Messias

Pereira Brito

Extração de pedras
(britas)

Quebradores de
pedras (britas)

Vendedor e

e pedras; fabricante
de blocos

Quebrador de pedras

não mencionada

Cópias RG e CPF
Cadastro trabalhador autônomo, de 2001;
Declaração do sr. Luiz Carlos P. Mota que sr.
Aurino Gomes exercia atividade de extração de
pedras, que teve as atividades totalmente
prejudicadas devido a UHE Itapebi, datada de
22/11/1990.

Cópias RG e CPF;
Cadastro trabalhador autônomo, de 2001;
Declaração que ficou impossibilitado de
exercer as atividades de extrator, devido a
concorrência desleal da empresa na extração
das mesmas, datada de 6/12/2002.

Cópias RG e Título eleitor.
Declaração que deixou de exercer as atividades
devido a estrada ter sido alagada e que

transportador de areia í&mbém p(\rdeu °past0 dos fnimaifs' ,já que °
terreno onde os animais pastavam foi ocupado
pelas lavadeiras do bairro Cansação, que após
perderem o local que lavavam roupas,
passaram a lavar roupas nesta área, datada de
05/08/2004;

Cópias RG; CPF e carteira de trabalho;
Declaração do prefeito de Salto da Divisa
afirmando o exercício dessa atividade, datada
de 01/01/1994

Procuração nomeando Zenilda Carlos de
Oliveira sua procuradora.

Cópias RG e CPF.

No intuito de averiguar a situação apresentada no ofício em questão,
consultou-se a documentação constante no processo de licenciamento ambiental (processo
nQ 02001.000333/97-04). Para tanto, consultou-se o cadastro socioeconômico, atas de
reuniões, ofícios, entre outros.

Inicialmente, fez-se consulta ao cadastro socioeconômico, onde verificou-se a
existência de "Ficha de Cadastro Físico - Extrativista" de 12 extrativistas, conforme segue
abaixo:

Abdias Oliveira Francisco José da Silva

Asteclinio Xavier Costa Manoel Messias Brito dos Santos

Cícero Antônio de Oliveira Messias Ferreira Damasceno

Djalma Félix dos Anjos Reinaldo Oliveira
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Edson Paranhos dos Santos Virgílio Gomes
Ernandes Barbosa Sobral Waldemar José dos Reis

De acordo com as Atas de reuniões ocorridas no dia 22 de agosto de 2002
(Volume V, fl 1338 a 1353) com os extratores de brita, de areia, de pedra e vendedores de
blocos cada categoria atestou os nomes dos participantes dos referidos grupos, como
segue:

Extratores de areia Extratores de brita Extratores de pedra

Asteclinio Costa Clemilda de Jesus Abdias Oliveira

Giovani dos Reis Helena de Jesus

Manuel

Nascimento

Messias Ferreira

Virgílio

Maria da Penha DjalmaAnjos

Nesmar Santos

Paulo Barreira

Roberto dos Santos

Roseni Santos

Valdério Cardoso

Edson Santos

Ernandes Sobral

Jailton Barbosa

Jair Costa

João Galdino

José Pessoa

Miraldo da Silva

Reinaldo Oliveira

Sebastião Costa

Vendedores de
bloco

Joaquim de Jesus
Souza

Cicero Oliveira (acompanhado José Carlos
do filho Nélio) Ferreira

Em 25 de agosto de 2002, por meio do Ofício 052/2002 (Volume VI, fl 1393 1395)
enviado por fax a este Instituto, o Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos
encaminha lista de extratores de Salto da Divisa. Nesta lista constam nomes de 23
extratores de pedra/brita e 5 extratores de areia, com as respectivas quantidades
extraídas por dia, por semana, por mês, tipo de pedra, valor por metro dos extratores,
valor de mercado, renda média mensal dos extratores. Abaixo seguem os nomes
apresentados pelo GADDH:

Extratores de pedra

Aurino Gomes de Souza (viajando)

Reinaldo de Oliveira

João Galdino de Souza

IBAMA

Extratores de brita

Maria da Penha Pereira

dos Santos

Rosenir Alves dos Santos

Helena Maria de Jesus

pag. 4/10

Extratores de areia

Asteclinio Xavier Costa

Manuel Luis do

Nascimento

Messias Ferreira

Damasceno

21/10/2016 - 10:02



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS;

Coordenação de Energia Hidrelétrica

Abdias de Oliveira

Jailton Barbosa da Silva

Ernandes Barbosa Sobral

Jair Alves Costa

José Fernandes Pessoa

Nélio Ribeiro de Oliveira

Maria DQajuda (Francisco José da
Silva)

Edson Paranhos dos Santos

Manoel Messias Pereira dos Santos

José Xavier Costa

Nesmar Lopes dos Santos

Valderio Rodrigues
Cardoso

Cremilda Maria de Jesus

Roberto Carlos dos Santos

Valdemar Felix dos

Santos

Virgílio Gomes
Trancoso

Obs.: Na lista tem três nomes de extratores de pedras que estão ilegíveis.

Ainda no Oficio 052/2002 o GADDH relata que o cadastramento foi feito mediante
apresentação de cadastro de extrator autônomo feito junto a Prefeitura Municipal. Na
oportunidade, o GADDH também informou que fez requerimento à Prefeitura pedindo
cópia da licença para extração de areia, mas que foi informado que não havia nenhuma
licença dessa natureza na Prefeitura.

Em reunião realizada no dia 4 de novembro de 2002 (Ata constante do Volume VI,
fl. 1388 a 1390) entre a UHE Itapebi e os extratores de rocha, são listados nomes de 19
pessoas que seriam contempladas pela empresa, como segue:

Reinaldo de Oliveira

João Galdino de Souza

Jailton Barbosa da Silva

Ernandes Barbosa Sobral

Jair Alves Costa

José Fernandes Pessoa

Nélio Ribeiro de Oliveira

Edson Paranhos dos Santos

Miraldo Gomes da Silva

Sebastião Costa

Djalma Félix dos Santos

Maria da Penha Pereira dos Santos

Rosenir Alves dos Santos

Helena Maria de Jesus

Nesmar Lopes dos Santos

Valderio Rodrigues Cardoso

Cremilda Maria de Jesus

Roberto Carlos dos Santos

Paulo Sérgio Barreira

Na ata de reunião do dia 4 de novembro de 2002 (Volume VI, fl 1458 e 1459) com
os representantes dos extratores de areia, Ministério público, UHE Itapebi e GADDH,
definiu-se pela indenização dos seguintes beneficiários:

IBAMA pag. 5/10 21/10/2016 - 10:02



fFW

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Coordenação de Energia Hidrelétrica

Asteclinio Xavier Costa;

Manoel Luis do Nascimento;

Messias Ferreira Damasceno;

Valdemar Félix dos Santos;

Virgílio Gomes Trancoso.

Para os produtores de blocos a proposta foi de indenização para os beneficiários^
abaixo citados:

- Joaquim de Jesus Souza;

- José Carlos Ferreira;

- José Rodrigues Soares.

Na ata de reunião do dia 25 de novembro de 2002 (Volume VI, fl 1460), realizada
entre representantes do Ministério público de Minas Gerais, GADDH, extratores de rocha,
UHE Itapebi consta que os extratores de rocha beneficiários seriam 21 (vinte e um), como
segue:

Abdias de Oliveira Maria da Penha Pereira dos Santos

Nélio Ribeiro de Oliveira Miraldo Gomes da Silva ^
Clemilda Maria de Jesus Nesmar Lopes dos Santos
Djalma Félix dos Anjos Paulo Sérgio Lima Barreira

Edson Paranhos dos Santos Reinaldo Oliveira

Ernandes Barbosa Sobral Roberto Carlos dos Santos

Helena Maria de Jesus Roseni Alves Santos

Jailton Barbosa da Silva Sebastião Costa

Jair Alves Costa Valderio Rodrigues Cardoso
João Galdino de Souza Manoel Messias Pereira do Nascimento

José Fernandes Pessoa

Por fim, no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Ministério Público
do Estado de Minas Gerais e UHE Itapebi, com anuência do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Grupo de Apoio e Defesa dos
Direitos Humanos (GADDH), foram contemplados 21 extratores de rocha, 5 extratores de
areia e 3 usuários de areia, com segue abaixo:
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Extratores de rocha

Abdias de Oliveira

Clemilda Maria de Jesus

Djalma Félix dos Anjos

Edson Paranhos dos Santos

Ernandes Barbosa Sobral

Helena Maria de Jesus

Jailton Barbosa da Silva

Jair Alves da Costa

João Galdino de Souza

José Fernandes Pessoa

Manoel Messias Pereira do Nascimento

Maria da Penha Pereira dos Santos

Miraldo Gomes da Silva

Nélio Ribeiro de Oliveira

Nesmar Lopes dos Santos

Paulo Sérgio Lima Barreira

Reinaldo Oliveira

Roberto Carlos dos Santos

Roseni Alves Santos

Sebastião Costa

Valderio Rodrigues Cardoso

Extratores de areia

Asteclinio Xavier Costa

Usuários de areia

Joaquim de Jesus
Souza

Manuel Luis do Nascimento José Carlos Ferreira

Messias Ferreira José Rodrigues
Damasceno Soares

Valdemar Felix dos Santos

Virgílio Gomes Trancoso

De acordo com as informações levantadas no processo de licenciamento, pode-se
observar que para composição dos extratores beneficiários do TAC, considerou-se os
nomes citados em pelo menos uma das listas apresentadas, ou seja, constantes no
cadastro socioeconômico, na ata de reunião do dia 22 de agosto de 2002 e/ou na listagem
do GADDH, de 25 de agosto de 2002. Com exceção de 4 (quatro) pessoas, que foram
mencionadas e não foram abrangidas pelo TAC, que são: Maria D[£juda (Francisco José da
Silva), Cícero Antônio de Oliveira, Aurino Gomes de Souza e José Xavier Costa.

É importante ressaltar que pelas informações obtidas no processo de
licenciamento, verifica-se que os nomes das pessoas contempladas com indenização foram
discutidos e atestados em reuniões pelos interessados. Como exemplo, constatou-se que
os nomes dos extratores beneficiários do TAC foram referendados nas reuniões ocorridas

nos dias 4 e 25 de novembro de 2002, que contou com a participação dos representantes
das categorias, GADDH, Itapebi e Ministério Público.
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Quanto aos 4 (quatro) nomes deixados de fora do TAC, não se conseguiu
identificar os motivos da não inclusão. Apenas na ata da reunião realizada no dia 4 de
novembro de 2002 (Volume VI, fl. 1388 a 1390) entre a UHE Itapebi e os extratores de
rocha, tem-se que "com relação a lista de extratores a empresa incluiu Manoel Messias
Pereira dos Santos e excluiu José Xavier Costa, ficando para analisar profundamente o
caso de Maria Drjrjuda Pereira dos Santos e do sr. Aurino Gomes Almeida". Pelo que
consta na ata a exclusão de sr. José Xavier Costa, ocorreu mediante deliberação da
categoria.

No relatório de vistoria realizada no período de 29 de agosto a 2 de setembro de
2011 (Volume XIII, fl 2422 a 2451) consta que:

De acordo com os atingidos, cinco extratores de pedra foram cadastrados e não'
receberam nada. Os motivos alegados para estes não receberem é que ou estavam
aposentados, um "foi encostado por acidente" e os que não participaram da reunião. O
grupo informou que o acordo desta categoria de extratores de pedra foi realizada em
Jacinto com o promotor e com a UHE Itapebi. Informaram ainda que dos vinte e um
extratores de areia que foram indenizados, com a intervenção do MPF, parte estava
incluída no cadastro socioeconômico e parte não estava. Quatro extratores de areia,
conforme presidente da associação foram cadastrados e não receberam indenização, são:
Aurindo Gomes de Sousa, Cicero Antônio de Oliveira, Roque Miranda Correia e Francisco
José da Silva.

Observou-se também que na lista constante do cadastro socioeconômico há um
manuscrito, no qual cita-se que o sr. Aurino Gomes de Souza "já tirou pedra, não tira mais
vive de serviços de biscate".

No que se refere a documentação apresentada no Of. 05/2016 RONCONI,.
pontua-se que:

- Nos documentos constantes no processo de licenciamento não se identificou
nenhuma menção aos nomes encaminhados pelo ofício em questão, com exceção
de Francisco José da Silva, Cicero Antônio de Oliveira e Aurino Gomes de Souza;

- Adocumentação apresentada não é suficiente para comprovar que de fato essas
pessoas exerciam atividade de extração no período de enchimento do reservatório
da UHE Itapebie que tiveram suas atividades impactadas pelo empreendimento.

Além disso, foram identificadas várias inconsistências nas informações
apresentadas, tais como:

- No cadastro de trabalhador autônomo de sr. Adalicio Francisco de Souza,
consta que o mesmo exerceu a atividade de fabricante de blocos de cimento, no

período de janeiro/1998 a abril/2002, contudo o comprovante de venda

IBAMA pag. 8/10 21/10/2016 - 10:02

*4



rTrf™•n

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV;

Coordenação de Energia Hidrelétrica

apresentado é de 1997, ou seja, período anterior ao exercício da atividade.
Ademais, o cadastro na prefeitura apenas foi feito após o encerramento do
exercício da atividade, ou seja, foi declarado o exercício da atividade até abril de
2002 e o cadastro foi feito apenas em 2003.

- No cadastro, Cicero Antônio de Oliveira declara que exerceu atividade de
extração no período de 1992 a 2002, porém o cadastro na prefeitura foi feito
somente em 2005, ou seja, após findado o exercício da atividade;

- Maria de Lourdes Ribeiro de Souza declara no cadastro que exerceu a atividade
no período de 1988 a 1998, ou seja, encerrou atividade antes do enchimento do
reservatório e também o cadastro foi feito apenas em 2001, após findado o
exercício da atividade.

- Aurino Gomes de Souza apresentou uma declaração, datada de 22 de novembro
de 1990, onde o sr. Luiz Carlos Paula Mota, relata que o sr. Aurino que exercia
atividade de extração de pedras, mas que teve sua atividade totalmente
prejudicada pela UHE Itapebi. No entanto, em 1990, a UHE Itapebi ainda não
havia sido implantada.

É importante lembrar que, conforme consta no processo mesmo com
posicionamento técnico do Ibama para manutenção da atividade mediante a
disponibilização de outras áreas para o desenvolvimento da atividade, os atingidos
optaram pela extinção da atividade, sendo este acordo feito mediante acompanhamento
da Itapebi, do Ministério Público de Minas Gerais e pelo Grupo de Acompanhamento e
Defesa dos Direitos Humanos de Salto da Divisa.

Como pode ser visto na Ata de reunião ocorrida no dia 22 de agosto de 2002
(Volume V, fl 1338 a 1353, processo licenciamento ambiental) os extratores de pedra
disseram que não aceitariam uma nova jazida, mesmo que fosse adequada para a
manutenção do trabalho. Os extratores afirmaram querer uma indenização em dinheiro.

Quanto a solicitação da disponibilização do cadastro socioeconômico, reitera-se
que as no link <

htlp^/lic£ndam^
informações referentes a população que tiveram as moradias atingidas, pescadores e
extratores.

III - Conclusões e Recomendações

Diante da documentação analisada e considerando que (i) os nomes das pessoas
beneficiadas com indenização foram discutidos e atestados em vários momentos pelos
interessados e (ii) a documentação constante no Of. 05/2016 não é suficiente para
comprovar que de fato as pessoas listadas na relação apresentada exerciam atividade de
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extração no período de enchimento do reservatório da UHE Itapebi e que tiveram suas
atividades impactadas pelo empreendimento, essa equipe técnica não tem elementos
suficientes para que possa responsabilizar a UHE Itapebi de ter causado impacto nas
atividades econômicas das pessoas listadas no Of. 05/2016 RONCONI.

Caso seja de interesse dos interessados a interposição de recurso quanto às
conclusões deste Parecer, entende-se que devam ser aportadas informações que provem a
execução de atividades de extração de pedra e areia que foram prejudicadas pela
formação do reservatório.

Ressalta-se, porém, que a apresentação de informação, estudo, laudo ou relatório
ambiental total ou parcialmente falso, enganoso ou omisso no licenciamento ou em ^
qualquer outro procedimento administrativo ambiental, sujeita a penalidades quem lhe
deu a causa (Lei ns 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; Decreto nQ 6.514 de julho de
2008).

Recomenda-se dar conhecimento do teor deste documento ao escritório Ronconi
Advogados, em resposta ao Of. 05/2016 RONCONI, bem como aempresa Itapebi Geração
de Energia.

Brasília, 21 de outubro de 2016

José í&lex Portes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Silvia Bezerra de Góes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Dl/1011^

Trederico Gueirpdá «t&naraí
CooroeiiaóorVfnergia Hidretétnca
COHID/CGENE7DIUC/IBAMA

IBAMA pag. 10/10 21/10/2016 • 10:02



MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOV

Coordenação de Energia Hidrelétrica

M M A

PAR. 02001.003695/2016-72 COHID/IBAMA

Assunto: Atendimento ao Of. 04/2016 RONCONI - Reconhecimento da categoria das
lavadeiras como atingidas pela construção e operação da UHE Itapebi.

Origem: Coordenação de Energia Hidrelétrica

REFERENCIA: OF 02519.000500/2016-11/

I - Introdução

Ementa: UHE Itapebi. Categoria lavadeiras.
Reconhecimento social.

Este parecer apresenta a análise do documento Of. 04/2016 RONCONI, de
05/08/2016 (protocolo nQ 02519.000500/2016-11), referente ao reconhecimento das
lavadeiras de Salto da Divisa-MG como impactadas pela construção e operação da Usina
Hidrelétrica de Itapebi.

II - Análise

No documento relata-se que "resta comprovado que a lavanderia construída pela
UHE Itapebi para atender as lavadeiras do Salto da Divisa foi inadequada, o que
inviabilizou o exercício da atividade desta" e que "A UHE Itapebi nada fez para reparar os
danos provocados às lavadeiras. Além disso, até a presente data, nenhuma medida
administrativa foi tomada para que a UHE Itapebi compensasse os danos sofridos pelas
respectivas lavadeiras". Diante disso, é necessário esclarecer que apesar de ainda não ter
se chegado a um entendimento final sobre a questão das lavadeiras, em vários momentos
no processo administrativo a questão referente a esse grupo foi posto em pauta.

Para ilustrar, podemos citar algumas situações, tais como:

- No Parecer nQ 153/99 IBAMA/DCA/DEREL/DIAP, de 14 de setembro de 1999 (Volume III,
fls 690 a 720);

- No relatório de vistoria realizada no período de 19 a 22 de julho de 2005 (Volume VIII,
flsl526al538);

- No Parecer Técnico n° 028/2006 - COEND/CGENE/DILIC/IBAMÀ, de 25 de julho de 2006
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(Volume X, fls 1783 a 1811);

- Em relatório de vistoria realizada no período de 25 a 28 de julho de 2006 (Volume X, fls
1813 a 1820);

- No relatório de vistoria realizada no período de 29 de agosto a 2 de setembro de 2011
(Volume XIII, fl 2422 a 2451);

- No Parecer n<> 02001.003054/2016-18 COHID/IBAMA, de 5 de agosto de 2016;

- Nas reuniões ocorridas no dia 13 de julho de 2016 e no dia 24 de agosto de 2016.

Detalhando os apontamentos mais recentes da questão, tem-se no relatório dç\
vistoria realizada no período de 29 de agosto a 2 de setembro de 2011 (Volume XIII, fl
2422 a 2451) que em visita as infraestruturas instaladas a equipe deste Instituto
considerou "Sobre as lavanderias, estas são inadequadas. O espaço é pequeno, com
tanques pequenos e de material frágil, tábuas de passar roupas pequenas e localizadas
entre os tanques e sem área de secagem de roupas" e que na reunião realizada com a
categoria durante a vistoria quando indagadas sobre a possibilidade de readequação da
atividade produtiva, o grupo disse que era composto de pessoas idosas que não têm mais
condições de lavar roupas e comparou a questão das lavadeiras com a dos pescadores. O
pleito deste grupo é por indenização pelo tempo sem trabalhar, desde a operação da usina,
e pelo encerramento da atividade.

Na reunião ocorrida no dia 13 de julho de 2016, diferentemente do que consta no
documento em análise quando diz "o único encaminhamento apresentado à categoria na
reunião foi o seguinte: "a empresa vai resgatar o histórico e apresentar retorno à
categoria das lavadeiras ao Ibama em 23/08/2016", data da próxima reunião no IBAMA." \
na referida reunião ficou definido como encaminhamento que: "a representante da**
categoria das lavadeiras ficaria de verificar junto às associadas qual medida, além da
indenização pecuniária, seria aceita pela categoria, assim como seria apresentada uma
proposta pela Itapebi.". Tais informações deveriam ser apresentadas na reunião do dia
24/08.

Na mencionada reunião, o Ibama ressaltou que quaisquer medidas de mitigação e
compensação a ser dada para a categoria no âmbito do processo administrativo, deve ser
considerado como público-alvo as lavadeiras que exerciam a atividade no momento da
construção do empreendimento e que de fato foram impactadas pelo empreendimento.

No Parecer nQ 02001.003054/2016-18 COHID/IBAMA, ressaltou-se:

Quanto a categorias das lavadeiras, somente houve o reconhecimento da
categoria como atingida pelo empreendimento após o início das obras e não há
elementos para não considerar a categoria como não atingida, na medida em que
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os locais de realização de suas atividades profissionais, os "lagedos", com água
corrente, junto á sede urbana de Salto da Divisa, sofreram profundas
modificações.

No referido relatório apontou-se ainda que, no âmbito do processo de
licenciamento, a construção de lavanderia comunitária não atingiu aos objetivos que era
o de mitigar a perda das áreas de lavagem de roupas outrora existentes junto à sede
urbana de Salto da Divisa. E mais uma vez ressaltou que "quaisquer tratamento a ser
dado por via administrativa, deve ser considerado como público-alvo das ações de
mitigação e/ou compensação pelos impactos aquelas lavadeiras que de fato foram
impactadas pela formação do reservatório".

Na reunião ocorrida no dia 24 de agosto de 2016, a UHE Itapebi informou que
ainda não tinha uma proposta em relação as lavadeiras, pois a UHE reconhece as 15
lavadeiras, com base na lista da fl. 100 do processo administrativo. Destacou se a
associação de lavadeiras concordar com este número, a empresa se compromete a
apresentar uma proposta para estas. Sendo que, a representante da associação das
lavadeiras contestou o número de 15 lavadeiras, informando que é o número previsto
antes da mudança do projeto da hidrelétrica, afirmando que o grupo é composto por 88
lavadeiras, e ressalta que elas não abrirão mão dos seus direitos. Na oportunidade, a
representante do grupo das lavadeiras trouxe como proposta a análise de um projeto de
fábrica de roupas. Como encaminhamento a UHE Itapebi se comprometeu em apresentar
uma proposta para o projeto de fábrica de roupas no prazo de 45 dias e o número de
lavadeiras que serão contempladas pelo projeto.

O documento em análise encaminha relação de 88 lavadeiras, apontando o
número do CPF, RG, data de nascimento, idade e grau de instrução/situação e solicita
posicionamento deste Instituto quanto a questão das lavadeiras. Contudo, ressalta-se que
as informações apresentadas não são suficientes para comprovar que de fato as pessoas
constante na relação exerciam atividade de lavagem de roupas e que tiveram suas
atividades impactadas pelo empreendimento.

Ademais, considerando que há uma divergência no número de lavadeiras ao
longo do processo de licenciamento, se faz necessário que se elucide essa questão, para
que se chegue ao número de lavadeiras que efetivamente foram impactadas pela
construção do empreendimento. Para ilustrar, abaixo se faz um breve histórico dos
diferentes quantitativos de lavadeiras apresentados nos documentos constantes no
processo de licenciamento:

- No documento enviado em 15 de outubro de 1997 à FEAM (Volume I, fl 100), consta uma
lista com 15 lavadeiras;

- No relatório de vistoria realizada no período de 19 a 22 de julho de 2005 (Volume VIII,
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flsl526 a 1538) relata-se o número de aproximadamente 70 lavadeiras,-

- No Oficio n° 03/2006, de 18 de setembro de 2006 (Volume X, fl 1867 a 1879), as
lavadeiras indicam um número de 87 (oitenta e sete) lavadeirasí3/4

- No relatório de vistoria realizada no período de 29 de agosto a 2 de setembro de 2011
(Volume XIII, fl 2422 a 2451), as lavadeiras mencionaram que foram cadastradas 17
lavadeiras como afetadas pelo empreendimento e para este grupo foi construída a
lavanderia, mas que são 83 as lavadeiras associadas. Aexplicação para o aumento no
número é que o reservatório afetou os bairros Cansanção e Ipê, que no arranjo inicial,
sem o alagamento da cachoeira do Tombo, não seriam afetadas.

