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1. Apresentação
O presente documento apresenta o Relatório de Divulgação e Realização das Audiências Públicas da
PCH Pituquinhas e PCH Foz do Capão Grande, empreendimento previsto para ser instalado no estado
do Paraná. O licenciamento ambiental esta sendo conduzido pelo IAP.
O processo de divulgação e produção das Audiências Públicas foi realizado conforme as resoluções
CONAMA 009/87 e resolução SEMA 31/1998 Art°66. O plano de comunicação foi executado pela
empresa Lord Publicidade. O detalhamento das ações de comunicação necessárias da realização das
referidas Audiências Públicas é apresentado a seguir.
2. Abrangência
Este Relatório considera como área de abrangência 2 municípios no Estado do Paraná, impactados
pelos empreendimentos, a saber:
1.
2.

Pinhão
Reserva do Iguaçu

3. Público de Interesse

Constituem-se como público de interesse do Plano de Comunicação, especificamente para as ações de
divulgação das Audiências Públicas, os seguintes grupos:

▪

População em geral;

▪

Lideranças e organizações não‐governamentais;

▪

Representantes de Órgãos Públicos Municipais Estaduais e Federais;

▪

Representantes de órgãos intervenientes no Licenciamento Ambiental;

▪

Representantes de Unidades de Conservação identificadas;

▪

Representantes de Segurança Pública e Equipamentos de Emergência dos municípios,
entre eles a Polícia Militar e Secretaria de Saúde.

▪

Demais interessados.
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4. Local e data da realização das Audiências Públicas
4.1-Pinhão - PR
Data: 04 de setembro de 2019 as 19hs.
Horário: 19:00
Local: Câmara Municipal de Pinhão
Endereço: Avenida Hipólito Aires de Arruda N°28, Bairro Lindouro
Capacidade: 200 pessoas

4.2 - Reserva de Iguaçu - PR
Data: 05 de setembro de 2019.
Horário: 19:00
Local: Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu
Endereço: Avenida 4 de Setembro, N°522 - Centro
Capacidade: 200 pessoas
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5. Metodologia de Atuação
Para atender os objetivos do Plano de Comunicação para a realização das Audiências Públicas da PCH
Pituquinhas e PCH Foz do Capão Grande, foram definidas estratégias de divulgação e estruturação do
evento que privilegiam a transparência da informação e o acesso da população ao debate.
5.1. Comunicação e Divulgação
Foram utilizados diversos meios de comunicação, tais como: faixas em lugares públicos e de grande
visibilidade, divulgação via sistema de radiodifusão, carros de som, anúncios em jornal regional de
circulação nos municípios diretamente afetados, cartazes e panfletos em pontos de convergência da
área de influência direta e convites (Correios).
5.1.1. Planejamento de Mídia das AP
O planejamento de mídia realizado para a divulgação das Audiências Públicas teve a
utilização de meios e veículos, conforme descrição a seguir:
JORNAL– Anúncio/informe no seguinte jornal:
•

Jornal Fatos do Iguaçu no dia 18/08/2019 (Regional)

O modelo do anúncio de jornal pode ser identificado no anexo 1.
RÁDIO LOCAL/REGIONAL – Estão sendo veiculas 103 inserções de 30 segundos em 02 rádio:
•

Rádio Pioneira FM – do dia 15/08/2019 até o dia 04/09/2019.

•

Rádio Iguaçu FM – do dia 15/08/2019 até o dia 05/09/2019.

As comprovações em rádio podem ser visualizadas no anexo 2.
O texto utilizado para a produção do spot veiculado em rádio e jornal foi o seguinte:

AP -1
Atenção! O IAP convoca a população para a audiência pública de apresentação do Estudo de
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental da PCH Pituquinhas e PCH Foz do
Capão Grande. A audiência será no dia 04 de setembro de 2019 ás 19 horas na Câmara
municipal de Pinhão, localizada na avenida Hipólito Ayres de Arruda, n°28, bairro Llindouro,
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Pinhão-PR. Os estudos do EIA/Rima estão disponíveis para consulta nas prefeituras e câmaras
municipais de Pinhão e Reserva do Iguaçu e no site do IAP em www.iap.pr.gov.br.
AP‐2
Atenção! O IAP convoca a população para a audiência pública de apresentação do Estudo de
Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental da PCH Pituquinhas e PCH Foz do
Capão Grande. A audiência será no dia 05 de setembro de 2019 ás 19 horas na Câmara
Municipal de Reserva do Iguaçu, localizada na avenida quatro de setembro, n°522, centro,
reserva do Iguaçu-PR. Os estudos do EIA/Rima estão disponíveis para consulta nas
prefeituras e câmaras municipais de Pinhão e Reserva do Iguaçu e no site do IAP em
www.iap.pr.gov.br.
CARRO DE SOM – Foram realizadas no total 14 horas de carro de som distribuídos nos
municipios, no período de 28/08/2019 a 05/09/2019, as comprovações em carro podem ser
visualizadas no anexo 3. O texto de divulgação de carro de som foi o mesmo utilizado nas
rádios.
A seguir o texto utilizado para divulgação em carro de som:
AP -1
CONVITE Os convites foram enviados e recebidos em sua maioria via Correios para as
entidades entre 09/08/2019 e 19/08/2019.
Entidades Estaduais, Municipais e Federais
•

35 envios via Correios com AR, desses, 32 foram entregues e 03 não foram
entregues. Os que não foram entregues pelo Correios foram reenviados e
entregues da seguinte forma:

•
o
o

2 Convites enviados via e‐mail, no dia 19/08/2019
1 Convite entregue em Mãos, no dia 15/08/2019

o

10 Convites entregues via Correios foram reforçados através da

Obs.
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entrega em mãos às Entidades no Período de 13/08/2019 a
15/08/2019.
o 1 Convite entregue via Correios com reforço através da entrega via email, no dia 19/08/2019
O modelo de convite pode ser identificado no anexo 4, e as comprovações de envio no
anexo 5.
FAIXAS DE RUA – Fixação de faixas de rua, nos principais pontos conforme autorização das
prefeituras. As faixas foram colocadas durante o periodo de 12/08/2019 a 13/08/2019,
permanecendo até o dia das audiências públicas. Todas as faixas foram retiradas após o
evento. O modelo de faixa pode ser identificado no anexo 6 deste relatório, assim como os
registros fotográficos das mesmas no anexo7.
CARTAZES E PANFLETOS– Foram fixados e distribuídos na cidade de abrangência no
período de 12/08/2019 a 13/08/2019. O modelo de cartaz de rua e panfleto podem ser
identificados no anexo 8 deste relatório, assim como os registros fotográficos dos
mesmos no anexo 9.
Abaixo é possível verificar as mídias utilizadas para a divulgação da distribuída nos
municípios da área de influência:
Mídia

Jornal
Local/Region
al
Rádios

Quantidades Gerais
(Distribuídas entre os
municípios)
1

103 inserções

Faixas

14 faixas

Carro de
Som
Cartazes

14 horas
50 unidades

Panfletos

500 unidades

SETEMBRO 2019

Especificação do material

Formato aproximado 10cmx4cm, preto e branco, em
local indeterminado em jornal regional
Spot de rádio de 30 segundos, com locução em off e
trilha padrão.
Faixas de lona formato de 3.2X0,70m. Acabamento: Furos
na lona para melhorar passagem de vento; ilhós
circundando a faixa para amarração em grades; hastes
em madeiras nas laterais para amarração em postes ou
fixação no chão.
Spot de carro de som de 30 segundos, com locução em
off e trilha padrão.
Cartazes formato 30x42cm (A3), papel couchê fosco 170
g/m², 4/0 cores.
Panfletos formato aberto 15x15cm, couchê liso de 150
gr, colorido frente.
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Convite

50 unidades

Banners

2 unidades para o dia das
audiências
500 unidades (250 para cada
evento)

Cartilha

Formato 15cmx21cm, papel couchê fosco de 170gr
colorido frente.
Impressão em lona formato 0,8mx1,8m, para pendurar
em porta banner.
2 (duas) lâminas, formato aberto 30x21cm, couchê liso
de 150gr, colorido frente e verso, dobrado ao meio
ficando 8 páginas formato fechado em 15x21cm.

5.2. Mapa de Mídia – AP
A divulgação nos veículos de comunicação foi distribuída da seguinte forma entre os municípios:
Municípios

Jornais
(Impactos)

Rádios
(Impactos)

Carro de
som
(horas)

Cartazes
(qtde)

Panfletos

Convites
(qtde)

Faixas
(qtde)

1

53

7

25

250

25

7

1
2

50
103

7
14

25
50

250
500

25
50

7
14

Reserva do
Iguaçu
Pinhão
TOTAL

6. Edital

Foi publicado o DOE pelo IAP no Diário Oficial da União, comunicando local, data e horário
das audiências públicas no dia 08/08/2019, Edição N°10495, página 12. Verificar o anexo 10.
7. Ofícios

Foram protocolados ofícios nos seguintes órgãos dos municípios, informando e solicitando
apoio para as audiências públicas, anexo 11.
Pinhão

•
•
•

Polícia Militar: 12/08/2019
Secretaria Municipal de Saúde: 12/08/2019
Autorização de Faixas:12/08/2019

Reserva de Iguaçu
•
•
•

Polícia Militar: 13/08/2019
Secretária Municipal de Saúde:13/08/2019
Autorização de Faixas:13/08/2019
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8. Realização

Segue abaixo quadro de resumo da Realização das Audiências Públicas:
Pinhão – PR – Câmara Municipal de Pinhão – 04/09/2019
Público Presente
Autoridades
Questionamentos
Início
Término
Duração

SETEMBRO 2019
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10
01
19h
21h
2h
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Reserva do Iguaçu – PR – Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu – 05/09/2019.
Público Presente

188

Autoridades

08

Questionamentos

13

Início

19h

Término

22:35h

Duração

3h e 35min

•
•
•
•
•
•

Anexo 12-Banners
Anexo 13-Folder
Anexo 14-Lista de Autoridades
Anexo 15-Lista de Presença
Anexo 16-Questionamentos
Anexo 17-Apresentações
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•
•
•

9.

Anexo 18-Registro Fotográfico
Anexo 19-Transcrições
Anexo 20-Registro Áudio visual

Equipe Técnica Lord Publicidade
NOME

FUNÇÃO

Marlos Chaves

Coordenação Geral

André Augustus

Coordenador de Produção Externo

Tiago Gonçalves

Coordenador de Produção Externo

Danilo Sousa

Coordenador de Produção Externo

Euripides de Souza

Coordenador Audiovisual

Glaciene Pimentel

Assistente de Produção Interna

Gustavo Nascimento

Diretor de Arte
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Anexo 01 – Jornal

INFORMAÇÃO pra quem lê.
FAT O S RESULTADO
pra quem anuncia.

Sandro Carvalho Rodrigues

do Iguaçu

Pais e ﬁlhos sem frescura

Pinhão/Reserva do Iguaçu, 16 de Agosto de 2019.

EDITORIAL

Vamos de retornável?
Lixo, por onde quer que se vá, lá está ele. Todo mundo que se livrar do lixo, mas,
as pessoas esquecem que quem produz é responsável pelo seu lixo e deve buscar a
maneira mais eﬁciente de armazená-lo e de se desfazer dele. Nessa eﬁciência a pessoa não pode simplesmente se livrar, ela precisa dar um destino correto que não prejudique a saúde, o meio ambiente ou o vizinho, no entanto, muito mais importante que
dar um destino correto ao lixo é buscar não produzi-lo. É ter a meta de cada dia gerar
menos lixo. A princípio isso parece impossível, ou pelo menos bem difícil, ou complicado. Mas, na realidade, a situação é mais simples do que parece. É só adquirir novos
hábitos, ou melhor, de repente retornar a antigos hábitos, pelo menos para quem está
com cinquenta ou mais anos vividos. Quem dessa geração lembra que as mães quando iam ao mercado, ao açougue, a feira, antes de sair de casa pegava duas coisas,
a carteira e a sacola de compras. Quase toda casa tinha uma sacola de alças reforçadas e lista para ir a compras. Quem era chique, tinha uns carrinhos de metal, com
rodinhas. O mundo modernizou, nessa modernidade trouxe consigo comodidades,
entre elas, que as pessoas não precisavam mais se preocupar em trazer a sacola, os
mercados, açougues e feiras tinham as famosas sacolinhas plásticas. Prático, sem
dúvida, o problema é que elas geram lixo e lixo que leva anos para se decompor. Elas
já invadiram inclusive a imensidão dos oceanos e tem matado muitos animais marinhos. Nem precisamos ir tão longe para vermos as sacolinhas plásticas espalhadas
por todo canto. Assim, hoje é muito importante retornarmos ao velho e bom hábito de
ter em casa a sacola das compras. Os feirantes, pensando no meio ambiente e até em
reduzir os custos, estão imbuídos de conscientizar os seus fregueses a terem a suas
próprias sacolas para ir à feira. No começo será trabalhoso sim, mas é só questão de
adquirir o novo e saudável hábito de antes de sair de casa pegar a sacola. Para não
esquecer é só deixa-la bem pertinho da carteira que guarda as bufunfas. o Fatos do
Iguaçu, não só apoia como parabeniza os feirantes da Feira da Agricultura Familiar,
que decidiram eliminar a sacolinha plástica e estão no trabalho de conscientização do
uso da sacola retornável. Como boas ideias devem ser mais que aplaudidas, ajudadas
e reforçadas, o Fatos do Iguaçu lança a campanha: “Vai às Compras? Leve a Sua
Sacola, o Meio Ambiente Agradece”, conta com a consciência e ativa participação dos
seus leitores para que a Campanha ganhe vida, a sacola retornável seja presença
marcante na feira e quiçá também nos mercados.

FAT O S
ACEITAMOS CARTÕES

do Iguaçu

Antes de fazer um prejulgamento, devido ao título, considere
o teor deste artigo. É verdade que nem tudo o que se considera
“frescura” é de fato frescura. Por exemplo, a depressão não é frescura, o bullyng, não é frescura, enﬁm a lista é grande. Mas o meu
propósito é pensar aqui naquilo que é frescura sim, e entenda-se
por frescura exaltar problemas que não são problemas, reclamar
sem motivo, besteira, chatice. Em outras palavras, transformar
uma gota de água em uma tempestade, se chatear por nada. Infelizmente essa tal de “frescura” está presente em todas as esferas, o famoso “mimimi”. É interessante observar que muito dessa
frescura se dá, devido a certos valores e princípios observados por
nossos pais que hoje são considerados retrógados, um atraso para
o desenvolvimento do ser humano (segundo algumas ideologias
furadas e sem nexo). Não pode corrigir, ou disciplinar uma criança,
ou ainda falar não para ela; não pode induzir ela comer o que ela não quer comer, ela tem
que ser o que ela quiser ser – isso sim é um atraso, o caos. Se a criança não for ensinada, ela
não vai gostar de salada, se não for ensinada, ela não vai gostar de frutas. O que não pode,
são os exageros, a gritaria, mas eu como pai, de vez em quando, preciso falar mais ﬁrme com
meus ﬁlhos, preciso educa-los inclusive na alimentação, na forma como se deve tratar os mais
velhos, os colegas, professores enﬁm, os pais sabem do que estou falando. Eu como pai preciso dizer muitas vezes um NÃO maiúsculo para meus ﬁlhos, pois eles são imaturos, precisam
ser ensinados a cada dia, sobre o que é certo e o que não é certo. Certamente isso não os
tornará crianças traumatizadas, pelo contrário, eles vão crescer sendo pessoas de bem, as
vezes vão falhar, pois não são perfeitos, mas quando isso acontecer, serão aconselhados, e
por amor a eles, vou sim corrigi-los, pois não quero ver meus ﬁlhos sendo levados por más
inﬂuências, que em nada contribuirão para a vida deles. Não sou perfeito, mas que Deus me
livre de ser um pai cheio de “frescura”, que se o ﬁlho desejar passar a infância inteira comendo
bolacha recheada no café, no almoço e na janta, eu vou achar lindo; que se o ﬁlho não gosta
de estudar, tudo bem; que se ele for mal-educado, tem que respeitar, pois é o seu temperamento – não tenho paciência com esse tipo de coisa. Isso não signiﬁca que, os pais devem
ser “grossos” com os ﬁlhos, antes devem ser sensatos e realistas, perceber de fato se o que
ele está fazendo é “frescura”, ou não. É necessário ter discernimento, sabedoria, é necessário
ouvir o professor sem preconceito, quando tem uma reclamação do ﬁlho (tem pais que parecem “tapados” e não conseguem enxergar os erros de seus ﬁlhos, somente dos outros). Na
Bíblia temos muitas orientações com respeito a educação dos ﬁlhos, em Provérbios 29.15 nos
diz “uma criança entregue a si mesma será uma vergonha para sua mãe”(que verdade essa);
mas em Provérbios 22.6 nos diz “ensina a criança no caminho que se deve andar e quando
for grande, não se desviará dele”. Vamos ser pais “sem frescura”, ensinando nossos ﬁlhos
“sem frescura”. Os ﬁlhos são presentes de Deus, e ser pai e mãe, ao mesmo tempo que é um
privilégio é um grande desaﬁo e isso por toda a vida. Precisamos orar pelos nossos ﬁlhos e
precisamos orar por nós mesmos, para sermos pais que marquem positivamente a vida dos
ﬁlhos e que deixemos um legado que valha a pena.
Rev Sandro – pastor da Igreja Presbiteriana do Pinhão.

Ligue: (42) Assinatura anual:
A vista R$ 85,00
3677-1781 A prazo R$ 100,00

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
O Instituto Ambiental do Paraná- IAP, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos- SEMA,
convida a população para participar das Audiências Públicas de
apresentação do Estudo de lmpacto Ambiental - EIA e respectivo
Relatório de lmpacto Ambiental - RIMA do licenciamento ambiental dos empreendimentos denominados PCH Pituquinhas e PCH
Foz do Capão Grande, a serem localizados nos municípios de
Pinhão e Reserva do lguaçu, sob a responsabilidade da empresa
Reinhofer Energia Ltda, conforme constam nos respectivos procedimentos administrativos SPI n° 12.198.946-8 e 5 13.251.4925. As Audiências Públicas serão realizadas nas seguintes datas
e locais: dia 04 de setembro de 2019 às 19 horas na Câmara
Municipal de Pinhão, localizada na Avenida Hipólito Ayres de
Arruda, nº 28, Bairro Lindouro, Pinhão-PR e dia 05 de setembro de 2019 às 19 horas na Câmara Municipal de Reserva do
Iguaçu, localizada na Avenida Quatro de Setembro, nº 522,
Centro, Reserva do Iguaçu-PR. As Audiências Públicas têm o
objetivo de esclarecer e colher sugestões da população e demais
interessados a respeito dos estudos apresentados pelo empreendedor com a ﬁnalidade de subsidiar o processo de licenciamento
ambiental do empreendimento acima mencionado. Os estudos do
EIA/RIMA estão disponíveis para consulta nas Prefeituras e Câmaras Municipais de Pinhão e Reserva do Iguaçu e no site do IAP
em www.iap.pr.gov.br.

