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UHE Itaocara entrega ao IBAMA
estudo de impacto ambiental
O Consórcio UHE Itaocara, responsável pela construção da Usina
Hidrelétrica no trecho médiobaixo do rio Paraíba do Sul, concluiu em fevereiro o Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e encaminhou a conclusão deste trabalho para a avaliação do IBAMA
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis).
O EIA, elaborado pela empresa Ecology Brasil, resultou de 20
meses de estudos, de uma equipe multidisciplinar de cerca de 70

profissionais. No estudo, o Consórcio também apresenta os projetos
e programas que pretende realizar na região para evitar, diminuir
ou compensar os impactos sociais
e ambientais. Após a análise do
EIA, serão realizadas Audiências
Públicas.
Os resultados dos estudos e
os programas propostos para o
IBAMA serão apresentados para
as prefeituras e para a população
em seminários temáticos, que serão realizados em maio.

Equipes iniciaram estudos na área em 2008

Confira os temas que serão
apresentados nos seminários:
00 Recomposição de infraestrutura
00 Realocação de pessoas
00 Capacitação de mão de obra
00 Assistência técnica aos moradores
00 Tratamento de esgoto
00 Reflorestamento
00 Segurança da barragem
00 Enchentes
00 Compensação financeira aos
municípios
00 Utilização do lago (Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Entorno de Reservatório Artificial)

Monitoramento da qualidade da água será tema dos seminários

Cadastro imobiliário em Pirapetinga
Desde o início de março, os
profissionais da empresa Consen
realizam o cadastro imobiliário no
município de Pirapetinga. A equipe
irá mapear todas as propriedades
do entorno da UHE Itaocara e suas

benfeitorias. Os técnicos já visitaram imóveis em Aperibé, Cantagalo,
Carmo, Estrela Dalva, Itaocara, Santo
Antônio de Pádua e Volta Grande.
O cadastro imobiliário de Pirapetinga deverá ser finalizado em abril.

Participe !
Participe do informativo
enviando dúvidas e sugestões
pelo e-mail
informativo@uheitaocara.com.br
ou pelo telefone
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0800 282 2974

Este é um espaço aberto para sua opinião sobre a
Usina Hidrelétrica Itaocara.

Josias Sabino Pinto de Faria
Josias Sabino nasceu e mora em Porto
Marinho há 46 anos. Foi presidente
da antiga Associação de Pescadores
do Rio Paraíba do Sul e há 15 anos
resolveu investir em turismo e montou
a Cabana do Peixe Frito. O negócio
cresceu e hoje recebe cerca de 100
pessoas nos fins de semana.
Qual é a expectativa do senhor
em relação à UHE Itaocara?
Existem coisas boas e ruins, espero
que seja equilibrado. Haverá mudança no nosso modo de vida, no
curso do rio e no modo de pescar,
mas por outro lado trará recursos
financeiros e para quem trabalha
com turismo ficará melhor. O lago
será um atrativo e trará mais gente
e, com isso, mais consumo.

Antonio Artur Teixeira
O produtor rural Antonio Artur
Teixeira ou “Toninho do Ceceu”,
como é conhecido em São Sebastião
do Paraíba, mora no 4º distrito de
Cantagalo desde que nasceu. Conhece tanto a realidade do local que
foi escolhido pela prefeitura para ser
o administrador distrital.
Qual é a expectativa do senhor
em relação à UHE Itaocara?
Seria interessante contar com
o apoio técnico do Consórcio.
Poderia ser montada uma estrutura
de uma vila agrícola. Porque tirar
o produtor daqui e colocar em
outra terra sem infraestrutura não
será suficiente. Precisamos de uma
política mais ativa na agricultura,
para ajudar a produzir melhor com
as técnicas certas.

Curiosidades: Romaria Montada de
São Sebastião do Paraíba
Há 15 anos, Carlos Elias Curty saiu
de Barra Mansa a cavalo em romaria.
Seu destino era São Sebastião do
Paraíba, onde nasceu em 1953. A
romaria montada virou tradição e se
repete até hoje. No dia 11 de janeiro
os cavaleiros recebem a bênção
na Igreja Matriz de Barra Mansa e
iniciam o percurso que dura dez
dias. Este ano, a comitiva saiu com

22 cavaleiros e chegou em Paraíba
com cerca de 250 participantes. Na
chegada, no dia 20, os romeiros foram recepcionados com água benta
e participam da festa do padroeiro
da comunidade. Os romeiros, por
onde passam, realizam palestras
sobre diversos assuntos, como
combate às drogas e preservação
do meio ambiente.
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Utilização do lago
Será traçado um Plano Ambiental
de Conservação e Uso do Entorno
de Reservatório Artificial (Pacuera).
A população, o poder público, entidades civis e o Consórcio irão construir esse plano em conjunto. Mas
a expectativa é que o lago possa
ser utilizado para o turismo, lazer,
esporte e pesca, já que haverá uma
melhora significativa na qualidade
da água.
Assistência técnica
O Consórcio apresentou uma série
e projetos ao IBAMA no seu Estudo
de Impacto Ambiental (EIA), entre
eles existem projetos de assistência técnica aos moradores da região diretamente atingidos e aos
pescadores, além de programas de
complementação de renda. Estes
projetos serão apresentados para a
população durante os Seminários
Temáticos em maio.
Pesca
A proposta do Consórcio é de que
não haja prejuízo aos pescadores.
Um amplo estudo foi feito na região e serão realizados programas
de preservação e recuperação das
populações de peixes. Os pescadores serão ouvidos e terão auxílio do
Consórcio durante e após a construção do empreendimento. A atividade de pesca será realizada de
acordo com o Pacuera.

Chegada dos romeiros

Expediente
Informativo da UHE Itaocara

Cerca de 250 cavaleiros participaram da festa
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