- Na reunião ocorrida no dia 24 de agosto de 2016 e no Ofício 04/2016 RONCONI consta^
informação de 88 lavadeiras.

III - Conclusões

Pelo exposto, conclui-se que não resta esclarecido se todas as pessoas listadas na
relação apresentada no documento analisado são de fato lavadeiras e se essas exerciam a
atividade profissional quando da construção da UHE Itapebi.

Como exposto anteriormente "não há elementos para não considerar a categoria
como não atingida, na medida em que os locais de realização de suas atividades
profissionais, os "lagedos", com água corrente, junto à sede urbana de Salto da Divisa,
sofreram profundas modificações". No entanto, se faz necessário que seja dirimida a"*'
questão de quais lavadeiras foram de fato atingidas pela construção do empreendimento.

Quanto às possíveis formas de compensação, com base na proposta da
representante do grupo das lavadeiras para análise mais detalhada de um projeto de
fábrica de roupas, sugerida na reunião ocorrida no dia 24 de agosto de 2016, a UHE
Itapebi irá apresentar uma proposta para o projeto de fábrica de roupas no prazo de 45
dias. Prazo esse que ainda está em vigência.

IV - Recomendações

• Recomenda-se que a Associação das Lavadeiras apresente provas documentais para
comprovação do exercício da atividade de lavagem de roupas pelas pessoas indicadas no
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documento Of. 04/2016 RONCONI, tempo por quesito temporal a data do enchimento do
reservatório.

Embora não tenha sido apresentada proposta pela empresa, conforme prazo estipulado
em comum acordo entre Ibama, Itapebi e atingidos, entende-se que qualquer decisão a
ser tomada pelo Ibama deva garantir que as lavadeiras comprovadamente afetadas
quando do enchimento do reservatório sejam atendidas com medidas de compensação.

Brasília, 28 de setembro de 2016

José Alex Portes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

Silvia Bezerra de Góes

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

't^qJcl<mZ*~*q
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Frederico Qi
Coordenai

COHipftGENE/l
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Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 -1596

www.ibama.gov.br

OF 02001.012084/2016-15 COHID/IBAMA

Brasília, 27 de outubro de 2016.

Ao Senhor Bruno de Souza Ronconi

RUA DEMÉTRIO COUTO GUERRIERI, 159, CENTRO
EUNÁPOLIS - BAHIA
CEP.: 45820095

Assunto: Atendimento aos documentos Of. 04/2016 RONCONI; Of.05/2016

RONCONI e Of. 09/2016 RONCONI

REFERENCIA: OF 02519.000575/2016-93/, OF 02519.000529/2016-94/, OF
02519.000500/2016-11/

Senhor,

1. Encaminho o PAR. 02001.003695/2016-72 COHID/IBAMA, em atendimento ao documento
Of. 04/2016 RONCONI, relativo ao reconhecimento da categoria das lavadeiras como atingidas pela
construção e operação da UHE Itapebi; o PAR. 02001.003960/2016-12 COHID/IBAMA, em resposta ao
documento Of. 05/2016 RONCONI, que trata dos extratores de pedra, areia e bloco e a NOT. TEC.
02001.001941/2016-51 COHID/IBAMA, que atende Of. 09/2016 RONCONI, referente solicitação de
liberação das Ilhas para produção de hortaliças.

2. No que concerne ao Of. 06/2016 RONCONI (Protocolo 02001.015620/2016-34), que trata dos
pescadores excluídos do Termo de Ajustamento de Conduta, solicita-se que sejam encaminhadas a este
Instituto cópias autenticadas da documentação anexada ao referido documento.
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3. Ressalta-se, que a apresentação de informação, estudo, laudo ou relatório ambiental total ou
parcialmente falso, enganoso ou omisso no licenciamento ou em qualquer outro procedimento
administrativo ambiental, sujeita a penalidades quem lhejieu a causa (Lei nQ 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998; Decreto ne 6.514, de julho de 2008).

Atenciosamente,

FREDERICO QlmRQIGA DO AMARAL
Coordenador'da COHTD7TBAMA
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Brasília, 01 de novembro de 2016.

Ao Senhor

Francisco de Assis D. Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO, n^ 78, 3e andar
RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Proposta de projeto para fabrica de roupas para o grupo de lavadeiras de
Salto da Divisa-MG

Senhor Gerente

1. Em referência ao processo de licenciamento da UHE Itapebi (processo nQ
02001.000333/97-04), na reunião do dia 24 de agosto de 2016, ficou acordado que a UHE
Itapebi apresentaria, no prazo de 45 dias, proposta para o projeto de fábrica de roupas
para o grupo de lavadeiras de Salto da Divisa-MG. Tendo em vista que se esgotou o prazo
de envio do documento, solicito o envio da proposta no prazo de 5 dias.

2. Na oportunidade, encaminho Parecer nQ 02001.003695/2016-72 COHID/IBAMA,
que trata de questões referentes as lavadeiras de Salto da Divisa-MG e Nota técnica
02001.001941/2016-51 COHID/IBAMA, que se refere ao desenvolvimento de projeto
produtivo em Salto da Divisa, especialmente^roéu^ção de hortaliças.

Atenciosamente,

FREjDEKICO QjUEIROjBÁ\DO AMAR/
,oordenado>daTOHIMBAMA
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Of. 11/2016 RONCONI

Salto da Divisa/MG, 11 de outubro de 2016.

ASua Excelência o (a) Senhor (a)
Diretor de Licenciamento Ambiental
Rose Mirian Hofmann

Diretoria de Licenciamento Ambiental - Dilic
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do Ibama
CEP 70818-900 Brasília - DF
E-mail: dilic.sede@ibama.gov.br

E DOS RECURSOS NATURAIS

Assunto: Processo Administrativo do IBAMA n° 02001.0003331997-04,
Moradores Atingidos pelo Empreendimento UHE Itapebi.

Senhora Diretora,

O GRUPO DE MORADORES DE IMÓVEIS ATINGIDOS PELA UHE
ITAPEBI, neste ato representado por Sr. WALDINEI XAVIER RODRIGUES,
brasileiro, casado, pedreiro, CPF n° 181.634.658-67, RG n° 12917376-26
SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Áureo de Oliveira, n° 319, bairro Barro
Preto, município de Salto da Divisa/MG, CEP n° 39925-000, vem
respeitosamente à presença de V. Exa., por meio dos seus advogados abaixo
subscritos e bastante procuradores expor e requerer o que segue:

Inicialmente, vale lembrar que ás vésperas da referida reunião
ocorrida no IBAMA em 24.08.2016, mais precisamente no dia 19.08.2016, a
UHE Itapebi apresentou cronograma e metodologia produzidos
unilateralmente e com várias deficiências à equipe técnica indicada pelos
atingidos, falhas estas que podem ser visualizadas no Anexo I.

Com efeito, a equipe técnica indicada pelos atingidos não acatou
a metodologia e o cronograma sem data da UHE Itapebi. E, além disso, na
reunião ocorrida no IBAMA em 24.08.2016, o cronograma para avaliação dos
imóveis atingidos pela UHE Itapebi também não foi apresentado pela
empreendedora.

Ademais, na reunião ocorrida no IBAMA em 24.08.2016, a
autarquia federal não fixou prazo para a UHE Itapebi contratar a equipe
técnica indicada pelos atingidos com o fim de iniciar os trabalhos preliminares
à elaboração dos laudos individuais dos imóveis danificados.

MMA/iBAÍ/?A/BA/COAD EUNAPOL ÍS
OF 025i9.000712.'20Ifi-9G
ürige'!',. W-mw Xavier Rodrigues
ÚBXry. L7Í1C/2016

òruno

OAL-
OAÍ-MG124400

Advogados S. sV' //,,.
Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 Eunápolis/BA

Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044
E-mail: ronconiadvogadosba@gmaU.com
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Pfls._323!>íAdvogados

Rua Demétrio CoutoGuerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mait: ronconiadvogadosba@gmail.com

Todavia, na oportunidade da reunião ocorrida no IBAMA, a UHE
Itapebi chegou a afirmar que no prazo máximo de duas semanas as equipes
técnicas da empreendedora e dos atingidos já poderiam se encontrar em Salto
da Divisa/MG para alinhar a metodologia e cronograma.

No entanto, já se passaram cerca de 45 (quarenta e cinco) dias
da data da reunião e a contratação da equipe técnica dos atingidos sequer foi
efetivada, muito menos o alinhamento da metodologia e do cronograma.

Cumpre informar que desde a reunião ocorrida no dia 24.08.2016
a UHE Itapebi vem protelando a contratação da equipe técnica indicada pelos
atingidos e, por conseguinte, o início dos trabalhos.

No princípio, a UHE Itapebi efetivou o cadastro da equipe técnica
indicada pelos atingidos, G.A de Souza, como fornecedor total, exigindo
documentos além do necessário para contratação e que não seriam exigidos
caso a empresa fosse cadastrada como fornecedor parcial.

Diante disso, os patronos do Requerente solicitaram à UHE
Itapebi o cancelamento do cadastro da G.A de Souza como fornecedor total
para que pudesse ser realizado outro cadastro como fornecedor parcial ou,
ainda, a alteração de fornecedor total para parcial e, assim, viabilizar a
contratação. Todavia, passaram-se mais de 20 (vinte) dias e o cancelamento
ou a alteração não foi realizado.

Assim, os representantes do requerente insistiram em obter
respostas da UHE Itapebi e somente cerca de 30 (trinta) dias depois da
reunião ocorrida no IBAMA no dia 24.08.2016, a empreendedora informou que
não mudaria o cadastro da G.A de Souza e que somente contrataria esta
empresa caso apresentados os documentos necessários à contratação como
fornecedor total.

Com efeito, com o fim de dirimir a questão, o patrono do
Requerente indicou a RCG Construtora Terraplanagem LTDA para compor a
equipe técnica dos moradores atingidos, que também terá como diretor o Sr.
Gervásio Almeida.

Em relação à RCG Construtora Terraplanagem LTDA, a UHE
Itapebi exigiu o cadastro e o mesmo foi feito da forma requerida. Porém, dias
depois, a UHE Itapebi cancelou o cadastro da RCG Construtora Terraplanagem
LTDA e solicitou outro. O cadastro foi realizado novamente e, passados vários
dias, o mesmo ainda está sob análise.

Ocorre que vários imóveis em Salto da Divisa/MG estão
ameaçados de desabar e, por isso, muitas pessoas estão em situação de risco.

Bruno de.
OAB-B/j

OAB-MC

nconi

124400
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Advogados

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Por isso, a empreendedora deveria se empenhar para iniciar os trabalhos para
reparar os imóveis ou indenizar os proprietários.

Ressalta-se ainda que desde 2013 existem vários pareceres do
IBAMA no sentido de que todos os imóveis dentro do perímetro de 100 metros
das margens do Rio Jequitinhonha em Salto da Divisa/MG devem ser reparados
ou indenizados pela UHE Itapebi. E desde o ano passado varias reuniões são
realizadas com promessas da UHE Itapebi de resolver o problema, porém nada
de concreto é realizado.

Além disso, nos últimos dias choveu bastante em Salto da
Divisa/MG e, por conseguinte, aumentaram o número de pessoas morando em
imóveis ameaçados de desabar. E, a sensação popular é de descaso,
desamparo.

Ante o exposto, requer a V. Exa. a fixação de prazo para inicio
dos trabalhos para elaboração dc<Tãu3os dos imóveis atingidos, bem como a
notificação da UHE Itapebi para/que cumpr^ o prazo estabelecido sob pena de
sanção administrativa.

Respeitosamente,

BrunoVle ^ouzastíoncoi
OAB/MG 124400

OAB/BA 27117

Juliana Carvalho Lacerda

OAB/BA 20183

RUB
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pontos a'serem discutidos ou solicitações a serem feitas no ibama
acerca da elaboração individual dos laudos de imóveis de salto da
divisa/mg na faixa delimitada no estudo da unb

1. da sondagem spt

Inicialmente, yale anotar que na metodologia e cronograma apresentado pela UHE
Itapebi n^o foi contemplada a Sondagem SPT para fins de avaliação de elevação do
nível do «nçol freático. Ainda, anote-se que o estudo da UNB, que também possui a
referida ranalise, data de 2011, ou seja, é antigo. Consideramos a sondagem
necessária.»

i

2. DA METODOLOGIA E DO CONOGRAMA DA ITAPEBI

Ademais, ressalta-se que a metodologia e o cronograma até então foram elaborados
unilateralmente pela UHE - Itapebi e desconsidera a existência da equipe técnica dos
atingidos.

No entanto, no dia 19.08.2016, na sede da empreendedora, a equipe técnica
indicada pelos atingidos foi convocada para tomar conhecimento da metodologia e
cronograma e p$ra esclarecimentos.

Na data da reupião, a equipe técnica indicada pelos atingidos recebeu as páginas
1/14 do esboço tio cronograma e parte de alguns anexos.

Faltaram páginas da ficha que será preenchida no momento da análise individual de
cada imóvel (Anexo 1) e faltou o documento referido no tópico 1, que trata do
Objetivo.

Vale anotar ainda que a UHE Itapebi ampliou os estudos para não só avaliar a
condição dos imóveis, mas também para elaborar orçamentos e relatórios com o fim
de delimitar os moldes para reforma ou reconstrução, especificando, planta baixa,
valorei* os materiais empregados para as ações.

No, entanto, como cabe a cada morador a escolha acerca do direito à reforma,
reconstrução ou indenização, a partir do que for possível nas avaliações técnicas,
precisamos acompanhar não só a fase de avaliação individual dos imóveis, como
também a etapa de reforma ou reconstrução, incluindo nesta a parte de delimitação
de projeto, as técnicas que serão adotadas e materiais empregados, entre outros.

Na verdade a UHE Itapebi ampliou os estudos e a metodologia e os trabalhos não
ficaram clarosv De qualquer sorte, reafirmamos a necessidade de acompanhamento
completo.

Ainda, mantemos a posição de, em caso de divergência técnica, a equipe técnica dos
atingidos irá elaborar laudo próprio.

3. DO OBJETIVO
l

/

Disponibilizar o anexo denominado: Termo de Referência para Contratação de
Serviços de Avaliação Fundiária Para UHE Itapebi.
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4. DAS ATIVIDADES

O item ficou vago, uma vez que não especifica a quantidade exata de imóveis a
serem vistoriados. No entanto, no dia da reunião na UHE Itapebi, os representantes
desta informaram que serão avaliados 234 imóveis.

Ademais, a topografia elaborada unilateralmente não foi disponibilizada à equipe
técnica dos atingidos.

Assim, requerer a correção do item conforme informado e a imediata
disponibilização da topografia, com a delimitação do perímetro considerado e a
indicação dos imóveis a serem visitados.

5. DO AGENDAMENTO DAS VISITAS

Para realidade de Salto da Divisa, é inviável ou desnecessário o agendamento das
visitas.

6. PROPOSIÇÃO DE RECUPERAÇÃO DAS TRINCAS/RACHADURAS EXISTENTES

Conforme dito, queremos acompanhar todas as etapas, inclusive a
reforma/construção dos imóveis. Por isso, a metodologia de reparo para cada caso
deverá ser submetida à equipe técnica indicada pelos atingidos.

Sugerimos, que os trabalhos sejam divididos em duas etapas, porque a UHE Itapebi
contratou a equipe técnica indicada pelos atingidos apenas para acompanhamento e
ou elaboração individual dos laudos técnicos, caso necessários. Não sabíamos que os
estudos seriam ampliados para a parte de delimitação de métodos para reforma ou
construção.

7. DA ROTINA DE TRABALHO

Da alínea "a", nesse ponto mais uma vez é usado o agendamento desnecessário ou
inviável.

Da alínea "b", nesse ponto é informado que ao fim de cada dia os relatórios/fichas
serão encaminhados ao escritório da ECSA. No escritório da UHE Itapebi, fomos
informados de que as fichas também serão submetidas diariamente à equipe técnica
dos atingidos. Porém a informação não consta da metodologia e cronograma
apresentado. Requer correção.

Da alínea "d", esta não ficou clara em relação ao item 2.6.

Da alínea "e", informa que o parecer final quanto à reforma ou reconstrução da
benfeitoria será elaborado paralelamente e este submetido à UHE Itapebi. No
entanto, não trata de quando esses laudos serão submetidos à equipe técnica dos
atingidos para anuência ou elaboração de laudo próprio. Sugerimos que os laudos
sejam enviados à medida que forem elaborados e, no máximo, semanalmente.

Reafirmamos que, para o metodologia e cronograma da equipe da UHE Itapebi
(ECSA), a equipe de atingidos inexiste, forma de unilateralidade.

8. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Não existe cronoárama, uma vez que não foram delimitados prazos. Além disso, as
atividades foram estendidas para quatro meses, porque foram consideradas
atividades além do que inicialmente fora combinado.

p^i%
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Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n°.27117

Juliana Carvatho Lacerda
OAB/BA if 20183

* t
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I

Mais uma vez, sugerimos que a metodologia apresentada seja dividida em dua's
etapas, sem que isso prejudique a totalidade dos estudos.

A ordem das macroatividades apontadas no quadro do cronograma também não é
clara ou não está coerente com as atividades que serão desenvolvidas inicialmente.

9. Considerações Finais

Priorizar o acompanhamento das atividades pela equipe técnica dos atingidos,
principalmente, porque o IBAMA afirmou não ter condições de fiscalizar e porque, há
vários anos, a UHE Itapebi chegou a realizar alguns reparos em imóveis, porém as
rachaduras retornaram.

Anotar nos laudos as causas que levaram à condenação do imóvel ou à necessidade
de reparos.

Quanto ao tamanho dos imóveis que serão reconstruídos, adotar o tamanho igual ou
maior do que o condenado.

I

Eunápolis/BA, 22 de agosto de 2016.
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Re: Cadastro Empresarial - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&lte.

Re: Cadastro Empresarial

Viviane Bomfim

qui 13/10/2016 19:28

Caixa de Entrada

PataAndré Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>;

Cc.Bruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>; BRUNO RONCONI <brunoronconiadvogados@gmail.com>; José Alex
Portes <Jose.Portes@ibama.gov.br>; Frederico Queiroga do Amaral <frederico.amaral@ibama.gov.br>;

UíMf i

Boa tarde!

Sr. André Luiz Martinussi,

OSr. sabe que a situação não é essa. Inicialmente, vale lembrar que passamos mais de 20 dias solicitando à UHE Itapebi que
alterasse o cadastro daG.A de Souza para fornecedor parcial com o fim de viabilizar a contratação. Entretanto, a UHE Itapebi
protelou a situação e nãoencaminhou respostas. Somente cerca de 30 (trinta) dias depois da reunião ocorrida no IBAMA no dia
24.08.2016, a UHE Itapebi informou que não mudaria o cadastro da G.A de Souza e que somente contrataria esta empresa caso
apresentados os documentos necessários à contratação como fornecedor total.

Assim, indicamos outra empresa, a RCG Construtora Terraplanagem LTDA, que também terá como diretor o Sr. Gervásio, jáque a
alteração do cadastro da G.A de Souza não foi feita. Em relação à nova empresa, vocês exigiram o cadastro, o mesmo foi feito
da forma requerida e, dias depois, vocês cancelaram o cadastro e solicitaram outro. Agora o Sr. informa que o cadastro foi
liberado e que Gervásio recebeu orientações, o que não procede.

Ocadastro foi liberado e feito há vários dias, mas o e-mail que recebemos é no sentido deque até hoje a empresa está sob
analise. Estamos há vários dias aguardando essa contratação para alinharmos ametodologia e o cronograma e o que
percebemos é quea UHE Itapebi está protelando a situação, enquanto pessoas estãocorrendo risco de morrer debaixo de
escombros.

Ressaltamos ainda que nos últimos dias choveu bastante em Salto da Divisa/MG e, por conseguinte, aumentaram o números de
pessoas morando em imóveis ameaçados de desabar.

Em 11 de outubro de 201610:14, André Luiz Martinussi <amartinussi@neoeneraia.com> escreveu:

Viviane,

Somente para alinharmos, vocês indicaram outra empresa para realizar aatividade em 30/09/16, já que a GA
de Souza não possuía toda documentação necessário para o cadastro na Neoenergia.

Sobre o cadastro da nova empresa, informo que o mesmojá está liberado. OGervásio recebeu e-mails com
as orientações.

Havendo dúvidas, entre em contato.

Abraços,

13/10/2016 20:00
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Re: Cadastro Empresarial - Bruno Ronconi

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenereia.com

+55 73 3286-2803/9829-2605

https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&lte.

[(^fls.3938>

De: Viviane Bomfim rmailto:vivianeronconiadvoqados(â)qmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 10 de outubro de 2016 15:45
Para: André Luiz Martinussi; Bruno Ronconi; BRUNO RONCONI; José Alex Portes; Frederico Queiroga do
Amaral

Assunto: Cadastro Empresarial

Boa tarde!

Sr. André Luiz Martinussi,

Acerca do cadastro da equipe técnica para as atividades em Salto da Divisa/MG, ainda estamos aguardando o link parao
envio dos demais documentos.

Ressalto queo representante dos moradores atingidos pelo empreendimento UHE Itapebi ligou hoje para o nosso escritório
informando que hoje choveu muito em Salto da Divisa/MG, o que colocou pessoas com residências rachadas em situação de
risco.

Aguardamos um retorno o mais breve possível.

Atenciosamente,

Viviane dos Santos Bomfim

OAB/BA 40511

Rua Demétrio Couto Guerrieri, n° 159, Centro.

CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Tele: (73) 3261-6696 e (73) 8107-3270

n/inoniA^n-nn
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Re: Cadastro Empresarial - Bruno Ronconi

3 de 3

Atenciosamente,

Viviane dos Santos Bomfim

OAB/BA 40511

Rua Demétrio Couto Guerrieri, n° 159, Centro.

CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Tele: (73) 3261-6696 e (73) 8107-3270

https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=Readlvlessageltem&lte..
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13/10/2016 20:00
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14/10/2016 Gmail - Ene: Senha de acesso

Grnai Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogadO!

Ene: Senha de acesso
1 mensagem

Gervásio Almeida de souza <ga.de.souza@hotmail.com>
Para: VIVIANE ADVOGADA ESC BRUNO <vivianeronconiadvogados@gmail.com>

Segue email

Gervásio

De: Cadastro de Fornecedores <websupply@comprasneo.com.br>
Enviado: terça-feira, 11 de outubro de 2016 13:55
Para: ga.de.souza@hotmail.com
Assunto: Senha de acesso

Prezado Sr(a) RONALDE DA ROCHA SANTOS

Seu cadastro foi concluído e encontra-se com o seguinte status Em análise.

Segueabaixo os dados de acesso para atualizações cadastrais e envio de documentação atualizada:

Seu e-mail de contato: ga.de.souza@hotmail.com

Sua senha de acesso: 6655880

CNPJ: 04298598000106

Endereço: http://www.comprasneo.com.br/cadastro_fomecedores/cadastro.asp

Atenciosamente,

Grupo Neoenergia S.A.

Dúvidas ou problemas na ferramenta?
Suporte Websupply - E-mail: suportew@websupply.com.br - Telefone (11) 3549-2138

Data de Envio Msg: 11/10/2016 13:55

14 de outubro de 2016 15:12
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RES: Cadastro Empresarial - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.

RES: Cadastro Empresarial
'°fls.;

André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com> "sjL,^
ter 11/10/2016 13:14

ParaViviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>;

CcBruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>; BRUNO RONCONI <brunoronconiadvogados@gmail.com>; José Alex
Portes <Jose.Portes@ibama.gov.br>; Frederico Queiroga do Amaral <frederico.amaral@ibama.gov.br>;

Viviane,

Somente para alinharmos, vocês indicaram outra empresa para realizar a atividade em 30/09/16, já que a GA
de Souza não possuía toda documentação necessário para o cadastro na Neoenergia.
Sobre o cadastro da nova empresa, informo que o mesmo já está liberado. OGervásio recebeu e-mailscom as
orientações.

Havendo dúvidas, entre em contato.

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenereia.com

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: Viviane Bomfim [mailto:vivianeronconiadvogados@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 10 de outubro de 2016 15:45

Para: André Luiz Martinussi; Bruno Ronconi; BRUNO RONCONI; José Alex Portes; Frederico Queiroga do Amaral
Assunto: Cadastro Empresarial

Boa tarde!