Nas redes sociais:
www.facebook.com/JornalFatos
www.twitter.com/fatosdoiguacu
google.com/+JornalFatosdoIguaçuPinhão

Data de
fundação: 16/05/1997

Francisco Carlos Caldas
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL-SIM
Uma das frustrações que carregamos por muito tempo, foi de Pinhão não ter e demorar a implantar o Serviço de Inspeção MunicipalSIM, para podermos adquirir dentro de normas de vigilância e saúde
produtos alimentícios, com destaque a queijo, que muito gostamos é
consumimos muito.
Minha ﬁlha quando criança, lhe deram queijo assado na chapa de
fogão e numa palha de milho, a partir daí virou e nos levou a seremos
um dos maiores devoradoras de queijo do Município e Região.
Na legislatura 2013-2016, chegamos a participar de reuniões sobre o SIM, entre as quais uma no Sindicato Rural de Pinhão, em que
estava presente Valter Israel da Silva, atual Secretário de Meio Ambiente, Obras e Urbanismo de Pinhão, a hoje Vereadora Luzyanna
Rocha Tavares, e tivemos a oportunidade de leitura de projetos de
lei como um de 2013 de Campo Bonito, informações, experiências e
caminhadas de outros Municípios.
Terminamos mandato de Vereador em 2016, e iniciativas tomadas, enfrentaram inúmeros
obstáculos burocráticos e más vontades, e não só boas intenções que o inferno está cheio, bastam, mas ﬁcaram também experiências e passos de uma caminhada, que pequena ou grande
como uma de mil léguas, começa com um primeiro passo.
Que ótimo que em 2017, surgiu em nosso ordenamento jurídico, a Lei Municipal nº. 1.984/2017
e Decreto 134/2018, de 25/05/2018, que estabeleceu o Serviço de Inspeção Municipal-SIM e
regulamentou o Programa de Incentivo às agroindústrias de pequeno porte no âmbito de Pinhão.
Temos que aprender muito e incentivar entre outros, pessoal da Adega Sabor do Sul (Dois
Irmãos), Família Adimara Mazurechen Moraes e Dino Baggio, dos produtos “Paiol” (Fax dos
Coutos – Alagado do Iguaçu); Adriane Ap. Vieiro (Guarapuavinha), Angelita Aparecida Freski
Surkamp (Alto do Alecrim), Domingos do Belem Ribeiro (Volta Grande), Ivanira Quevedo da Silva
(da Vila Rural), Leandro Guzzi (Dois Irmãos), Marlene Alves de Freitas (Arroio Bonito), Neli Ap.
Schmoller Rebonatto (Fax. dos Franças), Nelson Francisco da Silva (Santa Cruz), Roberto de
Ramos Machado (Arroio Bonito I), Salete Althaus Breol Mazieiro (Fax. dos Carvalhos), Valter
Israel da Silva, e outros que com agroindústrias lidam com paniﬁcados, massas, mel, mandioca,
doces pastosos, ovos, frangos, geléias, conservas.
SIM e muitos SIMs, a esses abnegados produtores do meio rural, que têm tudo a ver com a
nossas origens e culturas, pois, não muito distante, ou seja, até a década de 1960 a maior parte
da população do Brasil vivia na área rural. Na década de 1970 a 1980, houve um grande êxodo
rural. E hoje 84,35% da população do Brasil vivem no meio urbano e no Paraná 85%.
Sem saudosismos mas com nostalgia, mais uma vez, citamos Khalil Girbran, pensador libanês que viveu nos anos de 1883-1931, autor da obra “O Profeta”, que nos legou essa pérola que
parafraseamos e adaptamos: “No fundo, somos todos lavradores (camponeses) e todos amamos
os animais, plantas e vinhedos, e nas pastagens da nossa memória, há sempre, um pastor, um
rebanho e uma ovelha perdida.”
Minha neta como crianças de um modo geral gostam muito de animais, e nessa linha, com
um ano em 2017, ganhou uma terneira, que recebeu o nome de Flora, e que hoje está novilha,
e aí o começo de uma criação e fomento a atividade pecuária e rural, e criar raízes com a Terra
e o Rural.
(Francisco Carlos Caldas, advogado, municipalista, cidadão)
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NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Operador Emissor:
www.esnfs.com.br

EDITORA A. B.

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ:
I.E.:
10611217000191
Nome/Razão:
EDITORA ARROIO BONITO LTDA - ME
Endereço: AV. XV DE NOVEMBRO, 64 - CENTRO - 85170000
Município: Pinhão
UF: PR

I.M.: 48208

Telefone: 42-3677-1781

e-Mail: jornalfatos@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 07643594000106
I.E.: ISENTO
I.M.:
Nome/Razão: LORD PUBLICIDADE LTDA
Endereço: Rua 200 Qd.3-b Lt. 1-E, Sala 116, 116 - Ed. Manhatan Center - Vera Cruz - 74934615
Município: Aparecida de Goiânia
UF: GO
e-Mail:
Cód.Serviço Discriminação
17.02

Val.Serviço

Dedução

180,00

0,00

01 Publicação de Audiência Pública PCH Pituquinhas e PCH Foz do
Capão Grande na edição nº: 908 de 16 de agosto de 2019 do jornal
Fatos do Iguaçu

Base Cálc.

Alíq.

ISS

180,00 0,00

0,00

Referente: PI: 1041 de 14/08/2019

Total Serviços (R$) 180,00
Total ISS (R$) 0,00
Retenções (R$) COFINS
0,00

ISS (0,00)

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R$) 180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal nº 1956/2016
A tributação desta NFS-e está definida como: Isento/Imune.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS
Imune a incidência do ISSQN conforme artigo 121 inciso VI alínea D, Lei nº 1048/2001 do Cód. Tributário do Município de Pinhão

www.procon.pr.gov.br

Autenticidade: 19003A71.11488536.0A1DD29F.7A2D56D (verificada em 14/08/2019 às 13:20:15)

Equiplano - NFS-e 500.2005b

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: Rua 200 Qd. 3B, Lt. 1E Ed. Manhattan Center, Cidade Empresarial |
Bairro: Vera Cruz | | CEP: 74934-615 | Ap. de Goiânia | Estado: GO

Agência: Lord Publicidade Ltda

Veículo: Jornal Fatos do Iguaçu
Razão Social: Editora arroio Bonito Ltda
E-mail:
Endereço: Av. XV de Novembro, 64 - Sala 3 - Centro
Cidade: Pinhão UF: PR CEP: 85170-000
Tel.: CNPJ: 10.611.217/0001-91
Insc. Estadual:

Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Rua 200 Qd. 3-b, Lt. 1-E, Sala 116 Ed. Manhatan Center,
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-615
CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-9412

PROGRAMAÇÃO
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2223 - APs - PCH
Pituquinhas e PCH Foz do
Capão Grande
Agosto/2019
16/08/2019
14/08/2019
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Job:
Mês/Ano:
Início/Término:
Data de emissão:
Praça:
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Assinaturas

0

0

0

0
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Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Vencimento:

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Observações:
Agência

Jornal Fatos do Iguaçu

Tipo Faturamento:
LÍQUIDO

0

0

0

0

0

0

QTDE

VALOR
MÉDIO
(R$)

SUBTOTAL
(R$)

1

180,00

180,00

1

TOTAL DA MÍDIA (R$):

R$ 180,00

VALOR NEGOCIADO (R$):

R$ 180,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%):

0,00%

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (R$):

R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$):

R$ 180,00

Impresso em: 14/08/2019 - 1

Anexo 02 – Comprovantes De Rádio

Número da Nota:

MUNICÍPIO DE PINHÃO

019

Secretaria Municipal de Finanças

Data e Hora da Emissão:

15/08/2019 15:04:42

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Operador Emissor:
www.esnfs.com.br

REGINALDO D. S

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ:
I.E.:
I.M.: 563111
Telefone: 42-9995432394150000113
Nome/Razão:
REGINALDO DOS SANTOS 02873981962
Endereço: RUA INACIO MILLOS , 28 - CASA - VILA CALDAS - 85170000
Município: Pinhão
UF: PR
e-Mail: REGINALDO_MADH@HOTMAIL.COM
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 07643594000106
I.E.: ISENTO
I.M.:
Nome/Razão: LORD PUBLICIDADE LTDA
Endereço: AV SEGUNDA AVENIDA, 116 - CIDADE VERA CRUZ-COND.EMP - 74934605
Município: Aparecida de Goiânia
UF: GO
e-Mail: rosana@grupodestra.com.br
Cód.Serviço Discriminação
17.01

Val.Serviço

Dedução

420,00

0,00

VEICULAÇÃO DE MIDIA SPOT GRAVADO, DE 16/08 A 04/09 INSERÇÕES
DIÁRIAS 03 VEZES, RADIO PIONEIRA FM 104,9 PINHÃO-PR.

Base Cálc.

Alíq.

ISS

420,00 0,00

0,00

Total Serviços (R$) 420,00
Total ISS (R$) 0,00
Retenções (R$) COFINS
0,00

ISS (0,00)

PIS

IRRF

CSLL

INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Líquido (R$) 420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Municipal nº 1956/2016
A tributação desta NFS-e está definida como: Isento/Imune.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

www.procon.pr.gov.br

Autenticidade: 208E9A09.83A43281.678E5747.BDF6532C (verificada em 15/08/2019 às 15:04:43)

Equiplano - NFS-e 500.2005b

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: Rua 200 Qd. 3B, Lt. 1E Ed. Manhattan Center, Cidade Empresarial |
Bairro: Vera Cruz | | CEP: 74934-615 | Ap. de Goiânia | Estado: GO

Agência: Lord Publicidade Ltda

Veículo: Rádio Pioneira FM
Razão Social: Associação para o Desenvolvimento Sócio Econômico e
Cultural de Pinhão
E-mail:
Endereço: Av. Hipolito Aires de Arruda, 36 - Lindouro
Cidade: Pinhão UF: PR CEP: 85170-000
Tel.: CNPJ: 02.473.380/0001-07
Insc. Estadual:

Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Rua 200 Qd. 3-b, Lt. 1-E, Sala 116 Ed. Manhatan Center,
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-615
CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123

PROGRAMA
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Assinaturas

Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Vencimento:

Faturar:
DIRETO CLIENTE

Observações:
Agência

2223 - APs - PCH
Pituquinhas e PCH Foz do
Capão Grande
Agosto/2019
15/08/2019 até 31/08/2019
15/08/2019
Pinhão

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 QTDE VALOR UNIT.
S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
(R$)

-0

PI: 1045

PEDIDO DE INSERÇÃO

Rádio Pioneira FM

Tipo Faturamento:
LÍQUIDO

07,00

SUBTOTAL
(R$)

266,00

TOTAL DA MÍDIA (R$):

R$ 266,00

VALOR NEGOCIADO (R$):

R$ 266,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%):

0,00%

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (R$):

R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$):

R$ 266,00

Impresso em: 15/08/2019 - 1

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: Rua 200 Qd. 3B, Lt. 1E Ed. Manhattan Center, Cidade Empresarial |
Bairro: Vera Cruz | | CEP: 74934-615 | Ap. de Goiânia | Estado: GO

Agência: Lord Publicidade Ltda

Veículo: Rádio Pioneira FM
Razão Social: Associação para o Desenvolvimento Sócio Econômico e
Cultural de Pinhão
E-mail:
Endereço: Av. Hipolito Aires de Arruda, 36 - Lindouro
Cidade: Pinhão UF: PR CEP: 85170-000
Tel.: CNPJ: 02.473.380/0001-07
Insc. Estadual:

Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Rua 200 Qd. 3-b, Lt. 1-E, Sala 116 Ed. Manhatan Center,
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-615
CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123
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Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Vencimento:

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Observações:
Agência

PI: 1046

PEDIDO DE INSERÇÃO

Rádio Pioneira FM

Tipo Faturamento:
LÍQUIDO

0

0

0

0

0

VALOR UNIT.
(R$)

SUBTOTAL
(R$)

07,00

84,00

12

TOTAL DA MÍDIA (R$):

R$ 84,00

VALOR NEGOCIADO (R$):

R$ 84,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%):

0,00%

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (R$):

R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$):

R$ 84,00

Impresso em: 15/08/2019 - 1

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: Rua 200 Qd. 3B, Lt. 1E Ed. Manhattan Center, Cidade Empresarial |
Bairro: Vera Cruz | | CEP: 74934-615 | Ap. de Goiânia | Estado: GO

Agência: Lord Publicidade Ltda

Veículo: Radio Iguaçu FM
Razão Social: Associação Comunitária de Comunicação Cultura e
Desenvolvimento
E-mail:
Endereço: Rua Elias Pacheco, Sl. 4A - Qd. 30 - Centro
Cidade: Reserva do Iguaçu UF: PR CEP:
Tel.: CNPJ: 02.524.623/0001-99
Insc. Estadual:

Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Rua 200 Qd. 3-b, Lt. 1-E, Sala 116 Ed. Manhatan Center,
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-615
CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123

PROGRAMA

Indeterminado
(30'')
Audiências Públicas

PERÍODO

HOR.

Seg/Dom

__:__
__:__

INSERÇÕES POR DIA

PEÇA B.

1
Q

2
S

3
S

4
D

5
S

6
T

7
Q

8
Q

9
S

0

Condição de Pagamento:
À vista

0

0

0

0

0

0

0

Job:
Mês/Ano:
Início/Término:
Data de emissão:
Praça:
Código

Peça

--

--

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

38

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

38

Assinaturas

Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Vencimento:

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Observações:
Agência

2223 - APs - PCH
Pituquinhas e PCH Foz do
Capão Grande
Agosto/2019
15/08/2019 até 31/08/2019
15/08/2019
Reserva do Iguaçu
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S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S
(R$)

-0

PI: 1047

PEDIDO DE INSERÇÃO

Radio Iguaçu FM

Tipo Faturamento:
LÍQUIDO

03,3333

SUBTOTAL
(R$)

126,67

TOTAL DA MÍDIA (R$):

R$ 126,67

VALOR NEGOCIADO (R$):

R$ 126,67

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%):

0,00%

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (R$):

R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$):

R$ 126,67

Impresso em: 15/08/2019 - 1

Lord Publicidade Ltda | CNPJ: 07.643.594/0001-06 | Telefone: (62) 3259-9412 | E-mail:
lord@lordpublicidade.com.br | Endereço: Rua 200 Qd. 3B, Lt. 1E Ed. Manhattan Center, Cidade Empresarial |
Bairro: Vera Cruz | | CEP: 74934-615 | Ap. de Goiânia | Estado: GO

Agência: Lord Publicidade Ltda

Veículo: Radio Iguaçu FM
Razão Social: Associação Comunitária de Comunicação Cultura e
Desenvolvimento
E-mail:
Endereço: Rua Elias Pacheco, Sl. 4A - Qd. 30 - Centro
Cidade: Reserva do Iguaçu UF: PR CEP:
Tel.: CNPJ: 02.524.623/0001-99
Insc. Estadual:

Razão Social: Lord Publicidade Ltda
Endereço: Rua 200 Qd. 3-b, Lt. 1-E, Sala 116 Ed. Manhatan Center,
Cidade Empresarial, 79.935-900 - Vera Cruz - Aparecida de Goiânia /
GO - 74934-615
CNPJ: 07.643.594/0001-06
Insc. Estadual: Isento
Tel.: (62) 3259-94123
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Enviar fatura:
À AGÊNCIA

Vencimento:

Faturar:
DIRETO
AGÊNCIA

Observações:
Agência

PI: 1048

PEDIDO DE INSERÇÃO

Radio Iguaçu FM

Tipo Faturamento:
LÍQUIDO

0

0

0

0

0

VALOR UNIT.
(R$)

SUBTOTAL
(R$)

03,3333

50,00

15

TOTAL DA MÍDIA (R$):

R$ 50,00

VALOR NEGOCIADO (R$):

R$ 50,00

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (%):

0,00%

DESC. PADRÃO DE AGÊNCIA (R$):

R$ 0,00

VALOR FATURADO (R$):

R$ 50,00

Impresso em: 15/08/2019 - 1

Anexo 03 – Comprovante Carro De Som

AP1 – Pinhão

AP2 – Reserva do Iguaçu

Anexo 04 – Modelo Convite

Anexo 05 – Comprovantes Convites

Entidades

Correios

FEDERAL
Entidade
1 MPF‐Ministério Público Federal

Fundação Cultural Palmares

Prono
Nome do responsável
me
v.sra Procuradora Geral Raquel Elias Ferreira Dodge

Endereço
SAF Sul Quadra 4 Conjunto C
Setor Comercial Sul ‐ SCS Quadra 02, Bloco C, nº 256 ‐ Ed.
Toufic
Av. Sete de Setembro, n°3165
SGAN 603 módulos I e J

CEP
70050‐900

Cidade
Brasília ‐ DF

Telefone
(61) 3105‐5100

70.302‐000 Brasília ‐ DF
80230‐901 Curitiba ‐ PR
70830‐010 Brasília ‐ DF

Email

AR Correios
BI065175880BR

Status
Entregue via correios 14/08

(61) 3424‐0100
(41) 3310‐4545
(061) 3125‐652

BI065175893BR
BI065175902BR
BI065175916BR

Entregue via correios 14/08
Entregue via correios 14/08
Entregue via correios 14/08

3 UTFPR‐Universidade Tecnologica Federal
4 ANEEL‐Agência Nacional de Energia Elétrica

v.sr
v.sr
v.sr

Presidente: Vanderlei Lourenço
Diteror Geral:Marcos Schiefler Filho
ROMEU DONIZETE RUFINO

5 INCRA

v.sr

Presidente João Carlos de Jesus Corrêa

SBN Qd 01 Bloco D‐Edificio Palacio do desenv.‐Asa Norte

70057‐900

Brasília ‐ DF

(61 )3411‐7474

BI065175920BR

Entregue via correios 14/08

v.sra

Kátia Bogéa

SEPS ‐ Quadra 713/913 ‐ Bloco D ‐ Edifício Iphan

70390‐135

Brasília ‐ DF

(61) 2024‐6000

BI065175933BR

Entregue via correios 19/08

2

IPHAN‐ Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
6 Nacional

ESTADUAL ‐ PARANÁ
Entidade

1
2

Pronome

Nome do responsável

Endereço

CEP

Cidade

Telefone

IAP‐Instituto Ambiental Paraná

SANEPAR‐ Companhia de Saneamento do Paraná/Comitê Vale do
Rio Jordão
4 Defensoria Pública do Paraná
Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos
5
6 UniCesumar

AR Correiros

BI065175947BR

Diretor Presidente Everton Luiz da Costa S Rua Engenheiros Rebouças, 1206 ‐ Rebouças

80215‐100

Curitiba

(41) 3213‐3862

Procurador‐geral de Justiça Ivonei Sfoggi R. Marechal . Hermes, 751 ‐ Centro Cívico

80530‐230

Curitiba

(41) 3250‐4000

Diretor Presidente Claudio Estabile
Rua engenheiro rebouças n 1376 centro Rebouças
Defensor Público‐Geral:Eduardo Pião OrtizR. José Bonifácio, 66 ‐ Centro,

80215‐900
80020‐130

Curitiba
Curitiba

(41)3330‐3000
(41) 3219‐7300

dp@sanepar.com br BI065175964BR
BI065175978BR

Palácio das Araucárias ‐ Rua Jacy Loureiro de Campos ‐ Centro 80530‐915
R. Itajubá, N°673 ‐ Portão
81070‐190

Curitiba
Curitiba

(41) 3210‐2411
(41) 3389‐7000

BI065175995BR

Ministério Público Estadual

3

email

Secretario:Neile Prevoste
Reitor Prof. Wilson de Matos Silva

BI065175955BR

BI065175981BR

Status

Entregue via correios 14/08
Entregue via correios 14/08
Entregue via correios 14/08
Entregue via correios 14/08
Entregue via correios 14/08
Entregue via correios 14/08

Municipio‐Pinhão

1

Entidade

Nome do responsável

Endereço

CEP

Cidade

Telefone

Câmara Municipal

Presidente:Luis Aniltom

Av. Hipólito A. de Arruda, N 28

85170-000

Pinhão

(42) 3677-8100

BI065176001BR

Av. Trifon Hanysz, 220 - Centro

85170-000

Pinhão

(42) 3677-1926

BI065176015BR

RUA BOM JESUS S/N VILA RURAL
R. João F da Silva, 102,
Av. Trifon Hanysz, 189 - Lindouro

85170-000
85170-000
85170-000

Pinhão
Pinhão
Pinhão

(42) 3677-1974
(42) 3677-1520
(42) 99974-0224 junior.vale@unicesumar.edu.br

BI065176029BR
BI065176032BR
BI065176046BR

Rua 15 de Dezmbro N°156 Jardim Mazoehem

85170-000

Pinhão

(42) 3677-1464

2 Prefeitura Municipal
Prefeito: Odir Antonio Gotardo
Secretaria do Meio Ambiente
3
Secretario:Valter Israel da Silva
4 ACIAP-Associação Comercial do PinhãoPresidente:Naor Coelho
5 UniCesumar
Diretor: Junior da Cunha do Vale
1° e 2°Promotoria do Pinhão
Promotora: Lorena almeida Barcelos
6

Email

AR Correio

BI065176050BR

Status
Entregue em Mãos 14/08 Entregue
via correios dia 19/08
Entregue via correios 14/08
Entregue em maõs 14/08
Entregue em Mãos 14/08 Entregue
via correios dia 16/08
Entregue via correios 14/08
Enviado por email 19/08
Entregue em Mãos 14/08 Entregue
via correios 14/08

Reserva do Iguaçu
Entidade

Nome do responsável

Endereço

CEP

Cidade

Telefone

Câmara dos Vereadores
Prefeitura Municipal

Presidente Sr. Juarez Aramis Senoski Pinto

Av. Quatro de Setembro, 145-191

85195-000

Reserva do Iguaçu

(42) 3651-1153

Prefeito Sebastião Almir Caldas de Campos

Av. 4 de setembro, 614 centro

85195-000

Reserva do Iguaçu

(42) 3651-8000

Secretaria Suzana Andria

Av. 4 de setembro, 614 centro
85195-000
Rua Maximo João Kopp, 274 - Bloco 3, fds - Santa
Cândida
82630-000

Reserva do Iguaçu

(42) 3651-8000

Reserva do Iguaçu

(41) 3351-6951

Secretaria do Meio Ambiente
Comunidade Paiol de Telha
COPEL-Museu Regional do Iguaçu
1° e 2°Promotoria do Pinhão

Presidente Mariluz Marques
Presidente Jonel Nazareno Iurk

Reserva do Iguaçu

85195-000

Reserva do Iguaçu

(42) 3675-1801/3675-1803

Promotora: Lorena almeida Barcelos

Rua 15 de Dezmbro N°156 Jardim Mazoehem

85170-000

Pinhão

(42) 3677-1464

Email

AR Correios
BI065176063BR

gabinete2017pmri@gmail.com.br

BI065176077BR
BI065176085BR

djankaw@hotmail.com
museu.iguacu@copel.com.

