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Em que fase está o projeto
da UHE Itaocara?
O projeto da Usina Hidrelétrica Itaocara está neste momento aguardando o aceite
do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA) sobre o Estudo de Impacto Ambiental (EIA)

população poderá tirar dúvidas
sobre o projeto e dar sugestões.
Os seminários estavam previstos para maio, mas, devido à
paralisação dos funcionários
do IBAMA, houve um atraso no
cronograma.

que foi entregue em fevereiro. Após esta etapa, serão realizados seminários temáticos
nas localidades do entorno do
projeto para divulgar os resultados do estudo e os programas
propostos. Nesses encontros, a
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Participe do informativo enviando dúvidas
e sugestões pelo e-mail
informativo@uheitaocara.com.br ou pelo
telefone 0800 282 2974

Está no ar desde abril a página virtual da
Usina Hidrelétrica Itaocara.
Nossso endereço na internet é
www.uheitaocara.com.br
Acesse nosso site e tenha mais informações
sobre o projeto.

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

Hilton Viana

Isael Teixeira

Em Barra de Santa Luzia todos conhecem Seu Hiltinho, como é conhecido Hilton Viana. Além de morador
da comunidade, ele é dono de um bar
na localidade que nos finais de semana reúne muitos visitantes.

Isael Teixeira conhece bem as necessidades da comunidade de Pedra Furada, em Pirapetinga, principalmente as
dos pescadores. Por isso, ele foi eleito
o primeiro presidente da associação
de pescadores.

Qual a sua expectativa em relação à UHE Itaocara?
Não somos contra nem a favor da
Usina. Tudo depende de como a
empresa vai agir com o povo daqui.
Acredito até em uma possibilidade de melhorias para todos com a
hidrelétrica. Mas irá depender de
quanto vão pagar aos moradores
caso tenhamos que sair daqui. Nasci
e cresci nessa região e gosto muito
daqui, mesmo com as dificuldades.
Ainda não sei para onde ir, se a hidrelétrica vier.

Qual a sua expectativa em relação à UHE Itaocara?
Não queria que a usina saísse porque sei que muita coisa pode mudar.
Por isso, se puder, quero continuar
aqui na minha casinha, continuar
pescando, morando aqui com a minha família. Mas se eu tiver mesmo
que sair, queria que o Consórcio me
ajudasse a ter um novo meio de
sustento, uma renda para continuar
com a minha vida. Hoje tenho a pescaria e o leite que são minha renda,
com a usina isso vai mudar.
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Aquisição de terras
As terras afetadas pela UHE Itaocara
serão avaliadas por uma empresa externa e com tradição nesse ramo. O
valor da aquisição de propriedades
seguirá as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
As negociações deverão acontecer
após a obtenção da licença prévia
do IBAMA e serão realizadas diretamente com os proprietários. Destacamos que o proprietário poderá
escolher entre o recebimento do
valor das terras, a realocação, o reassentamento ou a carta de crédito.
Geração de renda
O Consórcio propôs no EIA um
“Programa de Reativação das Atividades Econômicas e Geração de
Renda”, que visa à melhoria da qualidade de vida da população.
Pesca
A proposta do Consórcio é que não
haja prejuízo aos pescadores por
conta da implantação da Usina.
Vários estudos foram feitos e iremos realizar um trabalho com esta
população durante e após a construção da Usina.

Curiosidades - Reserva do Cambucás

Você já ouviu falar em cambucá?
Quem já visitou a Reserva dos Cambucás, em Cantagalo, conhece bem
essa árvore nativa da Mata Atlântica.
A reserva está situada a seis quilômetros do centro da cidade e é parada
obrigatória para os cantagalenses e
os visitantes. A área remanescente de
Mata Atlântica tornou-se reserva mu-

nicipal em 1989 e abriga inúmeros
cambucazeiros, espécie típica da
nossa região, hoje rara.
O cambucá é uma árvore frutífera
da mesma família da pitanga, possui
um tronco liso e avermelhado. Seu
fruto lembra muito a jabuticaba, mas
é maior e mais rosado, com um sabor
muito agradável.
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