Sr. André Luiz Martinussi,

Acerca do cadastro da equipe técnica paraas atividades em Salto da Divisa/MG, aindaestamos
aguardando o link para o envio dos demais documentos.

Ressalto que orepresentante dos moradores atingidos pelo empreendimento UHE Itapebi ligou hoje
para o nosso escritório informando que hoje choveu muito em Salto daDivisa/MG, o que colocou
pessoas com residências rachadas em situação de risco.

Aguardamos um retorno o mais breve possível.

n/ir>/->niA->nni
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RES: Cadastro Empresarial - Bruno Ronconi

2 de 2

Atenciosamente,

Viviane dos Santos Bomfim

OAB/BA 40511

Rua Demétrio Couto Guerrieri, n° 159, Centro.
CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Tele: (73) 3261-6696 e (73) 8107-3270

https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.

FLS._324£>|

13/10/2016 20:01
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA - Bruno Ronconi https:/'outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite...

Re: CONTRATAÇÃO DA GA
SPs>

^ücà

IO FLS. 39i3>>

"RÜ97"/Bruno Ronconi

ter 04/10/2016 17:32

ParaGervásio Almeida de souza <ga.de.souza@hotmail.com>; amartinussi@neoenergia.com
<amartinussi@neoenergia.com>;

Boa tarde André!

Alguma novidade em relação à Contratação da Empresa?

Att,

w Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 124400

RONCONI ADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP: 45820-095, Eunápolis - Ba.
Fone: (73)3261-6696

Celular: (73)98843 2122

De: Gervásio Almeida de souza <ga.de.souza@hotmail.com>

Enviado: sexta-feira, 30 de setembro de 2016 09:50

Para: André Luiz Martinussi; Bruno Ronconi; JULIANA CARVALHO LACERDA; Viviane Bomfim
Assunto: Re: CONTRATAÇÃO DA GA

André, bom dia!

favor enviar liberação no portal para cadastramento da nova empresa RCG e postagem da
documentação.

Pode mandar para o meu email vou ficar responsável por tudo.
No aguardo,

Gervásio

De:André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>
Enviado: terça-feira, 27 de setembro de 2016 16:25

Para: Bruno Ronconi; Gervásio Almeidade souza; JULIANA CARVALHO LACERDA; Viviane Bomfim
Assunto: RES: CONTRATAÇÃO DA GA

ii/in/inic ~i(\r\z.
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.

Ok, Bruno.

Aguardo o contato.

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenereia.com

Neoenergia
www.neoenerqia.com

Ajude-nos a manter o nosso compromisso com a integridade, conhecendo nosso Código de
Ética e nosso Canal de Denúncias.

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: Bruno Ronconi [mailto:brunoronconi@hotmail.com]

Enviada em: terça-feira, 27 de setembro de 2016 11:52

Para: André Luiz Martinussi; Gervásio Almeida de souza; JULIANA CARVALHO LACERDA; Viviane Bomfim
Assunto: Re: CONTRATAÇÃO DA GA

Bom dia!

André a empresa indicada pelos moradores é a RCG CONSTRUTORA TERRA PLANAGEM
LTDA, porém continua a mesma equipe técnica, sob a supervisão de Gervazio.

Gervazio vai te encaminhar a documentação hoje ainda.

Att.,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 124400

RONCONIADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP: 45820-095, Eunápolis - Ba.
Fone: (73)3261-6696

Celular: (73)98843 2122

n/innoi/: ->A.Af
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite...

De: André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>
Enviado: terça-feira, 27 de setembro de 2016 12:41

Para: Bruno Ronconi

Ce:Gervásio Almeida de souza; Viviane Bomfim; JULIANA CARVALHO LACERDA

Assunto: RES: CONTRATAÇÃO DA GA

Bruno,

Conforme falamos, porquestões de normas internas da empresa, não é possível alteraro cadastro de um
prestador/fornecedor (no caso a GA de Souza) para parcial, quando jáexiste um registro prévio completo desta
mesma empresa.

Diante desta impossibilidade, será preciso que a GA de Souza regularize sua situação cadastral ouque vocês
indiquem uma outra empresa, desde que observadas as propostas técnica e financeira previamente aprovadas.

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenerEia.com

Neoenergia

www.neoenerqia.com

Ajude-nos a manter o nosso compromisso com a integridade, conhecendo nosso Código de
Ética e nosso Canal de Denúncias.

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: Bruno Ronconi [mailto:brunoronconi@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 26 de setembro de 2016 10:14

Para: André Luiz Martinussi; Gervásio Almeida de souza; Viviane Bomfim; JULIANA CARVALHO LACERDA; Bruno
Ronconi

Assunto: CONTRATAÇÃO DA GA

Bom dia André!

Estou reunido com o representante da GA DE SOUZA, Gervazio, tentei contato via
telefone (26.09.2016), porém não conseguir falar, por isso estou mandando o e-mail.

Ficamos de conversar na sexta-feira (23.09.2016) para definir se a GA poderia ou não ser
contratada para o serviço, tendo em vista que a empresa já participou das reuniões, estando
inteirada de como o serviço será realizado; se a Itapebi conseguiria alterar o cadastro para
fornecedor parcial, menos de R$ 200.000,00 (...) para contratação, sem a exigência daquela

13/10/2016 20:05
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.

quantidade de documentos, já podemos concluir. /$•

(°FLS.39&?-
Favor me informar se conseguiu alterar a forma de contratação? _3£j£ /

Oideal é vocês alterarem o cadastro da GA e concluir a contratação da empresa, pois o
representante da mesma já participou das reuniões, inclusive junto ao IBAMA, esta inteirado
da metodologia do serviço e alinhado com a outra empresa contratada por vocês.

Precisamos solucionar isso com urgência, só depende de vocês alterarem o cadastro.

Att.,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 124400

RONCONIADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP: 45820-095, Eunápolis - Ba.
Fone: (73) 3261-6696

Celular: (73) 98843 2122
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadlvlessageItem&Ite.

Re: CONTRATAÇÃO DA GA

Gervásio Almeida de souza

sex 30/09/2016 14:56

ParaAndre Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>; Bruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>; JULIANA
CARVALHO LACERDA <lacerdaju@hotmail.com>; Viviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>;

Prioridade: Alta

1 anexos (527 KB)

CNPJ- RCG.pdf;

André, bom dia!

Segue o solicitado.

RCG CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCADORA LTDA - EPP

CNPJ: 04.298.598/0001-06

Contato: Gervásio Almeida

Telefone: (73) 99981-1640

De: André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>

Enviado: sexta-feira, 30 de setembro de 2016 10:40

Para: Gervásio Almeida de souza; Bruno Ronconi; JULIANA CARVALHO LACERDA; Viviane Bomfim

Assunto: RES: CONTRATAÇÃO DA GA

Gervásio, bom dia.

Primeiramente preciso que envie o CNPJ, telefone, contato e e-mail da nova empresa.

Att,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenergia.com

Neoenergia

www.neoenerqia.com
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA -Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageltem&lte..

Aiude-nos a manter o nosso compromisso com a integridade, conhecendo nosso Código de /jr
Ética enosso Canal de Denúncias. /j* 2<k&á%

•.::•:/

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: Gervásio Almeida de souza [mailto:ga.de.souza@hotmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 30 de setembro de 2016 06:51

Para: André Luiz Martinussi; Bruno Ronconi; JULIANA CARVALHO LACERDA; Viviane Bomfim
Assunto: Re: CONTRATAÇÃO DA GA
Prioridade: Alta

André, bom dia!

favor enviar liberação no portal para cadastramento da nova empresa RCG e postagem da
documentação.

Pode mandar parao meu email vou ficar responsável por tudo.
No aguardo,

Gervásio

De: André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>
Enviado: terça-feira, 27 de setembro de 2016 16:25

Para: Bruno Ronconi; Gervásio Almeida de souza; JULIANA CARVALHO LACERDA; Viviane Bomfim
Assunto: RES: CONTRATAÇÃO DA GA

Ok, Bruno.

Aguardo o contato.

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenereia.com

Neoenergia

www.neoeneroia.com

Ajude-nos a manter o nosso compromisso com a integridade, conhecendo nosso Código de
Ética e nosso Canal de Denúncias.

2dfi4 IVI0/2016 20:07
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: Bruno Ronconi [mailto:brunoronconi@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 27 de setembro de 2016 11:52

Para: André Luiz Martinussi; Gervásio Almeida de souza; JULIANA CARVALHO LACERDA; Viviane Bomfim
Assunto: Re: CONTRATAÇÃO DA GA

Bom dia!

André a empresa indicada pelos moradores é a RCG CONSTRUTORA TERRA PLANAGEM
LTDA, porém continua a mesma equipe técnica, sob a supervisão de Gervazio.

Gervazio vai te encaminhar a documentação hoje ainda.

Att.,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 124400

RONCONIADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP: 45820-095, Eunápolis - Ba.
Fone: (73)3261-6696

Celular: (73)98843 2122

De: André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>
Enviado: terça-feira, 27 de setembro de 2016 12:41

Para: Bruno Ronconi

Ce: Gervásio Almeidade souza; Viviane Bomfim; JULIANA CARVALHO LACERDA
Assunto: RES: CONTRATAÇÃO DA GA

Bruno,

Conforme falamos, por questões de normas internas da empresa, não é possível alterar o cadastro de um
prestador/fornecedor (no caso a GA de Souza) para parcial, quando já existe um registro prévio completo desta
mesma empresa.

Diante desta impossibilidade, será preciso que a GA de Souza regularize sua situação cadastral ou que vocês
indiquem uma outra empresa, desde que observadas as propostas técnica e financeira previamente aprovadas.

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA -Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite..

www.neoenergia.com

Neoenergia r

www.neoenerqia.com \

Ajude-nos a manter o nosso compromisso com a integridade, conhecendo nosso Código de
Ética e nosso Canal de Denúncias.

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: Bruno Ronconi [mailto:brunoronconi@hotmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 26 de setembro de 2016 10:14

Para: André Luiz Martinussi; Gervásio Almeida de souza; Viviane Bomfim; JULIANA CARVALHO LACERDA; Bruno
Ronconi

Assunto: CONTRATAÇÃO DA GA

Bom dia André!

Estou reunido com o representante da GA DE SOUZA, Gervazio, tentei contato via
telefone (26.09.2016), porém não conseguir falar, por isso estou mandando o e-mail.

Ficamos de conversar na sexta-feira (23.09.2016) para definir se a GA poderia ou não ser
contratada para o serviço, tendo em vista que a empresa já participou das reuniões, estando
inteirada de como o serviço será realizado; sea Itapebi conseguiria alterar o cadastro para
fornecedor parcial, menos de R$ 200.000,00 (...) para contratação, sem a exigência daquela
quantidade de documentos, já podemos concluir.

Favor me informar se conseguiu alterar a forma de contratação?

Oideal é vocês alterarem o cadastro da GA e concluir a contratação da empresa, pois o
representante da mesma já participou das reuniões, inclusive junto ao IBAMA, esta inteirado
da metodologia do serviço e alinhado com a outra empresa contratada por vocês.

Precisamos solucionar isso com urgência, só depende de vocês alterarem o cadastro.

Att,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 124400

RONCONI ADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP: 45820-095, Eunápolis - Ba.
Fone: (73)3261-6696

Celular: (73)98843 2122
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite..

2 de 4

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenereia.com

#*%

i6.* y

Neoenergia
www.neoenerqia.com

Aiude-nos a manter o nosso compromisso com a integridade, conhecendo nosso Código de
Ética e nosso Canal de Denúncias.

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: Bruno Ronconi [mailto:brunoronconi@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 27 de setembro de 2016 11:52

Para: André Luiz Martinussi; Gervásio Almeida de souza; JULIANA CARVALHO LACERDA; Viviane Bomfim
Assunto: Re: CONTRATAÇÃO DA GA

Bom dia!

André a empresa indicada pelos moradores é a RCG CONSTRUTORA TERRA PLANAGEM
LTDA, porém continua a mesma equipe técnica, sob a supervisão de Gervazio.

Gervazio vai te encaminhar a documentação hoje ainda.

Att,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 124400

RONCONI ADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP: 45820-095, Eunápolis - Ba.
Fone: (73)3261-6696

Celular: (73)98843 2122

De: André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>
Enviado: terça-feira, 27 de setembro de 2016 12:41

Para: Bruno Ronconi

Ce: GervásioAlmeida de souza; Viviane Bomfim; JULIANA CARVALHO LACERDA
Assunto: RES: CONTRATAÇÃO DA GA

Bruno,

13/10/2016 20:14
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewrnodel=ReadMessageItem&Ite..

Conforme falamos, por questões de normas internas da empresa, não é possível alterar o cadastro de um

prestador/fornecedor (no caso a GA de Souza) para parcial, quando já existe um registro prévio completo desta
mesma empresa.

Diante desta impossibilidade, será preciso que a GA de Souza regularize sua situação cadastral ou que vocês

indiquem uma outra empresa, desde que observadas as propostas técnica e financeira previamente aprovadas.

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenerRia.com

Neoenergia

www.neoenergia.com

Ajude-nos a manter o nosso compromisso com a integridade, conhecendo nosso Código de
Ética e nosso Canal de Denúncias.

+55 73 3286-2803/9829-2605

^P^%
IO
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De: Bruno Ronconi [mailto:brunoronconi@hotmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 26 de setembro de 2016 10:14

Para: André Luiz Martinussi; Gervásio Almeida de souza; Viviane Bomfim; JULIANA CARVALHO LACERDA; Bruno
Ronconi

Assunto: CONTRATAÇÃO DA GA

Bom dia André!

Estou reunido com o representante da GA DE SOUZA, Gervazio, tentei contato via
telefone (26.09.2016), porém não conseguir falar, por isso estou mandando o e-mail.

Ficamos de conversar na sexta-feira (23.09.2016) para definir se a GA poderia ou não ser
contratada para o serviço, tendo em vista que a empresa já participou das reuniões, estando
inteirada de como o serviço será realizado; se a Itapebi conseguiria alterar o cadastro para
fornecedor parcial, menos de R$ 200.000,00 (...) para contratação, sem a exigência daquela
quantidade de documentos, já podemos concluir.

Favor me informar se conseguiu alterar a forma de contratação?

O ideal é vocês alterarem o cadastro da GA e concluir a contratação da empresa, pois o
representante da mesma já participou das reuniões, inclusive junto ao IBAMA, esta inteirado
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Re: CONTRATAÇÃO DA GA- Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite...

da metodologia do serviço e alinhado com a outra empresa contratada por vocês.

Precisamos solucionar isso com urgência, só depende de vocês alterarem o cadastro.

Att.,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 124400

RONCONIADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP: 45820-095, Eunápolis - Ba.
Fone: (73)3261-6696

Celular: (73)98843 2122
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Re: Continua: GA Souza - Cadastro Desatualizado - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.

Re: Continua: GA Souza - Cadastro Desatualizado

Gervásio Almeida de souza

ter 06/09/2016 13:23

ParaAndre Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>;

CcMILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE <millena.andrade@neoenergia.com>; Cadastro
<cadastro@neoenergia.com>; CECÍLIA SENA <cecilia.sena@neoenergia.com>;

/@ÜCT//I

André,

Enviei hoje certidão ISS

Certidão falência e concordata

Alvará

O restante estou providenciando... vcs podem continuar com a contratação que providenciarei o
restante da documentação

grato,

Gervásio

De: André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>

Enviado: terça-feira, 6 de setembro de 2016 10:15

Para: Gervásio Almeida de souza

Ce: MILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE; Cadastro; CECÍLIA SENA

Assunto: RES: Continua: GA Souza - Cadastro Desatualizado

Gervásio,

Qual a previsão para regularização do cadastro?

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenergia.com

Neoenergia

www.neoenerqia.com



&S**

\
O

o
o



Re: Continua: GA Souza - Cadastro Desatualizado - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadlvIessageItem&Ite.

Ajude-nos a manter o nosso compromisso com a integridade, conhecendo nosso Código de

Ética e nosso Canal de Denúncias.

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: CECÍLIA SENA BARBOSA [mailto:cecilia.sena@neoenergia.com]

Enviada em: terça-feira, 6 de setembro de 2016 09:31

Para: Gervásio Almeida de souza; André Luiz Martinussi

Ce: MILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE; Cadastro

Assunto: Continua: GA Souza - Cadastro Desatualizado

Caros,

Continuamos no aguardo atualização do cadastro.

Chamamos atenção que a falta de regularização pode impedir que a empresa continue participando de

cotações das empresas do Grupo.

Atenciosamente,

Cecília Sena Barbosa

Sup. Corp. Proc. Transacionais

71 3370-5559

cecilia.sena@neoenerqia.com

De: Gervásio Almeida de souza [mailto:ga.de.souza@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 30 de agosto de 2016 17:18

Para: CECIUA SENA BARBOSA; André Luiz Martinussi

Ce: MILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE; cadastro@neoenergia.com

Assunto: Re: GA Souza - ANÁLISE CADASTRAL

Prioridade: Alta

Cecília, boa tarde!

Estou ciente dos documentos que estão faltando!

Portanto não consigo tirá-los no prazo, gostaria que o processo de contratação prosseguisse enquanto
providencio os documentos faltantes.

Grato,

Gervásio

De: CECÍLIA SENA BARBOSA <cecilia.sena(5)neoenergia.com>

Enviado: terça-feira, 30 de agosto de 2016 17:09

Para: André Luiz Martinussi

15/innni< in.n
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Re: Continua: GA Souza - Cadastro Desatualizado - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.
»

Cc: ga.de.souza(Sihotmail.com: MILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE; cadastrotStneoenergia.corn/^õ^^^y-
Assunto: RES: GA Souza - ANÁLISE CADASTRAL

Prezado Gervásio V__^Üê!k—
Conforme conversado o cadastro da empresa GA DE SOUZA CONSTRUTORA continua reprovado^. R
Segue lista de documentos faltantes:

Chamamos atenção que a falta de regularização pode impedir que a empresa continue participando de

cotações das empresas do Grupo.

Balanço Patrimonial relativo ao penúltimo e último exercício fiscal

Certidão de Regularidade de Débito junto ao Fundo de Garantia (FGTS) - Emitido em até 30 dias

Certidão N. D. Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Emitido em até 180 dias)

Certidão Negativa de Débito quanto a Tributos Municipais (ISS)

Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Emitido em até 30 dias)

Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou Registro em Cartório (Emitido em até 30 dias)

DRE - Demonstração do Resultado de Exercício (relativo ao penúltimo e último exercício)

Questionário de Compliance: deve ser preenchido no portal Comprasneo (conforme passo a passo

abaixo), impresso, assinada e datada pelo representante legal da empresa.

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pela entidade profissional competente,

conforme atividade.

Peçoque anexe os documentos solicitados para que o cadastro possa ser aprovado.

0 Questionáriode Compliance é um documento que visa garantir que as empresas contratadas
estejam em conformidade com os padrões éticos disseminados pelas empresas do Grupo. Segue o
passo a passo para acessar o documento e posteriormente inseri-lo no portal comprasneo:

1) Acessar o portal www.comprasneo.com.br

CompraNeo - Websupply - NeoEnergia
www.comprasneo.com.br

0 Websupply é um conjunto de soluções Business to Business (B2B) que cria ou integra
processos e operações entre empresas de qualquer porte e atividade.

2) Clicar na ABA FORNECEDORES

3)Clicar em Cadastre-se

4)Clicar em Manutenção de Cadastro
5) Digitar o Login (CNPJ da empresa)
6)Sea empresa não tiver senha ainda, clicar em "Esqueci minha Senha" para que uma senha
automática senha gerada e enviada para o email cadastrado.
7)Clicar em na seção Questionário de Compliance
8) Para começar a preenchê-lo, rolar até o final da página e clicar em "Alterar"
9) Preencher todos os dados solicitados e ao finalizar clicar em "Confirmar Alteração"
10) Por fim, clicar em "Download" e baixar o documento.

11)0 documento deve ser assinado pelo representante legal da empresa, conforme contrato

n/inonu in. n
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Re: Continua: GA Souza -Cadastro Desatualizado -Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite..

social e inserido no portal comprasneo na seção "Enviar Documentos", no tipo "Questionário de
Compliance". /<P %
Qualquer dúvida, estou a disposição. /o J*k

[SasJL^j

Atenciosamente,

Cecília Sena Barbosa
Sup. Corp. Proc. Transacionais

71 3370-5559

cecilia.sena@neoeneraia.com

De: CECÍLIA SENA BARBOSA

Enviada em: terça-feira, 30 de agosto de 2016 16:22
Para: 'André Luiz Martinussi'

Ce: 'ga.de.souza@hotmail.com'; MILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE
(millena.andrade@neoenergia.com); cadastro@neoeneroia.com
Assunto: RES: GA Souza - ANÁLISE CADASTRAL

Por gentileza, vide o e-mail enviado ontem.

Atenciosamente,

Cecilia Sena Barbosa
Sup. Corp. Proc. Transacionais

71 3370-5559

cecilia.sena(a>neoeneraia.com

De: CECÍLIA SENA BARBOSA

Enviada em: segunda-feira, 29 de agostode 2016 14:04
Para: 'ga.de.souza@hotmail.com'

Ce: 'cadastro'; MILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE; JOSÉ MARQUES JÚNIOR
Assunto: RES: GA Souza - ANÁLISE CADASTRAL

Prezado (a),

Ocadastro da empresa GADE SOUZA CONSTRUTORA - ME, CNPJ 07.720.219/0001-04 foi reprovado.
Identificamos que já havia um cadastro no portal Comprasneo no modelo completo. Por esta razão, é
obrigatório que seja anexado osseguintes documentos no portal:

Balanço Patrimonial relativo ao penúltimo e último exercício fiscal

Certidão de Regularidade de Débito junto ao Fundo de Garantia (FGTS) - Emitido em até 30 dias
Certidão N. D. Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Emitido em até 180 dias)
Certidão Negativa de Débito quanto a Tributos Municipais (ISS)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Emitido em até 30dias)

Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou Registro em Cartório (Emitido em até 30 dias)
DRE - Demonstração do Resultado de Exercício (relativo ao penúltimo e último exercício)
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Re: Continua: GA Souza - Cadastro Desatualizado - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&lte.

Questionário de Compliance: deve ser preenchido no portal Comprasneo (conforme passo a

abaixo), impresso, assinada e datada pelo representante legal da empresa.
Peço que anexe os documentos solicitados para que o cadastro possa ser aprovado.
O Questionário de Compliance é um documento que visa garantir que as empresas contratadas
estejam em conformidade com os padrões éticos disseminados pelas empresas do Grupo. Segue o
passo a passo para acessar o documento e posteriormente inseri-lo no portal comprasneo:

1) Acessar o portal www.comprasneo.com.br

2) Clicar na ABA FORNECEDORES

3)Clicar em Cadastre-se

4)Clicar em Manutenção de Cadastro
5) Digitar o Login (CNPJ da empresa)

6)Se a empresa não tiver senha ainda, clicar em "Esqueci minha Senha" para que uma senha
automática senha gerada e enviada para o email cadastrado.
7)Clicar em na seção Questionário de Compliance
8) Para começar a preenchê-lo, rolar até o final da página e clicar em "Alterar"
9) Preencher todos os dados solicitados e ao finalizar clicar em "Confirmar Alteração"
10) Por fim, clicar em "Download" e baixar o documento.

11)0 documento deve ser assinado pelo representante legal da empresa, conforme contrato
social e inserido no portal comprasneo na seção "Enviar Documentos", no tipo "Questionário de
Compliance".

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Atenciosamente,

Cecilia Sena Barbosa

Sup. Corp. Proc. Transacionais

71 3370-5559

cecilia.sena@neoenergia.com

Atenciosamente,

Cecilia Sena Barbosa
Sup. Corp. Proc. Transacionais

71 3370-5559

cecilia.sena@neoeneroia.com

De: André Luiz Martinussi [mailto:amartinussi@neoenergia.com]
Enviada em: terça-feira, 30 de agosto de 2016 16:19

Para: CECÍLIA SENA BARBOSA

Assunto: RES: GA Souza - ANÁLISE CADASTRAL

Cecilia, boa tarde.

Quais documentos estão faltando no cadastro da GA de Souza?
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Re: Continua: GA Souza - Cadastro Desatualizado - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageltem&Ite.