BI065176094BR
BI065176103BR
BI065176050BR

Status

Entregue via correios 14/08.
Entregue em mãos 13/08
Entrega em mãos 13/08
Entreque via correios 15/08
Entrega em mãos 13/08
Entreque via correios 15/08
Enviado via email 19/08
Entregue via correios 19/08
Enviado via email 19/08
Entregue via correios
14/08. Entregue em mãos 14/08

Municipio‐Guarapuava
Entidade
Prefeitura Municipal

Nome do responsável

Endereço

CEP

Cidade

Telefone

Email

AR Correios

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

R. Brg. Rocha, n°2777 ‐ Centro

85010‐210

Guarapuava

(42) 3621‐3000

gabinetedoprefeito@guarapuava.pr.gov.br

BI065176117BR

2 SEMAG‐ Secretaria do Meio Ambiente de Guarapuava Secretário: Celso Alves de Araújo

Parque das Araucárias BR 277, KM 343

85010‐210

Guarapuava

(42) 3624‐2214

semagmambiente@guarapuava.pr.gov.b

BI065176125BR

3 SEMEC‐ Biblioteca Padre Ruiz de Montoya

Rua Alcione Bastos, 211, Centro

85065‐020

Guarapuava

1

Coordenador Geral Responsavel

BI065176148BR

85022‐630

Guarapuava (42) 3621‐7000

5 ACIG‐Associação Comercial de Guarapuava

Presidente:Cledemar A. Mazzochin

Rua XV de Novembro, 8040

85010‐000

Guarapuava (42) 3621‐5566

6 Núcleo Regional de Educação

Professora: Edil aparecida espinola

Rua senador pinheiro machado n°2332 Centro

85010‐100

Guarapuava (42) 3621 ‐ 7600

7 Faculdade Guairacá

Dir.Geral Prof. Juarez Matias Soares

R. Quinze de Novembro n°5050 centro

85010‐000

Guarapuava (42) 3622‐2000

8 Centro Universitário Campo Real
Unicentro‐Universidade Estadual do Centro Oeste
9

Reitora: Professor Edson Aires da Silva

R: Comendador Norberto, 1299 ‐ Santa Cruz

85015‐240

Guarapuava (42) 3621 ‐ 5200

BI065176182BR

Reitor. Osmar Androse de souza
Prom.Bruno Estimotto

Rua Salvatore Renna, nº 875, Santa Cruz
av. manoel ribas n°500 santana

85015‐430
85070‐180

Guarapuava (42) 3621‐1000/(42) 3621‐1077

BI065176196BR

Guarapuava (42)3622‐4706

OH555773989BR

Guarapuava

OH555773992BR

10
11 Hidreletrica foz do capao grande

MARCELO WEIGERT

av.sebastiao de camargo 1995 bom sucesso

85055‐000

Entregue

entregue via correios 14/08

Rua Novo Ateneu, 1015 ‐ Vale do Jordão

8°Promotoria de Guarapuava

Entrega em maõs 15/08
via correios 14/08

Entrega em maõs 15/08 Entregue
via correios 20/08

Dir.Pres.CLERI BECHER DE MATTOS LEÃO

BI065176151BR
BI065176165BR

soares@faculdadeguairaca.com.br

Entregue em mãos 15/08 Entregue
via correios 15/08

BI065176134BR

4 Faculdade Guarapuava

acig@acig.com.br

Status

BI065176179BR

entregue via correios 15/08
entregue via correios 14/08
entregue via correios 16/08
entregue via correios 16/08
entregue via correios 14/08
Entrega em maõs 15/08 entregue
via correios 15/08
entregue via correios 19/08

Em Mãos

Pinhão

Reserva do Iguaçu

Guarapuava

E-mail

Anexo 06 – Modelo Faixa de Rua

Anexo 07 – Registro de Faixa de Rua

AP1 – Pinhão

Secretaria de Esportes de Pinhão

Rodoviária de Pinhão

Depósito Gás Rua Francisco em Pinhão

Prefeitura Pinhão

Acesso Secundário a Pinhão

Trevo Entrada Principal de Pinhão Grade da Horta

Câmara Municipal de Pinhão

AP2 – Reserva do Iguaçu

Colegio Estadual Izabel Ferreira de Siqueira

Vila Copel

Centro de Convivência Luz e Arte

Crás Assistência Social

Escola Municipal Pedro Siqueira

Entrada Reserva de Iguaçu

Câmara Municipal

Anexo 08 – Modelo De Cartazes e Panfletos

Anexo 09 – Registro De Cartazes e Panfletos

AP1 – Pinhão

Lm Studio Arte e Tattoo

Bia Confecções El Shaday

BED Bebidas

Brizola Materiais Para Construção

Câmara de Pinhão

Centro Municipal de Saúde de Pinhão

Farmácia Água Azul

Embalagem e Artigos para Festa

Hospital Santa Cruz de Pinhão

KI Barato Confeções

Kakareko-Presentes,Brinquedos...

Oficina de Pinhão

Pinhão Parabólicas

Prefeitura Pinhão

Casa de Ração

Relojoaria Pérola

Restaurante e Lanchonete Pinhão

Restaurante Pinhão

Secretária Municipial de Saúde

Sacola Cartuchos

Si Fumpi

Vip Modas

Secretaria Meio Ambiente Pinhão

Câmara de Pinhão

Bed Bebidas

Centro de Saúde de Pinhão

Farmácia Água Azul

Hospital Santa Cruz de Pinhão

Kakareko Presentes e Brinquedos

Pinhão Parabólicas

Oficina de Pinhão

Prefeitura Pinhão

Casa de Ração Pinhão

Restaurante Pinhão

Lanchonete Pinhão

AP2 – Reserva do Iguaçu

São José Materiais para Construção

Constrular

Secretaria de Meio Ambiente

Farmácia Brasil poupa Lar

Barato Mania

Boteco Reserva de Iguaçu

Melhor da Moda

Loja JP

Escola Municipal Pedro Siqueira

Lanchonete

Deschk Materiais para Construção

Supermercado Avenida

Loja Top Brasil

Santana Móveis

Centro de Formação de condutores Manqueirinha

ACERI

Farmácias SupraFarma

O Camelô

Centro de referência de Assistência Social

Centro Municipal de Saúde

ACERI (2)

Prefeitura Reserva de Iguaçu

Restaurante Max Country

Unidade de saúde da família de reserva do Iguaçu

Câmara Municipal Reserva de Iguaçu

Farmácia Brasil Poupa Lar

Escola Pedro Siqueira

Secretaria de Meio Ambiente

São José Materiais para Construção

Prefeitura Reserva de Iguaçu

Centro de convivência Luz e Arte

Câmara Municipal

Centro Municipal de Saúde

Loja JP

Supermercado Avenida

Barato Mania

Anexo 10 – Edital

OBJETO: Manutenção de Condicionadores de ar da 33ª Ciretran de
Medianeira.
AUTORIZAÇÃO: Sr. Cesar Vinicius Kogut – Diretor-Geral do
Detran/PR, em 30/07/2019 – Protocolo nº 15.831.837-7
RECEBIMENTO
PROPOSTAS: Até o dia 22 de agosto de 2019,
12 5ª feira DAS
| 08/Ago/2019
- Edição nº 10495
08:30 horas.
VALOR MÁXIMO: R$2.440,00 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais).
Concorrência Pública nº 007/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de
reparos e manutenção na 41ª Ciretran de Assis Chateaubriand.
CÓDIGO LOCALIZADOR:
AUTORIZAÇÃO: Sr. Cesar Vinicius Kogut – Diretor Geral Detran/PR,
648351219
em 01/08/2019 – Protocolo nº 15.664.340-8.
SECRETARIA DE ESTADO DA
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até o dia 09 deDocumento
setembroemitido
de em 12/08/2019 10:16:16.
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
2019, 09:00 horas.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ - IAPAR
VALOR MÁXIMO: R$485.993,44 (quatrocentos e oitenta e cinco mil,
Nº 10495 | 08/08/2019 | PÁG. 12 EXTRATO DE EMPENHO
novecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).
INSTITUTO
AGRONÔMICO DO PARANA – IAPAR
Para verificar a autenticidade destaCONTRATANTE:
página, basta informar
o
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados
poderão
Código
Localizador no site
do DIOE.
Processo
29361- SRP DEAM PE-130/2019
efetuar o “download” dos Editais acessando o sistema licitações-e
CONTRATADA: ALTA COMERCIAL EIRELI ME – CNPJ
(www.licitacoes-e.com.br), o portal da Internet denominado
05.076.619/0001-01
compraspr/GMS (www.comprasparana.pr.gov.br/) ou o site do
OBJETO: Açúcar cristal com 5 kg (542 unid.)
Detran/PR (www.detran.pr.gov.br).
Valor: R$ 4.607,00 (Quatro Mil Seiscentos e Sete Reais)
EMPENHO: 19003513
75373/2019

IAPAR

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
CONTRATANTE – DETRAN/PR
CONTRATADA – SINCO SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Objeto – 3° Termo Aditivo ao Contrato nº 213/2018, que tem por objeto a
prestação de serviços de execução de sinalização viária urbana no Município
de Santa Cecília do Pavão, visando a alteração do projeto inicialmente
aprovado.
Valor – O valor do contrato passará de R$ 140.209,74 (cento e quarenta mil,
duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos) para R$ 134.151,22 (cento e
trinta e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e vinte e dois centavos).
Autorização – Sr. João de Paula Carneiro Filho – Diretor Administrativo e
Financeiro do DETRAN/PR, em 22/07/2019.
Protocolo nº – 15.903.596-4
75386/2019

IAP
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS – SEMA
INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA
PÚBLICA
EDITAL Nº 006/2019 – IAP/DIALE/DAI
O INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP, órgão vinculado à
SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HÍDRICOS – SEMA, em cumprimento à Resolução CONAMA nº
09/1987 e ao art. 66 da Resolução SEMA/IAP nº 031/1998, convoca a
população em geral e demais interessados para participarem da
Audiência Pública de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental –
EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA do
licenciamento ambiental dos empreendimentos denominados PCH Foz
do Capão Grande e PCH Pituquinhas, a serem localizados nos
municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu, sob a responsabilidade da
empresa Reinhofer Energia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº
10.356.783/0001-02, conforme constam nos respectivos procedimentos
administrativos SPI nos 13.251.492-5 e 12.198.946-8.
As Audiências Públicas serão realizadas nos seguintes locais, datas e
horários:
Município: Pinhão – PR
Data: 04/09/2019
Local: Câmara Municipal de Pinhão
Endereço: Av. Hipólito Ayres de Arruda, nº 28 – Centro – CEP 85.170000.
Hora: 19h00 às 22h00
Município: Reserva do Iguaçu – PR
Data: 05/09/2019
Local: Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu
Endereço: Av. 4 de setembro, nº 522 – Centro – CEP 85.195-000.
Hora: 19h00 às 22h00
Esta audiência pública tem por objetivo esclarecer a população e demais
interessados a respeito dos estudos apresentados pelo empreendedor e
colher sugestões com a finalidade de subsidiar o processo de
licenciamento ambiental do empreendimento acima mencionado.
Curitiba, 29 de julho de 2019.
EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA
Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná
74958/2019

Processo 29116 - SRP DEAM PE-1682/2017
CONTRATADA: COMERCIAL PRINT LUX LTDA – CNPJ
28.818.594/0001-61
OBJETO: Material de expediente
Valor: R$ 656,11 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Onze
Centavos)
EMPENHO: 19003464
CONTRATADA: LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS
LTDA ME – CNPJ 82.323.965/0001-80
OBJETO: Material de expediente
Valor: R$ 866,48 (Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta e Oito
Centavos)
EMPENHO: 19003516
CONTRATADA: MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA
ESCRITORIO LTDA ME – CNPJ 81.715.427/0001-78
OBJETO: Material de expediente
Valor: R$ 50,70 (Cinquenta Reais e Setenta Centavos)
EMPENHO: 19003468
CONTRATADA: ELMO PAPELARIA EIRELI – CNPJ 03.999.762/0001-31
OBJETO: Material de expediente
Valor: R$ 117,72 (Cento e Dezessete Reais e Setenta e Dois Centavos)
EMPENHO: 19003465
CONTRATADA: MP3 DIST. E IMP. DE UTIL. E MAT ESCOLAR LTDA –
CNPJ 17.063.665/0001-47
OBJETO: Material de expediente
Valor: R$ 61,36 (Sessenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)
EMPENHO: 19003469
CONTRATADA: INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP – CNPJ
04.586.694/0001-41
OBJETO: Material de expediente
Valor: R$ 103,20 (Cento e Três Reais e Vinte Centavos)
EMPENHO: 19003466
Londrina, 07 de Agosto de 2019
ALTAIR SEBASTIÃO DORIGO
Diretor Administrativo Financeiro
75395/2019

IPEM
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 008/2018
IPEM/PR Nº 023/2019
PARTES CONTRATANTES: Instituto de Pesos e Medidas do Estado
do Paraná – IPEM-PR e Rede Brasileira para o Desenvolvimento da
Metrologia Tecnologia e Qualidade. OBJETO: prorrogação de vigência
do contrato originário. DA VIGÊNCIA: 03/07/2019 a 02/07/2020.
Firmado pelos Representantes Legais dos Contratantes 27 de junho
de 2019.
74964/2019

JUCEPAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO nº 001 ao CONTRATO nº 002/2018
Contratante: Junta Comercial do Paraná/CNPJ nº 77.968.170/0001-99.
Contratada: Vox Soluções Tecnológicas Ltda./ CNPJ nº 00.684.621/0001-31
Objeto: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato nº 002/2018, nos
termos da sua Cláusula 12.1.
Valor do Aditivo: R$ 2.886.000,00 (dois milhões, oitocentos e oitenta e seis
mil reais).
Dotação Orçamentária: 2734.23125404.048 3390.4004 – Fonte: 250 –
Recursos Próprios.
Autorizado por: Marcos Sebastião Rigoni de Mello / Presidente da JUCEPAR
– Em: 04/07/2019
Origem: Pregão Eletrônico1351/2017 / Protocolo nº. 14.090.126-1.
Vigência: de 19/08/2019 a 18/02/2021.
Protocolo nº 15.802.555-8
Bruno Purckote Gonçalves
Coordenador de Administração/Jucepar
75408/2019

Anexo 11 – Ofícios

AP1 – Pinhão

AP2 – Reserva do Iguaçu

Anexo 12 – Banner

Anexo 13 – Folder

Anexo 14 – Lista de Autoridades

AP1 – Pinhão

AP2 – Reserva do Iguaçu

Anexo 15 – Lista de Presença

AP1 – Pinhão

AP2 – Reserva do Iguaçu

Anexo 16 – Formulário Para Questionamento

AP1 – Pinhão

AP2 – Reserva do Iguaçu

Anexo 17 – Apresentações

Empreendedor

PCH PITUQUINHAS
13,3 MW
MODIFICAÇÕES:
• N.A. Normal montante da cota 850,00 m para a cota 846,00 m
• Altura da Barragem de 15,50 m para 11,50 m
• Área do Reservatório de 0,24 km² para 0,13 km² (REDUÇÃO DE 50%)
• Energia média total de 7,33 para 7,31 kWmédios

PCH PITUQUINHAS
13,3 MW
PLANTA DA REDUÇÃO
DO RESERVATÓRIO

RESERVATÓRIO
COTA 846,00

RESERVATÓRIO
COTA 850,00

PCH FOZ DO CAPÃO GRANDE
11,2 MW
MODIFICAÇÕES:
• N.A. Normal montante da cota 690,00 m para a cota 687,00 m
• Altura da Barragem de 10,50 m para 7,50 m
• Área do Reservatório de 0,074 km² para 0,035 km² (REDUÇÃO DE 53%)
• Energia média total de 6,02 para 5,88 MWmédios

PCH FOZ DO CAPÃO GRANDE
11,2 MW
PLANTA DA REDUÇÃO
DO RESERVATÓRIO
RESERVATÓRIO
COTA 687,00
RESERVATÓRIO
COTA 690,00

PCH PITUQUINHAS
13,3 MW
DADOS TÉCNICOS:
• Energia Média = 7,31 MWmédios

•Vazão Média de Longo Termo = 7,1 m³/s

• N.A.normal montante = 846,00 m

• Vazão TR 1.000 = 341 m³/s

• N.A.max montante = 847,81 m

• Vazão máxima turbinada = 9,97 m³/s

• N.A.normal jusante = 690,19 m

• Queda Bruta = 155,81 m
• Área de Drenagem = 248 km²
•Vazão Sanitária (50% Q10,7) = 0,18 m³/s

PCH PITUQUINHAS 13,3 MW
ARRANJO GERAL DAS OBRAS:
TÚNEL DE ADUÇÃO

TOMADA D’ÁGUA

CHAMINÉ DE
EQUILÍBRIO

NAN 847,00

NAJ 687,00

TUBULAÇÃO FORÇADA

CASA DE FORÇA

BARRAGE
M

PCH PITUQUINHAS 13,3 MW
SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA DA BARRAGEM:

• 1ª FASE – Construções na Margem Esquerda
• 2ª FASE – Desvio do Rio pelas Adufas
• FINAL – Construção da Barragem no Leito do Rio

BARRAGEM
lª FASE DE CONSTRUÇÃO

• Lançamento
Ensecadeira de
1ª Fase

849,30 m

• Escavação e
construção da
soleira vertente na
M.E.
• Construção Adufas
de Desvio
• Construção
Barragem M.E.

