No 16 . Junho 2015

Consórcio UHE Itaocara vence leilão
e iniciará obras da usina em 2016

A usina será construída no rio Paraíba do Sul e deverá iniciar sua operação em 2018

No último dia 30 de abril, o Consórcio UHE Itaocara, formado pelas
empresas Cemig e Light, venceu
o leilão promovido pela Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
e retomou o projeto para construção da Usina Hidrelétrica Itaocara I.
As obras do empreendimento começam em janeiro de 2016 e a
expectativa é que sejam gerados
1.200 empregos diretos no pico da
obra. A usina entrará em operação
em 2018.
O Consórcio UHE Itaocara já possui as Licenças Prévia e de Instalação da usina, emitidas pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
de Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), o que garante o início das
obras. Porém, antes desta etapa,
serão realizadas ações como capacitação da mão de obra local e o
recebimento de currículos dos interessados em trabalhar na cons-

trução, além das negociações de
propriedades.
A usina será construída no trecho
médio-baixo do rio Paraíba do Sul
e o reservatório abrangerá os municípios fluminenses de Aperibé,

Cantagalo, Itaocara e Santo Antônio
de Pádua; além de Pirapetinga,
em Minas Gerais. A UHE terá capacidade de gerar 150 Megawatts,
energia suficiente para abastecer
uma cidade de 400 mil habitantes.
O reservatório
abrangerá os
municípios
fluminense
de Aperipé,
Cantagalo,
Itaocara,
Santo Antônio
de Pádua,
além de Pirapetinga, em
Minas Gerais.
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Diálogo permanente com a população
Com a retomada do projeto da
usina, o Consórcio UHE Itaocara
reforça o compromisso de atuar com
transparência e ética, ao manter
sempre o diálogo com a população durante a implantação do
empreendimento. Nesta nova etapa,
disponibilizaremos canais de comu-
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nicação para esclarecer dúvidas e
receber sugestões. Além do telefone
0800 282 2974, manteremos a publicação deste Informativo e faremos
visitas aos moradores e entidades.
Sua participação no processo de
construção da usina é muito
importante.

Nesta edição, esclarecemos as
dúvidas mais frequentes da
população:
A UHE Itaocara II também será
construída pelo Consórcio?
Não. O Consórcio não detém mais
a concessão da UHE Itaocara II.
Quando a obra da UHE Itaocara I
começará?
A previsão é que sejam iniciadas
em janeiro de 2016.
Quanto tempo a obra deve durar?
Terá duração de 36 meses.
Quantos empregos serão gerados?
A construção da UHE Itaocara I irá
gerar 1.200 empregos diretos no
pico da obra e 2.200 indiretos.

para análise da empreiteira que se
encarregará da contratação. A orientação é trabalhar com o maior
número possível de profissionais
da região.
Haverá qualificação profissional?
Sim. Serão realizados cursos de
capacitação nas atividades necessárias para a construção da
usina. As informações dos locais dos cursos, horários e vagas
disponíveis serão divulgadas
futuramente.
Que tipo de profissional poderá
trabalhar na obra?
Há diversas vagas, alguns exemplos são: soldador, eletricista, marceneiro, carpinteiro, pedreiro e
ajudantes.
Como serão feitas as avaliações
de terras?
O 1º passo é a atualização do cadastro das propriedades, onde
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consta a área da propriedade, os
tipos de solo, o relevo, benfeitorias não reprodutivas (moradias,
currais, cercas etc.) e reprodutivas
(árvores frutíferas, plantações etc.).
O 2º passo é o Laudo de Avaliação, que contemplará os valores
de tudo que consta no cadastro.
Os preços serão baseados no valor de mercado, sempre de acordo
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O 3º passo é apresentar o Laudo
de Avaliação para o proprietário
para início das negociações,
verificar a documentação da
propriedade e a realização do
pagamento.
Quando serão iniciadas as negociações?
No segundo semestre de 2015.
As negociações serão realizadas
individualmente.

Para onde serão enviados os
currículos?
Poderão ser enviados para o
e-mail cv@uheitaocara.com.br. O
Consórcio disponibilizará em seu
site um campo para que interessados possam redigir seus currículos e enviá-los. Serão criados
também, em parceria com as prefeituras, pontos de coleta nos
cinco municípios.
Como será contratada a mão de
obra?
Todos os currículos já cadastrados no Consórcio serão enviados

Expediente

Reunião da equipe do Consórcio com pescadores na colônia de São Fidélis.
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