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenereia.com

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: Gervásio Almeida de souza [mailto:ga.de.souza@hotmail.com]
Enviada em: terça-feira, 30 de agosto de 2016 16:02

Para: CECÍLIA SENA

Ce: André Luiz Martinussi

Assunto: Re: GA Souza - ANÁLISE CADASTRAL

Senhora,

Anexamos outras certidões! espero que dê andamento ao processo de contratação as outras
documentações que estão faltando demanda um tempo maior para providenciarmos...

Atenciosamente,

Gervásio

G. A. DE SOUZA CONSTRUTORA

(73) 99981-1640

De: CECÍLIA SENA BARBOSA <cecilia.sena(5)neoenergia.com>

Enviado: segunda-feira, 29 de agosto de 2016 14:03

Para: 'ga.de.souza@hotmail.com'

Ce: 'cadastro'; MILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE; JOSÉ MARQUES JÚNIOR
Assunto: RES: GASouza - ANÁLISE CADASTRAL

Prezado (a),

Ocadastro da empresa GA DE SOUZA CONSTRUTORA - ME, CNPJ 07.720.219/0001-04 foi reprovado.
Identificamos que já havia um cadastro no portal Comprasneo no modelo completo. Por esta razão, é
obrigatório que seja anexado os seguintes documentos no portal:

Balanço Patrimonial relativo ao penúltimo e último exercício fiscal

Certidão de Regularidade de Débito junto ao Fundo de Garantia (FGTS) - Emitido em até 30 dias

Certidão N. D. Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Emitido em até 180 dias)

Certidão Negativa de Débito quanto a Tributos Municipais (ISS)

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Emitido em até 30 dias)

Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado ou Registro em Cartório (Emitido em até 30 dias)

DRE - Demonstração do Resultado de Exercício (relativo ao penúltimo e último exercício)
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Re: Continua: GA Souza -Cadastro Desatualizado -Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel-ReadMessageItem&Ite...

^\
Questionário de Compliance: deve ser preenchido no portal Comprasneo (conforme passo 4|toâ»Jié£-'
abaixo), impresso, assinada edatada pelo representante legal da empresa. \ S^f
Peço que anexe os documentos solicitados para que ocadastro possa ser aprovado. \J*L
OQuestionário de Compliance é um documento que visa garantir que as empresas contratadas
estejam em conformidade com os padrões éticos disseminados pelas empresas do Grupo. Segue o
passo a passo para acessar o documento e posteriormente inseri-lo no portal comprasneo:

1) Acessar o portal www.comprasneo.com.br

CompraNeo - Websupplv - NeoEnergia
www.comprasneo.com.br

OWebsupply é um conjunto de soluções Business to Business (B2B) que cria ou integra
processos e operações entre empresas de qualquer porte e atividade.

2) Clicar na ABA FORNECEDORES

3)Clicar em Cadastre-se

4)Clicar em Manutenção de Cadastro
5) Digitar o Login (CNPJ da empresa)
6) Se aempresa não tiver senha ainda, clicar em "Esqueci minha Senha" para que uma senha
automática senha gerada e enviada para o email cadastrado.
7)Clicar em na seção Questionário de Compliance
8) Para começar a preenchê-lo, rolar até o final da página e clicar em "Alterar"
9) Preencher todos os dados solicitados eao finalizar clicar em "Confirmar Alteração"
10) Por fim, clicar em "Download" e baixar o documento.
11)0 documento deve ser assinado pelo representante legal da empresa, conforme contrato
social e inserido no portal comprasneo na seção "Enviar Documentos", no tipo "Questionário de
Compliance".

Qualquerdúvida, estou a disposição.

Atenciosamente,

Cecilia Sena Barbosa

Sup. Corp. Proc. Transacionais

71 3370-5559

cecilia.sena@neoenerqia.com

Atenciosamente,

Cecilia Sena Barbosa
Sup. Corp. Proc. Transacionais

71 3370-5559

cecilia.sena@neoenerqia.com

De: CECÍLIA SENA BARBOSA

Enviada em: quarta-feira, 24 de agosto de 2016 10:06
Para: qa.de.souza@hotmail.com
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Re: Continua: GA Souza - Cadastro Desatualizado - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageltem&lte

,rCe: cadastro; MILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE; JOSÉ MARQUES JÚNIOR

Assunto: GA Souza -ANÁLISE CADASTRAL l°FLS'̂ d"
Prezados

Ocadastro da empresa GA DE SOUZA CONSTRUTORA - ME, CNPJ 07.720.219/0001-04 foi reprovado
em razão das seguintes pendências de documentos:

Declaração Bancária: deve ser impressa, assinada e datada pelo representante legal da empresa.

Questionário de Compliance: deve ser preenchido no portal Comprasneo (conforme passo a passo

abaixo), impresso, assinada e datada pelo representante legal da empresa.

Peço que anexe os documentos solicitados para que o cadastro possa ser aprovado.
OQuestionário de Compliance é um documento que visa garantir que as empresas contratadas
estejam em conformidade com os padrões éticos disseminados pelas empresas do Grupo. Segue o
passo a passo para acessar o documento e posteriormente inseri-lo no portal comprasneo:

1) Acessar o portal www.comprasneo.com.br
2) Clicar na ABA FORNECEDORES

3)Clicar em Cadastre-se

4)Clicarem Manutenção de Cadastro
5) Digitar o Login (CNPJ da empresa)

6) Sea empresa não tiver senha ainda, clicar em "Esqueci minha Senha" para que uma senha
automática senha gerada e enviada para o email cadastrado.
7)Clicar em na seção Questionário de Compliance
8) Para começar a preenchê-lo, rolar até o final da página e clicar em "Alterar"
9) Preencher todos os dados solicitados e ao finalizar clicar em "Confirmar Alteração"
10) Por fim, clicar em "Download" e baixar o documento.

11)0 documento deve ser assinado pelo representante legal da empresa, conforme contrato
social e inserido no portal comprasneo na seção "Enviar Documentos", no tipo "Questionário de
Compliance".

Qualquer dúvida, estou a disposição.

Atenciosamente,

Cecilia Sena Barbosa

Sup. Corp. Proc. Transacionais

71 3370-5559

cecilia.sena@neoenerqia.com

De: JOSÉ MARQUESJÚNIOR fmailto:imarques(5)neoenerfiia.coml
Enviada em: segunda-feira, 22 de agosto de 2016 15:07
Para: ga.de.souza@hotmail.com

Ce: cadastro; MILLENA DRÜCILLA DE ARAÚJO ANDRADE

Assunto: RES: CD031CP16S - ANÁLISE CADASTRAL

Prezado(a),

Sou responsável pela área de cadastro do Grupo Neoenergia. Ocadastro da empresa G A DE SOUZA
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Re: Continua: GA Souza- Cadastro Desatualizado - Bruno Ronconi https://outlook.Iive.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite..

CONSTRUTORA - ME, CNPJ 07.720.219/0001-04 está desatualizado no nosso sistema de cada
Assim, é necessário que TODOS os documentos sejam renovados para regularizar a situação
cadastro da empresa. Segue em anexo documentos exigidos.
Peço que anexem os documentos solicitados no portal comprasneo. A falta de regularização po
impedir que a empresa continue participando de cotações das empresas do Grupo.
Segue o passo a passo para inserir os documentos no sistema:

1) Acessar o portal www.comprasneo.com.br

2) Clicar na ABA FORNECEDORES

3)Clicar em Cadastre-se

4)Clicar em Manutenção de Cadastro
5) Digitar o Login (CNPJ da empresa)
6) Se a empresa não tiver senha ainda, clicar em "Esqueci minha Senha" para que uma senha
automática senha gerada e enviada para o email cadastrado.
7) Após digitar a senha e acessar o portal, clicar em enviar documentos . Todos os documentos
solicitados devem ser anexados, exceto aqueles que não se adequem à atividade da empresa.
Além dos documentos solicitados anteriormente, como parte integrante do cadastro de
fornecedores, o Grupo Neoenergia está solicitando que os potenciais fornecedores preencham e

áfe anexem no cadastro o seguinte documento: OQuestionário de Compliance. Odocumento visa
garantir que as empresas contratadas estejam em conformidade com os padrões éticos disseminados
pelas empresas do Grupo. Segue o passo a passo para acessar o documento e posteriormente
inseri-lo no portal comprasneo:

1) Acessar o portal www.comprasneo.com.br

2) Clicar na ABA FORNECEDORES

3)Clicar em Cadastre-se

4)Clicarem Manutenção de Cadastro
5) Digitaro Login (CNPJ da empresa)
6)Se a empresa não tiver senha ainda, clicar em "Esqueci minha Senha" para que uma senha
automática senha gerada e enviada para o email cadastrado.
7)Clicarem na seção Questionário de Compliance
8) Para começar a preenchê-lo, rolar até o final da página e clicar em "Alterar"
9) Preencher todos os dados solicitados e ao finalizar clicar em "Confirmar Alteração"

A 10) Por fim, clicar em "Download" e baixar o documento.

11)0 documento deve ser assinado pelo representante legal da empresa, conforme contrato
social e inserido no portal comprasneo na seção "Enviar Documentos", no tipo "Questionário de
Compliance".

O preenchimento do documento, assinatura e inserção do mesmo no sistema é essencial para
regularização do cadastro.

Atenciosamente,

José Marques Júnior

Departamento de Contas a Pagar - PCP

Coelba - Grupo Neoenergia
www.coelba.com.br

i vinoniAonn
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RES: Contratação G.A de Souza - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite.

RES: Contratação G.A de Souza

André Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>

ter 06/09/2016 13:17

ParaViviane Bomfim <vivianeronconiadvogados@gmail.com>; BRUNO RONCONI <brunoronconiadvogados@gmail.com>;
Bruno Ronconi <brunoronconi@hotmail.com>; Juliana Lacerda <julianaronconiadvogados@gmail.com>; Juliana
Carvalho Lacerda <lacerdaju@hotmail.com>; Gervásio Almeida de souza <ga.de.souza@hotmail.com>;

Cciucas Rodrigues Pedreira <lpedreira@neoenergia.com>; Carlos Eduardo Sandoli Begosso
<ebegosso@neoenergia.com>; Francisco de Assis D. Carvalho Júnior <francisco.carvalho@neoenergia.com>;

Prezados (as),

Informo que o cadastro da GA de Souza ainda não foi realizado,

g* Alguma previsão para afinalização do cadastro?

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenereia.com

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: André Luiz Martinussi

Enviada em: quinta-feira, 1 de setembro de 2016 12:07
Para: 'Viviane Bomfim'

Ce: BRUNO RONCONI; Bruno Ronconi; Juliana Lacerda; Juliana Carvalho Lacerda; Gervásio Almeida de souza;
Lucas Rodrigues Pedreira; Carlos Eduardo Sandoli Begosso (ebegosso@neoenergia.com); FRANCISCO DE ASSIS
DCARVALHO JÚNIOR (francisco.carvalho@neoenergia.com)
Assunto: RES: Contratação G.A de Souza

Viviane,

AGA de Souza já possuía um cadastro na Neoenergia, porém, o mesmo está desatualizado. O cadastro
existenteé do tipo fornecedor total e o nosso sistema não permite que um cadastro fornecedor total se torne
um fornecedor parcial.

Gostaria de saber quais são osdocumentos que o Gervásio está com dificuldade paraconseguir.

Abraços,

André Luiz Martinussi

Gestor-UHE Itapebi

13/10/2016 20:19
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RES: Contratação G.A de Souza - Bruno Ronconi
\

https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageltem&lte.

Diretoria de Geração

Neoenergia S.A.

www.neoenereia.com

+55 73 3286-2803/9829-2605

De: Viviane Bomfim [mailto:vivianeronconiadvogados@gmail.com]
Enviada em: quinta-feira, 1 de setembro de 2016 11:03

Para: André Luiz Martinussi; BRUNO RONCONI; Bruno Ronconi; Juliana Lacerda; Juliana Carvalho Lacerda;
Gervásio Almeida de souza

Assunto: Contratação G.A de Souza

Boa tarde!

Sr. André Luiz Martinussi,

Conforme informado pelos representantes da UHE Itapebi, existem dois tipos de contratações: uma
para fornecedor parcial, para contratações de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); e outra para
fornecedor total, para contratações de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Por equivoco, a G.A de Souza foi cadastrada como fornecedor total e agora estão sendo exigidos
documentos que não seriam solicitados com o cadastro correto, de fornecedor parcial.

Assim, requer a retificação do equivoco e agilidade para a contratação e inicio dos trabalhos, porque
estamos tratando de pessoas emsituação de risco, morando emcasas danificadas. Além disso, temos
um compromisso com o Ibama.

Ainda, estou aguardando a topografia solicitada.

Atenciosamente,

Viviane dos Santos Bomfim

OAB/BA 40511

Rua Demétrio Couto Guerrieri, n° 159, Centro.
CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Tele: (73) 3261-6696 e (73) 8107-3270

n/innni* ?nio
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Contratação da GA de Souza - Bruno Ronconi https://outlook.live.com/owa/?viewmodel=ReadMessageItem&Ite..

Contratação da GA de Souza tf

Bruno Ronconi ^JZ~^

qua 31/08/2016 13:23

ParaAndre Luiz Martinussi <amartinussi@neoenergia.com>;

Bom dia André!

Como está o andamento da contratação da GA de Souza, empresa indicada pelos moradores
de Salto da Divisa, para acompanhar a equipe técnica da Itapebi no levantamento dos
imóveis da cidade de Salto da Divisa - MG?

Éporque o Francisco falou na reunião de Brasília, que está semana a contratação seria
Jk finalizada.

Att,

Bruno de Souza Ronconi

OAB/BA n. 27117

OAB/MG n. 1244000

RONCONIADVOGADOS

Rua Demétrio Couto Guerriere, n. 159, Centro, CEP 45820-095, Eunápolis - Ba.
Fone: (73)3261-6696

Celular: (73) 8843 2122
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DIGITALIZADO NO IBA;

A lIVOtiAIJOS

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Of. 10/2016 RONCONI

Salto da Divisa/MG, 13 de outubro de 2016.

ASua Excelência o (a) Senhor (a)
Diretor de Licenciamento Ambiental
Rose Mirian Hofmann

Diretoria de Licenciamento Ambiental - Dilic
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do Ibama
CEP 70818-900 Brasília - DF
E-mail: dilic.sede@ibama.gov.br

E DOS RECURSOS NATURAIS

Assunto: Processo Administrativo do IBAMA nc
Encaminhamento Sobre o Balseiro.

02001.0003331997-04,

Senhora Diretora,

O Sr. MANOEL MESSIAS BRITO SANTOS, brasileiro, casado,
balseiro, CPF n° 096.046.166-33, residente e domiciliado na Rua Porto de
Areia, n° 538, Centro, Salto da Divisa, vem respeitosamente à presença de V.
Exa., por meio dos seus advogados abaixo subscritos e bastante procuradores
expor e requerer o que segue:

Inicialmente, o Requerente informa que entrou em contato com
a Secretaria de Transportes do Estado de Minas Gerais com o fim de obter
informações acerca dos requisitos para o transporte de pessoas e veículos via
balsa entre os Municípios de Salto da Divisa/MG e Jordânia/MG.

Na oportunidade, o funcionário publico, Felipe Melo informou
que a competência para regulamentar e licenciar a operação de transporte via
balsa entre Salto da Divisa/MG e Jordânia/MG é do Estado de Minas Gerais,
porque as rodovias que ligam estes municípios são estaduais.

Ressaltou, ainda, que a competência estadual pode ser delegada
para um dos municípios envolvidos, mas para avaliar a situação detidamente
os representantes do Sr. Manoel Messias Brito Santos deveriam encaminhar
para a referida secretaria mapa com delimitação do trajeto via balsa. Após,
os requisitos para a operação da balsa seriam avaliados no órgão estadual ou
municipal, a depender do parecer da Secretaria de Transportes do Estado d
Minas Gerais.

MMA/IBAMA/eA/COAÜ EüNAP Li
OF 02519.900713/201^-34
Origem: Manoel Messias Brito
Santos
Data: 17.10/2016
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Bruno de

OAB/M

Rua Demétrio CoutoGuerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Assim, tendo em vista que os patronos do Requerente dependem
de parecer da Secretaria de Transportes do Estado da Bahia para apresentar
os requisitos necessários à operacÃó^da^balsa, requer a dilação do prazo
estabelecido para aapresentação/rnsnaís 4\ (quarenta e cinco dias) dias.

Respeitosamente,

za Konconi

j 124400

OAB/BA 27117

Juliana Carvalho Lacerda

OAB/BA 20183
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* l Êl itapebi
f Grupo Neoenergiò

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2016

MMA/IBAMA/SEDE - PROT

De cumento -Tipo: Ç^Ík^R
N°. 02001.019/74$ /2016-
Recebido ems 21/10/2016 -^

Assinatura

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambientee dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. José Alex Portes

Coordenador Substituto da COHID/IBAMA

Ref.: Reunião realizadano Ibama em 24 de agosto de 2016.

Assunto: Atualização dos encaminhamentos firmados em Ata de reunião

Prezado Senhor,

c

o

l°FLS u&-

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.397.080/0001-96,

com sede na Praia do Flamengo, 78 -10° andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em

atendimento aos encaminhamentos da reunião realizada na sede deste órgão, em 24 de agosto de 2016, apresentar

as evidências dos atendimentos até o presente momento.

No tocante ao tema das casas danificadas, em especial nos itens (i) "A UHE Itapebi irá apresentar o número

de casas dentro do polígono de 100m e o resultado da topografia em 7 dias, para os advogados dos atingidos e para

o IBAMA", e (ii) "A UHE Itapebi enviará, no prazo de 15 dias, todas as informações obtidas nas leituras dos

piezômetros para a empresa contratada pelogrupo de atingidos para avaliação, sem prejuízo, a UHE Itapebi informa

que esses dados constam no processo de licenciamento", a empresa vem informar que enviou as informações

solicitadas, conforme se pode verificar nos Anexos 1 e 2 da presente carta.

Com relação aos Pescadores, no dia 20/09/2016, na Câmara dos Vereadores de Salto da Divisa, foi

realizada a reunião de apresentação da proposta do aproveitamento sustentável da vocação produtiva do município

de Salto da Divisa associada ao potencial pesqueiro do reservatório da UHE Itapebi. Todavia, conforme Ata

apresentada no anexo 3, essa proposta também foi recusada pelos pescadores que aproveitaram a ocasião para

informar o interesse em um projeto de tanque escavado, de forma a trabalharem individualmente, cada um com seu

terreno (30 hectares/pescador), dotado de benfeitorias (casas, bombas, sistema de irrigação) além do

acompanhamento de 2 ou 3 anos para que, de acordo com a Associaçãode Pescadores, o mesmo seja sustentável.

A Itapebi informou que, no prazo de15 dias, iria propor uma data para apresentar o estudo de viabilidade

técnica/financeira do projeto. Dentro do esperado, a Itapebi informou que dará uma resposta à Associação e seus

representantes legaisaté o dia 17.11.2016.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG

Página 1 de 15
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Li itapebi
f Grupo Neoenerom

No mesmo dia, 20/09/2016, no Centro Comunitário de Salto da Divisa, foi realizada a reunião com as

Lavadeiras, de forma a entender as suas demandas solicitadas na reunião do IBAMA, referente à fábrica de roupas. A

maioria das lavadeiras demonstrou insatisfação quanto ao Projeto. Por decisão das mesmas não houve Ata dessa

reunião, e sim acordo de providências, que foram: i) o encaminhamento, pela Itapebi, de um questionário com as

informações necessárias para a realizaçãode uma proposta de fábrica de roupas - realizado, conforme evidência no

anexo 4. O Ronconi Advogados se reunirá com as lavadeiras, de forma a recolher as informações, e devolverá para a

Itapebi, que, por sua vez, agendará uma reunião para apresentar a propostado projeto, caso haja interesse.

Quanto às demais ações registradasem Ata, a empresa informa que as tratativas estão em andamento, pelo

que nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que renovamos

nossos votos de elevada consideração.

'Aõ/ll/lQ

o~^

C0*0'CG£N

Atenciosamente,

fancisco de Assis D. Carvalho' Júnior

Gerente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG

Página 2 de 15
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Anexo 1

Carta SMA 222/2016 - A/C Ibama

Carta SMA223/2016 - A/CRonconi Advogados

Encaminhamento das informações relacionadas ao número de casas e o resultado da topografia, dentro do

polígono de 100mem Saltoda Divisa/MG.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

Página 3 de 15
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11 itapebi

SMA 221-16

Rr. de MftNe 31 de axsla de ifl16
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Sr. Bruno Ronconi

fW Rtunijo reatada «oIbwiu em24 d*«gosto de 2U1t\

Auumo: Enciminhtmonto dai infomuçóM relaciona*»* io número de casai • « i-uurUdo dl topografia
dentro do polígono d* HHm •» Salto da £hvua'«1G.

Pnêeafc» Senho».

A, ITAPEBI GERAÇÀO DE ENERGIA 5A |TrAPEBT) iiKiito no CNPjtMI- *» orf C2 J97 CKMJOÜI •!», tonscfln

MPraia «Jo r a-enju. 78 • \(f ma*r- Ftanwnjjo - R« deJineinrfU - CEP rr* 22210-1130. *m emale»-drmr*i a

aa dj n>,nUQ r$jl2a& nc Itume. em Oraada. em it •% agosto de 2C16, e-tamnrur n -iMiilaco 3» lOGOO/Srta

lAnerai n ntcmw &qjdtlalHO de247 de rasas sm.-ttw flenlm oa laUa dai 100;c«m;i mcum*. de ilt^ncia do

reservatntic Immjsfxiidentes Mi pot^unce! denifwilw no Pai»»r TteftO) cfc Ibama nJ MÍ?4*4wKn3 «ro *>

Le-ud Freáluo c dnCmtvjc . ava-PWi em Sallo da DwsjAaG
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SN163155576BR

Data/Hora

02/09/201616:20

02/09/201608:21

01/09/201615:26

Descrição

Objeto entregue ao destinatário

Objeto saiu para entrega ao destinatário

Objeto encaminhado

31/08/2016 21:57 Objeto encaminhado

31/08/201617:51 Objeto encaminhado

31/08/201616:03 Objeto postado

Local Da Ocorrência/Retirada

CDDEUNAPOLIS/Eunapolis/BA

CDD EUNAPOLIS/Eunapolis/BA

De: CTE SALVADOR/SALVADOR/BA

Para: CDD EUNÁPOLIS

De: CTE BENFICA/Rio De Janeiro/RJ

Para: CTE SALVADOR

De: AGF SECTOR/Rio De Janeiro/RJ

Para: CTE BENFICA

AGF SECTOR/Rio De Janeiro/RJ

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG
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Anexo 2

Carta SMA 229/2016 - A/C G.A de Souza

Encaminhamento das informações obtidas nas leituras dos piezometros em Salto da Divisa/MG.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Anexo 3

Ata da reunião realizada com os Pescadores de Salto da Divisa.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Anexo 4

E-mail e modelo doquestionário Fábrica de Roupas enviado para o escritório Ronconi Advogados

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG
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De: Manha Goulart Conea de Sarros <martha.barTOsfgneoenenpa.com?
Enviado: seguiuja-feMa, 26 de setembro de 2016 20:49
Para: brurwrpnronlgrtMitmal.com; bnjnorrw)coniadvqt;ados#)ffrtaiLcom

Assunto: Formular» para preenchimento das Lavadeiras

Prezado Bruno, boa tarde.

Dando seqüência as últimas conversas sobre as demandas das lavadeiras. em especial no tocante à reunílo do ultimo dta 20.09. vimos por me» deste encaminhar o formular» para preenchimento das
lavadeiras. de forma a angariar o máximo de Informações possíveis para a demanda que envorve o projeto da fábrica de roupas.

Conforme ajustado, ficaremos aguardando um retorno.

Peco, por favor, que confirme o recebimento desse e-mail.

Ale ncusamente.

M*rth« Goulart Cotieta de Qaiios

SutMfftuWflincÉa di Mtta - --..-••.

>neotfnjoja.com

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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1) Nome:

UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

2) Data de Nascimento:

3) Endereço e Telefone :

/ /

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na
região desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim ( )Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília ?

( ) Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projetode fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.
( ) sim ( ) não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE
Itapebi poderá promover ?

( )sim ( ) não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja costurar ? Se sim ,
qual trabalho ?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10)A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela
UHE Itapebi ?

Data: /2016.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 - 1596
www.ibama.gov.br

OF 02001.012745/2016-11 COHID/IBAMA

Brasília, 18 de novembro de 2016.