BARRAGEM
2ª FASE DE CONSTRUÇÃO

• Remoção
Ensecadeira de
1ª Fase
• Desvio do Rio
pelas Adufas
849,30 m

• Lançamento
Ensecadeiras de
2ª Fase
• Construção da
Barragem no
Leito do Rio

BARRAGEM
FINAL

• Remoção
Ensecadeiras 2a
Fase
846,00

• Fechamento
Comportas de
Desvio

849,30 m

• Acionamento do
Dispositivo de
Vazão Sanitária
DISPOSITIVO DE
VAZÃO SANITÁRIA

• Enchimento do
Reservatório

PCH FOZ DO CAPÃO GRANDE
11,2 MW
DADOS TÉCNICOS
•Energia Média = 5,88 MWmédios
• N.A. Normal montante = 687,00 m
• N.A. Máx montante = 689,05 m
• N.A. Normal jusante = 616,73 m

•Vazão Média de Longo Termo (MLT) = 12,9 m³/s
• Vazão TR 1.000 = 585,00 m³/s
• Vazão máxima turbinada = 19,01 m³/s
• Queda Bruta = 70,27 m
• Área de Drenagem = 451 km²

PCH FOZ DO CAPÃO GRANDE
11,2 MW
ARRANJO GERAL DAS OBRAS:
CASA DE FORÇA
TÚNEL DE ADUÇÃO
TOMADA D’ÁGUA

NAN 687,00

BARRAGE
M

TUBULAÇÃO FORÇADA

CHAMINÉ DE
EQUILÍBRIO

PCH FOZ DO CAPÃO GRANDE
11,2 MW
SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA DA BARRAGEM:

• 1ª FASE – Construções na Margem Direita
• 2ª FASE – Desvio do Rio pelas Adufas
• FINAL – Construção da Barragem no Leito do Rio

BARRAGEM
lª FASE DE CONSTRUÇÃO

• Lançamento
Ensecadeira de
1ª Fase
• Escavação e
construção da
Barragem e soleira
vertente na M.D.
• Construção Adufas
de desvio e
comporta de fundo
• Construção
Tomada d’água

BARRAGEM
2ª FASE DE CONSTRUÇÃO

• Remoção
Ensecadeira de
1ª Fase
• Lançamento
Esnsecadeira 2ª
Fase
•Desvio do rio pelas
Adufas
•Construção da
Barragem e soleira
vertente na M.E.

BARRAGEM
FINAL

• Remoção
Ensecadeiras 2ª
Fase
• Fechamento
Comportas de
Desvio

NAN 687,00

• Acionamento do
Dispositivo de
Vazão Sanitária
DISPOSITIVO DE
VAZÃO SANITÁRIA

• Enchimento do
Reservatório

Estudos Ambientais

ESTUDOS SÓCIO AMBIENTAIS
PCH PITUQUINHAS
PCH FOZ DO CAPÃO GRANDE

EIA-RIMA

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL

PCH

PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA

05 MW – 30 MW
RESERVATÓRIO 3KM²
PCH PITUQUINHAS
13,3 MW
0,13 km²

PCH FOZ DO CAPÃO GRANDE
11,2 MW
0,035 km²

ACESSO E LOCALIZAÇÃO

ESTUDOS AMBIENTAIS
MEIO FÍSICO
MEIO BIÓTICO
MEIO SÓCIO ECONÔMICO
Caracterizar o
empreendimento

COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS
PESQUISAS BIBILOGRÁFICAS
MEDIDAS MITIGADORAS E
COMPENSATÓRIAS

Avaliação de Impactos
Ambientais

PLANOS E PROGRAMAS
SÓCIO AMBIENTAIS

ÁREAS DE INFLUÊNCIA

Caracterização do Meio Físico
USO DO SOLO
AGRICULTURA E CULTIVO DO SOLO
REMANESCENTES FLORESTAIS E SILVICULTURA
AGROPECUÁRIA.

Caracterização do Meio Físico
HIDROGRAFIA

Rio Capão Grande

Caracterização do Meio Físico
Clima e temperatura

Clima Mesotérmico Superúmido
Invernos rigorosos média mín. (12,8°).
Verões brandos (média max. 23,5°

Geologia
1.800 – 2.000 mm anuais
Chuvas

Rochas
basálticas

Latossolo
vermelho
Solo
Plano e suave
ondulado
Mais declivoso no
Relevo local

Qualidade
da água
O IQA – Índice de qualidade da água se
encontra na faixa entre 73,70 a 78,20
apresentando como resultado “BOA”

Caracterização do Meio Biótico
CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO
O local onde pretende-se instalar a PCH Pituquinhas e PCH Foz do Capão
Grande localiza-se no domínio da cobertura original do BIOMA MATA
ATLÂNTICA

FLORA

É uma área de transição da Floresta Ombrófila Mista
Montana e Estepe Gramíneo Lenhosa (Campo Natural)

Caracterização do Meio Biótico
Foram observadas vegetação nos três estágios de
Sucessão:
Inicial, Médio e Avançado.

Estágio Inicial

Estágio Médio

Estágio Avançado

Foram encontradas 53 espécies florestais
Desmate compreende ADA e AID
compreende vegetação em VEI, VEM
e VEA

FLORA

18,06 ha

Caracterização do Meio Biótico
DESMATE/SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO
FLORA
Supressão Vegetação PCH PITU
Supressão Vegetação PCH Foz do Capão

7,25 ha

12,42 ha

Caracterização do Meio Biótico
MASTOFAUNA
AVIFAUNA

BIOTA AQUATICA

HERPETOFAUNA
ICTIOFAUNA

FAUNA

Caracterização do Meio Biótico
FAUNA
259 ESPÉCIES COM PROVÁVEL OCORRÊNCIA / 129 REGISTRADAS

AVES
48 ESPÉCIES COM PROVÁVEL OCORRÊNCIA /05 REGISTRADAS

RÉPTEIS
88 ESPÉCIES COM PROVÁVEL OCORRÊNCIA /04 REGISTRADAS

ANFÍBIOS
36 ESPÉCIES COM PROVÁVEL OCORRÊNCIA / 18 REGISTRADAS

MAMÍFEROS
61 ESPÉCIES COM PROVÁVEL OCORRÊNCIA / 05 REGISTRADAS
PEIXES

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

14 km

Caracterização do Meio Sócio Econômico
População:

Pinhão: 30.2018 hab.
Reserva do Iguaçu: 7.307 hab.
50% área urbana e 50% área rural

• Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração florestal e
Pesca (Lazer);
• Comércio.
Atividade • Renda per capita : Média de R$ 436,95

econômica

IDH: Índice de Desenvolvimento
Humano
Tx. Emprego
formal

Reserva do Iguaçu: 0,648 (287)
Pinhão: 0,654 (254)
Paraná 5º Ranking Federal

Reserva do Iguaçu: 9,3%
Pinhão: 10,6%

Principal Fonte de receita dos municípios: REPASSE
INTERGOVERNAMENTAL ( FPM, ICMS, FUNDEB, SUS e etc)

Caracterização do Meio Sócio Econômico
ÁGUA - ligadas a REDE e
poço artesiano

Reserva do Iguaçu
38,5% esgotamento sanitário
adequado
Pinhão
22,6% esgotamento sanitário
adequado

Água e Esgoto

Reserva do Iguaçu
Transporte coletivo escolar/trabalhadores
Transporte

Pinhão
Transporte coletivo e escolar
Reserva do Iguaçu
08 Pontos de atendimento a saúde
(SUS e Particular)

Saúde

Pinhão
33 Pontos de atendimento a saúde
(SUS e Particular)

Educação
Reserva do Iguaçu:
98,3% (6-14 anos)
matriculadas
Pinhão:
96% (6-14 anos)
matriculadas

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA – MEIO SOCIOECONÔMICO
Nenhuma atividade
econômica na ADA e
AID
Nenhuma moradia
Nenhuma
Comunidade
Indígena

Existência da
Comunidade
Quilombola Paiol de
Telha (Fundão)
na AID do
empreendimento

Comunidade Quilombola Paiol da Telha (Fundão)

A área a ser alagada não atingirá a área
destinada ao Território

Comunidade Quilombola Paiol da Telha (Fundão)
TRATATIVAS COM A COMUNIDADE

Reuniões :
Agosto/2015 (comunidade)
Agosto/2016 (comunidade)
Setembro /2017 (Comunidade)
Novembro 2017 (FCP –Brasília)
Agosto/2018 (FCP-Brasília)
Estudos:
Agosto/2016
Agosto/2018
(atualização)

Atualmente:
99 famílias

Avaliação dos impactos ambientais
IDENTIFICAR

PREVER

INTERPRETAR

PLANOS/
PROGRAMAS

MEDIDAS E
AÇÕES

ALTERNATIVAS

• Meio físico: (26,8%)
 Locais
 Reversíveis
 Temporários
• Meio biótico: (35,8%)
 Mitigáveis
• Meio sócioeconômico: (37,3%)
Maioria ocorre na fase de instalação dos Empreendimentos

Avaliação dos impactos ambientais
IMPACTO

MEDIDA /AÇÃO

PLANO/PROGRAMA

•Resgate, captura e soltura de fauna terrestre.
•Evitar a supressão durante a época de reprodução
(de setembro a fevereiro).

SUPRESSÃO DA
VEGETAÇÃO E PERDA DA
COBERTURA FLORESTAL
NATIVA

•Corte planejado, evitando as árvores de maior
porte.
•Supressão planejada, do sentido da área mais
antropizada para mais conservada.
•Realizar a supressão florestal com direção de
queda para áreas limpas evitando a derrubada de
árvores menores.
•Reposição de vegetação em área degradada que
possibilite a ampliação do corredor ecológico existe.

•Programa de controle da
supressão da cobertura
vegetal
•Programa de resgate de
fauna durante a supressão
florestal e enchimento do
lago.

Avaliação dos impactos ambientais
IMPACTO

Erosão e Assoreamento
Corte do solo
Escavações do terreno
Retirada da cobertura vegetal
Abertura de estradas
Acesso
Estruturas

MEDIDA /AÇÃO
•Drenagem da água pluvial para as bacias de
sedimentação de forma a aumentar a infiltração de
água no solo e aumentar o tempo de escoamento,
bem como reter todo o material transportado de
forma que este possa ser recolhido.
•Implantação de projetos de drenagem superficial
provisória para canteiros de obras, caminhos de
serviço, áreas de empréstimo e áreas boto fora.
•Vistorias e manutenção das obras de drenagem
provisórias após chuvas de grande intensidade.
•Execução das obras de drenagem em períodos de
menos intensidade pluviométrica.
•Verificação do desempenho e funcionalidade das
obras de drenagem e bacias de sedimentação após
chuvas de grande intensidade.
•Recuperação de áreas de taludes a partir de
contenções e revegetação.
•Contenção dos processos erosivos através de
revegetação.
•Promover a movimentação dos cortes em taludes
nos períodos de estiagem.

PLANO/PROGRAMA

•Projeto de Drenagem de
águas pluviais, controle e
contenção de processos
erosivos até sua eliminação.
• Programa de avaliação da
estabilidade das encostas e
projeto de estabilização de
taludes
• Programa de recuperação
de áreas degradadas e
desmobilização dos canteiros
de obras

Avaliação dos impactos ambientais
Trecho do rio entre a Barragem e a Casa de máquinas

Trecho de Vazão reduzida

PCH FOZ – TVR = 2,5 KM
PCH PITU – TVR = 5,5 KM

PCH PITU = Vazão Ecológica
PCH FOZ = Vazão Ecológica
(50% de Q7,10 ) = 0,18m³/s ou 180 l/s
(50% de Q7,10 ) = 0,33m³/s ou 330l/s
Dispositivo de vazão Sanitária
instalado nas barragens

Avaliação dos impactos ambientais
Imigração
Obras terão duração de 14 a 20 meses
Aproximadamente 434 empregos diretos
1.200 empregos indiretos

 Aumento da demanda de
serviços públicos;
SÁUDE, SEGURANÇA PÚBLICA,
EDUCAÇÃO, LAZER.
 Aumento no tráfego
(máquinas pesadas e
equipamentos)

 Aumento na oferta de
empregos
 Aumento na circulação
de mercadorias
 Melhoria do Sistema
Viário Local

Avaliação dos impactos ambientais
MEDIDA /AÇÃO

IMPACTO
•
•

IMIGRAÇÃO
•
•

•

Favorecimento da contratação de trabalhadores
locais.
Divulgar o quantitativo de vagas existentes, o
perfil e a qualificação necessária à mão-de-obra
contratada.
Estabelecer um canal de comunicação entre
empreendedor e a sociedade local.
Veicular informações sobre o empreendimento
por meio de propagandas, pela mídia, além de
cartazes e contato direto
Ações voltadas para Educação Ambiental.

PLANO/PROGRAMA
•Programa de Comunicação
Social;
•Programa de gerenciamento de
Mão de Obra
•Programa de Saúde e Segurança
do Trabalho
•Plano de Capacitação dos
trabalhadores
•Programa de Educação
Ambiental
•Programa de monitoramento de
tráfego e medidas de segurança
para veículos e pedestres

Avaliação dos impactos ambientais
Obras terão duração de 14 a 20 meses
Aproximadamente 434 empregos diretos
1.200 empregos indiretos
 Melhoria na IDH
 Aumento na oferta de empregos
 Aumento do
conhecimento técnico
e cientifico da região
 Elevação na oferta de
energia elétrica
 Aumento na
arrecadação de
impostos/ Melhoria no
sistema tributário
municipal

 Educação Ambiental
 Monitoramento da
Fauna e Flora
 Compensação com a
implantação de uma
Reserva florestal

Planos e Programas a serem implementados
21 Planos/Programas ambientais
• Programa de Gestão ambiental do empreendimento,
• Programa de Educação Ambiental e
• Plano Ambiental da Construção.

TEM SINERGIA COM TODOS OS PROGRAMAS
• MEIO FÍSICO
• MEIO BIÓTICO

11 CONTEMPLAM
02 SAO ESPECÍFICOS
11 CONTEMPLAM
02 SAO ESPECÍFICOS

• MEIO SÓCIO ECONÔMICO

10 CONTEMPLAM
04 SAO ESPECÍFICOS

Planos e Programas a serem implementados
• Monitoramento da forma do ecossistema, na reserva florestal implantada;
• Monitoramento da qualidade da água: físico, químico, biológico, macro
invertebrados;
• Plano Ambiental de Construção;
• Plano de Capacitação dos trabalhadores;
• Plano de gerenciamento e Monitoramento de Efluentes Líquidos na fase de
construção;
• Programa de acompanhamento e monitoramento de fauna terrestre e
aquática;
• Programa de avaliação da estabilidade das encostas e projeto de
estabilização de taludes;
• Programa de Comunicação Social;
• Programa de controle da supressão da cobertura vegetal;
• Programa de Educação Ambiental;
• Programa de Gerenciamento de Mão de Obra;

Planos e Programas a serem implementados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gerenciamento de resíduos sólidos;
Programa de Gerenciamento de Riscos;
Programa de Gestão Ambiental do empreendimento;
Programa de monitoramento de ruídos e emissões de gases;
Programa de monitoramento de tráfego e medidas de segurança para
veículos e pedestres;
Programa de monitoramento e mitigação de atropelamento de fauna;
Programa de recuperação de áreas degradadas e desmobilização dos
canteiros de obras;
Programa de resgate de fauna durante a supressão florestal e enchimento
do lago;
Programa de Saúde e Segurança do Trabalho;
Projeto de Drenagem de águas pluviais, controle e contenção de processos
erosivos até sua eliminação.

CONCLUSÃO
A ADA – ÁREA DIRETAMENTE AFETADA e AID - ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA, sofrerão os
maiores impactos.
As intervenções necessárias ao MEIO NATURAL se restringem ao trecho do rio Capão Grande
e as áreas próximas de acesso e apoio.
Os impactos ao MEIO SOCIOECONÔMICO temos a influência direta sob os municípios de
Pinhão e Reserva De Iguaçu, junto as finanças públicas e renda da população.
O impacto gerado pelo Trecho de vazão reduzida é o único onde não são aplicáveis medidas
preventivas, mitigatórias ou compensatórias, devendo apenas o empreendedor atender o
valor mínimo estabelecido para a vazão sanitária, conforme estudo hidrológico realizado,
respeitando as características do local.
A maioria das adversidades e impactos negativos durante a instalação do
empreendimento são locais e temporários, sendo que podem ser monitorados e
controlados através de medidas e programas de gestão e acompanhamento destes
impactos.
Faz-se necessário que os programas de acompanhamento, monitoramento e mitigação
destes impactos socioambientais sejam implantados e executados de maneira eficiente.

