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Projeto prioriza responsabilidade social e ambiental
Empresas contratadas pelo
Consórcio UHE Itaocara estão na
região desenvolvendo estudos
que indicarão a melhor forma de
construção da usina.
Os técnicos têm o compromisso de analisar as interferências
ambientais e sociais e criar soluções para cada questão detectada.
Quem está em campo:
CONSEN: cadastramento das propriedades
ECOLOGY Brasil: elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
COHIDRO: análise das características dos rios
LACTEC: mapeamento da região
LSF Andrade: estudos de relevo
PCE: projeto de Engenharia
PRINT COMUNICAÇÃO: equipe de
comunicação

Editorial

Informação com
transparência
Este é o primeiro informativo
da UHE Itaocara. Um novo canal
de comunicação, que manterá a
população informada sobre o processo de construção da usina.
Queremos que a população
acompanhe os estudos que estão
sendo realizados e contamos com a
participação das lideranças locais,
prefeituras, secretarias e sociedade
em geral para nos ajudar a desenvolver os temas desta publicação.
Nesta edição vamos mostrar um
panorama geral sobre o que está
acontecendo neste momento com
o projeto e as empresas que estão
trabalhando no campo.
Ética e transparência são as palavras-chave de nosso diálogo.
Participe!

Técnicos da Cohidro analisam nível do rio

Saiba mais
00 Municípios na área de influência do projeto: Aperibé, Carmo, Cantagalo, Estrela Dalva,
Itaocara,Pirapetinga,Santo
Antônio de Pádua, Volta Grande
00 O novo projeto prevê a construção de duas barragens

00 Localização: uma das barragens
ficará entre Itaocara e Aperibé,
e a outra entre Cantagalo e Estrela Dalva
00 Geração de 195 megawatts, energia suficiente para abastecer
uma cidade de 200 mil pessoas

Diálogo com os moradores
Além deste informativo, outros
canais de comunicação estão
abertos para a população acompanhar os estudos de construção da
UHE Itaocara: o telefone 0800 282
2974, ligação gratuita para esclarecer dúvidas e receber sugestões; e
a equipe de comunicação, formada
por jornalistas e assistentes sociais.
Estes profissionais estão na região
desde janeiro, conversando com a
população e realizando encontros

com prefeituras, câmaras de vereadores, entidades e associações.

Equipe de comunicação visita moradores

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

Ernesto Vieira

Em São Sebastião do Paraíba,
todos conhecem a presidente da
Associação de Moradores, Márcia.
Mas o que nem todos sabem é que
o verdadeiro nome dela é Maria
Aparecida de Souza Bom:
Que cuidados o consórcio deve
ter durante a implantação da
usina?
Para mim, a usina não deveria ser
construída, mas se for, quero ter
a garantia que não irá acontecer
acidente. Também tenho medo
de ficar no meio das duas barragens e dos empregados que
venham para cá, porque eles
podem trazer problemas.
O que espera que o consórcio
faça para que isso não aconteça?
Espero que tenha uma atenção
especial com os moradores da
região.
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Atual presidente da Câmara de
Vereadores de Aperibé, Ernesto de
Abreu Vieira está em seu quarto
mandato e acompanha de perto
as ações da UHE Itaocara:
Em sua opinião, o que a UHE
Itaocara trará de benefício para
a região?
Não acho que trará tantos benefícios quanto as pessoas imaginam, mas tenho esperança que
traga emprego, infraestrutura e
melhoramentos nas estradas.
O que preocupa a Câmara em
relação à usina?
Temos várias preocupações. Uma
delas é o nome da usina. Queremos que o nome seja Aperibé ou
no mínimo Aperibé / Itaocara. A
nossa cidade será a mais atingida
pela água e por isso é merecedora
de levar o nome.

A usina será construída seguindo
critérios rigorosos de segurança
e engenharia. Investiremos em
tecnologia de ponta e contrataremos profissionais experientes
para o desenvolvimento do empreendimento. Vale lembrar que
o Brasil não tem histórico de
rompimento de barragens de
hidrelétrica.

Contratação de mão de obra
Vamos dar prioridade à contratação de mão de obra local.
Além disso, serão oferecidos
cursos de qualificação para capacitar moradores da região
para o trabalho.

Nome da usina
Utilizamos o nome UHE Itaocara
porque o empreendimento assim
foi batizado pelo Governo Federal durante o inventário hidrelétrico, realizado na década de 80.
O nome foi escolhido e mantido
porque a casa de força do projeto
localizava-se em Itaocara.

Técnicos cadastram imóveis
A equipe de técnicos da
Consen está visitando os proprietários da área de influência
da UHE Itaocara para produzir
um novo cadastro imobiliário.
O levantamento começou em
Porto Velho do Cunha, distrito do
Carmo, e seguiu para Cantagalo e
Volta Grande.
Em suas visitas, os técnicos

analisam a documentação das
terras, fazem medição das áreas
e também avaliam as benfeitorias, ou seja, todos os bens fixos
(casas, plantações, açudes, entre
outros) que o proprietário possui no local. Esses dados serão
utilizados futuramente pelo consórcio, durante o processo de
compra de terras.

Participe !
Participe do informativo enviando críticas e sugestões
pelo e-mail informativo@uheitaocara.com.br
ou pelo telefone 0800 282 2974
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Consen realiza levantamento das
propriedades
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