Ao Senhor Bruno de Souza Ronconi

RUA DEMÉTRIO COUTO GUERRIERI, 159 - CENTRO
EUNÁPOLIS - BAHIA
CEP.: 45820095

Assunto: Resposta ao Of. 10/2016 RONCONI - UHE Itapebi

REFERENCIA: OF 02519.000713/2016-34/

Senhor,

1- Em resposta ao Of. 10/2016 RONCONI, protocolado em 17 de outubro de
2016, informo que será concedido prazo adicional de 45 dias para apresentação dos
requisitos para operação da balsa.

Atenciosamente,

FREDERICO QUEIROGA DÒ\AMARAL
CoordenafoijkíTOHID/IB&MA

IBAMA pag. 1/1 18/11/2016-15:37



Ei*. \mo

t#Q
w



tfuc^
:,

PFLS

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 -1596
www.ibama.gov.br

OF 02001.012753/2016-59 COHID/IBAMA

^T2l

RUB.

Brasília, 18 de novembro de 2016.

Ao Senhor

Francisco de Assis D. Carvalho Júnior
Gerente da Itapebi Geração de Energia S/A
PRAIA DO FLAMENGO, nQ 78, 3e andar

RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO
CEP.: 22210904

Assunto: Atendimento de demandas relativos aos imóveis danificados - Salto da

Divisa/MG

Senhor Gerente

1. Na reunião realizada no dia 13 de julho de 2016, ficou acordado, que no prazo de
30 dias a contar do dia 14 de julho de 2016, a UHE Itapebi e os representantes dos
atingidos formulariam a metodologia de trabalho para elaboração dos laudos individuais
das residências definida e constituição da Comissão de Acompanhamento.

2. Na referida reunião, também definiu-se que a metodologia e o cronograma para a
elaboração dos laudos individuais das residências seriam apresentados pelas equipes
técnicas das partes em reunião no dia 24 de agosto de 2016.

3. Na reunião do dia 24 de agosto de 2016, ocorrida na sede do Ibama, as partes
ainda não tinham consensuado a metodologia de trabalho para elaboração dos laudos
individuais das residências. Nesta reunião discutiu-se a proposta que a UHE Itapebi
pretende adotar para elaboração dos laudos das casas.

4. A partir disso, a UHE Itapebi deveria formalizar a contratação da equipe técnica
indicada pelos atingidos e as partes deveriam alinhar a metologia e o cronograma de
trabalho para elaboração dos laudos individuais das residências.

5. No entanto, até o momento este Instituto não recebeu nenhuma documentação a
esse respeito. Considerando, a necessidade de resolução da situação, solicito atualização

IBAMA pag. 1/2 18/11/2016-16:07
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

Diretoria de Licenciamento Ambiental

Coordenação de Energia Hidrelétrica
SCEN Trecho 2 Ed. Sede do Ibama - Brasília - DF

CEP: 70818-900 e (61) 3316-1595 -1596
www.ibama.gov.br

de informações a respeito deste processo, em um prazo de 10 dias.

Atenciosamente,

FREDERICO QUj^IROGA\DO AMARAL
Coordenador da COHIDftBAMA

IBAMA pag. 2/2 18/11/2016-16:07
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Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2016.

Ao

Ricumento -Tipo: ^il/^T
N\ 02001 .Ql9_J(lfJ/2Q16-_£_>
Recebido em: 21/10/2016

_MMA/1BAMA/SEDE - PROTOCOTO

X

21/10/2016^

Assinatura

\LlC//,

lOfLS flâ

rub.

SMA 297/16

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Ofício n° 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA

Assunto: Envio do 6o Relatório de acompanhamento - Habitações Danificadas- Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor Frederico,

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.397.080/0001-96

com sede na Praia do Flamengo, 78 - 10° andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em

atendimento ao Oficio 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA, protocolar o 6o Relatório de acompanhamento das

habitações danificadas em Salto da Divisa, MG.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que

apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Francisco de Assis D. Carvalho Júnior,

Gerente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG
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UHE ITAPEBI

Relatório de Acompanhamento

Habitações Danificadas

Salto da Divisa/MG

Outubro/2016
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Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg

Página: 2

6o Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

1. JUSTIFICATIVA

O presente Relatório consolida as ações executadas com relação às habitações

danificadas, que estão localizadas na faixa de 100 (cem) metros de influência do

reservatório (correspondente aos polígonos identificados no Parecer Técnico do Ibama

n° 007444/2013 como do Lençol Freático e do Córrego Lava-Pés), em Salto da

Divisa/MG, no período de julho a outubro de 2016, em atendimento ao disposto no

Ofício IBAMA 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e na Licença de Operação n°

291/2002. Cumpre destacar que as ações listadas neste relatório estão sendo adotadas

pela UHE Itapebi em atendimento às determinações desse Ibama, ainda que a empresa

não identifique nexo de causalidade entre os danos estruturais e a

implantação/operação da UHE.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste Relatório é apresentar trimestralmente o andamento das atividades

que foram praticadas, relativas ao monitoramento e avaliação das habitações

danificadas, que visam a subsidiar as ações a serem executadas e auxiliar a tomada de

decisões.

3. METAS E INDICADORES

METAS INDICADORES STATUS

Acompanhamento das Envio de relatórios trimestrais - Envio do 1° Relatório - Através da Carta

ações quanto às ao IBAMA informando as SMA 202/15, em 31/07/2015;

habitações danificadas. ações realizadas durante esse

período.
- Envio do 2o Relatório- Através da Carta

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Realização de serviço de

topografia na faixa de

lOOm, considerando a

construção do córrego

Lava-Pés e o aumento do

nível do lençol freático,

para levantamento e

cadastramento de todas

as residências que se

encontrarem nesta área.

Plano Básico Ambiental

Programa de monitoramento das habitações danificadas

de salto da divisa/mg

Página: 3

6o Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

Envioda topografia realizada e

da relação das habitações

danificadas ao IBAMA.

SMA 321/15, em 27/10/2015;

- Envio do 3o Relatório de 2015/2016

Através da Carta SMA 007/16, em

29/01/2016;

- Envio do 4o Relatório - Através da Carta

SMA 147/16, em 28/04/2016;

- Envio do 5° Relatório - através da Carta

SMA 193/16, em 26/07/2016;

- 6o Relatório: Outubro/2016.

Foi contratada a empresa Vertente

Engenharia para realização do serviço de

topografia da faixa de lOOm, que iniciou as

atividades em 13 de julho de 2015.

No dia 03 de agosto, um grupo de

habitantes de Saldo da Divisa/MG decidiu

se opor à continuação dos serviços que

estavam sendo executados e impediu a

entrada dos funcionários da Vertente

Engenharia em seus terrenos, fazendo

inclusive ameaças verbais. O ocorrido foi

reportado ao IBAMA em 11/08/15, através

da Carta SMA 203/15.

Em 26/02/2016 foi realizada uma reunião

com o Ibama, com o objetivo de (i)

apresentar uma proposição de projetos de

desenvolvimento local integrado e

sustentável - DLIS e (ii) apresentar

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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6° Relatório trimestral de acompanhamento REV: 00

diagnóstico do cenário atual da situação da

comunidade em Salto da Divisa. Na aludida

reunião, ficou acertado que seria necessário

reportar todas as ações/iniciativas com

resultados relevantes para a comunidade,

deixando, assim, de ser necessário o envio

das cartas mensais.

Nos dias 09 e 10/03, foram realizadas

reuniões com a comunidade Saltense para

que fossem prestados esclarecimentos

quanto aos tratamentos a serem

empreendidos nos reparos das habitações,

dentro dos polígonos citados

anteriormente. Todo o reporte referente às

reuniões realizadas foram apresentados a

esse Órgão, através da Carta SMA 139/16,

em 08/04/2016.

Quanto aos trabalhos que foram

paralisados devido ao ocorrido em agosto

de 2015, conforme informado a esse i.

Ibama, a população deu a anuência para a

retirada das macrófitas e as atividades

foram iniciadas em 28/03/2016. A

continuidade do levantamento topográfico

destinado à definição das casas danificadas

nos polígonos anteriormente citados teve

início em 04/04/2016. Já a retirada de

vegetação aquática para a desobstrução do

Córrego Lava-Pés foi iniciada em

24/03/2015. As medições para o

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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REV: 00

monitoramento hidrogeológico também\

foram retomadas em 24/03/2016. As

demais atividades, como o Programa de

Educação Ambiental e Programa de

Comunicação Social, ainda não foram

liberadas pela comunidade.

Embora uma parte das atividades tenham

sido retomadas, a população paralisou as

mesmas por três vezes, com exceção da

topografia.

Todas as atividades foram novamente

paralisadas em 19/04/2016.

Em 13 de junho de 2016, a topografia foi

finalizada, apresentando um total de 247

casas. O mapa contendo o resultado foi

apresentado ao Ibama, através da Carta

222/16, em 26/07/2016.

Elaboração de estudo

técnico, individualizado

por imóvel, de modo a

identificar a causa e

origem das rachaduras

das edificações

localizadas dentro da

faixa de lOOm, bem

como a solução a ser

implementada em cada

caso.

Envio da conclusão do estudo

ao IBAMA para subsidiar

decisão sobre as ações e o

monitoramento que serão

realizados

Em reunião realizada na sede do Ibama, em

13 de julho de 2016, a Empresa e os

representantes dos moradores das

habitações rachadas acordaram em definir

a metodologia de trabalho para elaboração

dos laudos individuais das residências e

constituir a Comissão de Acompanhamento

dos trabalhos, com representantes de

ambas as partes, da Prefeitura e do Ibama,

no prazo de 30 dias. Nesta reunião, a UHE

Itapebi concordou com a equipe técnica

designada para o acompanhamento da

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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elaboração de estudo técnico

individualizado por imóvel (laudos

individuais das residências), indicado pelos

representantes dos moradores, após haver

discutido e promovido o alinhamento da

metodologia inicialmente proposta.

As tratativas para contratação da empresa

que realizará o acompanhamento das

atividades estão em andamento. No anexo

01 consta uma planilha com a cronologia

das tratativas entre a Itapebi, os

representantes dos moradores e a equipe

técnica indicada.

Em 29/07/2016, foi contratada a empresa

ECSA para elaboração dos laudos

individuais das residências. A ECSA aguarda

a contratação da empresa indicada pelos

moradores para início das atividades.

Paralelamente à elaboração do estudo

técnico (laudos individuais por residências),

será realizado o Cadastro Socioeconômico

dos moradores. A Empresa Print

Comunicações foi contratada para a

realização do cadastro, porém está

aguardando a contratação da empresa

indicada pelo pelos moradores para

acompanhamento das atividades para dar

início aos trabalhos - visto que serão

realizados concomitantemente.

Itapebi Geração de Energia S.A
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4. PUBUCO-ALVO

O público-alvo deste Relatório são os moradores das 247 casas que foram identificada

através da topografia realizada na faixa de 100 (cem) metros de influência do

reservatório (polígonos do lençol freático e córrego Lava-Pés), em Salto da Divisa/MG,

em atendimento à determinação do Ibama.

5. METODOLOGIA

O presente Relatório é composto por medidas que permitem realizar o monitoramento

das habitações incorporadas pelo serviço de topografia, avaliar os possíveis riscos às

habitações danificadas, bem como indicar a solução recomendável para cada caso.

Nestecenário, o Relatório foi subdividido em duas etapas listadas a seguir.

6. ACOMPANHAMENTO EAVALIAÇÃO

6.1. Acompanhamento das casas na faixa de lOOm

Através da topografia, foram definidas 247 casas. Após a elaboração do estudo técnico,

essas casas serão classificadas em (i) quais serão apenas monitoradas, (ii) quais serão

reparadas e (iii) quais os tipos de reparo deverão ser realizados.

6.2. Avaliação das casas localizadas com avarias na faixa dos lOOm

Além das ações descritas anteriormente, serão apresentados o número e a relação de

habitações que necessitam de reparo, bem como aquelas às quais eventualmente seja

devida indenização pecuniária e aquelas nas quais faz-se necessária a realocaçào das

moradias, que serão listadas nas tabelas abaixo conforme indicado na Nota Técnica

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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000817/2014 COHID IBAMA. Segue o modelo a ser utilizado após a elaboração do

estudo técnico:

i) Indenização pecuniária justa;

-

Proprietário —
Data da

Anuência Valor
Indenização

WÊÊ . • j -- | H . 11
| • ' jr'" 1 1•^H

ii) Reparo e monitoramento do imóvel;

Endereço Anuência
Tipos de

Reparo
Data do Reparo

iii) Realocaçào das moradias, nos casos em que apresentem danos irreparáveis à

estrutura da edificação e risco a vida dos moradores.

Casa Proprietário Endereço Anuência Data da Realocaçào

Casal José Pinheiro de

Moura

Rua Boa Vista, n° 228,

Bairro Saudade, Salto

da Divisa/MG

O inquilino se recusa a deixar o imóvel.

Casa 2 Maria Senhora Xavier

Rodrigues

Rua Áureo de Oliveira,

n° 319, Bairro Barro

Preto, Salto da

Divisa/MG.

Termo de

compromisso

firmado em

25/02/2015.

25/02/2015

Casa 3 Enedina Alves Silva Rua Áureo de Oliveira,

n° 322, Bairro Barro

Termo de

compromisso

25/02/2015

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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Preto, Salto

Divisa/MG

da firmado em

25/02/2015.

Casa 4 Maria Daniela Santos

de Andrade

Rua Maria Clarinda, n°

11, Bairro Barro Preto,

Salto da Divisa/MG.

Termo de

compromisso

firmado em

03/03/2016

^^%,
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12/03/2016

A UHE Itapebi já havia providenciado a locação de imóveis na região de Salto da Divisa

para realocar, temporariamente, as famílias residentes nas 4 (quatro) casas classificadas

como de risco estrutural alto, indicadas na Carta SMA 162/15, apresentada em 15 de

maio de 2015, conforme especificado na tabela acima.

Posteriormente foram identificadas outras 4 (quatro) habitações com risco estrutural

alto, sendo adotadas as mesmas providências dos casos anteriores.

Casa Proprietário Endereço Data da Realocaçào [

Casal Idalício Rua Porto Velho, n° 297, Bairro Termo de 26/02/2016

Antônio Xavier Barro Preto, Salto da

Divisa/MG

compromisso

firmado em

19/02/2016.

Casa 2 Adriana Rua Maria Clarinda, n° 50, Termo de 14/07/2016

Conceição Bairro Barro Preto, Salto da compromisso

Pereira e Divisa/MG. firmado em

Marina 04/06/2016.

Conceição

Pereira

Casa 3 Valdeci Vieira Rua Porto Velho, n° 12, Bairro Termo de 04/06/2016

do Barro Preto, Salto da compromisso

Itapebi Geração de Energia S.A
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Nascimento Divisa/MG. firmado em

01/05/2016.

Casa 4 Lázaro Batista Rua Porto Velho, n° 41, Bairro Termo de 14/07/2016

do Barro Preto, Salto da compromisso

Nascimento Divisa/MG. firmado em

08/07/2016.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atendimento ao disposto no Ofício IBAMA 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA e

na Licença de Operação n° 291/2002, a UHE Itapebi realizou o serviço de topografia em

Salto da Divisa/MG, levando em consideração a faixa de lOOm de influência dos dois

polígonos apontados por esse Órgão Ambiental (córrego Lava-Pés e lençol freático).

Porém, tendo em vista o ocorrido em 03 de agosto de 2015 e a recusa da comunidade

em autorizar a execução dos trabalhos, a Empresa ficou impedida de realizar o

Cadastro Socioeconômico e o Relatório Individual por Residência.

Ocorre que, após a reunião realizada em 13/07/2016, na sede do IBAMA, foi acordado

entre a UHE Itapebi e os representantes dos moradores a definição conjunta da

metodologia de trabalho para elaboração dos laudos individuais das residências e

constituição de Comissão de Acompanhamento dos trabalhos.

Atualmente, as empresas que realizarão o Cadastro Socioeconômico e o Relatório

Individual por Residência estão contratadas, mas aguardam a contratação da empresa

indicada pelos moradores para o acompanhamento das atividades.

Tais ações vem sendo reportadas ao r. Órgão através de cartas e e-mails. Além dessas,

outras ações foram realizadas até a presente data, que são descritas abaixo:

• 17/08/2015 - Reunião com IBAMA em Brasília;

Itapebi Geração de Energia S.A
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• 17/09/2015 - Contratação da empresa Print Comunicação para apoiar as aç

a serem realizadas em Salto da Divisa, através de mediação e diálogo co

principais atores sociais envolvidos;

• Cartas de atualização:

o 21/09/2015 - Io Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 302/15;

o 24/09/2015 - 2o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 303/15;

o 27/10/2015 - 3o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 320/15;

o 30/11/2015 - 4o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 342/15;

o 29/12/2015 - 5o Reporte mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 354/15;

o 29/01/2016 - 6o Reporte Mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 008/16;

o 22/02/2016 - 7o Reporte Mensal ao IBAMA, protocolado através da

Carta SMA 028/16;

o 08/04/2016 - Reporte ao IBAMA, protocolado através da Carta SMA

139/16.

• 26/02/2016 - Reunião com IBAMA em Brasília;

• 09 e 10/03/2016 - Reunião com a comunidade Saltense;

• 15/06/2016 - Reunião com Ibama em Brasília apresentando o resultado da

topografia e definição de próximos passos - criação do fórum de diálogo social;

Itapebi Geração de Energia S.A
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• 27/06/2016 - Reunião com Ibama em Eunápolis/BA, apresentando a minuta do

fórum e histórico da relação com os atores sociais no entorno do

empreendimento;

• 13/07/2016 - Reunião com Ibama em Brasília;

• 24/08/2016 - Reunião com Ibama em Brasília;

• 08/09/2016 - Encaminhamento, através da Carta SMA 229/16, das informações

obtidas nas leituras dos piezometros em Salto da Divisa/MG;

• 31/08/2016 - Envio para o IBAMA e para os advogados dos moradores

(Ronconi Advogados) informação sobre o número de casas identificadas dentro

do polígono de lOOm e o resultado da topografia, protocolado neste i. Órgão

através da Carta SMA 222/16.

Em conformidade com o que restou definido com esse i. Ibama, a UHE Itapebi está

trabalhando na construção de um novo formato de diálogo com a comunidade, de

forma a escutar todas as demandas formuladas pelos principais atores sociais para

desenvolver uma estratégia de um melhor relacionamento com as partes envolvidas.

Com a adoção dessas iniciativas, acredita que será viabilizado o retorno das atividades

em Salto da Divisa, para que se possa dar continuidade ao Programa de

Monitoramento das Habitações Danificadas em Salto da Divisa/MG.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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Rio deJaneiro, 10de novembro de 2016.

CheiedeDMSào

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente edos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")
SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Coordenador da COHID/IBAMA

Ref.: Ofício 02001.012229/2016-88 COHID/IBAMA.

Assunto: Proposta de projeto para fábrica de roupas para ogrupo de lavadeiras de Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor,

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob on°. 02.397.080/0001-96,
com sede na Praia do Flamengo, 78-10° andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em
atendimento ao Ofício 02001.012229/2016-88 COHID/IBAMA, que encaminha a NOT. TEC. 02001.001941/2016-51
COHID/IBAMA e oPAR. 02001.003695/2016-72 COHID/IBAMA, apresentar as evidências dos atendimentos até o
presente momento.

No tocante à solicitação de envio de proposta de projeto para fábrica de roupas destinada ao grupo de
lavadeiras de Salto da Divisa/MG, aUHE Itapebi vem informar que em 19 de outubro deste ano, protocolou aCarta
SMA 296/16 (n° protocolo 02001.019442/2016-11), por meio da qual informou ostatus das ações adotadas após os
encaminhamentos da reunião de 24.08.2016. Na referida carta, aempresa destacou ter se reunido com as lideranças
das lavadeiras em 20.09.2016, mas que, para surpresa, ogrupo se manifestou contrário ao projeto da fábrica de
roupas. Embora esta reunião não tenha sido reduzida atermo, por decisão das lavadeiras, aItapebi encaminhou um
questionário ao escritório Ronconi Advogados, contendo perguntas necessárias para viabilização do projeto, de modo
que oescritório se comprometeu em reunir-se com acategoria ecolher as informações solicitadas. Entretanto, até o
presente momento aempresa aguarda um retorno do escritório, notadamente quanto ao real interesse da categoria
em dar seguimento àsconversas para estruturação do projeto.

Em relação às recomendações contidas no parecer n° 02001.003695/2016-72, e fazendo referência aos
encaminhamentos expostos acima, a UHE Itapebi reafirma sua posição de dialogar com a categoria se realmente
houver interesse em seguir com oprojeto que atenda aos anseios da população, tal como apresentado na reunião de
24.08.2016.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
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Já em relação àNota Técnica 02001.001941/2016-51, que analisa opleito de desenvolvimento produtivo nas
ilhas do reservatório, aUHE Itapebi lamenta não ser possível viabilizar esta solicitação, haja vista as inúmeras
obrigações ambientais já inerentes àmanutenção erecuperação da vegetação existente nas ilhas. Ademais, a
empresa ressalva que proposta semelhante aque foi submetida ao Ibama já havia sido oferecida àcomunidade
quando da apresentação dos projetos DLIS em março deste ano, mas que foram refutados pelas lideranças eseus
representantes legais.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que

renovamos nossos votos de elevada consideração.

/

riedeirÀQuétrprja do Amara:

COHID/l
&E/DIUC/IPAMA,

Atenciosamente,

rancisco deAssis D. Carvalho 'Júnior

Gerente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A
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Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2016.

MMA/IBAMA/SEBE - PfOTOC:QLO
Documento «'Típs

§|§f NS.02001. 021
Recebido em^21/:tl/2Q16

Assinatur.

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama"

SCEN - Setorde Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. José Alex Portes

Coordenador Substituto da COHID/IBAMA

SMA 315/16

Fl

,A9S..

A/C

Sr. Bruno Ronconi

Escritório Ronconi Advogados

Ref.: Reuniõesde alinhamento - início dos trabalhosde campo - Casas Danificadas - Salto da Divisa

Assunto: Atualização dos encaminhamentos firmados em Ata de reunião

Prezado Senhor,

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.397.080/0001-96, com

sede na Praia do Flamengo, 78-10° andar- Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n°22.210-030, vem, em atendimento a

atada reunião realizada no IBAMA em Brasília em 24 de agosto de 2016, no tocante ao item "Casas Danificadas", informar

o agendamento de reunião de alinhamento entre as equipes da RCG (empresa de engenharia indicada pela comunidade

que fará o acompanhamento da realização dos laudos estruturais dos imóveis), Print Comunicações (empresa responsável

pela elaboração do cadastro socioeconômico), EACSA (empresa de engenharia contratada pela Itapebi para a realização

dos laudos estruturais dos imóveis), Ronconi Advogados e Itapebi/Neoenergia, a ser realizada na sede da UHE Itapebi, no

dia24de novembro às 10h. O inicio das atividades de campo está previsto paraa parteda tarde do mesmo dia.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que renovamos

nossos votosde elevada consideração.

Atenciosamente,

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

ancisco de Assis D. Carvalho Júnior

Gerente de Meio Ambiente
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Página 1 de 1



-^D/UIM

COHID/CG1



OFICIO/MPFATOT/MG/PCB/N.0 1284/2016

^
í^54>

_NN

Fl 3233=-

-4—JAss

MINISTÉRIO PÚBLICO FE
Procuradoria da República no Município de Teófilo Otoni/MG

Teófilo Otoni/MG, 09 de novembro de 2016.

À Sua Senhoria, a Senhora
SUELY MARA VAZ GUIMARÃES DE ARAÚJO
Presidente do IBAMA

SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA

CEP 70.818-900 - Brasília/DF

Inquérito Civil n.° 1.22.009.000208/2010-14

MMA/IBAMA/SEDE- PROTQCOIOEDE - PROTQCf

Documento

N9. 02001. 0 21

Recebido em: 23/41/2016

Assinatura

• Senhora Presidente,

•,

Com os meus cumprimentos, tramita nesta Procuradoria Inquérito

Civil acima identificado, cujo objeto é "verificar o adequado cumprimento das

condicionantes ambientais do processo de licenciamento da UHE ITAPEBI."