Anexo 18 – Registro Fotográfico

AP1 – Pinhão

AP2 – Reserva do Iguaçu

Anexo 19 – Transcrições

AP1 – Pinhão

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Licenciamento Ambiental
PCH Foz do Capão Grande e PCH Pituquinhas
04 de setembro de 2019
Pinhão/PR
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Muito boa noite a todos. Vamos dar
início a nossa audiência pública. As previsões legais e regulamento da audiência
pública. Em nome do diretor-presidente do Instituto Ambiental do Paraná Everton Luiz
da Costa Souza damos as boas-vindas a todos e agradecemos antecipadamente a
presença nessa audiência pública para discussão do empreendimento PCH Foz do
Capão Grande e PCH Pituquinhas a serem implantadas nos municípios de Pinhão e
Reserva do Iguaçu que tem por objetivo expor a comunidade os dados e as
informações relevantes no que tange as características do projeto, diagnóstico
ambiental elaborado, extensão e magnitude dos impactos ambientais, medidas
mitigadoras e compensatórias, programas ambientais propostos e principalmente
recolher das comunidades interessadas ou afetadas pelo empreendimento, sugestões,
críticas e comentários que serão registrados e analisados no procedimento de
licenciamento ambiental. Através da portaria nº 198/2019 o diretor-presidente do IAP
delegou aos funcionários Jean Carlos Heiferich a função de juntarmos caracterize a
função de dirigir e conduzir essa audiência pública . Queremos lembrar que a lista de
presença que está logo na entrada deverá ser assinada por todos.
Os dispositivos legais da audiência pública:
A Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo 225 parágrafo 1º que: "Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações". E no seu inciso IV,
determina a exigibilidade de estudos de impacto ambiental para aquelas atividades e
obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, com
a devida publicidade. O artigo 10 da resolução CONAMA 237/1997 dispõe que o
procedimento de licenciamento ambiental obedecerá as várias etapas, entre elas o
inciso V, a necessidade de realizar:
- Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente e no
inciso VI que:
- A solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente decorrente de audiências públicas, quando couber, podendo haver
reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham
sido satisfatórios.
A resolução SEMA/IAP nº 31/1998 traz dos seus artigos 66 a 75 a regulamentação da
realização das audiências públicas.
A resolução CEMA nº 65/2008 em seu artigo 64 também dispõe que: "A licença prévia
para empreendimentos, obras e atividades consideradas ou potencialmente
causadoras de significativa degradação do meio ambiente, dependerá de prévio
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA),
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ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando
couber, de acordo com a regulamentação específica."
O artigo 1º da resolução CONAMA 09/1987 traz que a audiência pública referida na
resolução CONAMA 01/1986 tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do
produto em análise e seu referido rima dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes
as críticas e sugestões a respeito.
Em seu artigo 3º dispõe que: "A audiência pública será dirigida pelo representante do
órgão licenciador que, após a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo rima,
abrirá as discussões com os interessados presentes".
Em seu artigo 4 º dispõe que: "Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata
sucinta". No presente caso será feita a degravação, tá sendo feito a taquigrafia e
depois vai ser feita a degravação para ser entregue ao IAP nos próximos dias.
Serão anexados à essa ata todos os documentos escritos e assinados que forem
entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão.
Em seu artigo 5º dispõe que: "A ata da audiência pública os seus anexos serviram de
base, juntamente com o rima, para análise e parecer final do licenciador quando à
aprovação ou não do projeto".
Para a realização do evento será utilizado o segundo seguinte regulamento:
1. O tempo máximo de duração da audiência pública será de 3 horas.
2. As autoridades que comporão a mesa oficial da abertura farão uso da palavra
pelo tempo de 3 minutos cada, sendo que após nós vamos desfazer essa
mesmo e vamos iniciar a mesa de trabalho.
3. Será feita a exposição dos objetivos por parte do empreendedor pelo tempo
aproximado de 20 minutos.
4. Logo em seguida serão apresentados os estudos técnicos, o eia/rima por parte
da consultoria e equipe pelo prazo máximo de 45 minutos.
5. Depois nós vamos desfazer essa mesa de trabalho.
6. Vamos dar um intervalo de dez minutos para abertura de inscrições aos
questionamentos que poderão ser feitos por escrito ou oralmente.
7. No caso de pergunta escrita deverá constar a identificação com nome e
endereço para o futuro contato, se necessário. A pergunta será lida pelo
coordenador da mesa. No caso de pergunta oral, no início da fala o orador
deverá declinar o seu nome e endereço para ficar registrado em ata.
8. A princípio o tempo de intervenção para cada pergunta será de 3 minutos e 5
minutos para resposta. E de 3 minutos para réplica e de 2 minutos para
tréplica. Esse tempo poderá variar em função do número de inscritos a critério
do IAP.
9. Excepcionalmente caso a pergunta não seja totalmente esclarecida, haverá o
direito de uma nova pergunta.
10. O coordenador da mesa poderá impugnar perguntas mal formuladas e solicitar
melhores esclarecimentos para respostas não satisfatórias.
11. Caso permaneçam assuntos ou questionamentos não esclarecidos durante a
realização dessa audiência pública os mesmos serão encaminhados pela
Coordenação a quem de direito solicitando que os esclarecimentos necessários
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sejam enviados diretamente interessado com cópia para o IAP para juntar ao
procedimento administrativo de licenciamento em questão.
Ainda assim será aberta a partir de hoje prazo de cinco dias úteis, contados a partir de
hoje, para que somente os interessados que se fizerem presentes nessa audiência
pública comprovado através da assinatura da lista de presença e que não tiverem suas
dúvidas dirimidas poderão ainda reformular seus questionamentos por escrito e
deverão protocolar no IAP mais próximo, no caso aqui de Guarapuava. Ao diretorpresidente do IAP, ou seu representante legal reserva-se o direito de não emitir
opinião uma vez que lhe cabe a responsabilidade de decisão acerca do licenciamento
do projeto em questão.
Lembramos novamente, como já foi lido, que essa audiência pública é uma das etapas
do licenciamento ambiental prévio. Ela não é o ponto final do licenciamento, não é
logo após essa audiência pública que vai ser tomado a decisão pela aprovação da
licença prévia ou não. Ainda depende de uma série de análises por parte da equipe
técnica do IAP. E o licenciamento prévio não autoriza nenhuma intervenção na área.
Então nenhuma obra vai poder ser executada caso o empreendimento seja licenciado
pela licença prévia, somente numa fase seguinte que é a licença de instalação é que
será dada essa possibilidade.
Então a partir desse momento nós gostaríamos de chamar a mesa para fazer a
composição dessa mesa de autoridades. Pedimos para vir a mesa aqui o representante
do executivo municipal. Então representando o Executivo Municipal aqui de Pinhão
vamos chamar aqui a mesa o vice-prefeito Beraldo Amaral. Chamamos também aqui à
mesa a representante do Legislativo Municipal de Pinhão a senhora Luziana Rocha
Tavares, ela é vereadora aqui de Pinhão. Chamamos a mesa também, gostaríamos de
saber se o representante do Ministério Público Estadual está presente? Do Ministério
Público Federal? Também não. Então para representar o poder judiciário não temos
ninguém. Chamamos à mesa agora o representante do Empreendedor da Reinhofer
Energia, o senhor Bruno Reinhofer. E também chamamos a mesa representante da
empresa consultora Ciclo Ambiental, a senhora Potira Soares.
Então a partir desse momento vamos passar a palavra ao vice-prefeito, Beraldo
Amaral, para fazer as boas vindas.
Beraldo Amaral (Vice-prefeito): Uma boa noite a todos. Diretor Jean e aos demais
componentes da mesa e o pessoal aqui que está aí fazendo parte dessa audiência. É
uma satisfação muito grande poder recebê-los aqui nessa noitada para que possamos
conversar e demonstrar o quanto é importante o ato e quanto é democrático essa
questão de discutir em audiência pública a importância dessa energia. Nós sabemos do
potencial que temos nos nossos municípios no Paraná enfim, pela potencialidade de
água que temos, potencial hídrico fabuloso, mas sabemos também o quê que isso
representa para nós né, no contexto econômico, no contexto ambiental o quê que isso
traz né de coisas positivas e também questões negativas que é muito preciso e
importante que seja discutido nesses momentos né, as estratégias enfim como que
isso vai se desenvolver, como que vai se desenrolar. Então é de extrema importância
que a gente discuta isso né, e a gente fica até um pouco preocupado, considerando
que o que a gente tem observado a nível de país, essa questão das energias do jeito
3
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que tá esses potenciais, quando você vê um Brumadinho da vida aí você fica um pouco
assustado né, mas enfim, por isso a importância das discussões porque trata-se de
energia limpa e isso dispensa muitos comentários a respeito né quando você vai
comparar uma coisa com a outra, né. Então da nossa parte enquanto representante do
município queremos desejar as boas-vindas a todos os senhores e que tenhamos aí
sem dúvida nenhuma uma noite de trabalho bastante primoroso e no sentido de que
alcancemos aquilo que se espera. Uma boa noite a todos.
Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Obrigado pelas palavras do viceprefeito de Pinhão, senhor Beraldo. Agora vamos passar a palavra a vereadora,
senhora Luziana Rocha Tavares.
Luziana Rocha Tavares (Vereadora): Cumprimento aos componentes da mesa ,quero
cumprimentar em especial o senhor Bruno Reinhofer que vem trazer esse
empreendimento aí é de grande importância para o nosso município. É com muita
alegria que nós estamos hoje aqui participando dessa audiência pública. Quero
cumprimentar a todos e a todas que estão conosco aqui hoje participando. Dizer que
nós como Câmara recebemos com muita alegria a notícia desse empreendimento aqui
em nosso município. Essa semana ainda discutimos aqui que o nosso município tem
estado com índice negativo na criação de emprego em toda região aqui da
Cantuquiriguaçu e nós temos certeza que com esse empreendimento muitas boas
notícias aí viram ao nosso município, tenho certeza que será um empreendimento da
mais alta tecnologia respeitando aí todas as questões ambientais, enfim, a gente
acredita muito nisto. Esperamos, já fomos uma vez aí o município capital da energia
elétrica, né. E quem sabe com o potencial que nós ainda possuímos aí nos nossos rios o
nosso município possa mais uma vez aí se tornar novamente a capital da energia
elétrica. A gente sabe né que existe um grande potencial para empreendimentos aqui
no nosso município que possa estar gerando energia e a gente realmente está muito
feliz aí hoje de poder estar participando, conhecer melhor o empreendimento e estar
apoiando aí trabalhos e empreendimentos como este para o desenvolvimento
sustentável no nosso município. Então a gente agradece muito, estaremos atentos aí
participando da audiência pública e também colocamos a Câmara de Vereadores à
disposição para o que for necessário ao longo aí do período em que estiver em
exercício este empreendimento. Parabéns a todos né que estão participando de uma
forma ou de outra e que tenhamos aí uma excelente noite de trabalhos. Obrigada.
Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Obrigado, vereadora Luziana. Agora
vamos passar a palavra ao Bruno Reinhofer para fazer agradecimentos iniciais.
Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Boa noite a todos, senhoras e senhores, boa
noite ao legislativo, ao executivo, aos seus representantes. Agradecer pelo espaço
também cedido, o apoio que tem sido dado até o presente momento. Agradecer
também ao IAP ele que faz a condução dessa audiência pública na pessoa do Jean.
Também não poderia deixar de agradecer a equipe técnica, aqui representada pela
Potira. E dizer que é um imenso prazer você poder contribuir nem se for um
pouquinho 0,001% mas o nosso compromisso é sim com os municípios de Reserva do
Iguaçu e Pinhão com que se faça, vou até usar umas palavras que o diretor, Valnei, do
4
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IAP usou, que em todos os municípios do Paraná, sem exceção, aonde foram
instalados PCHs o índice de desenvolvimento humano o IDH melhorou e eu não quero
acreditar que aqui em Reserva do Iguaçu sejam exceções. Então a gente sabe do nosso
compromisso, sabe da questão não só social mas ambiental também.. Que tanto viram
impactos e esses negativos terão que ser de várias formas ser suprimidos e também
porque não melhorados, né. Então esses índices a gente sabe tem esse conhecimento
e tem esse compromisso e também serve talvez, até a própria audiência pública, para
deixar registrado conforme já foi mencionado pelo Jean tanto na gravação ou a
taquigrafia que com passar do tempo, e só o tempo vai dizer isso aí, o quanto que esse
empreendimento contribuiu para esse desenvolvimento do município. Acho que faço
isso minhas palavras e depois vai ter o vídeo e as questões mais técnicas, tanto
estruturais da obra civil será feito pelo nosso Engenheiro Guilherme e depois pela
Potira a questão socioambiental. Obrigado.
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Então só fazendo uma breve introdução sobre
esse projeto PCH Pituquinhas e Foz do Capão Grande, eles começaram em 2001 no
inventário do Rio Capão Grande. E em 2008 foram aprovados na Aneel, que é a
Agência Nacional de Energia Elétrica. Depois de 2008 em 2011 tiveram três
interessados, dentre eles a Reinhofer Energia. E em 2011 foi protocolado os projetos
básicos, esses projetos básicos foram avaliados lá em Brasília até 2015. Pituquinhas foi
aprovado em 2015 e a Foz ainda teve algumas defesas a serem feitas e por isso levou
mais alguns anos, ela foi em maio de 2016 aprovado pela, em última instância digamos
assim, na Aneel. O que tinge ao IAP os estudos eia/rima, que nem foi mencionado,
foram protocolados em 2014 e agora ano passado 2018 atualizados. Então é um
processo assim digamos até de certa maneira longo, não são projetos de um ano, dois
anos, então as avaliações são feitas durante todo esse período, continuam sendo feitas

Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Obrigado ao Bruno pelas palavras.
Agora vamos passar a palavra para senhora Potira, representante da Ciclo Ambiental
que desenvolveu os estudos.
Potira Soares (Ciclo Ambiental): Boa noite a todos, boa noite a todos os componentes
da mesa. Gostaria de Primeiramente agradecer a presença de todos aqui. Mencionar
que os estudos ambientais eles ainda não pararam existem alguns estudos ainda que
estão em desenvolvimento e precisam ser complementados. E na noite de hoje eu
gostaria de apresentar a vocês o que nós já conseguimos levantar até o momento e
toda nossa equipe técnica que ajudou a elaborar esse estudo está presente. O estudo
também está disponível. E estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida
que vocês tenham com relação à implantação dessas duas PCHs. Obrigada.
Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Queremos observar na presença dos
vereadores Alexandro Caldas Camargo a vereador daqui de Pinhão; o Rodrigo Lima; o
Lindiomar Nascimento vereador também de Pinhão; o secretário municipal do meio
ambiente de Guarapuava o Celso Araújo. E a partir desse momento então nós vamos
desfazer essa mesa e já dar início as apresentações que é o que nos interessa aqui
nesse momento. Obrigado.
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até hoje nós não temos presente aqui nenhum representante do Ministério Público
tanto estadual e federal mas são eles os principais agentes responsáveis pela
fiscalização e a qualquer momento eles mesmo podem pedir explicações. Então esse
processo tem uma lisura, uma transparência de todos esses anos tanto na esfera
federal, que é representado pelo Aneel, e agora estadual que é o IAP e sempre se
colocando à disposição queremos fazer um trabalho que a gente sabe que conforme o
tempo vai ser avaliado e provavelmente analisado. Então o que é apresentado hoje
aqui é uma prévia com alguns detalhes em alguns pontos, principalmente
socioambiental e mais uma vez colocamos à disposição para qualquer tipo de dúvida e
até sugestões, porque às vezes alguém de fora que não está diretamente envolvido no
projeto, principalmente até que já avaliaram outros projetos que é o caso do IAP,
deem sugestões vindo nessas audiências públicas que são muito bem-vindas. Então eu
queria agradecer mais ainda o projeto nosso. Então agradecer de novo a presença dos
senhores, dedicar um tempo aí de vim para cá e conhecer um pouquinho mais dos
projetos. A gente vai passar agora um vídeo, um vídeo de 5 minutos que explica bem
de uma forma resumida, tanto uma PCH quanto a outra e numa maneira geral o
envolvimento disso aí e o impacto.
Apresentação do Vídeo: "A energia elétrica tornou-se um dos bens mais importantes
para o desenvolvimento social e econômico da humanidade. A energia elétrica
alimenta fábricas, casas, serviços públicos facilitando o dia a dia das pessoas e
trazendo conforto para todos. A eletricidade pode ser gerada através de diversos
meios, como a queima de combustíveis fósseis, reações nucleares, luz solar, força dos
ventos e da água. A geração de energia através da queima de combustíveis, além de
cara, gera prejuízos irreparáveis ao meio ambiente. Enquanto as energias conhecidas
como limpas ou renováveis, utilizam as condições naturais com o mínimo de impacto
ao meio ambiente. Dentre estas fontes destaca-se a hidroeletricidade que obtém
energia de forma firme e segura. No Brasil a hidroeletricidade é responsável por cerca
de 65% da capacidade total de produção do país, devido as condições muito favoráveis
do Brasil. Possuindo 12% de toda a água doce disponível no mundo, as usinas
hidrelétricas são a principal fonte de energia elétrica renovável produzida de forma
limpa e sustentável. A região central do estado do Paraná sempre foi pioneira na
geração hidrelétrica no país possuindo diversos empreendimentos hidrelétricos que
ajudam no desenvolvimento local. Na região que abrange os municípios de Pinhão e
Reserva do Iguaçu, serão construídas as pequenas centrais hidrelétricas de Pituquinhas
e Foz do Capão Grande visando a geração de energia limpa e renovável com o mínimo
de impacto ao meio ambiente gerando emprego e renda para o município. Instaladas
no rio Capão Grande e rio Reserva, os empreendimentos aproveitarão as condições
favoráveis da região como a queda natural e o volume de água para produzir energia
elétrica suficiente para abastecer uma população de até 250 mil habitantes
preservando a fauna e a beleza natural do local estando em harmonia e equilíbrio com
a natureza. O barramento para a pequena central hidrelétrica de Pituquinhas alagará
uma área de apenas 12,9 hectares. Parte das águas do rio Capão Grande será desviada
através de um túnel até as turbinas hidráulicas e restituída ao seu curso natural. No
6
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trecho da barragem e a restituição das águas ao nível natural será mantido o fluxo do
rio reduzindo ao máximo os impactos ao meio ambiente. A maioria das áreas afetadas
pelos empreendimentos estão dentro de áreas de propriedade da Reinhofer Energia e
também não sendo necessário nenhuma relocação de pessoas. A energia produzida
pelas pequenas centrais hidrelétricas será escoada utilizando ao máximo as linhas de
transmissão já existentes na região evitando a necessidade de obras adicionais grandes
favorecendo a implantação dos empreendimentos com a maximização de estruturas já
existentes. As obras de construção das usinas gerarão empregos diretos e indiretos
para aproximadamente 200 pessoas e serão concluídas em cerca de dois anos, desde
seu início até a geração comercial. A comercialização da energia gerada trará para o
município o aumento de renda através da arrecadação de impostos e benfeitorias. A
Reinhofer Energia tem o compromisso com o desenvolvimento econômico e social da
região beneficiando especialmente os municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu
sempre buscando agregar valor aos seus projetos para o bem estar da população. A
melhoria da qualidade de vida das pessoas é uma missão da empresa para contribuir
ainda mais com o desenvolvimento e progresso da região".
Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Então dando seguimento a reunião eu convido o
engenheiro Guilherme Fill e ele irá fazer a apresentação da parte civil e como que tá
hoje o planejamento disso aí.
Guilherme Fill (Engenheiro - GAP3D): Boa noite a todos. Eu sou Guilherme, sou
engenheiro civil da empresa GAP3D que a gente vem apoiando a Reinhofer Energia na
parte técnica referente aos projetos de Foz do Capão e Pituquinhas. Apenas assim
como introdução os dois projetos então somam uma potência de 24,5 MW que é uma
potência relativamente baixa se comparadas aos grandes empreendimentos
hidrelétricos que a gente tem aqui na região.
Eu vou começar aqui apresentando um trabalho que a gente fez posterior à
apresentação do projeto básico e aprovação do projeto básico pela Aneel, que foi a
redução das áreas alagadas das duas usinas para maximizar ainda mais a energia
gerada e os efeitos ao meio ambiente que elas venham a produzir. Então a PCH
Pituquinhas que tem 13,3MW foi reduzido o nível do reservatório em 4 metros o que
possibilitou uma redução de área de 50% que representa os 13 hectares ou 12,9 que
foi apresentado no vídeo. A energia gerada teve uma redução muito baixa, então a
gente vê que a energia média do projeto ficou muito similar ao que a gente tinha nas
condições anteriores. Aqui a gente pode ver a redução, então essa mancha aqui em
vermelho com azul seria o lago que a gente tinha na condição de projeto básico e o
amarelo é o lago atual com essa redução significativa de alagamento. Para PCH Foz do
Capão ela tem prevista uma potência de 11,2MW e simularmente foi feito uma
redução no reservatório para em 3 metros reduzindo também significativamente o
reservatório, a área alagada que ficou com apenas três hectares e meio, né. Então teve
uma redução de mais de 50% em relação ao projeto anterior que estava aprovado na
Aneel a energia média sofreu uma redução também bastante baixa um pouco maior
do que Pituquinhas mas uma redução bem baixa mesmo na energia gerada. Aqui a
7
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gente pode ver aí então a mancha azul como que seria o lago anterior do projeto
básico e a mancha amarela o lago atual com essa redução, que realmente é um lago
bastante pequeno para potência da usina.
Agora vou fazer uma apresentação bem sucinta dos empreendimentos. Então a PCH
Pituquinhas tem uma energia média de 7.3MW, uma queda bruta de 155.8 metros
então uma queda significativa. Justamente por isso que não teve tanto efeito na
energia média gerada a redução do lago. A vazão de projeto do vertedouro é 341
metros³ por segundo ou seja 341 mil litros por segundo e o rio tem uma vazão média
de 7,1 metros cúbicos por segundo. A área de vazão reduzida, tem uma vazão de 0,18
metros cúbicos por segundo. Então aqui pode ser vista aqui o arranjo geral da usina.
Então a gente tem o barramento aqui em cima, a tomada d'água que capta a água e
desvia parte da água do rio para o túnel, aqui tem o conduto forçado que leva água
para as turbinas na casa de força e saindo da casa de força ele é restituído ao leito
natural do rio. Aqui algumas imagens que também foram vistos no vídeo, então você
vê que são obras muito pequenas, uma casa de força bem pequena mesmo. Aqui uma
rápida a sequência construtiva que a gente tem na barragem, então a gente tem três
fases aqui de construção. Na primeira fase é feita uma ensecadeira secando aqui a
margem esquerda, é construída as adufas do desvio, a parte da barragem e o vertedor.
Depois lança ensecadeiras aqui na margem a partir da margem direita, o rio passa por
dentro das adufas e possibilita a construção final aqui do outro trecho da barragem. E
aqui o enchimento do lago que é feito o fechamento das adufas de desvio. Algumas
imagens também da obra, então também é uma obra relativamente pequena. Aqui a
PCH Foz do Capão com 11,2MW, algumas informações então a energia média de
aproximadamente 5,9 e uma queda bruta de 70 metros. Então uma queda menor do
que Pituquinhas, porém com uma vazão um pouco maior né. Então a vazão média de
longo termo tem 12,9, a vazão do vertedor também é dimensionado para uma vazão
de mil anos, ou seja, que tem uma probabilidade de acontecer uma vez a cada mil
anos. E aqui também o arranjo geral da usina, então igual a, similar a Pituquinhas você
tem o barramento aqui, uma tomada d'água do túnel de baixa pressão, aqui o conduto
forçado e a casa de força, e aqui novamente restituída toda água de volta ao rio.
Algumas imagens também ilustrando o projeto e a sequência construtiva também é
muito similar a Pituquinhas. Então a gente tem enseca o rio com uma ensecadeira de
primeira fase, possibilitando a construção das adufas no leito do rio, uma parte da
soleira vertente e a escavação da tomada d'água. Em seguida o rio é desviado por
dentro das adufas possibilitando aqui o término da barragem na margem esquerda. E
finalmente o fechamento do adesivo e enchimento do lago. Algumas imagens também
da região do barramento. E seria essas características técnicas das duas usinas. Então
no geral são usinas muito simples de certa forma de ser construídas, e com
características muito favoráveis assim né, em função da queda natural que o rio
proporciona e das pequenas obras necessárias para a geração de energia. Obrigado a
todos.
Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Boa noite a todos. Então como o
Jean me apresentou antes, mas eu gostaria de reiterar, eu me chamo Potira, eu sou
bióloga, consultora ambiental e responsável técnica pelos estudos ambientais que
foram desenvolvidos para PCH Pituquinhas e Foz do Capão Grande. A equipe técnica
está toda aqui e eu gostaria de agradecer a presença de todos e vou apresentar para
8
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vocês de uma maneira bem simples, tentar passar de uma maneira clara, toda a parte
mais técnica dos estudos ambientais.
Então toda a parte que o Guilherme nos apresentou agora é muito importante para
que a gente tenha uma ideia do tamanho e do porte do empreendimento. A título
apenas de esclarecimentos eu vou trazer alguns conceitos que muitas vezes são
importantes algumas pessoas podem não conhecer. Então muito se fala em eia/rima,
hoje nós estamos aqui para apresentar isso, então o eia/rima é um estudo de impacto
ambiental e rima é o relatório do impacto ambiental, PCH é o significado de pequena
central hidrelétrica e pequena central hidrelétrica é caracterizada por uma padrão né,
tem um padrão que caracteriza o que seria uma PCH. Então uma PCH é uma usina
geradora de energia que gera uma potência entre 5 e 30 MW e os reservatórios são de
aproximadamente até 3 km², Como o Guilherme nos colocou aqui a PCH Pituquinhas
ela tem 13,3MW e a área do reservatório dela engloba 0,13 km² ou 12,9 hectares. É
isso né? E a PCH Foz do Capão Grande 11,2MW de geração de energia e a área do
reservatório dela envolve uma área de 0,35 km². Então são empreendimentos que a
gente considera empreendimentos de geradores de energia de pequeno porte, médio
porte.
Para exemplificar melhor todos daqui moram na região mas muitas vezes não
conhecem ou não sabe exatamente onde vai ser instaladas as usinas. Então eu fiz um
vídeo eu vou apenas explicar. As usinas elas ficam localizadas entre os municípios de
Reserva do Iguaçu e Pinhão, bem exatamente no limite entre o município de Reserva lá
para cima. Então esse vídeo mostra que as usinas ficam entre Pinhão e Reserva do
Iguaçu e ambas o acesso se dá pela BR 459. A distância entre Reserva do Iguaçu e
Pinhão se alguém pode me ajudar é em torno de, aí só voltando a BR 459 é uma
estrada asfaltada nova aqui é o trevo de acesso ao empreendimento é o que dá acesso
a uma estrada municipal aqui as duas fazendas, a Fazenda Capão Grande e a Fazenda
Campo Bonito e cerca de 3 km percorrendo a estrada municipal nós vamos chegar
nesse ponto onde a estrada tá marcada em laranja, a partir desse momento a estrada,
o acesso se dá pela propriedade do Reinhofer. Aqui nós temos já o empreendimento
da CGH que já encontra-se instalada e aqui os dois reservatórios aqui da PCH
Pituquinhas e da PCH Foz do Capão Grande ambas o acesso se dá por dentro da
propriedade da Reinhofer.
Agora para começar a mostrar para vocês como que foi desenvolvido o estudo. Então
o primeiro passo que nós fazemos é caracterizar o empreendimento. Todas as
informações referentes a tamanho da atividade, o tamanho da barragem, aonde que
vai ser implantada, a localização, o tempo que vai demorar. Então todas essas
informações a gente utiliza para caracterizar o empreendimento e poder realizar um
diagnóstico ambiental da instalação. Então primeiramente nós formamos uma equipe
multidisciplinar onde diversos profissionais trabalharam desenvolvendo os estudos.
Para desenvolver os estudos nós temos critérios que nós seguimos e dividimos em
alguns meios. O meio físico ele é a parte do solo, do relevo, da água, da temperatura,
do clima. Então todas as informações referentes ao meio físico, uma equipe que é
composta por engenheiros ambientais e geógrafos participaram desse estudo. A parte
do meio biótico envolve fauna e flora. Então nessa parte nós tivemos nesse meio nós
tivemos a participação de biólogos e engenheiro florestal. No meio socioeconômico
envolve toda a questão da população que envolve os dois municípios e todas as
comunidades que estão em torno e esse estudo foi coordenado ou sociólogos,
9
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economistas, notório saber e também área jurídica. Então a partir da formação da
equipe multidisciplinar todos nós nos dirigimos em campo, vamos à área e levantamos
dados primários que são dados específicos do local. Além disso, nós também fazemos
pesquisas bibliográficas, buscamos informações em outras fontes né, inclusive em
outros estudos que foram desenvolvidos na região, nessas outras PCHs também
serviram, outras usinas hidrelétricas também serviram de apoio nessas pesquisas para
realizar o diagnóstico ambiental.
Então a partir de todas essas informações nós conseguimos levantar um diagnóstico e
prever, identificar e avaliar quais são os impactos que a instalação desse
empreendimento pode ocasionar no ambiente, seja ele o meio físico, biótico ou
socioeconômico. E a partir disso também os profissionais eles propõem medidas
mitigadoras que venham a minimizar o impacto ou até mesmo anular e quando não
existe a possibilidade de minimizar propõe medidas e ações compensatórias, e
também os planos e os programas socioambientais. Esses planos e os programas eles
são sugeridos, eles são colocados dentro do estudo e eles levam em consideração
desde o momento em que o estudo, a usina é pensada como nesse caso o
empreendimento ainda não existe não foi instalado, e a gente prevê os programas até
o final, o encerramento da atividade. Então durante a fase de planejamento, operação
existem programas que são criados para minimizar e compensar os impactos
ambientais que podem ser tanto positivos, quanto negativos também. E depende da
duração, tem médio, é curto médio e até longo prazo.
Uma das primeiras coisas também que nós precisamos fazer para fazer o diagnóstico
ambiental é determinar quais são as áreas de influência que esse empreendimento
que precisamos levantar. Então o que são as áreas de influência? São aquelas áreas
que vão sofrer com maior interferência da instalação da atividade. Então nós
caracterizamos como, identificamos como área diretamente afetada aquelas áreas que
estão marcadas em laranja, em azul que é o rio que são pontos que são diretamente
afetados, onde está o reservatório onde vai ser feito o alagamento, aqui as estruturas
de acesso e apoio, estradas, casa de máquinas, canteiro de obras, áreas de bota-fora,
então todas essas áreas são consideradas as áreas que serão diretamente afetadas.
Então eu vou passar aqui para vocês ir vendo e eu vou explicando. Então todas essas
áreas que estão marcadas aí são as áreas que vão sofrer influência direta do
empreendimento, levando em consideração o meio natural tá, o meio físico e o meio
biótico porque para o meio socioeconômico nós delimitamos outras áreas de
influência. A partir das áreas diretamente afetadas é determinado também uma área
de influência direta, basicamente foram desenvolvidos os estudos ambientais de
fauna/flora foi essa parte que está de laranja. Aí a parte do meio socioeconômico, as
áreas de influência direta são as propriedades que existem no entorno. E aí os dois
municípios também são áreas que de certa forma com influência direta e indireta
dentro do empreendimento.
Aí eu vou trazer para vocês algumas informações que foram levantadas para o
diagnóstico do meio físico. Então primeiramente sobre o uso do solo, Vindo de carro
para cá, de Reserva para cá, é bem claro que a gente vê como que é o uso e ocupação
do solo. Então basicamente no entorno da região aqui no entorno das usinas, o uso do
solo se caracteriza como agricultura e cultivo do solo, com remanescentes de floresta,
alguns pontos de remanescentes de florestas, silvicultura e agropecuária. Então aqui
nós temos um mapa, uma imagem que mostra as duas barragens e a região do
10
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entorno das barragens. Existem dois silos graneleiros e existe também a atividade, a
CGH que já está instalada aqui. Basicamente o uso do solo é atividade agrícola e
pecuária. Aqui algumas imagens da área, né. Outra informação importante é sobre a
hidrografia, então os empreendimentos as duas usinas elas estão dentro do rio Capão
Grande. A bacia do rio Capão Grande ela é uma bacia, o rio Capão Grande ele tem uma
extensão de aproximadamente 54 km, ele tem sentido leste-oeste, aqui é a localização
das duas PCHs e ela é afluente do rio Jordão e a nascente do rio ela se encontra mais
ou menos numa altitude em torno de 1350 metros de altitude. O rio ele apresenta um
nível bem considerável de água com alguns pontos com muitas corredeiras, o que
caracteriza também um potencial energético importante já que visto essas outras
usinas que também estão instaladas ao redor. Outra informação é com relação ao
clima da região, é um clima mesotérmico super úmido, onde os invernos são rigorosos
com médias mínimas de 12,8 ºC e os verões são brandos com uma média máxima de
23,5 ºC. Uma média de chuvas a precipitação entre 1800 e 2000 milímetros anuais. O
solo característico dele é latossolo vermelho. O relevo é um relevo plano e suave,
ondulado mais declivoso lá no local. A característica da geologia formada por rochas
basálticas e o índice de qualidade da água a partir das análises que foram realizadas
mostra que a qualidade da água tem um IQA bom. Aqui as fotos a gente percebe que o
terreno não apresenta grandes montanhas ou declividade tão elevada assim, é um
terreno plano suave. Aqui é a presença do afloramento de algumas rochas basálticas
na margem do rio Capão Grande e aqui no rio.
E agora com relação ao meio biótico. Então vamos abordar algumas questões sobre a
fauna e a flora. Primeiramente flora. O local da implantação das usinas ela é
caracterizada como um bioma, original dela bioma mata atlântica, e aqui é o local
existem alguns remanescentes de vegetação que são considerados vegetação
secundária em diferentes estágios, inicial, médio e avançado de regeneração, e é uma
área que está em transição de dois biomas de um lado do rio é floresta ombrófila
mista e do outro lado do rio é campo natural.
Dá para ver bem a foto, aqui o rio passa no meio então de um lado é floresta ombrófila
e do outro lado é de campo natural. Então foi feito um inventário florestal em todo o
entorno das PCHs e foi levantado que existem vegetação nos três estágios, né. No
estágio inicial, médio e estágio avançado. Além disso o inventário também nos trouxe
informações que foram encontradas 53 espécies florestais e o desmate que será
necessário para instalação das duas usinas compreende basicamente naquele mapa
que eu mostrei para vocês a área diretamente afetada e a área de influência direta, né.
E ela vai compreender a vegetação tanto em estágio inicial, médio e avançado.
Totalizando a área de desmate para instalação dos dois empreendimentos, a supressão
da vegetação fica em 18,06 hectares. Aqui esse mapa mostra a supressão da
vegetação, os pontos onde foi levantado, foi feito o inventário florestal né, as partes tá
meio ruim mas eu acho que dá para ver tranquilo, as partes em azul foi os pontos onde
o Jurandir passou para fazer amostragem, o inventário de flora. A parte rosa é a parte
que será necessário e para desmate da PCH Pituquinhas, e a parte em vermelho a área
de desmate para PCH Foz do Capão Grande. E esse lado aqui mostra a questão do
campo nativo. Então de um lado do rio é floresta e do outro é campo nativo. Então a
supressão compreende 7,25 hectares pra PCH Foz do Capão e para PC Pituquinhas
12,42 hectares.
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Outro item que foi levantado para o diagnóstico foi o levantamento das informações
referente a fauna do local. Então algumas campanhas de fauna foram realizadas para
levantar informações sobre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes e além da biota
aquática também. Foram levantados nos trabalhos de campo 259 espécies de aves
com provável ocorrência na região. Porém dessas 259, 129 foram registradas lá. Cinco
espécies de répteis foram registradas e 48 existe a probabilidade de ocorrer no local,
não necessariamente foram vistas, mas existe a possibilidade dela ocorrer lá. Anfíbios
88 espécies com provável ocorrência, destas, quatro foram registradas. De mamíferos
18 espécies registradas com 36 espécies de provável ocorrência. Peixes, cinco espécies
também foram registradas no rio e delas 61 podem ocorrer lá na área. Aqui a questão
das unidades de conservação dentro do meio biótico a presença de uma, duas, três,
quatro, cinco, seis unidades de conservação próximo aos dois empreendimentos. Aqui
a Foz do Capão e aqui a Pituquinhas, sendo que a mais próxima que é a Parque
Estadual Santa Clara se encontra a 14 km das usinas.
Dados sobre o meio socioeconômico. Então como os dois municípios vão ser afetados
e terão influência diretamente na instalação dos empreendimentos eu trago algumas
informações sobre os dados socioeconômicos dos dois municípios. A população de
Reserva do Iguaçu está em torno de, tá invertido desculpa, de 7307 habitantes e
Pinhão 30218, desse número populacional cerca de 50% das pessoas vivem na área
urbana e 50% vivem na área rural. É engraçado mas é basicamente bem certinho
metade da população vive na área urbana e metade na área rural de ambos os
municípios. A principal atividade econômica desses municípios é agricultura, pecuária,
silvicultura, exploração florestal e pesca de lazer, atividades do Comércio tendo uma
renda per capita média de 436,95 centavos. O índice de desenvolvimento humano
desses municípios de Reserva do Iguaçu e 0,648, está na posição de 287 no ranking
estadual e o Pinhão 0654 tá. Então o Paraná está em quinto no ranking federal. A taxa
de emprego formal em Reserva do Iguaçu e 9,3% das pessoas possuem registro formal
em carteira e Pinhão 10,6%. Essa é uma informação importante porque sabendo que
metade da população vive na área urbana e metade vive na área rural acredita-se que
a fonte de renda dessas pessoas seja a própria propriedade, então elas não são
pessoas que trabalham fora e sim geram a própria renda dentro da sua propriedade,
agricultura familiar. E a principal fonte de renda desses municípios, a fonte de receita
deles é o repasse intergovernamental a partir desses recursos do FPM e ICMS, Fundeb,
SUS e etc. Informações com relação à rede de água e esgoto. Então o abastecimento
de água nos dois municípios 50% delas são ligadas à rede e a outra 50% é poço
artesiano, ou seja, a população que vive na área urbana tem abastecimento de água e
a população através da rede e o pessoal que vive na área rural tem abastecimento a
partir do poço artesiano. Em Reserva do Iguaçu 38,5% das casas possuem um
esgotamento sanitário adequado. Entende-se esse esgotamento sanitário adequado
não é efetivamente a coleta e o tratamento tá, e sim pode ser fossa ou filtro e
sumidouro porque o município iniciou nesse ano a instalação da rede coletora de
esgoto. E Pinhão também a mesma observação, só que Pinhão São 22,6% com
esgotamento sanitário adequado. O transporte público em Reserva do Iguaçu, não
existe transporte coletivo, apenas escolar e transporte de trabalhadores específicos de
um ponto ao outro. E Pinhão existe transporte coletivo municipal e escolar, tem uma
empresa que opera em Pinhão fazendo o transporte. Com relação aos dados da
Educação 98,3% das crianças entre 6 e 14 anos estão matriculadas em Reserva do
12
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Iguaçu e de 96% entre 6 e 14 anos na cidade de Pinhão. Dados de saúde nos mostram
que em Reserva do Iguaçu existem 8 pontos de atendimento a saúde entre SUS e
particular, não existe hospital na cidade. Em Pinhão existem 33 pontos de atendimento
a saúde, SUS e particular. Aqui em Pinhão existe hospital e essas informações contam
clínicas, postos de saúde, laboratórios, então são todas os pontos, unidades de saúde.
Como eu comentei antes para o meio socioeconômico nós definimos áreas de
influência diferente para o meio físico e para o meio biótico. Então a área de influência
direta para o meio socioeconômico são consideradas todas as propriedades que
existem em torno do empreendimentos, no caso aqui está PCH Foz do capão e aqui a
Pituquinhas, então em torno existem diversas propriedades. E aqui está a comunidade
quilombola, né. E aqui as outras propriedades. Porém a partir disso a gente consegue