Assim sendo, o Ministério Público Federal, pela Procuradora da

República signatária, encaminha a Vossa Senhoria a Recomendação n° 113/2016 e

REQUISITA, com fulcro no artigo 129, VI, da Constituição da República e no artigo 8.°,

inciso IV, da Lei Complementar n.° 75/93, no prazo de 20 (trinta) dias, se manifestar

acerca do acatamento (parcial ou integral) desta recomendação, devendo informar

sobre as providências toj33adas-orrexpiicar os motivos da não-adoção das medidas

recomendadas, tudo acompanhado da respectiva documentação comprobatória,

entendendo-se^a omissão como não acatameríto-das medidas ora recomendadas.

PAULA CRISTINE BELLOTTI

Procuradora da República

G<z/4>t)6

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI/MG

Rua João Lorentz, 335, Sao Francisco, CEP 39800-030 -Teófilo Otoni/MG

Telefax: 33-3529-3600

Frederijipc^fjWpYajo Amaral
coordenador fefnerçia Hidrelétrica
COHID/CGENE/DILIC/IBAMA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Teófilo Otoni/

Inquérito Civil Público n° 1.22.009.000208/2010-14

RECOMENDAÇÃO N° ^^ /2016-PRM/TOT/MG

I - DO OBJETO

Trata-se de Recomendação contra os atos de descumprimento

das condicionantes da 1a Renovação da Licença de Operação n° 291/2002 do

processo de licenciamento da UHE Itapebi.

II - DO LEGITIMADO PASSIVO

É legitimado para cumprir esta recomendação: Presidência do

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA, que expediu a Renovação da Licença de Operação n. 291/2002 ao Grupo

NeoEnerqia - NC Energia.





MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Teófilo Otoni/MG

Com base nos princípios da informação e da transparência

e dever de autotutela administrativa, serão comunicados da presente

Recomendação, além dos legitimados acima:

- Associação dos Pedreiros de Salto da Divisa;

- Associação dos Pescadores de Salto da Divisa/MG;

- Associação Comunitária das Lavadeiras de Salto da Divisa;

- Associação dos Atingidos pela Barragem Itapebi;

- Movimento dos Atingidos por Barragem;

- EFICÁCIA DA RECOMENDAÇÃO

A presente Recomendação visa compelir o cumprimento das

condicionantes impostas na 1a Renovação da Licença de Operação n.

291/2012, de forma que o não acatamento significará que os legitimados, cientes

dos problemas aqui elencados, dolosamente prosseguirão por conta e

responsabilidade própria.

A Recomendação é pautada na análise realizada no Inquérito

Civil Público n° 1.22.009.000208/2010-74 instaurado para verificar o adequado

cumprimento das condicionantes ambientais do processo de licenciamento da UHE

Itapebi.

Nos termos do art. 11, I e II, da Lei n. 8.429/92 constitui ato de
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Teófilo Otoni/MG

improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração

qualquer ação ou omissão que viole os deveres de legalidade, em especial praticar

ato com fim proibido e/ou deixar de praticar ou retardar, indevidamente, ato de

ofício.

IV - SÍNTESE DOS FUNDAMENTOS

Os atos praticados no procedimento de licenciamento da UHE

Itapebi, com base nos princípios da informação e da transparência, merecem

urgentes esclarecimentos por parte do órgão licenciador a respeito da

Condicionante 2.1 - Dar continuidade aos respectivos programas: a) Programa de

Monitoramento do Ecossistema Aquático; b) Programa de Monitoramento da Fauna; -

c) Programa de Recuperação das Áreas Degradadas; d) Programa de

Monitoramento das Ilhas e das APPs; e) Programa de Monitoramento e Controle de

Processos Erosivos; f) Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico; g)

Programa de Monitoramento Sismológico; h) Programa de Monitoramento

Hidrogeológico; i) Programa de Educação Ambiental; j) Programa de Comunicação

Social; k) Programa de Apoio Institucional ao Saneamento Básico de Salto da

Divisa/MG; e, I) Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto

da Divisa/MG.

Igualmente, necessários esclarecimentos quanto à

Condicionante 2.5 - "Todos os relatórios de acompanhamento solicitados dever ser

enviados anualmente, em meio digital e impresso, contendo a consolidação das

ações executadas no período, incluindo a análise dos resultados alcançados,

acompanhados do material gráfico e visual necessário à sua correta avaliação,

obedecendo às diretrizes do Parecer n° 02001.000044/2013-88".
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Impende, também, perquirir a respeito do correto cumprimento

da Condicionante 2.6 - "Dar continuidade às atividades de fiscalização sócio

patrimonial, com inclusão do monitoramento dos taludes marginais, ilhas,

monitoramento das áreas em recuperação e eventuais atividades de

manutenção prevista no PRAD e monitoramento das Áreas de Preservação

Permanente-APP às margens do reservatório de modo a prevenir e inibir

ocupações irregulares e favorecer a regeneração das áreas".

Outrossim, verifica-se no teor do Parecer Técnico N° 727/2016-

SEAP da Procuradoria Geral da República que a Condicionante 2.7 -

"Discriminar qual a área de APP foi adquirida e qual ainda falta adquirir.

Especificamente no município de Salto da Divisa, apresentar mapa, em escala

compatível, com a faixa de APP, onde toda a infraestrutura existente nessa

área seja identificada. Apresentar em mais de uma carta, caso necessário. Se

houver residências, identificá-las individualmente, identificar eventuais

remanescentes de propriedades que se tornariam inviáveis após a aquisição

da APP" - não foi cumprida, o que necessita esclarecimentos.

Essa situação da falta de cumprimento da condicionante,

também afetou a Condicionante 2.8 - "Apresentar, até 06 de março de 2013,

relatório com os proprietários que aderiram e os que não aderiram ao

Programa de Monitoramento das Habitações Danificadas de Salto da

Divisa/MG" - e não há dúvidas de que, sob o ponto de vista da população atingida,

todo o processo de implantação da UHE Itapebi - além de frustrante, em muitos

aspectos - foi imensamente desgastante e sofrido.
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Por fim, é salutar aferir o adequado cumprimento da

Condicionante 2.9 - "Apresentar, até 06 de março de 2013, a forma de cessão

de uso da área da Ilha 7 à APSD (Associação de Pescadores de Salto da

Divisa) para o desenvolvimento de piscicultura em tanques-rede, acima da

cota 111 m, condicionada à realização do licenciamento ambiental da atividade

pelo órgão competente" - tendo em vista o IBAMA considerou o cumprimento

parcial da referida condicionante pois aguarda o encaminhamento, por parte da

Empresa, da cópia da Licença Ambiental vigente ou documentação comprobatória

de que a APSD tem buscado a regularização ambiental da atividade.

Todos - poder público e coletividade - têm deveres na defesa e

preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Tal aspecto é

consagrado pela Constituição Federal como princípio basilar da ordem econômica

(CRFB/88, art. 170, inciso V), de modo que não se desenvolva desvinculada do

respeito às causas ambientais, nem em detrimento do meio ambiente.

Ademais, o direito ambiental trabalha com os princípios da

prevenção e da precaução, de forma que não se pode aguardar que os danos

ambientais ocorram para, somente depois, decidir quais providências serão

tomadas.

O princípio da prevenção determina que, ao invés de se pensar

em contabilização dos danos e devida reparação, sejam utilizados de todos os

meios para evitá-los antes mesmo deles ocorrerem.

O princípio da precaução, por sua vez, impõe que o ambiente



J



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Teófilo Otoni/MG

deve ter em seu favor o benefício da dúvida, em especial quando haja opiniões e

sugestões diversas sobre um mesmo fenômeno e seu nexo de causalidade com o

dano ambiental.

Ainda, nunca é demais lembrar o artigo 225, caput, da

Constituição Federal que assegura que "todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado";

Todas as considerações abaixo fazem parte das razões desta

recomendação e serão separadas por temas unicamente para melhor

esquematização e compreensão por parte de Vossas Senhorias.

IV-CONSIDERAÇÕES

Considerando que direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibrado é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988. Trata-se

de um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo

dever do Poder Público, junto à coletividade, defendê-lo e preservá-lo para as

presentes e futuras gerações, de acordo com o previsto no artigo 225 da CR/88;

Considerando que o licenciamento ambiental é um dos

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, sendo um procedimento

voltado à compatibilização do desenvolvimento de atividades econômicas

necessárias ao homem com a sustentabilidade do meio ambiente;
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Considerando que a Lei n° 6.938/81 instituiu a Política Nacional

do Meio Ambiente e elencou entre seus instrumentos o licenciamento de atividades

potencialmente poluidoras (art. 3o), estabelecendo que dependerão de prévio

licenciamento ambiental "a construção, instalação, ampliação e funcionamento de

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados

efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de

causar degradação ambiental" (art. 10);

Considerando que o Conselho Nacional de Meio Ambiente

(CONAMA), ao regulamentar o instituto da Licença Ambiental, instituiu a Resolução

237/97, classificando as licenças ambientais em Licença Prévia, Licença de

Instalação e Licença de Operação (art. 8o);

Considerando que a Instrução Normativa n.° 184/2008 do

IBAMA dispôs sobre os procedimentos para o licenciamento desses

empreendimentos, é condição para a concessão da Licença de Instalação a

comprovação de cumprimento a todas as condicionantes da Licença Prévia;

Considerando que, consoante artigo 19 da Resolução

CONAMA, não sendo cumpridas as condicionantes da Licença Prévia, a autorização

para a instalação do empreendimento é de tal modo ilegal, gerando, por

conseqüência, a suspensão ou cancelamento da licença concedida a violação ou

inadequação de quaisquer condicionantes;

Considerando que os destinatários vêm reiterando as práticas

lesivas ao meio ambiente ao longo dos anos. Com efeito, realizou obras sem a

devida observância das condicionantes que lhe foram impostas para a concessão
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de Licenciamento Ambiental, de forma a auferir grande lucro em detriment

direito de todos a um meio ambiente equilibrado.

Considerando que a atividade exercida pelo Grupo NeoEnergia

- NC Energia, embora seja lícita, vem sendo desenvolvida de forma ilícita (sem a

obtenção de licenças previamente e sem a observância de condicionantes

impostas), em total desrespeito da legislação de proteção ambiental.

Considerando que o Grupo NeoEnergia - NC Energia o longo

dos anos vem obtendo grande vantagem econômica no desempenho de sua

atividade, em prejuízo do meio ambiente e em detrimento do direito ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado a coletividade.

V - RECOMENDAÇÃO

RECOMENDO, com fulcro no art. 6o, XX, da LC 75/93 e tendo

em vista o poder de autotutela da Administração Pública, a suspensão temporária

dos efeitos da Licença de Operação - LO n. 291/2012 e paralisação imediata de

eventuais obras até o cumprimento integral das condicionantes previstas na

referida LO.

Estabeleço o prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento

desta recomendação, para o destinatário se manifestar acerca do acatamento

(parcial ou integral) desta recomendação, devendo informar sobre as providências
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tomadas ou explicar os motivos da não-adoção das medidas recomendadas,

acompanhado da respectiva documentação comprobatória, entendendo-se a

omissão como não acatamento das medidas ora recomendadas.

PAULA CRISTINE BELLOTTI

Procuradora da República

tubrode2016.
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Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2016
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Documente -TípOjJsiilMfiKLy,
gtjjj N». 02001. 022 jLK/ZOtó-US1!

Recebido eift: 6/12/21J16

Assinatura

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Coordenador da COHID/IBAMA

Ref.: Resposta ao Ofício 02001.012753/2016-59 COHID/IBAMA

Assunto: Atendimento de demandas relativas aos imóveis danificados - Salto da Divisa/MG

Prezado Senhor,

A ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°.

02.397.080/0001 -96, com sede na Praia do Flamengo, 78 -10o andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n°

22.210-030, vem, em atendimento ao solicitado em Ofício, encaminhar as atualizações referente ao processo

das habitações danificadas.

Em reunião realizada na sede do IBAMA, em 13 de julho de 2016, a ITAPEBI e os moradores das

habitações danificadas acordaram em definir a metodologia de trabalho para a elaboração dos laudos individuais

das residências e constituir a Comissão de Acompanhamento dos trabalhos, com representantes de ambas as

partes, da Prefeitura e do IBAMA, no prazo de 30 dias. Nesta reunião, a ITAPEBI concordou com a equipe

técnica designada para o acompanhamento da elaboração de estudo técnico individualizado por imóvel (laudos

individuais das residências), indicado pelos representantes dos moradores, discutido e promovido após haver o

alinhamento da metodologia inicialmente proposta.

As tratativas para a contratação da empresa que está realizando o acompanhamento das atividades

foram finalizadas em 08 de novembro de 2016. No Anexo 01 consta uma planilha com a cronologia das

tratativas entre a ITAPEBI, os representantes dos moradores e a equipe técnica indicada. Consoante

encaminhamentos ajustados na reunião realizada em 24.08.2016, na sede do i. Órgão, a UHE Itapebi manteve

diálogocom a equipe técnica da GAde Souza e os advogados dos atingidos com o intuito de finalizar a questáo

da contratação da assessoria técnica, bem como ajustar a metodologia de trabalho.

Neste sentido, cabe informar que após a finalização das questões contratuais, as partes se reuniram no

último dia 24.11.2016, e alinharam o iniciodos trabalhos de campo. Estiveram presentes os representantes das

seguintes empresas: Itapebi, Print Comunicação, ECSA Engenharia, RCG Construtora e Ronconi Advogados.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG
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Conforme apresentado na Ata firmada (Anexo 2), a Itapebi iniciou a reunião através de uma

apresentação contendo a seguinte estrutura:

I) Vistoria e levantamento;

II) Monitoramento de patologias;

III) Elaboração de croqui das casas vistoriadas;

IV) Elaboração dos laudos periciais;

V) Elaboração do relatório final;

VI) Análise dos laudos e dos relatórios pela RCG Construtora;

VII) Avaliação conjunta de eventuais laudos divergentes;

VIII) Encaminhamento de todos os laudos para o IBAMA.

Ficou acordado que, para ambos os trabalhos de campo, membros da RCG Construtora irão assinar as

fichas de campo. Cada empresa ficará com uma cópia dos formulários.

Com relação aos laudos periciais, após o inicio dos trabalhos, a ECSA Engenharia terá um prazo de 60

dias para encaminhar os laudos para a RCG Construtora, a qual deverá analisá-los dentro de 30 dias. E ainda

que, caso haja divergências, poderão ser realizadas avaliações conjuntas e, caso ainda persistam divergências,

a RCG Construtora deverá emitir seu próprio laudo.

Sendo assim, após essa reunião, os trabalhos se deram inicio no dia 25 de novembro de 2016, às 9h30.

Dando continuidade ao assunto "Habitações Danificadas", as atualizações serão relatadas nos

relatórios trimestrais das habitações danificadas, para conhecimento e atualização desse IBAMA.

Sendo essas as informações a serem prestadas, colocamo-nos à disposição para prestar os

esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que renovamos nossos votos de consideração. E por

fim, todos os laudos, divergentes ou não, serão encaminhados pela Itapebi ao IBAMA.

^ptí^KX

Atenciosamente,

t)V\ WvÀoflrria >Y>\U\fyY\
osé Eduardo Pinheiro Santos Tanure

-s^T" ^ a n Diretor de Regulação

«ij* Queiroga do Amaral

COHID/CGEfJSTJlüC/ieAMA

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904 SMA/MG
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
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Anexo 01 - planilha com a cronologia das tratativas entre a ITAPEBI, os representantes dos

moradores e a equipe técnica indicada.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG
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Anexo 02 - Ata de reunião "Plano de trabalho das atividades em Salto da Divisa"

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3" andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG

Página 7 de 11



LI itapebi
f Grupo Neoenergia

r

V

Ata de Reunião

Local: UHE Itapebi

Data: 24/11/2016

Assunto: Plano de trabalho dasatividades em Saltoda Divisa

Participantes: Lista de presença emanexo

Às 15h30min do dia 24 de novembro de 2016, na sala de reunião da UHE Itapebi, deu-
se início à apresentação do plano de trabalho das atividades de campo que serão
realizadas nas casas rachadas em Salto da Divisa, localizadas dentro do polígono de
lOOm, conforme definido pelo Ibama. Registra-se a presença dos representantes das
seguintes empresas: Itapebi, Print Comunicação, ECSA Engenharia, RCG Construtora,
RonconiAdvogados.

Inicialmente, os participantes da reunião se apresentaram e as equipes técnicas
informaram as respectivas áreas em que atuarão nos trabalhos em campo.

OSr. André Martinussi. gestor da UHE Itapebi, iniciou a reunião com a apresentação
em slides sobre o plano de trabalho em referência, com a seguinte estrutura: rotina de
trabalho, eventograma. Termo de Inspeção, Formulário de Visita de Campo e Cadastro
Socioeconômico. A rotina de trabalho contém as seguintes fases: (I) vistoria e
levantamento, (II) monitoramento de patologias, (III) elaboração de croqui das casas
vistoriadas, (IV) elaboração dos laudos periciais, (V) elaboração do relatório final, (VI)
análise dos laudos e dos relatórios pela RCG Construtora, (VII) avaliação conjunta de
eventuais laudos divergentes e(VIII) encaminhamento de todos os laudos para o Ibama.

Enfatizou-se que ostrabalhos serão realizados por quadra em ordem crescente de "A"a
"W" do mapa disponibilizado, e as 5 casas ditas como prioritárias serão as primeiras a
serem vistoriadas. Durante o trabalho de campo, caso sejam identificadas outras casas
(além das 5 acima indicadas) com o risco estrutural iminente, as mesmas serão
priorizadas.

E ainda que os profissionais contratados pela Itapebi (ECSA Engenharia, RCG
Construtora e Print Comunicação) colherão osdados para preenchimento do Formulário
deVisita de Campo e do Cadastro Socioeconômico, e caso não seja possível realizar a
vistoria num primeiro momento, será feito um novo agendamento. Em persistindo essa
impossibilidade, a Itapebi comunicará ao Ibama e ao escritório Ronconi Advogados
paraque sejamtomadasas devidas providências.

Ainda ficou definido que o Formulário de Visita de Campo, após o devido
preenchimento, seráassinado pelas empresas ECSA Engenharia e RCG Construtora.

Com relação aos laudos periciais finais, foi informado pormeio dessa apresentação que,
após o início dos trabalhos, a ECSA Engenharia terá um prazo de 60 dias para
encaminhar os laudos pura a RCG Construtora, a qual deverá analisá-los dentro de 30

iy

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

CEP: 22.210-904 SMA/MG
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dias. Eainda que, caso haja divergências, poderão ser realizadas avaliações conjuntas e
acaso perststam,ais divergências, aRCG Construtora deverá emitir seu próprio laudo'
Por finu concluindo aapresentação, informou-se que todos os laudos, divergentes ou
não, serão encaminhados pela Itapebi ao Ibama.

Na seqüência, aadvogada do Ronconi, Sra. Viviane, questionou oprazo para aRCG
Construtora analisar os laudos elaborados pela ECSA. Após discutido entre as empresas
contratadas, ficou decidido que esse prazo passará de 15 dias para 30 dias.
ODr. Bruno Ronconi afirmou que os moradores pleiteiam que, nos casos em que
eventualmente seja necessária a construção de novas casas, estas sejam do mesmo
tamanho da casa atingida. Os representantes da Itapebi afirmaram que as casas serão
construídas em modelo padrão ede acordo com otamanho da casa atingida.
Restou alinhado que amedição do trabalho da RCG será realizada após otérmino das
atividades de campo. ARCG ainda ficará responsável pela análise dos laudos e a
avahaçâo conjunta com a ECSA. Os advogados dos atingidos estão de acordo com tal
procedimento e irão acompanhar a finalização da avaliação com aRCG.

Opagamento será realizado da seguinte forma: 80% ao final das avaliações de campo e
20% apósasavaliações conjuntas.

Alinhou-se que aECSA eaRCG irão avaliar conjuntamente em campo os formulários
de visita de campo preenchidos durante as vistorias. Esses formulários serão assinados
por ambas as empresas. Cada empresa ficará com uma cópia dos formulários.

AECSA irá complementar os formulários com as fotos dos imóveis vistoriados e
encaminhara, por e-mail, aos advogados dos atingidos os formulários finalizados e já
validados entre ECSA e RCG. Os e-mails da equipe da RCG e dos advogados dos
atingidos são: bninoronconi@hotmail.coni; vivianeronconiadvogadosrâtemail mm- e
ga.de.souzató>liotmail.com

Também definiu-se que avisita às casas para colheita de informações para elaboração
das fichas referentes aos cadastros socioeconômicos pela Print será acompanhada pela
equipe da RCG, que irá assinar tais fichas. APrint irá elaborar os cadastros finais que
serão, em seguida, encaminhados à RCG e aos advogados dos atingidos nos e-mails
acima descritos.

Por fim, ficou definido pelas equipes técnicas que os trabalhos em campo iniciarão
amanhã (sexta-feira), dia 25 de novembro de2016, às9h30min.

As 16h41min encerrou-se a reunião.

Encaminhamentos:

AItapebi enviará por c-mail ao Ronconi Advogados as minutas do Termo de Inspeção,
doFormulários deVisita de Campo e doCadastro Socioeconômico.

Itapebi, 24 de novembro de 2016.

" &

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904
Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG
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Anexo

Lista dePresença

Reunião Plano de trabalho das atividades em Salto da Divisa
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Recebido em:»'}.:!/20^
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Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2016.

Ao

í''

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibam^

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

SMA 329/16

V
9x

cTia^̂

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Ofício n° 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA

Assunto: Complementaçào do 6o Relatório de acompanhamento - Habitações Danificadas- Salto da

Divisa/MG.

Prezado Senhor Frederico,

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA SA. (TTAPEBr), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.397.080/0001-96

com sede na Praia do Flamengo, 78 - 10° andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em

atendimento ao Oficio 02001.003602/2015-29 COHID/IBAMA, protocolar uma complementaçào do 6o Relatório

de acompanhamento das habitações danificadas em Salto da Divisa, MG. Trata-se do anexo 1, mencionado no

Relatório.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que

apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Atenciosamente,

*0KuWJL^\jLQtTYVln(VY\
José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretor de Regulação

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855
SMA/MG
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DIGITALIZADO NO IBAMA

A t%v« .. . -. .

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro CEP 45820-095 Eunápolis/BA
Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044

E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

Of. 14/2016 RONCONI

Salto da Divisa/MG, 21 de novembro de 2

E DOS RECURSOS NATURAIS

A Sua Excelência o Senhor
Diretor de Licenciamento Ambiental
Thomaz Miazaki de Toledo
Diretoria de Licenciamento Ambiental - Dilic
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
RENOVÁVEIS - IBAMA
SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do Ibama
CEP 70818-900 Brasília - DF
E-mail: dilic.sede@ibama.gov.br

Assunto: PAR. 02001.003695/2016-72 COHID/IBAMA

MMA/iBAfvWBA/COAD EUNÁPOLIS
OF 02519 000807/2016-11
Ongerrs; Associação Comunitária das
Lavarteiras de Salto da Divisa
Data: Ol/i2/2016

Processo Administrativo do IBAMA n° 02001.0003331997-04, Encaminhamento
das Lavadeiras.

Senhor Diretor,

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS LAVADEIRAS DE SALTO DA
DIVISA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ n° 05.506.895/0001-54, com
sede na Rua Vereador Odir Barreira, S/N, Bairro Barro Preto, Salto Da
Divisa/MG, CEP 39925-000, neste ato representada pela Sra. JOVECILIA MARIA
DE JESUS, brasileira, solteira, lavadeira, Cl n° M-5.902.891, residente e
domiciliada na Rua Porto Velho, n° 491, bairro Vila União, Salto da Divisa/MG,
CEP 39925-000, vem respeitosamente à presença de V. Exa., por meio dos
seus advogados abaixo subscritos e bastante procuradores, expor e requerer o
que segue.

Inicialmente, vale esclarecer que, quando afirma-se que "até a
presente data, nenhuma medida administrativa foi tomada para que a UHE
itapebi compensasse os danos sofridos pelas respectivas lavadeiras", não se
exclui o fato do IBAMA colocar a situação das lavadeiras em pauta,
conforme informado no PAR. 02001.003695/2016-72 COHID/IBAMA. Oque se
afirma é que nenhuma medida concreta, material, foi realizada para a efetiva
reparação das mulheres que integram a categoria das lavadeiras.

O próprio IBAMA relata no PAR. 02001.003695/2016-72 COHID/IBAMA
que pelo menos desde 2005 começaram a surgir divergências quanto ao
numero de lavadeiras atingidas pelo empreendimento UHE Itapebi, veja-se:

(Bruno dgf^ncom
OAB-BA 27117
OAB-MG 124400
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Ronconi (oLc Z*-
Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 - Centro - CEP 45820-095 - Eunápolis/BA

Telefone: (73) 3281-6696/98826-1044
E-mail: ronconiadvogadosba@gmail.com

- No documento enviado em 15 de outubro de 1997 à FEAM (Voliine LiQÇy^.
I, fls. 100), consta uma lista com 15 lavadeiras; \ ' Y~

wAss..

- No relatório de vistoria realizada no período de 19 a 22 de julho de"
2005, (Volume VIII, fls. 1526 a 1538) relata-se o número de
aproximadamente 70 lavadeiras;

Além disso, no cadastro socioeconômico a situação das lavadeiras
não restou esclarecida.

No entanto, somente agora, passados mais de 17 anos do inicio
do licenciamento ambiental e passados mais de 10 anos da constatação da
existência de cerca de 70 (setenta) lavadeiras pelo próprio IBAMA (Relatório
de Vistoria de 19/22 de julho de 2005, Volume VIII, fls. 1526 a 1538), surge a
preocupação em esclarecer de fato qual o número exato de pessoas atingidas.

Ora, nesse ponto, não se pode ignorar que a mora e â falta de
esclarecimento quanto às informações acima prejudicaram a reparação ou
mitigação dos danos causados às lavadeiras.

Soma-se a essa situação, ainda, o fato de que as lavadeiras
constituem pessoas de baixa escolaridade e que exerciam sua atividade de
forma artesanal, sem recurso a meios sofisticados ou a técnicas elaboradas ou
empresariais e sem emissão de recibos ou documentos, o que dificulta a
produção de provas nesse sentido.

Ainda, não se pode olvidar que a atual Coordenação de
Hidrelétricas do IBAMA, notadamente, através dos integrantes José Alex
Portes, Frederico Queiroga Amaral e Silvia Góes, tem se empenhado para
reparar as falhas cometidas ao longo do licenciamento.

Por isso mesmo, com o fim de esclarecer o número-exato de
lavadeiras prejudicadas pelo empreendimento UHE Itapebi ou mesmo de
identificar as pessoas além do número já reconhecido pelo IBAMA, de cerca de
70 lavadeiras, que exerciam a atividade à época da instalação/operação da
hidrelétrica, na reunião ocorrida na autarquia federal em 24.08.2016, os
representantes desta sugeriram a realização de estudo antropológico da
categoria, técnica adotada na UHE Belo Monte.

Assim, diante da impossibilidade das lavadeiras apresentarem os
documentos/provas requeridos, seja por motivo do decurso do tempo ou por
conta do desenvolvimento da atividade de forma artesanal, requer a adoção
do estudo antropológico para os esclarecimentos necessários à
reparação/mitigação dos impactos causados à categoria.

Respeitosamente,

(Bruno \feíS. <Rpnconi
OAB-BA 27117

0AB-MG 124400
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Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159
Telefone: (73)

E-mail: ronconi

Bruno c^ àouzajtoncom
Advogado Represeftfcánte da Equipe Jurídica

OAB/MG 124400

OAB/BA 27117

Juliana Carvalho Lacerda
Advogada Substituta Representante da Equipe Jurídica

OAB/BA 20183

^.r*v*»< (Aixt.

ro CEP45820-095 Eunápolis/BA
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9 itapebi
Grupo Neoenergia

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2016.

Ao

MMA/IBAMA/SEDE - Pf;QTOCOI,0.

üocurnerúo -Tipo: UJÇjJy
È NO. 02001. 023 )&3~/20J ^

Recebido em: 39/:i.2/~016

iou^oxitó.
Assinatura

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama")

SCEN - Setor de Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900 - Brasília - DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Chefe de Unidade Avançada - Coordenação de Energia Hidrelétrica - COHID2

IBAMA - SEDE

Ref.: Programa de Monitoramento Sismológico

Assunto: Encaminhamento dos relatórios retroativos - Anos 2013 e 2014

Prezado Senhor Frederico,

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.397.080/0001-96

com sede na Praia do Flamengo, 78 - 10° andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em

atendimento ao Programa de Monitoramento Sismológico, protocolar os relatórios retroativos referentes aos

anos de 2013 e de 2014.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que

apresentamos nossos protestos de estima consideração.

Franciscncisco de Assis D. Carvalho Júnior

Gerente de Meio Ambiente

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

n/!aW ««CW»

Página 1 de 1
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MINISTÉRIO PUBLICO FED

Procuradoria da República no Município de Teó toni/MG

OFICIO/MPF/TOT/MG/PCB/N.0 1389/2016

Teófilo Otoni/MG, 13 de dezembro de 2016.

À Sua Senhoria, o Senhor
Marcelo Belioário Campos
Superintendente do Ibama em Minas Gerais
Av. do Contorno, n° 8121 - Lourdes
CEP 30110-051 - Belo Horizonte/MG.

Inquérito Civil n.° 1.22.009.000208/2010-14

Prezado Senhor,

MMA/IBAMA/COAD/MG
OF 02015.000006/2017-08
Origem: Procuradoria da Republica
no Município de Teófilo Otoni/Mg
Data: 02/01/2017

(A CCE/J*,

)p £r*0é/»/O
. Ambiental

• I572356

Com os meus cumprimentos, tramita nesta Procuradoria Inquérito

Civil acima identificado, cujo objeto é "verificar o adequado cumprimento das

condicionantes ambientais do processo de licenciamento da UHE Itapebi."

^olyt

Assim sendo, o Ministério Público Federal, pela Procuradoria da

República signatária, requisita a Vossa Senhoria, com fulcro no artigo 129, VI, da

Constituição da República e no artigo 8.°; inciso II, da Lei Complementar n.° 75/93, no

prazo de 15 (quinze) dias, informações, através de documentos, acerca da existência

de estudo de impacto ambieriTãTlTlsoetoeconômico com relação aos ilheiros e

pescadores do município de Jacinjg/M6;-atingjdos pelas Barragens de Irapé e Itapebi.

ü/d. ft£ 5iV»J íocj/
5oHj^) \ <\*/vA«U) ck Nh"

Jo4^(ex Portef
Coordenador de En«rg»«

PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI/MG Hidteléuica-Sob«i«to
Rua João Lorentz, 335, bairro São Francisco, CEP 39800-030 -Teófilo Oloni/MG M£qenM>IUC'IBAM/s

Telcfax: 33-35293600

SUPES/MG I
RECEBIDO M*J

r

PAULA CRISTINE BELLOTTI

Procuradora da República



Á toHib,

(jbrkk oa iM.j^-^0.0^^ sJL-cAzXi

Coordenador Geral de
de Energia Elétrica
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9 itapebi
GrupoNeoenergia

Rio de Janeiro, 12de janeiro de 2017.

Ao

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - ("Ibama"

SCEN - Setorde Clubes Esportivos Norte - Trecho 02

CEP 70818-900-Brasília-DF

A/C

Sr. Frederico Queiroga do Amaral

Coordenador da COHID/IBAMA

MMAM^^SEDE^tOTüCOLO J
Documento -Tipo: y\ ,—

NS.02001/SO 0Ífifo!VKI*à3\
RecebiM em. 16/1/2017

Assinatura

Ref.: Ofício 02001.012229/2016-88 COHID/IBAMA.

Assunto: Proposta de projetopara fábrica de roupas para o grupo de lavadeiras de Salto da Divisa/MG.

Prezado Senhor,

AITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. ("ITAPEBI"), inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 02.397.080/0001-96,

com sede na Praia do Flamengo, 78-10° andar - Flamengo - Rio de Janeiro/RJ - CEP n° 22.210-030, vem, em

atendimento ao Oficio 02001.012229/2016-88 COHID/IBAMA e Ata de reunião realizada no Ibama em 24 de agosto

de 2016, apresentar as evidências dos atendimentos até o presentemomento.

No tocante à solicitação de envio de proposta de projeto para fábrica de roupas destinada ao grupo de

lavadeiras de Salto da Divisa/MG, a UHE Itapebi vem informar que em 19 de outubro deste ano, protocolou a Carta

SMA 296/16 (n° protocolo 02001.019442/2016-11), por meio da qual informou o sfafus das ações adotadas apósos

encaminhamentos da reunião de 24.08.2016. Na referida carta, a empresa destacou ter se reunido com as lideranças

das lavadeiras em 20.09.2016, mas que, para surpresa, o grupo se manifestou contrário ao projeto da fábrica de

roupas. Embora esta reunião não tenha sido reduzida a termo, pordecisãodas lavadeiras, a Itapebi encaminhou um

questionário ao escritório Ronconi Advogados, contendo perguntas necessárias para viabilização do projeto, de modo

que o escritório se comprometeu em reunir-se com a categoria e colher as informações solicitadas.

Desta forma, a empresa vem por meio desta, informar a este órgão que o escritório Ronconi Advogados

encaminhou para a UHE Itapebi, em 21.12.2016, os questionários informados no parágrafo anterior, devidamente

preenchidos (anexo). Foram entregues 88 questionários, sendo que 09 deles referem-se a lavadeiras falecidas.

Nesses casos 07 questionários não foram preenchidos, 01 foi respondido por seu representante legale 01 apresenta

apenas o endereço. É importante destacar que, a UHE Itapebi irá desconsiderar esses 9 questionários, e que, além

disso, dos 88 questionários, 12 respondentes nãoforneceram o endereço e 69 pessoas nãoforneceram o telefone de

contato.

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG

Página 1 de 3



9 itapebi
Grupo Neoenergia

Conforme solicitado pela Associação Comunitária de Lavadeiras de Salto da Divisa (MG) em reunião no

Ibama, a Itapebi está analisando a viabilidade técnica da implantação do projeto da Fábrica de Roupas para geração

de renda, como ação de compensação/ mitigação para o grupo de lavadeiras. Com a verificação do interesse, faz-se

necessário uma análise e estudo técnico mais aprofundado. Desta forma, será realizada uma pesquisa de mercado

com base em visitas e levantamento de dados secundários. A empresa Print Comunicações realizará um

levantamento de confecções e fábricas já existentes na região, de matéria-prima mais comum, de possíveis

fornecedores e, sobretudo, do mercado consumidor, assim como a identificação de um consultor técnico com

experiência naárea para elaboração e apoio ao projeto.

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que

renovamos nossos votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

o

José Eduardo Pinheiro Santos Tanure

Diretor de regulação

^\WovM Av>t^> %«V\M^\>f° **-

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3o andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

SMA/MG

Página 2 de 3



Li itapebi
¥ Grupo Neoenenpa

Anexo - Questionários

Itapebi Geração de Energia S.A

Praia do Flamengo, n° 78, 3° andar, Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22.210-904

Fone (21) 3235-2800 - Fax (21) 3235-2855

<$Cíc^

SMA/MG
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Of. 18/2016 RONCONI

Rua Demétrio Couto Guerrieri, 159 Cen o CEP4S820-095
Telefone: (73) 1281 66%/98826-1044

E-mail: ro_nconiadvogaclo5ba@gmail.cQm

Eunápolis/BA

Eunápolis/BA, 15 de dezembro de 201

A Senhoria o Senhor
Gestor

André Luiz Martinussi

ITAPEBI GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S.A
Rodovia BR 101, KM 669, S/N, bairro Rio Jequitinhonha
Itapebi /BA

E-mail: amartinussi@neoenergia.com

Assunto: Levantamento Sobre Fábrica de Roupas

Referência: Processo Administrativo do IBAMA n° 02001.0003331997-04
Encaminhamento das Lavadeiras.

Senhor Diretor,

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DAS LAVADEIRAS DE SALTO DA
DIVISA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ n° 05.506.895/0001-54 com
sede na Rua Vereador Odir Barreira, S/N, Bairro Barro Preto, Salto Da
Divisa/MG, CEP 39925-000, neste ato representada pela Sra. JOVECILIA MARIA
DE JESUS, brasileira, solteira, lavadeira, Cl n° M-5.902.891 residente e
domiciliada na Rua Porto Velho, n° 491, bairro Vila União, Salto da Divisa/MG
CEP 39925-000, vem respeitosamente à presença de V. Sra., por meio do seu
advogado abaixo subscrito e bastante procurador, apresentar 88 (oitenta e
oito) fichas de levantamento sobre a fábrica de roupas, cada uma com 10
(dez) quesitos submetidos às lavadeiras.

Ressalta-se ainda que algumas fichas não foram preenchidas
e/ou assinadas por motivo de falecimento ou ausência de
representante/sucessor da lavadeira.

Atenciosamente,

Juliana CarvaírTo Lacerda
OAB/BA 20183

Recebido por: yu <JU jc. \AAJL.'

Assinatura:

Data: / /



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

f^
rV

rv

11) Nome: it-L jbJÍÃl tlWa 4frVvWuz

2) Data de Nascimento: tQ /C'5 / J355

3) Endereço e Telefone: 3oXt<-^/ Lc

tf?

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

j

( (Talvez ( ) Depende do projeto .^,tAí*^( )Sim ( )Não
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( )Sim ( )Não ( )Talvez ^^^
6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar. ,^

|Sim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim ( )Não Mrrn

,,«**+'jyU

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? ^^

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? W-A»/V

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

Itapebi? J-+»-'
AiV"'VTrt \i

Data: -2'1 / L 1 / 2016.

rj&B
S



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: A^U.v SJá. <r.LiíÜ. r4pn ^-••Q^Z et>

^

2) Data de Nascimento: 1-/. /CH /À^4*

3) Endereço e Telefone: ÍSS,^ frl^S

•* wV-fu- 4 4ci

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(•OSim ( )Não ( )Talvez (
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelogrupode lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(K) Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

Sim (/JNão

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por me ode cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(y)Sim Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja acostura? Se sim, qual
trabalho? Jcxc

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? J^^ bo<E^v^

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Data: £2 / <•'•'• / 2016.

'</U%). QÁtfALyiÇk tj/)5\ £> O/vi ffi '°



UHE itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

II Nome: fíífil Of fé* *&fl* OfT 0O?ff±
2) Data de Nascimento: QíI & / !tf>&

3) Endereço eTelefone: /fl/^b l/tyltfállt) Ml/kk> fà'
(\jUM\ dfrí WMTtii, ^ l<frt %á£d ftu (yn>\fa\W
4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
(/£) Não / Em função da idade avançada j

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeirasem reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim (xJ-Não ( )Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (VpNão

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trabalh0? $t*jWv MuãA \WUf0h
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras su£estões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

pi
Itapebi? P*-

Data: _lJ_/_ _/2016.

Ff &d*$*>*» J*



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

2) Data de Nascimento: 'JS_ / WI 'H 7

3) Endereço eTelefone: filf/fi/ f^fls l/Jo£(Jl ,fâ(, fc.
hiuML, to& a/h m^ -m

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(jQ-Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( nSimÇSir ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim [A)NãNão

7) Senãosabe costurar, gostaria de aprenderpormeio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

I(fl Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo detrabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

,rab7# Umtíí imMs mM Tuy?m.
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem oupaSsbgestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

l,apeb,? fífttà

_/_!__/ 2016.Data

Ç.fJo



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: .Xy^cn.'^ lL>w>g-> M.r^-v.:-J ] ^ —
2) Data de Nascimento: VÇ / ç[ /iqHO

3) Endereço e Telefone: <wx«. : Tn

Jt

"4t;ib»t ^..-w-^ i-^akA- KV^^>

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim ( ) Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
{••/.) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim (Z-)Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (A)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim (A) Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?..,^

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são osmotivos para não participar? Hacn. C£*^-4c db» >2Usdi_

r

10) ASrajem outras sugestões deprojetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? p^

Data: ^ ./2016.

$/W_



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-aivo: Lavadeiras - Salto da Divisa

D Nome: ', *}.

2) Data de Nascimento: XLI£-Ll JÜLí/4
3) EndereçoeTelefone: 1/finA ' \im^íijfíXft YlA/r.l.Wti.nW

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(*)Slm ( )Não ( ) Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(*) Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (*)Não

7) Se nãosabe costurar,gostaria de aprender por meiode cursosque a UHE Itapebi
poderá promover?

(tf) Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? fc • „ n

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASratem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? ly^v

Data: ulc\ I [, L\ /2016.

M



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:

>: Lavadeiras - Salto da Divisa /> p a

2) Data de Nascimento

l) Endereço e Telefone:

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvidopela UHE Itapebi?

(^Sim ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não/ Em função da idade avançada

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

# Sim { )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim d) Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(^Sim ( )Não
8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais sãoos motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

. IA MData: ./2016.

uA# ^jLjklÀ «An Srèh



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa ,

1) Nome:

2) Data de Nascimento: AJ_llJ_l \H_y

3) Endereço eTelefone: tfiftl/jfàftjMA/h }?fc $fyf fl'
Ma/ vhtfc

^4
fffrtmiofr -nu

Fl

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(<JSim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(^fsim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Slm (/6wNão

7) Se nãosabe costurar,gostaria de aprender por meiode cursosque a UHE Itapebi
poderá promover?

<!> Sim )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Sesim, qual

%AaMj (k^ * P&ia/? fotyM-1trabalhe

H

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Um

12016.

ftVAS)* ^^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

i-rv-vo Mi-V\aji. Kâr^^A^u*1) Nome:

2) Data de Nascimento: JM /C£ / 1ib4-

3) Endereço eTelefone: 2.x, $Akr ^McÚ^t T)"- %§

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( O Sim ( ) Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

IrH S\m ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

(L) Sim ( ) Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender pormeio decursos quea UHE Itapebi
poderá promover?

(rt-Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? <& Axowo-v *. -u*\a>\, jvo*^*-

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais sãoos motivos para não participar?

10) ASra_tem outras sugestões deprojetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? yitvC

Data: _3ÍL/£3 /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome

2) Data de Nascimento

3) Endereço eTelefone: tfijMb f l/k» /tyf/l. lâ. . &UVIQ

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

: Lavadeiras - Salto da Divisa

TSSJm

(J/Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelogrupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

L Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim tA)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(Q)Sim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) A Sra tem outras-çtJgestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

. W,(flData: /2016.

tJHwmokc, /Scc^Jo^^^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: :\,.^.,.'^i -fSc^y, -frCg^

2) Data dlÍNascimento: jj / 09 / JC'<H

3) Endereço e Telefone: T-»^< '-W^-a^o^. . k5L kL/o-r>^t̂y^M-*

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( 4^im ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( A Sim ( )Não ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (A) Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

f^-)Sim ( ) Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trabalho? ^ j&b-z Jar*** ?-o*xx"

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? J/CIuh^xJU* >~

10) A Sra^tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? \òo~

Data: 33_/Ç_2 / 2016.

V
fljj^l^^Sa^ •• í)l>-



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

• bem tftf fcfífiiti r* tf&»f1) Nome:

2) Data de Nascimento: 0^7 1/ //tf^&

Endereço eTelefone: f/)lÚ/ AflÜ/ktôlA , &£^ , 9?

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(/4-Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

I) Sim ( )Não ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (/)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

(yOsim )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

fl/tò w mm ft(2u{?ri
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são osmotivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Data: M/^L/2016.

^^ S aafc



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

I
Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa .

U «*J5Í* Me* WtP d/alua^ -%i^SAü\
2) Data de Nascimento:í2/£2/áSD ^3(o-®% •&j .yv\ £Z£/.Sl£
3) EndereçoeTelefone: i^d- GÍLtíAC" . 2$3> • ^ ?<C

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(><C) Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada ^^

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

^Sim ( )Não ( )Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

(P^Sim ( ) Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(XJSim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

£e ,03 /m |



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: K Jaíjcst^c^ -Ua 5r>^&> SaÍL-m* Scl.

2) Data de Nascimento: Qj, / O 4- / i 1&1>

3) Endereço eTelefone: ^Lc -33 -9 0% Op 00 f5

Sm it 5G

*-

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(HSim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(4-Sim )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

(^rsim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(j^Sim Não

8) ASra ^faz algum tipo detrabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? V»3 >>ó- Xu~fr \J>^A-

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? i^^LoJ»*--^ "n<V
JaJbxLCCv fl&U' ™-tfóu*tfi^ eu ^tj.L<nc<Zj ,&£ (U.<-i<icL.f~£*~>

10) ASra.tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Data: 3°t / Cl /2016.

•*-' zh&v^£k ciév ^
^kAk™^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

D Nome
í>

2) Data de Nascimento: A-3 / -3 /!%'•'

3) Endereço e Telefone: -fU^-c

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( ^Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ^Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do p

responda se sabe costurar.

)Sim (/U Não

ojeto de fábrica de roupas,

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

45 im Não

8) ASra^faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?^ /»* h^^ t^f^

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não ppor favor, explique quais são os motivos para não participar? p^JcM^* • "r-íwcíl?

i^fr. ~t"4..>0.,AÍl(l\4V •>'

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? \jo^

Data: Jft / C\ /2016.

-»/,: p^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

2) Data de Nascimento: V_j /Q' //ffiSfc? |
3) Endereço eTelefone: l/rUlA ^TAíi/X \\KlW\fa ki^'^ \R ^

i
4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(X)Sim ( )NSo ( ) Talvez
( ) Não/Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

é Sim Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim (Jà Não
7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

IA*) Sim { )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

,rabalh0? /fáf- wmtâ ê^€M sftttâm nmzz»
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? /"»

..m,m
Data 72016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) " Nome: ^//^C/íT/S ,'T7/jf?/ d C• V'^ /•JAt/c.-> C

2) Data de Nascimento: /S / /-/ //'JÁ-.2

3) Endereço eTelefone: //- P, /v/-£ ty? C}V 3 $J ^IC %CJ £<*•

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(*)Sim ( )Não ( ) Talvez { ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

•

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(x.) Sim (>)Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

(A) Sim . (*)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(\ ) Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

77?/? f\ fl/fri {po/vteíTt t^o
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

Mfio
10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Data: í J I J /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome •W-rUJ-WVY-v

2) Data de Nascimento: ]0 /Jo /IhHw

3) Endereço e Telefone: ^,r, -

Al ÍÇcHW

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Si™ (-UNão ( ) Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim (^)Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim (*-)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

)Sim ( *) Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja acostura? Se sim, qual
trabalho? *j< ~Joc

9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? jducck >_ c^-J*^

10) ASra_tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? yc

•Cu,

Data: £cl / Oi /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

• lU-ir-A* "M.aí^a. v- >tir^-1) Nome

2) Data de Nascimento: ü±_/l±_/Ü2~.

3) Endereço eTelefone: iu~a "S^wdZL Mcvuxi ^k-,v yr-c*

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim ( )Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
(4-) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim U.)Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (^)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio decursos quea UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim (A) Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que nãoseja a costura? Sesim, qual
trabalho? y^ó U0 X&j***- )\&*)psx'

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? xó&^x. cc->X*vcXiàO

10) ASratem outras sugestõesde projetospara serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Data: ^ / ^ /2016.

•-•



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

D Nome: fyff&nMty ÜKxÀ\i(\ill$ Ufaí-lteL
2) Data de Nascimento: ,1% / J í IAÍ2j

3) Endereço eTelefone: VJ?i Kíi JmTr \(jj .klÍ(\ ^d

SÍIB4
^IN ^

Fl

•••• m

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(x:)Sim ( )Não ( ) Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

U) Sim I )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (A) Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(X)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trabalho? '̂ j* jfc/^Uo^ < ^HofoClX JlWJÜíft
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra temoutras sugestões de projetos para serem realizados emSalto pela UHE
Itapebi? yY\c(í?

Data: J% I 0^ /2016.

l ' •>••'•' ' • '.-- Ipiti u



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

2) Data de Nascimento: fZ /^° / *tf£n

3) EndereçoeTelefone. ,jlt4T/ f^faJÜ_ fíllttfjí .9&
h. rfp*. wã õú/ mm 'fké>

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,

desenvolvido pela UHE Itapebi?

(-HÍ(«*4"Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

õ
(jf) Sim ( )Não ( )Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

/( ) Sim j(C ) Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

</>*m ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? yn

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

. MA/:Data: _*__/_/ XZl_l 2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nom

2) Data de Nascimento

Ldvdueird» —Demo üd uivisa __ - q

, KitfLMO
3) Endereço e Telefone:

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

A^síSim ( )Não ( ) Talvez (

) Não / Em função da idade avançada
) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

í(A-Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (AJ_Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

í(/tSim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

,rabalhfe: Qwmd âma* *m^ toutw
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

'

10) ASra tem outrassugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

ltapebi? m

.*?/#Data: /2016.

t Çfí. y^-\J^- ->.ü



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) • Nome: .faW dfAilHfl. Mh ÓlWiW
2) Data de Nascimento: 0? I Çj I JHCÍl

3) Endereço eTelefone: yfíiiíi. .' ,JWx^A^a YtjT\fif i/lMf !T\fo

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

("OSim ( )Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

00 Sim ( )Não ( )Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( ) Sim ( x ) Não

7) Se nãosabe costurar,gostaria de aprender por meio de cursosque a UHE Itapebi
poderá promover?