entender que nenhuma atividade econômica existe na área de influência direta ou na
área diretamente afetada do empreendimento, com exceção daqueles dois silos
graneleiros e a CGH mas não existe nenhuma atividade econômica ali perto, nenhuma
moradia, ou seja, ninguém vai precisar ser realocado ou retirado do seu local de
moradia. Não existe nenhuma comunidade indígena a mais próxima é a de
Mangueirinha que está mais de 20 km e existe a comunidade quilombola né, que eu
acabei de comentar o Paiol de Telhas na área de influência direta do empreendimento
está aqui. Só para exemplificar aqui está demarcado em preto o território quilombola,
aqui a área do reservatório da PCH Capão Grande e aqui Pituquinhas. Só para mostrar
a distância que existe entre os limites da propriedade deles e os reservatórios e aqui
está a distância da comunidade. Então essa distância aqui é de aproximadamente 500
e poucos metros é isso né, e aqui 3 km e pouco. Aqui tem um pouquinho mais e
também é 3 km, então isso mostra que a área alagada não atingirá o território. E umas
informações importantes também que foram feitas diversas tratativas com a
comunidade, diversas reuniões foram realizadas com eles, alguns estudos tanto em
2016 quanto é 1018 que foi feito uma atualização, nos mostram que na área existem
atualmente 99 famílias. Porém nenhuma delas vai ser atingida com os reservatórios ou
área de alagamento.
Aí agora a partir dessas informações rápidas é claro que o estudo ele envolve
informações bem maiores, a gente consegue identificar, prever e interpretar todos os
possíveis impactos que a instalação vai proporcionar. Então elas podem ser impactos
positivos ou negativos aí surgem diversas alternativas onde os técnicos e junto com o
órgão ambiental é discutido e é proposto diversas medidas, ações, programas para que
possa viabilizar a instalação do empreendimento. Como o Jean falou antes nós
estamos na fase de buscar a licença prévia. Então esse estudo ele ainda não terminou,
o estudo ambiental ele ainda vai ter mais umas etapas de complementações para
poder fazer o diagnóstico completo e avaliar a sustentabilidade ou não do
empreendimento.
De todos os impactos que foram levantados 26,8% são referentes ao meio físico.
35,8% são referentes ao meio biótico e 37,3% dos impactos são referentes ao meio
socioeconômico. Depois do diagnóstico a gente pode mencionar que a maioria desses
impactos ele vai ocorrer durante a fase de instalação do empreendimento. Eles são
temporários, locais, reversíveis e mitigáveis. Claro que alguns são fundamentais e
importantes mencionar aqui porque são impactos que a partir deles outros impactos
surgem, né. Então eu trouxe rapidamente abordar aqui para vocês um dos impactos
que eu já comentei é a supressão da vegetação. Então não existe instalar usina se não
13
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remover a vegetação, então é o impacto que vai ocorrer. Quais são as medidas e ações
que a gente pode fazer para minimizar? E a partir desse impacto diversos outros
surgem né, no meio biótico, no meio físico e no meio socioeconômico. Então diversas
ações são sugeridas para que esse impacto seja minimizado.
Então um deles por exemplo é o resgate, captura e soltura da fauna; evitar a supressão
durante a época de reprodução; supressão planejada. Então são várias medidas e
ações que devem ser tomadas para que esse impacto aqui seja controlado. E além
disso muitos programas são sugeridos e eles estão em sinergia um com o outro para
que realmente efetivar que essas medidas sejam implementadas. Um deles por
exemplo é um programa de controle da supressão da cobertura vegetal e outro
programa é o programa de resgate de fauna durante a supressão florestal e
enchimento do lago. Esse aqui gente são só alguns exemplos tá, eu trouxe só para
mostrar para vocês os principais impactos que nós elencamos aqui. O outro impacto
que é considerado o impacto que a partir dele surgem outros é a partir da atividade do
corte do solo. Então para fazer a instalação das usinas vai ser necessário escavações no
terreno, corte do solo, retirada da cobertura, abertura de estradas, acessos, estrutura.
Então com essa questão dessa atividade o impacto da erosão e assoreamento também
é inevitável, porém algumas medidas são e devem ser implementadas para controlar.
Então um deles é drenagem de água pluvial para as bacias de sedimentação de forma a
aumentar a infiltração de água no solo e aumentar o tempo de escoamento bem como
reter todo o material transportado de forma que este possa ser recolhido. Eu acho que
eu não comentei antes o estudo e todos as medidas, ações, programas, eles estão
disponíveis aqui para quem tiver dúvida também tem um computador ali onde todo
mundo pode acessar. E é apenas um exemplo mesmo, diversos programas também
são desenvolvidos para controlar esse impacto . Um outro impacto que é muito
importante mencionar é sobre o trecho de vazão reduzida. O trecho de vazão reduzida
para quem não sabe é o trecho do rio que vai entre a barragem e a casa de máquinas.
Então aqui nós temos a barragem da Pituquinhas e logo aqui nós temos a casa de
máquinas. Então esse trecho aqui ele pode sofrer uma interferência de, desculpa, uma
redução na sua vazão e o Guilherme colocou antes para nós aqui que a vazão mínima
desse rio tem que ser mantida, e a partir da instalação o empreendedor precisa
garantir que a vazão vai ser mantida nesse trecho. Então esse trecho aqui da
Pituquinhas ele tem em torno de 5,5 km de extensão. O trecho de vazão reduzida da
Pituquinhas é essa aqui. Porém quando nessa etapa aqui em torno de 350 metros após
a barragem já existe um rio que contribui com o aumento da vazão. E além desse
existem outros rios que contribuem aqui, tá. E aqui o trecho de vazão reduzida da Foz
do Capão que é o trecho que vai entre de 2,5 km. Porém aqui na real o trecho de vazão
reduzida tem em torno de 440 metros porque aqui já existe interferência de um outro
rio aqui. Então esse é o impacto que não existe nenhuma medida e nenhuma ação que
vem a minimizar, apenas compensar. Então quais são as, o que que o empreendedor
deve fazer, no mínimo manter essa vazão sanitária aqui, essa vazão ecológica e com
aqueles dispositivos que vão ser instalados nas barragens que o Guilherme mostrou.
Então aqui o mapa mais aproximado da localização das duas e mostra que existe
interferência de diversos outros rios aqui que venham contribuir com a manutenção
dessa vazão. Um outro impacto que é fundamental mencionar é sobre a imigração.
Então todas, como a vereadora comentou, existe uma grande geração de expectativa
em cima dessas obras porque elas poderão trazer, poderão não, elas trarão diversas
14
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oportunidades de emprego. Então gera-se uma grande expectativa em torno disso.
Como as obras elas terão duração de entorno em torno de 14 a 20 meses elas poderão
aproximadamente gerar em torno de 434 empregos diretos durante o período de pico
de construção e até 1200 empregos diretos. Esse é um impacto que a gente considera
positivo e também um impacto negativo porque as estruturas das cidades, como
mencionei aqui, são cidades pequenas, são cidades que não tem uma estrutura que
possa dar conta do aumento das pessoas que vem em busca do trabalho. Então um
desses impactos é um aumento na demanda de serviços públicos de saúde, segurança
pública, educação e lazer. Além disso, o aumento também do tráfego de máquinas
pesadas e equipamentos são duas cidades pequenas né, então quando tem um
congestionamento todo mundo já fica, já sabe o que é, imagine quando começa a
passar máquinas pesadas e tal. Então são impactos considerados negativos, porém da
mesma maneira vai surgir o aumento da oferta de empregos, o aumento na circulação
de mercadorias nos municípios, e com a instalação das usinas vai ser necessário
melhorar as estradas, os acessos, então consequentemente também ocorre uma
melhoria do sistema viário local. Então aqui eu elenquei o impacto da imigração, quais
são as medidas, as ações e quais são os programas que são abordados no estudo para
compensar e minimizar esses impactos. Então as medidas são: o favorecimento da
contratação de trabalhadores locais. Apesar de ter bastante gente que vem de fora,
favorecer a contratação de pessoas que moram na região; divulgar o quantitativo de
vagas existentes, o perfil, a qualificação necessária para mão de obra e estabelecer um
canal de comunicação entre o empreendedor e a sociedade local. Então aqui estão
algumas ações só como exemplo eu trouxe para vocês. E os programas também, um
deles é o programa de comunicação social, programa de gerenciamento de mão de
obra, saúde, capacitação de trabalhadores, programa de educação ambiental. Então
são diversos programas que precisam ser desenvolvidos para tratar o impacto.
Então além do que eu já comentei aqui das obras com relação ao impacto da imigração
todos os estudos ambientais que foram desenvolvidos eles ficam à disposição de todos
né. Então com a implantação das usinas um dos impactos é o aumento do
conhecimento técnico e científico da região né, a presença de todos esses profissionais
desenvolvendo estudos aqui é uma das questões que vale a pena considerar. A
elevação na oferta de energia, foi comentado que em torno de 24,5 MW de energia vai
ser ofertado né porque a gente sabe que a demanda de energia hoje é alta. O aumento
na arrecadação dos impostos e a melhoria no sistema tributário municipal que com o
aumento de circulação de mercadorias o comércio movimenta, gera imposto, Nota
Fiscal, então ocorre um incremento, né no aumento da arrecadação. A melhoria do
IDH que o Bruno comentou antes né que os municípios que a instalação de PCHs
contribui com a melhora desse índice, todas as atividades e programas que envolvem a
educação ambiental, o monitoramento durante todo o período de instalação e
operação da fauna e da flora, e ainda uma compensação com a implantação de uma
reserva florestal porque, como eu mencionei, o impacto do desmatamento é um
impacto que não tem como você diminuir então você deve compensar com uma
implantação de uma reserva florestal. Além do impacto da imigração a gente considera
como esses pontos sendo positivos aí.
Então como eu falei já comentei algumas vezes aqui, foram sugeridos no estudo 21
planos ou programas ambientais que devem ser desenvolvidos. Desses 21 planos o
programa de gestão ambiental do empreendimento, o programa de educação
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ambiental e o plano ambiental da construção, eles tem sinergia com todos os outros
programas. Nós consideramos esses três programas como sendo as matrizes que
direcionam os outros programas. Então dentro do meio físico, meio biótico e do meio
socioeconômico nós separamos então dentro do meio físico aqueles impactos que eu
mostrei pra vocês trinta e pouco por cento dos impactos, 11 dos 21 programas, 11
contemplam o meio físico, dois deles são específicos. Para o meio biótico também, 11
contemplam o meio biótico, fauna e flora, sendo dois específicos para esse meio. E o
meio socioeconômico 10 programas sugeridos contemplam os impactos desse meio e
quatro são específicos. Então aqui a lista de todos os planos e programas que deverão
ser implementados. Monitoramento da flora, não sei se precisa ler todos aqui, todos
eles estão disponíveis, programa de gerenciamento de mão-de-obra, programa de
educação ambiental, programa de controle da supressão da cobertura vegetal,
programa de avaliação da estabilidade das encostas, e projeto de estabilização de
taludes, programa de acompanhamento e monitoramento da fauna terrestre e
aquática, plano de gerenciamento e monitoramento de efluentes líquidos na fase de
construção, plano de capacitação dos trabalhadores, plano ambiental da construção,
monitoramento da qualidade da água tanto físico, químico, biológico e macro, e aqui
tem mais, programa de gerenciamento de resíduos sólidos, programa de
gerenciamento de riscos, programa de gestão ambiental do empreendimento,
programa de monitoramento dos ruídos e emissões de gases, programa de
monitoramento de tráfego e medidas de segurança para veículos e pedestres,
programa de monitoramento e mitigação de atropelamento de fauna, programa de
recuperação de áreas degradadas e desmobilização do canteiro de obras, programa de
resgate de fauna durante a supressão florestal e enchimento de lago, programa de
saúde e segurança do trabalho e projeto de drenagem de águas pluviais controle e
contenção de processos erosivos até à sua eliminação. Então nós descrevemos aqui 21
programas, desses 21 podem surgir mais, podem surgir mais, podem ser sugeridos
mais programas nas próximas fases do licenciamento.
Então com isso a gente chega a uma conclusão. A área diretamente afetada e área de
influência direta são as áreas que sofrerão os maiores impactos da instalação. As
intervenções necessárias junto ao meio natural se restringem ao trecho do rio Capão
Grande e as áreas próximas de acesso e apoio. Os impactos ao meio socioeconômicos
nós temos a influência direta sobre os municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu, junto
às finanças públicas e renda da população. E o impacto gerado pelo trecho de vazão
reduzida, que foi um dos últimos impactos que eu mostrei, é o único onde não são
aplicáveis nenhuma medida preventiva, mitigadora, ou compensatória, devendo
apenas o empreendedor atender o valor mínimo estabelecido para a vazão sanitária
conforme o estudo hidrológico realizado respeitando as características do local. E a
maioria dos impactos negativos durante a instalação do empreendimento elas são
locais e temporárias, sendo que podem ser monitoradas e controladas através de
medidas e programas de gestão e acompanhamento dos impactos, que foi o que eu
acabei de comentar. E se faz necessário que todos esses programas que eu comentei
aqui com vocês para garantir que o impacto seja controlado esses programas eles
devem ser implementados e executados de maneira eficiente. Então, na verdade,
resumido são esses a conclusão que nós chegamos com o trabalho, tá.
Eu tenho algumas perguntas que eu já fiz, deixei elas meio preparadas e eu vou fazer a
pergunta e vou direcionar a equipe técnica para que responda, tá. Então uma das
16
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primeiras perguntas que geralmente é recorrente e que todo mundo quer saber é: a
minha conta de energia vai ficar mais barata? Para isso eu chamo o Johnny que é o
técnico lá das usinas para responder para vocês.
Johnny: Boa noite. A linha de transmissão que vai compor esse empreendimento ela
vai ser destinada exclusivamente para distribuição da energia que vai conectar, se
conectar a uma subestação da Copel, então ela não vai pingar, não vai derivar nos
demais, nos vizinhos né, nas propriedades próximas ao empreendimento. Todas usina
é assim. Toda usina a geração dela ela é conectada numa linha ou numa subestação e
ela não pode ser consumida para pessoas e empresas porque o direito de concessão
da concessionária local aqui no caso a Copel.
Potira Soares (Ciclo Ambiental): Como fica a questão do repasse do ICMS aos
municípios? Eu vou chamar o senhor Paulo para responder essa pergunta.
Paulo: Boa noite a todos e todas, né. O repasse de ICMS ele é dividido entre com o IPI
e daí é pelo FPM que é o fundo de participação dos municípios. Então o que ocorre? É
um repasse federal que ele aumenta, porque o ICMS na verdade da energia é recolhida
no consumo e não na produção. Mas aí o governo federal tem uma forma lá que ele
melhora e vai melhorar tanto para o Pinhão como para o município de Reserva porque
é feito um rateio nacional para cada município. Essa parte melhora bastante.
Potira Soares (Ciclo Ambiental): Vai diminuir a quantidade de peixes no rio depois que
se instalar essas usinas? Vou passar para o professor responder.
Sérgio Bazilio (Ciclo Ambiental): Bom, nós teremos que monitorar e nós vamos
monitorar se o projeto for aprovado o quê que vai acontecer com a quantidade de
peixes porque nós temos espécies nativas e exóticas então isso nós temos que prever
no plano de ação ambiental para estudar e também comparar o que aconteceu com as
usinas no entorno. Mas vai provocar uma alteração que nós temos que monitorar.
Potira Soares (Ciclo Ambiental): Vai ser necessário desalojar alguém ou alguma
família? Flávia.
Flávia: Boa noite a todos. Como já foi mencionado no estudo anteriormente a ADA que
é a área onde vai ocorrer as obras e o reservatório, não há nenhuma ocupação
humana no local, ou seja, não há moradias, não há invasão, movimento do MST,
moradores, nenhum, apenas os animais que estão próximo ali seriam os únicos que
seriam desabitadas. Em termos humanos não teremos prejudicados nenhum nesse
sentido. Também não temos atividade econômica, indústria ou qualquer outra
atividade econômica que dependa daquela área onde será, serão destinados aos
reservatórios.
Potira Soares (Ciclo Ambiental): Os reservatórios irão atingir alguma propriedade?
Bruno.
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Em relação às propriedades na PCH Pituquinhas
tanto em cima no barramento as duas margens estão no nome da Reinhofer Energia,
CNPJ e embaixo na casa de força também. Na Foz do Capão Grande tem três áreas a
ser atingidas, duas são da Reinhofer Energia também CNPJ, e uma está no CNPJ de um
terceiro e inclusive esse CNPJ foi um da primeira fala minha que eu exclamei que foi
um dos interessados que teve a disputa na Aneel.
Potira Soares (Ciclo Ambiental): Acredito que talvez tenha conseguido resumir em
poucas palavras. O tempo é curto. Colocar para vocês como que foi realizado o
diagnóstico e quais foram os principais impactos levantados e os principais programas
que precisam ser executados para garantir aí uma adequada implantação desse
empreendimento. Então muito obrigada.
Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Obrigada, Potira, pela apresentação.
Agora nós vamos ter 10 minutos de intervalo e todos estão convidados para um lanche
na parte debaixo aqui, vai ter um café, e esses 10 minutos é o momento que vocês
poderão fazer as perguntas, os questionamentos e as situações que não ficaram, que
ficou alguma dúvida né, e elas poderão ser feitas por escrito ou via oral, tá. Então
nesses 10 minutos pedimos a todos que respeitem esse período para que nós
possamos ter mais tempo para discutir as dúvidas, ok.
MC: Os formulários de inscrição estão lá na recepção. Cuidado só ao descer as escadas
aqui porque é meio íngreme, ok?
INTERVALO
MC: Senhoras e senhores, por gentileza, voltem aos seus lugares. Daremos início a
segunda etapa de perguntas e respostas., por gentileza.
Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Pedimos a todos que estão na parte
de baixo aqui da câmara que que retornem aos seus assentos para que nós possamos
dar continuidade à audiência pública.
Pedimos que venha até a mesa o Bruno, a Potira também e quem mais for necessário
para as respostas das perguntas. Dando seguimento a segunda parte da audiência
pública nós não tivermos infelizmente nenhuma pergunta, não sei se é felizmente ou
Infelizmente, ou foi tão bem apresentado que ninguém tem dúvida, né. Mas ainda
possibilitamos que alguém que queira se manifestar pode levantar o braço ainda. Viceprefeito.
Beraldo Amaral (Vice-prefeito): Então até eu comentava agora pouco com a Potira,
né. A clareza da apresentação que foi né, então parabenizar pela apresentação, muito
clara, muito tranquila, de fácil entendimento então para nós ficou claro e tranquilo se
tinha alguma coisa que poderia impactar, como que isso vai acontecer, enfim e nos
deixa tranquilo, né. Eu volto a falar né que a gente estava bastante preocupado com
isso tudo, mas no entanto quando você observa que existe todas essa preocupação,
enfim, com os planos apresentados, as soluções, estratégias de como que vai ser
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executado. Então a gente fica muito tranquilo e parabenizo aí pelo empreendimento e
que Deus ajude todos nós.
Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok, obrigado vice-prefeito. Eu
queria comunicar que amanhã às 19 horas em Reserva do Iguaçu está marcado, dia
5/09 às 19 horas, Câmara Municipal de Reserva do Iguaçu, a segunda audiência pública
relativa aos empreendimentos PCH do Foz do Capão Grande e Pituquinhas. Ninguém
mais?
Nós queremos agradecer a presença da polícia militar que esteve aqui, os técnicos da
Secretaria de Saúde, o secretário da Viação e Transportes de Pinhão Denilson José de
Oliveira, Luís Hamilton Kitcky presidente do Legislativo de Pinhão. E agradecer a
presença de todos que tiveram a paciência de aguardar até o final da audiência
pública. Queremos registrar também que foi solicitado ao ministério público estadual,
ao Ministério Público Federal que estivessem presentes para contribuir com essa
audiência pública. Foi também solicitado que a comunidade vizinha ao
empreendimento que é a comunidade dos quilombolas também que estivessem
presentes e infelizmente não comparecerem, foi disponibilizado condução, ônibus,
mas nós não tivemos a felicidade de tê-los presentes.
Então para fazer o fechamento vou passar a palavra para o Bruno Reinhofer para fazer
o fechamento dessa audiência pública.
Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Então novamente agradecer a presença de todo
mundo e acho que pelo lado do empreendedor apenas salientar que a gente está à
disposição e principal ainda a gente até propõe um trabalho em conjunto entre IAP,
Ministério Público e empreendedor com a comunidade quilombola para que se chegue
num programa, se você, se os senhores analisarem naqueles 21 programas não teve
infelizmente nenhum programa que contemplasse eles até porque a gente precisa
construir um diálogo e para que realmente apareça as demandas deles, mas para isso
acontecer os dois lados tem que dialogar e infelizmente a gente não teve êxito nesse
sentido, mesmo tendo várias reuniões principalmente com representantes e hoje
infelizmente não puderam vir que é a Fundação Palmares, Cultural Palmares, mas fica
esse pedido pelo lado do empreendedor para que essas instituições, volto a frisar, IAP,
ministério público tanto estadual e federal que estavam presentes nos últimos dois a
três anos sendo copiados em todos os ofícios e correspondências envolvendo esses
assuntos sociais para que se crie um grupo de trabalho após a realização das
audiências públicas e se possa chegar num programa que visa uma melhora de
qualidade de vida para eles também. Obrigado.
Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Então nesse sentido, consideramos
que a audiência pública foi válida e atingiu os seus objetivos e declaramos por
encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos. (Aplausos)
Encerrada a audiência pública em Pinhão/PR
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Mais uma vez boa noite a todos, e a
partir desse momento vamos dar início a essa audiência pública. Eu farei a leitura
primeiro das previsões legais do regulamento da audiência pública.
Em nome do diretor-presidente do Instituto Ambiental do Paraná Everton Luiz da
Costa Souza damos as boas-vindas a todos e agradecemos antecipadamente a
presença nessa audiência pública para discussão do empreendimento PCH Foz do
Capão Grande e PCH Pituquinhas a serem implantadas nos municípios de Pinhão e
Reserva do Iguaçu que tem por objetivo expor a comunidade os dados e as
informações relevantes no que tange as características do projeto, diagnóstico
ambiental elaborado, extensão e magnitude dos impactos ambientais, medidas
mitigadoras e compensatórias, programas ambientais propostos e principalmente
recolher das comunidades interessadas ou afetadas pelo empreendimento, sugestões,
críticas e comentários que serão registrados e analisados no procedimento de
licenciamento ambiental. Através da portaria nº 198/2019 o diretor-presidente do IAP
delegou aos funcionários Jean Carlos Heiferich a função de juntarmos caracterize a
função de dirigir e conduzir essa audiência pública . Queremos lembrar que a lista de
presença que está logo na entrada deverá ser assinada por todos.
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Os dispositivos legais da audiência pública:
A Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo 225 parágrafo 1º que: "Todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras gerações". E no seu inciso IV,
determina a exigibilidade de estudos de impacto ambiental para aquelas atividades e
obras potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, com
a devida publicidade. O artigo 10 da resolução CONAMA 237/1997 dispõe que o
procedimento de licenciamento ambiental obedecerá as várias etapas, entre elas o
inciso V, a necessidade de realizar:
- Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente e no
inciso VI que:
- A solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental
competente decorrente de audiências públicas, quando couber, podendo haver
reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham
sido satisfatórios.
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A resolução SEMA/IAP nº 31/1998 traz dos seus artigos 66 a 75 a regulamentação da
realização das audiências públicas.
A resolução CEMA nº 65/2008 em seu artigo 64 também dispõe que: "A licença prévia
para empreendimentos, obras e atividades consideradas ou potencialmente
causadoras de significativa degradação do meio ambiente, dependerá de prévio
estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA),
ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando
couber, de acordo com a regulamentação específica."
O artigo 1º da resolução CONAMA 09/1987 traz que a audiência pública referida na
resolução CONAMA 01/1986 tem por finalidade expor aos interessados o conteúdo do
produto em análise e seu referido rima dirimindo dúvidas e recolhendo dos presentes
as críticas e sugestões a respeito.
Em seu artigo 3º dispõe que: "A audiência pública será dirigida pelo representante do
órgão licenciador que, após a exposição objetiva do projeto e do seu respectivo rima,
abrirá as discussões com os interessados presentes".
Em seu artigo 4 º dispõe que: "Ao final de cada audiência pública será lavrada uma ata
sucinta". No presente caso será feita a degravação, tá sendo feito a taquigrafia e
depois vai ser feita a degravação para ser entregue ao IAP nos próximos dias.
Serão anexados à essa ata todos os documentos escritos e assinados que forem
entregues ao presidente dos trabalhos durante a sessão.
Em seu artigo 5º dispõe que: "A ata da audiência pública os seus anexos serviram de
base, juntamente com o rima, para análise e parecer final do licenciador quando à
aprovação ou não do projeto".
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Para a realização do evento será utilizado o segundo seguinte regulamento:
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O tempo máximo de duração da audiência pública será de 3 horas.
As autoridades que comporão a mesa oficial da abertura farão uso da palavra pelo
tempo de 3 minutos cada, sendo que após nós vamos desfazer essa mesmo e vamos
iniciar a mesa de trabalho.
Será feita a exposição dos objetivos por parte do empreendedor pelo tempo
aproximado de 20 minutos.
Logo em seguida serão apresentados os estudos técnicos, o eia/rima por parte da
consultoria e equipe pelo prazo máximo de 45 minutos.
Depois nós vamos desfazer essa mesa de trabalho.
Vamos dar um intervalo de dez minutos para abertura de inscrições aos
questionamentos que poderão ser feitos por escrito ou oralmente.
No caso de pergunta escrita deverá constar a identificação com nome e endereço
para o futuro contato, se necessário. A pergunta será lida pelo coordenador da mesa.
No caso de pergunta oral, no início da fala o orador deverá declinar o seu nome e
endereço para ficar registrado em ata.