(x)Sim ( )Nao

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? \\n£j 0 ^.

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

Ir-

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Saltopela UHE
Itapebi? yn^

Data: :J H / l ü / 2016.

\;.jL>—^í>'xc--^ M^Scx^c^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Püblico-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) M^.C^ ç./ '̂if^TiS (tV-W^t^
2) Data de Nascimento: 'J. I £ I If4

3) Endereço eTelefone: jrWx ^(9^(Wx*Qv Ha* <̂ Vfi ^

ÇrWfa**

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(>JSim ( )Não ( )Talvez
( ) Não/Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

P<[Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

imIjtfSi ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

lX)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? y^^^ ^ ^O^Y^ sJUZrfZ^O

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não partic par?

10) ASra tem outrassugestões de projetos para serem realizados emSalto pela UHE
Itapebi?

: 3^/JL0_/Data 2016.

nÍ3 0pV\>V^p>> fttfJ^ÍA^ dGrr S>&**®



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

2) Data de Nascimento: _£A / &* /l"y&

3) Endereço e Telefone•fk/ti; flMrfllflJ •^ ICO. *>•

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
(xJNão / Em função da idade avançada

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

fíWf) Sim <£)NãNão ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais sãoos motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

*4,0IData: / 2016.

ÍY* j\!\C*M^- ^y c^<ívka> r^mxA/o (ic)é&>*fo



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: Uia-^io.. ^í^ ria, /v IcSÉ

2) Data de Nascimento: J3 / ) I / J551

3) EndereçoeTelefone: IWtV-H^I . -^ ^,XLo l.^..w> Ç-%

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(/4-Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não/Em função da idade avançada

j? 5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(#5lm ( )Não ( ) Talvez

( ) Depende do projeto

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (A) Não

7) Se não sabecosturar, gostaria de aprender por meio decursos quea UHE Itapebi
poderá promover?

(4-) Sim ( )Não

8) ASra^faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? Vo^, Jj^j^\. tuu^jcuí.

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? ^XvmWí-o*-

10) ASrartem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? iJcxL

Data: ã<\ I 0C\ /2016.

X> ^JW^ $l<a Çfo a



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:

2) Data de Nascimento: /-7 / 11/ l$±g

3) Endereço eT.e.efone:^/ /}Ê}ltíl{(lM, &1Ax k-
im^WP, Mfíl CJfc tyÁÜM -Mo
4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(X->Sim ( ) Não { (Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

:fr(«'Sim )Não Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

Sim (£) Não
7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

Sim(Jus ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

,rabalho? afou. Wha mfí& (Wçm-
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi-

i? /i/é)-

Data: OA / &\ /2016.

LvwXk



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisauvduciins — ottiiu Ud uivild p-,

D

2)

3)

Nome:

,H,eL,fM
Endereço eTelefone: ufía/X jQ VA Ml

Data de Nascimento:

f.?:$)3?S3M3 33

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(Aí-Sim ( )Não ( ) Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(yLsim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim l/lNão

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

i/d Sim Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

. n,mData: / 2016.

JU cLMtàiryx ^^mcjAAi^i A^y&i',



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: \{..„*-» bto.y-, i~r.-^XZr^.

2) Data de Nascimento: í¥\ I ü* / i't>»

3) Endereço e Telefone: -ru^

"iÜJSkjõ- IK^H

|*>-u^^,nx^ , H<J y„r>iivn>n^

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim (-V)Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim U)Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( (Sim (L ) Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos quea UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim (^)Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

,jU fcjO&*JjU*á,trabalho?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são osmotivos para não participar? mm^\ <x^-±*-> i*- aú^*^

10) ASra tem outras sugestões de projetos paraserem realizados emSalto pela UHE
Itapebi? yiZZ

Data: 2fl / 03 / 2016.

ÍCÁ'W^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

2) Data de Nascimento: Mi /IL. IÊÉJ)
,/knL f, /ve fat. fi. vm i*3) Endereço e Telefone: rrLvw " / -/-

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(Af-Sim ( )Não ( ) Talvez
( ) Não/Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(^Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim h(V )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi

poderá promover?

h Sim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trabaiho? ^ tfÇOllÍ& ^^W ÜMfW J J^ÍÕA
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

"apebi? 00C5 •

c«a: MA 72016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:Qaii.-rv«. U/-x^ cA. wjuisxa*^

2) Data de Nascimento: 2ç / 1^ / Á^t^fí

3) Endereço eTelefone: *L« A TI* JO

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(/|Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não/ Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(A-) Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim jLJNSo

7) Senãosabecosturar, gostaria de aprenderpormeio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(/-)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? >££, 6fr MCxVÚ JuUJdfXX

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos paraserem realizados em Salto pela UHE
ItapebiTv-So*"

Data: *°> /09 72016.

JLri '-faoikba Ji &wM0H*-



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

.. X1) Nome: SAxst, d9k -^llil-U/JTíxJUà. ú

2) Data de Na: icimento: Ag / 12 / .iq^S

3) Endereço e Telefone: ^«-^-c 3L

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

)Sim (^ )Não ) Talvez
[L) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim gL ) NãO ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim (X-)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

)Sim foi )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? 5o .Xc^c 'acuo*»-

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? JÁyioã*. d-ocrrCfi&k

10) ASratem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? vjoJÜ.

Data: gj / 0<\ / 2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

D Nome: 'f®f]lA fój tà (l-fi fífl l &{Vf(){
2) Data de Nascimento: u> / Q<( / /7 79

3) Endereço eTelefone: YÍMkJA 0(\

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim

( ) Não / Em função da idade avançada
<w)Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto / á,/C^

I ?<>

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelogrupode lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim )Não ( ) Talvez M<^~
6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja acostura? Se sim, qual
trabalho?

9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Oa«a: Ü/ 01 12016.

•p3ük*.<s»™*^ p-



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

D Nome:: rí-A>L>Xt- \A(

J
i2üs. llâ_ •••-n-^"-

2) Data de N; scimento: lií_/2l_/ i£Ll2

3) EndereçoeTelefone:-t^^ fum '̂ w^.^, .21*4

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(Ã-)Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idadeavançada

) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeirasem reunião no Ibama, em Brasília?

t/f Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim (S-)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim (íí-)Nâo

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja acostura? Se sim qual
trabalho? f^ Í^^a^ Mj^&u,

9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? JJ^xM^Umi.
P-^tuw du *m£to, p/Pu iv*.' (jttíH/* ^díifyzLi,. $

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Saitopela UHE
Itapebi?•f~ "

Data:
-i^ / 1*1 /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: f^Lc 'bou.-y>. ^^£T

2) Data de Nascimento: 1^ / C\ / VtM

3) Endereço eTelefone: <W A-^^w.-^u. j&^.^o^J^

rr

GrC

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim ( )Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
( ^J Não / Em função da idade avançada

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim (^)Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (^)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim (i-)Não

8) ASra ,iaz algum tipo de trabalho manual que não seja acostura? Se sim, qual
trabalho? yc*~ , ^xAsl aow^duu. , ^ Jucy^x^ vvx^xí

9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? kj^ jó**M. o«^<yr<cL±cJ<±

10) ASratem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? sóüo

Data: $°\ / Oi /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa. uavaucimj - jdliu Ud Ul«5d

2) Data de Nascimento: ]&./ G£_ / ItfSl
3) Endereço eTelefone: klfo P/M fo O/Bfa) .U3\', li \"^^
nJAj \AnjLUj . Wh vás nUuM ~/to
4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(£)Sim ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não / Em função da idadeavançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

Simí/)Si Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (/)Não(/:
7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

Sim { )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais são os motivos para nãoparticipar?

10) ASra tem outraTsugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? fjfff[fr •

Data: gf I0 /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome

Lavadeiras - salto da Divisa

JiWJW2) Data de Nascimento: * gj I^aI/I

3) Endereço e Telefone: fauuPM

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

/
( )Sim (AlNão ( )Talvez ( ) Depende do projeto
( )Não / Em função da idade avançada iS-f\ {lf{?[}/}

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( )Sim Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

Sim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

)Sim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

,pva.;^ J,^li/uc*. C )JJXJC
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UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: 'tMã WM* ® faf/r-
2) Data de Nascimento: _TZ. / í^. / lH^

3) Endereço eTelefone: Qj//k AVlf^^ l/Á^ã/Wí •

o
|o

60, Mmw ípj, Mã? n/fr nauflfi-Wi
4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(.A) Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

jA Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim </)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(jt)SiSim )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trabalh0? /i/é • %tMM& mm
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

Jt

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

l,apebi? vã

Data: í£,#_/2Mft



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: *t4&Y-vuK /T~?u*i-yvCA,-xi^ *7>scum-o

2} Data de Nascimento: (n /0& / ^^

3) Endereço e Telefone: ^ÚjcQy "t^títo^ .S ŷ # q-i-y^^iT-r^^

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

V') Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não/ Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

USim )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (.c)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meiode cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

K) Sim )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? •$& Ju>oo^ yx*~J&>&-

9) Caso a Sra nãotenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? j^jíí-Lcxv^ 'jtCÍLWíva

10) ASrajem outrassugestões de projetos paraserem realizados emSalto pela UHE
Itapebi? www

J

Data: -^ / Vo' /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

D Nome: MM fmVtiZ Cfi Üfl 9?W/\
2) Data de Nascimento: J(l2_ / V7- / IH**

3) Endereço eTelefone: >fW*/ y\JUA/ ('{/,*XM/U , <n '

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(/)Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

s Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (,X)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender pormeio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

ijú Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo detrabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trabalh0?/i^ Wimft mm / jpfim m^m.
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais sãoos motivos para não participar?

10) ASra tem outrassugestões de projetos para serem realizados emSalto pela UHE
Itapebi?

Data: l/H /W 12016.

'Ja^i
*5WA <>:"

&S

O YJ



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

: Ltivim nfirpifi/A tf ã/0/11) Nome

2) Data de Nascimento: l@ //í l//v\

3) fl Endereço e Telefo M/l mutoMta,. Vto#.^

&

J#Sim

T

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

/ ffi 0stim^-w*

( V) Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

)Não Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

Sim (O Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

/(j Sim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

i: !_/ L/2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

D Nome: XDju. >juc fWnjijU Jlx

J
^•7* I

2) Data de Nascimento: __|_£l / _}±_I ^

3) Endereçoe Telefone: Kq-c i

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( ^Sim ( ) Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idadeavançada

) Depende do projeto

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(/-) Sim Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

(HSim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(asim ( )Não

8) ASra faz algum tipo detrabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? ^d JüzsJGil* pjj^j^K.

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projetçyde fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? \ nsw^Joky
f>m.citf/ podécCtTOKj <*£ r**ftv •
10) ASra-tem outras sugestões de projetos para serem realizados emSalto pela UHE
Itapebi? y&"

Data: ^ / Qcl±jf~20ÍÍ.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábricade roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

» Nome: IHlltífi /tW/MOi? ÇMflW
2) Data de Nascimento: /±_/£j£l /y^l

3| Endyecoe Telefone: flUrt/ /fá>//l ik^, Vi k&
íUfiL I oa/ owm-m
4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( J Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
(j/) Não/ Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

) Sim (rC)Não ( ) Talvez ffll/)W <fW0fl
6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio de cursos quea UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trabalh0? 0f. /matuto MM* * tfi/Asn (iam?/
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

—

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

.49, tf?Data: 72016.

-A • | ,,,c -IL^yur-S*'-• da- '.J--



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas J,-jLex£U«.

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome: lA^wo. Hd.v^o^ cUo . friS&>

2) Data de Nascimento: / /

3) Endereço e Telefone: ;ú^ /*_*M±> CjU^-w-ci^*-'' -*> i jÇX-r-^-r

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

( )Sim «J Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada _-V i j-,

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( )Sim )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

)Sim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

Data: ^i / Oi / 2016.

P '

*Wk/



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

d N.m.:/W/#/l 9UVA jm.poS> úb/v£fiwcg
2) Data de Nascimento: ±£_ II ^ / _/_

3) Endereço e Telefone: v. f\í(f\ . [AmtiAfr
/

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(Í4sir(Jd^Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não/Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeirasem reunião no Ibama, em Brasília?

(Al Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim li Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

L^Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

'raba/i^T. %9M**& -foW1 ^fâ^ast fisupOA^
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais são osmotivos para não participar?

10) ASra tem outrassugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

,tapebi? imã

Data: ^I ^ ,2016,



UHE Itapebi

Levantamento sobrea Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:__
tia. •aJ^>

2) Data de Nascimento: il& / QJ /J^Vg

3) Endereço eTelefone: 2*^ f&fr\ frftf/)f'çjpr 7] i '-] ÇfW/-á(f-

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região
desenvolvido pela UHE Itapebi?

jrt«lm ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

J-^Sim ( )Não ( ) Talvez

Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas
responda se sabe costurar.

(A) Sim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

U-)Sim ( )Não

fih B^*fcsZav^im, tÍP° de traba'h° manual^não seja acostura? Se sim, qualtrabalho? vio~v >a te»*>on. j\u^ <$L <*a. *. |ovt^

9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASrajem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
itapebi r 'No-

Data: Í3_/0 /2016.

^ efrlOA*^ P ía /^JCh l*P>



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome..MM %WÍW Í^f^/1A
2) Data de Nascimento: j0_/ W_/ iHT\
3) Endereço eTelefone: VÇSM^j^'

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

a-) Sim ( Vj,Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
) Não / Em função da idade avançada ftsMoA

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASratem outras sugestõesde projetosparaserem realizados emSalto pela UHE
Itapebi?

Da.a: Ü/£ / 2016.

r^^aca1^^^ )h^c9 \



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

>: Mcxa^ WÍ a. v\1) Nome: Mo^ua WJU^o Jjua

2) Data délsiascimento: \<o /o í / H^

3) Endereço eTelefone: -»^~u .'S^K. ,Jwtynj»t-JL" ^ X-t"

!•_.

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

•*4-Sim ( )Não ( ) Talvez
) Não / Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(É-TSim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

(/-)Sim ( )Não

7) Se nãosabe costurar,gostariade aprender pormeiode cursosque a UHE Itapebi
poderá promover?

(/-)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Sesim, qual
trabalho? jw^**-

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? J^Li^Ml^-^

P*u.r%*# ft**úlc*)0<t"^ P>T<- ^Cv, uAyrr^ TZ^*M<r

10) ASratejn outras sugestões de projetos para serem realizados em Saltopela UHE

J
Itapebi? X^ok,

Data: £ / ú-5 /201Ó

;• ....



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

U" Nome: \\f\hm. ViíiAi ifofcÜfl JcX ãdlti
2) Data de Nascimento: j£_ /JJ_/ JMI

3) Endereço eTelefone: \J1JM . (Pí//Í [//faMsitft- 71-J^

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(x)Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

{<) Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( ) Sim (X ) Não

7) Senãosabecosturar, gostaria de aprender pormeio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(x)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Sesim, qual
trabalho? . - . * .

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? b/|^

Data: J. *\ I 0l\ /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábricade roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

fl Non,e: MflUW ^W ^ ^^
2) Data de Nascimento: y£_ /Q^ /(_J_f/

3) Endereço eTelefone: ->fu.i.A ' ^LLJaÜ^ líhhOp Jfo/ttfrj

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

^Siim ( )Não ( ) Talvez
) Não/ Em função da idade avançada

( ) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeirasem reunião no Ibama, em Brasília?

$) Sim ( )Não ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim </> Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(^?Sim ( )Não
8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

,raba'h<W k/4uM& Ma^tx 0Wen flOtfi&t
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

ltapebi?^ •

omíl,Jl /2016.

< .JWua JÍWuU di MMJeij



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:

, (\m/ í\w G/\mé da kif
^ H h ^mã, mfo tias tyw/^ihfc

«Mlrifl (tf MM Mi/érinflW
2) Data de Nascimento

3) Endereço e Telefone

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

%S\r{ /)-5im ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não/ Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

Ji(11 Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim F( JONão

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(jísim { )Não
8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

trM0é- \i^ mm ji ^fMnmfãd
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras^sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

rJA.,/1 / 2016.

CrVooU* rfy X*WKoko cx Oo



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome

Z)

Kfl//)iyjfí w Jtowrüw f)f $ww
cc/ie>

Data de Nascimento: jffi fl// /9#T

3) Endereço eTelefone: Afi ," mW/i/íT^ ÍWkÍÍiW'

f£y

Fl M^d
kAS8.

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

ft Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(J&Sim ( )Não Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim ( Alfião

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

i/USiriSim )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

"""""W h$Utty& MMA.J? /MAJ/fc ti&epfrt,
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras^ugestões deprojetos para serem realizados em Salto pela UHE

l,apebi? tffa •

Data:*9y*9 7 2016.

X ite**/**- ^ ^Ui/VUJ' U Z&mq^



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

fl Nome: MM íff^fi &Mí4 Ofígl»fl
2) Data de Nascimento: W I ^/'"Ov

3) Endereço eTelefone:/^, 0, f%), fi}. 16'É/ ^^iT'
Wv (t^f)i/ií{W'p?//-

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

WSir'Sim ( )Não ( )Talvez
( ) Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

A Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim 4Nãt( 4),Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

(Á) Sim

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

traba,h0>^f Qmrfâ êmiA jtpi&ah. {/w/w *
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais sãoos motivos para não participar?

)Não

10) ASra tem outras^ugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

l,apeb" i/aso

Sit %m>^ ^^

/



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome:

2) Data de Nascimento: IiG G±_/í?^

Moiá wmW Of ^H?

3) Endereço e Telefone:

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

n
( )Sim ([Á Não ( )Talvez ( ) Depende do projeto
( )Não / Em função da idade avançada &^/(f_J?l Cri
5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( ) Sim )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim )Não

7) Se nãosabe costurar, gostariade aprender por meiode cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

( )Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho?

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

Itapebi? ff&tâ/fl

Cata: ^jS. /2016.

fa*çd^cfln&s^ áx %**<j>



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Saltoda Divisa

1) Nome: MMlPf Alt/* * ífiftfiMtf
2) Data de Nascimento: _[£/ 0^_ / (tfúj
3) Endereço e Telefone-.Jíua. JÃr/'*/*- n ?4X ¥

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região
desenvolvido pela UHE Itapebi?

í-í«m ( )Não ( )Talvez
( )Não / Em função da idade avançada

) Depende do projeto

ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

j/)SiSim ( )Não ( ) Talvez

Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas
responda se sabe costurar.

)Sim (X)Não

Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que aUHE Itapebi
poderá promover?

(^)Sim ( )Não

trabalho?5'3 ******"" "P0 de trabalh° manual que não seja acostura? Se sim, qual

9) Caso aSra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? -_

4tô.

Data: *%_, «? 12016.

x ;Jmia! pKh %kmMcc



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

fl Nnn,e: ffífiMA Ml^fi OÍ MVQfí
2) Data de Nascimento: /Q_l$Ll /ffiCj
3) Endereço eTelefone;/ fl/A) , *m IMS, £
Imo^lpà, m(o Ufa (Mds> - W,áL

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(2}Sim ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

k(!) Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

Sim iJu(A) Nã°

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

d(A) Sim ( )Não

8) A Sra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,

por favor, explique quais são os motivos para não participar?

—

10) A Sra tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? flgtf}

: M , flData 72016.

l/ftdW6> A.J^M ^ &:'-' •



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

a No.e: jW/M f>Y^MA M f€2oJ
2) Data de Nascimento: Jí^_ /_A_ // /^ '

3) EndereçoeTelefone: sfírUa . <Sq/mÍ^ ^/fa/w,J/Ft£3?lf

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(^Sim ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

J/íiSim Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

)Sim i^)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

S/ti*Sim ( )NSo

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
porfavor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra temoutras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

/htf.

ata: ffi / 0 /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras- Salto da Divisa

1) Nnme: JJ^^aí çLw JCj^.^C j/('ir&Z* 7?'>f£^

2) Data de Nascimento: J^_ / ^ IJ22l

3) Endereço eTelefone:^La •-^^- h'-^ ^"^^^ &£-

I?
4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvidopela UHE Itapebi?

(^Sim { )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não/Em função da idade avançada

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(A-siim ( )Não ITalvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (^-)Não

7) Se não sabe costurar, gostaria deaprender por meio decursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

ti Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual
trabalho? So o^*^^*. <*- >vW ;\4>*f**

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica_de_roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?-twi Xü\ >»*X/**^

10) ASra tem outrassugestões de projetos paraserem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? Wo£

Data: JQ / Ç* / 2016.

J~

M«iJaCoc-w^r.u
t5j

>, o



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

a »ome-.MÊft tá Mim mww trtífl
2) Data de Nascimento: /& /<& / /ffò^ -

3, EndereçoeTe.efoneMl/ fito%fi/ffl /í/lMólM/M).

4) A Sra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

o
(/-) Sim ( ) Não ( ) Talvez ( ) Depende do projeto
( ) Não/Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

h Sim ( )Não ( ) Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim ( MNão

7) Se nãosabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursosque a UHE Itapebi
poderá promover?

(-6 Sim Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

traba,h0? i/fâi ÇwtAmK íM&aj pg/^mpm
9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASra temoutrasjugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi?

i outrassu

n/m

Data: í£,£_ 7 2016.

- pvuĉ'V_
Co^àr



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome

2) Data de Nascimento: £9_/_£^/£nii
:Telefone: ^W^-+ 2m

*aàuÁ&e: Uo/vuu <**- Kv^-Wo—yy*i j
•s AC . ~J^ , |i~..,<

3) Endereço e £Vl4JE'_.iA*£ í UH , JOvrvW-rx*-*;

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvidopela UHE Itapebi?

(j/jSim { )Não ( )Talvez )Depende do projeto
( ) Não /Em função da idade avançada

5) ASra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

( «LSim ( )Não Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

(t)Sim ( )Não

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

( ^)Sim ( )Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja acostura? Se sim, qual
trabalho? S^ ^^ r^f^

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica^de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar? <^w> *°^

10) ASr*tem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE
Itapebi? V*^

Data: -0^ / &\ /2016.



UHE Itapebi

Levantamento sobre a Fábrica de roupas

Público-alvo: Lavadeiras - Salto da Divisa

1) Nome

2) Data de Nascimento

3) Endereço eTelefone:' M(/f • / MrlJ/q/y/r/Z - 7) ' %G
. . ^ . « — _ *%. -•» - . . i \y

n^vr^^^w

4) ASra gostaria de participar de algum programa de geração de renda na região,
desenvolvido pela UHE Itapebi?

(Jcjsim ( )Não ( )Talvez ( )Depende do projeto
( ) Não / Em função da idade avançada

5) A Sra teria interesse em participar do projeto da fábrica de roupas que foi
apresentado pelo grupo de lavadeiras em reunião no Ibama, em Brasília?

(ílsim ( )Não ( )Talvez

6) Caso a Sra tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
responda se sabe costurar.

( )Sim (^NãNão

7) Se não sabe costurar, gostaria de aprender por meio de cursos que a UHE Itapebi
poderá promover?

tfIX) Sim Não

8) ASra faz algum tipo de trabalho manual que não seja a costura? Se sim, qual

9) Caso a Sra não tenha interesse em participar do projeto de fábrica de roupas,
por favor, explique quais são os motivos para não participar?

10) ASratem outras sugestões de projetos para serem realizados em Salto pela UHE

fi/0O>-

jç: iWp cürà



MINISTÉRIO DO MNP \MBII\M

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMB1E Mil DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Coordenação de Energia Hidrelétrica

DESP. ENC. ABERT. 02001.000461/2017-54 COHID/IBAMA

Brasília, 07 de abril de 2017

Ao Arquivo Setorial da SETORIAL DILIC

Solicitamos o encerramento e abertura de volume do processo ny
Ü2Ü01.000333/97-04. Após o encerramento e abertura do volume tramite o processo para
Coordenação de Hidrelétricas.

Atenciosamente,

SILVIA BEZERRA DE GÓES

Analista Ambiental da COHID/IBAMA

IBAMA /M(J. ,,,,
7/04/2017- 10:16



EM BRANCO



MU*

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIOAMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS
Unidade Setorial da Diretoria de Licenciamento Ambiental

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 07 dias do mês de abril de 2017, procedemos ao encerramento deste volume
n° XXI do processo de n° 02001.000333/97-04, contendo 200 folhas. Abrindo-se em
seguida o volume nQ XXII. Assim sendo subscrevo e assino.

IBAMA

MAYCON ROBERTO DA S. MARTINS

Responsável do(a) SETORIAL DILIC/IBAMA
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