768.

A princípio o tempo de intervenção para cada pergunta será de 3 minutos e 5
77
minutos para resposta. E de 3 minutos para réplica e de 2 minutos para tréplica. Esse
78
tempo poderá variar em função do número de inscritos a critério do IAP.
799. Excepcionalmente caso a pergunta não seja totalmente esclarecida, haverá o direito
80
de uma nova pergunta.
8110. O coordenador da mesa poderá impugnar perguntas mal formuladas e solicitar
82
melhores esclarecimentos para respostas não satisfatórias.
8311. Caso permaneçam assuntos ou questionamentos não esclarecidos durante a
84
realização dessa audiência pública os mesmos serão encaminhados pela Coordenação
85
a quem de direito solicitando que os esclarecimentos necessários sejam enviados
86
diretamente interessado com cópia para o IAP para juntar ao procedimento
87
administrativo de licenciamento em questão.
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Ainda assim será aberta a partir de hoje prazo de cinco dias úteis, contados a partir de
hoje, para que somente os interessados que se fizerem presentes nessa audiência
pública comprovado através da assinatura da lista de presença e que não tiverem suas
dúvidas dirimidas poderão ainda reformular seus questionamentos por escrito e
deverão protocolar no IAP mais próximo, no caso aqui de Guarapuava. Ao diretorpresidente do IAP, ou seu representante legal reserva-se o direito de não emitir
opinião uma vez que lhe cabe a responsabilidade de decisão acerca do licenciamento
do projeto em questão.
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Então essa primeira parte da audiência pública nós vamos chamar aqui na mesa os
representantes do executivo municipal. Então nós chamamos aqui na mesa, por favor,
o senhor Sebastião Almir Caldas campos, prefeito de Reserva do Iguaçu. Pedimos
também que venha até a mesa o presidente da Câmara Municipal de Reserva do
Iguaçu, Luiz Carlos Rodrigues da Silva. Pedimos também a presença aqui na mesa do
representante do empreendedor da Reinhofer Energia, o senhor Bruno Reinhofer.
Pedimos também a presença do representante da consultoria, Ciclo Ambiental a
bióloga Potira Soares. Então nesse primeiro momento vamos dar a palavra ao Prefeito
Municipal de Reserva do Iguaçu, o senhor Sebastião Almir. (Quilombolas se
manifestam na plateia)
Pessoal, nós pedimos a compreensão de todos, nós pedimos a compreensão de todos
assim, se possível, senhor Júnior também passa nos ajudar aí para que nós possamos
dar celeridade a essa audiência pública né, porque se nós tivermos muito interrupção
nós não vamos conseguir atingir o nosso objetivo ok. Então a palavra do prefeito
Sebastião.
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Sebastião Almir (Prefeito): Boa noite em nome do município de Reserva do Iguaçu
queremos dar as boas vindas a todos e dizer que a democracia brasileira ainda está
sendo construída. E a audiência pública é um avanço na democracia e um assunto
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importante como esse onde todos têm voz, tem vez de falar e discutir e um assunto
tão importante como esse município presente para que essa audiência também traga a
transparência e para que a gente possa conhecer melhor esse projeto. Então em nome
do município de Reserva do Iguaçu sejam todos bem-vindos, boa audiência a todos.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Obrigado pelas palavras do prefeito.
Agora vamos passar a palavra ao presidente da Câmara, Luiz Carlos Rodrigues da Silva.
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Luiz Carlos Rodrigues (Presidente da Câmara): Boa noite a todos, sejam bem vindos
para essa importante reunião que vai acontecer agora, de agora para frente, cada um
lutando por seus direitos. Em nome do Legislativo sejam bem-vindos e tenha uma
ótima reunião a todos.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Obrigado pelas palavras do
vereador. Eu gostaria de saber se está presente o representante do ministério público
estadual? O representante, com licença, o representante do Ministério Público
Federal? Então agora vamos passar a palavra ao representante da Reinhofer Energia, o
senhor Bruno Reinhofer.
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Boa noite a todos, senhoras e senhores.
Primeiramente agradecer o Luiz, o legislativo pela abertura da casa acho que foi o
melhor local escolhido, é a casa do povo, é onde é que a gente sente bem, e aí que a
gente espera que a reunião transcorra bem. O executivo também em nome do prefeito
Sebastião, e também desejar boas-vindas e de cada um de ter tirado um pouquinho do
tempo e ter vindo aqui para conhecer melhor o projeto. Muito obrigado.
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(Quilombolas se manifestam na plateia)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Pessoal, mais uma vez, na maior na
maior educação, estamos pedindo que vocês nos ajudem porque nós precisamos
atingir o nosso objetivo que é apresentação do projeto inclusive para vocês,
principalmente para vocês. Agora nós passaremos, vocês terão o momento de falar
após a exposição do projeto. Vocês terão a opção de fazer as exclamações na segunda
parte da audiência pública. (Quilombolas se manifestam na plateia) Pessoal, mais uma
vez tá, esperamos que não precisamos tomar outras ações. Agora vamos passar a
palavra para a senhora Potira, da Ciclo Ambiental.
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Potira Soares (Ciclo Ambiental): Boa noite a todos, comprimento os componentes da
mesa, e gostaria de agradecer a presença de todos aqui, hoje vou expor para vocês
todos os estudos ambientais que foram desenvolvidos dentro das áreas do
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empreendimentos, das PCHs. E em nome da equipe técnica que está aqui a gente se
coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigada.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Agradecemos a presença de todos.
Então a partir desse momento, nós vamos desfazer essa mesa e já vamos dar início à
apresentação do projeto e apresentação do estudo. Mais uma vez pedimos a
compreensão porque nós temos várias pessoas aqui que querem e tem o direito de
saber também sobre o projeto, ok?
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(Quilombolas se manifestam na plateia)
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Então mais uma vez boa noite. Fazer uma
introdução só dos projetos. Eles começaram em 2001.
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2º Sargento Pelek – Polícia Militar: Boa noite a todos. Pessoal, seguinte se nós não
tivermos ordem nós vamos ter que tirar o pessoal que está fazendo alvoroço para fora.
Vamos ter que tirar. Então vamos, vocês não querem que eu chame reforço né, então
vamos escutar o que ele tem para falar.
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(Quilombolas se manifestam na plateia e decidem se retirar do salão)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok, Bruno, acho que podemos dar
inicio a apresentação.
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Obrigado. Falando sobre os projetos da PCH
Pituquinhas e Foz de Capão Grande eles começaram em 2001 no chamado inventário
do rio e em 2008 foram protocolados na Aneel, que é a Agência Nacional de Energia
Elétrica. Em 2011 tinha três empresas interessadas e entraram com o projeto básico
que nesse estágio ali o nome é o projeto básico na Aneel. Na Aneel ele seguiu até
2015, teve algum recurso em 3 de Maio de 2016 a Aneel bateu o martelo e deu para
Reinhofer Energia tanto a Pituquinhas como a Foz do Capão Grande. Até porque no
inventário do rio no Capão Grande existem outros empreendimentos na grande
maioria enviáveis. Então a minha ideia era mais fazer um breve histórico porque muita
gente acho que isso é coisa de um ano, dois anos e isso aí é um estudo que vem lá de
trás, lá de 2001 e no IAP foi protocolado eia/rima, o primeiro em 2014. E aí o ano
passado foi protocolado um eia/rima atualizado porque já havia passado os quatro
anos. E como o Jean colocou no começo ele tá em análise, é uma etapa a audiência
pública inclusive para coletar sugestões, críticas e visões diferentes para a gente
também tentar colocar o projeto mais adequado socioambientalmente possível. Como
já falei o projeto em si tem esse histórico, os dois projetos ficam no rio Capão Grande e
um bem no entrocamento entre o rio Reserva, ou Lajeado das Torres como alguns
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conhecem, e o próprio Capão Grande. Então vou passar um vídeo para não me alongar
porque a reunião em si já é um pouquinho mais demorada, onde é que em 5 minutos
explica bem um geral dos projetos, tem algumas imagens 3D para alguém imaginar
uma usina às vezes tem muitas usinas de grande porte tipo Foz Areia, ou enfim, outras
aí perto de nós, só que são usinas por mais que são classificadas de médio porte o
impacto deles ainda poderia ser classificado em média para baixo porte. Então são
reservatórios bem pequenos comparado ao exemplo de Foz de Areia e também a
questão hoje do licenciamento ambiental a gente já percorreu durante dois dias aí
junto com o IAP os trechos para tentar fazer um melhor arranjo possível. Então no final
acho que tem as perguntas aí que eu acho que o pessoal consegue tirar mais as
dúvidas que tem e deixo para fazer o vídeo e depois a Potira, e já agradecendo de
antemão ela representa mas aí tem vários técnicos, inclusive foi uma coisa que me
chamou atenção nesses dois dias do IAP porque têm vários técnicos novos, isso dá
uma segurança de que no futuro a gente tem bons profissionais e vai ter uma
continuidade. Então nossa ideia é ser parceiro, inclusive desmistificar um pouquinho
porque talvez no passado tenha-se feito algumas divergências em relação a usinas e
isso ficou uma imagem ruim até para o próprio empreendimento como um todo.
Enfim, acho que dá para passar o vídeo e após a gente continua.
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Apresentação do Vídeo: "A energia elétrica tornou-se um dos bens mais importantes
para o desenvolvimento social e econômico da humanidade. A energia elétrica
alimenta fábricas, casas, serviços públicos facilitando o dia a dia das pessoas e
trazendo conforto para todos. A eletricidade pode ser gerada através de diversos
meios, como a queima de combustíveis fósseis, reações nucleares, luz solar, força dos
ventos e da água. A geração de energia através da queima de combustíveis, além de
cara, gera prejuízos irreparáveis ao meio ambiente. Enquanto as energias conhecidas
como limpas ou renováveis, utilizam as condições naturais com o mínimo de impacto
ao meio ambiente. Dentre estas fontes destaca-se a hidroeletricidade que obtém
energia de forma firme e segura. No Brasil a hidroeletricidade é responsável por cerca
de 65% da capacidade total de produção do país, devido as condições muito favoráveis
do Brasil. Possuindo 12% de toda a água doce disponível no mundo, as usinas
hidrelétricas são a principal fonte de energia elétrica renovável produzida de forma
limpa e sustentável. A região central do estado do Paraná sempre foi pioneira na
geração hidrelétrica no país possuindo diversos empreendimentos hidrelétricos que
ajudam no desenvolvimento local. Na região que abrange os municípios de Pinhão e
Reserva do Iguaçu, serão construídas as pequenas centrais hidrelétricas de Pituquinhas
e Foz do Capão Grande visando a geração de energia limpa e renovável com o mínimo
de impacto ao meio ambiente gerando emprego e renda para o município. Instaladas
no rio Capão Grande e rio Reserva, os empreendimentos aproveitarão as condições
favoráveis da região como a queda natural e o volume de água para produzir energia
elétrica suficiente para abastecer uma população de até 250 mil habitantes

239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

preservando a fauna e a beleza natural do local estando em harmonia e equilíbrio com
a natureza. O barramento para a pequena central hidrelétrica de Pituquinhas alagará
uma área de apenas 12,9 hectares. Parte das águas do rio Capão Grande será desviada
através de um túnel até as turbinas hidráulicas e restituída ao seu curso natural. No
trecho da barragem e a restituição das águas ao nível natural será mantido o fluxo do
rio reduzindo ao máximo os impactos ao meio ambiente. A maioria das áreas afetadas
pelos empreendimentos estão dentro de áreas de propriedade da Reinhofer Energia e
também não sendo necessário nenhuma relocação de pessoas. A energia produzida
pelas pequenas centrais hidrelétricas será escoada utilizando ao máximo as linhas de
transmissão já existentes na região evitando a necessidade de obras adicionais grandes
favorecendo a implantação dos empreendimentos com a maximização de estruturas já
existentes. As obras de construção das usinas gerarão empregos diretos e indiretos
para aproximadamente 200 pessoas e serão concluídas em cerca de dois anos, desde
seu início até a geração comercial. A comercialização da energia gerada trará para o
município o aumento de renda através da arrecadação de impostos e benfeitorias. A
Reinhofer Energia tem o compromisso com o desenvolvimento econômico e social da
região beneficiando especialmente os municípios de Pinhão e Reserva do Iguaçu
sempre buscando agregar valor aos seus projetos para o bem estar da população. A
melhoria da qualidade de vida das pessoas é uma missão da empresa para contribuir
ainda mais com o desenvolvimento e progresso da região".
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Então aproveito para chamar o engenheiro
Guilherme Fill aí na frente e ele que vai apresentar em 10 minutos uma ideia da parte
civil e em seguida vem a senhora Potira para fazer a parte do socioambiental.
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Guilherme Fill (Engenheiro - GAP3D): Boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu vou
fazer aqui uma explanação curta aqui dos aspectos técnicos das PCHs Foz do Capão e
Pituquinhas. Eu vou começar aqui salientando aqui um trabalho que foi feito agora
recentemente após aprovação dos projetos na Aneel que foi a redução das áreas dos
reservatórios justamente para minimizar ainda mais o alagamento que as PCHs vão
causar. Então a PCH Foz de Pituquinhas que tem uma potência prevista de 13,3MW foi
reduzido o nível do reservatório em 4 metros, o que significa uma redução de 50% da
área alagada do reservatório e uma pequena redução na energia média que ela vai
gerar. Aqui a gente pode observar as duas manchas, a mancha azul seria a área de
alagamento na cota anterior e essa mancha amarela é essa cota reduzida para diminuir
o alagamento. Sempre vale ressaltar que essa área que eu falei de 12,9 hectares não
desconta a calha natural do rio, ou seja, ela é menor ainda porque o rio hoje já existe
lá e já é um alagamento, né. A a PCH Foz do Capão com a potência prevista de 11,2
MW foi reduzido similarmente em 3 metros o que causou também uma redução
bastante significativa de mais 50% da área do reservatório, que passou a ser apenas
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3,5 hectares e similarmente essa área de 3,3 hectares conta já com a área que hoje é o
rio né, ou seja, novamente é uma área menor que vai afetar.
Os empreendimentos, algumas informações técnicas aqui. A PCH Pituquinhas então
ela tem a potência instalada de 13,3 MW, mas a geração média de energia dela é 7,31
MW. Ela tem uma queda natural, uma queda bruta né da usina de 155.8 metros, ou
seja, aproveita muito as condições favoráveis à topografia do rio, e uma vazão
turbinada de cerca de 10 m³ por segundo e a vazão ecológica que é uma vazão que
sempre vai ser mantida no rio de 0,18 m³, ou seja, 180 litros por segundo. Aqui é um
uma imagem do arranjo geral da usina, então a gente pode observar que o barramento
aqui, tem o vertedouro, o barramento e a entrada do túnel de adução, então parte da
água entra para o túnel para passar nas máquinas, parte da água mantém-se aqui no
leito natural do rio. E aqui depois do túnel tem a descida para as turbinas na casa de
força e depois a casa de força toda a água é devolvida novamente ao rio. Aqui umas
imagens da região da casa de força, então a gente consegue observar que é uma é
uma estrutura bastante pequena. A sequência construtiva da barragem é feita através
de uma primeira etapa em que é lançada uma ensecadeira aqui para proteger a
execução das obras nesta margem durante essa fase é construído a soleira vertente,
parte da barragem e as adultas para desviar o rio. Depois dessa etapa lança-se uma
ensecadeira de segunda fase até a parte já construída desvia o rio por dentro das
adufas e termina a construção do restante da barragem. Nessa estrutura aqui é
mantida então um dispositivo que garante sempre o fluxo de água no leito natural do
rio. Aqui algumas imagens novamente, então ali é mostrada a estrutura da adufa por
onde vai ter a tubulação que mantém a água 100% do tempo escoando no rio, aqui
uma vista da margem esquerda, aqui a entrada do túnel de adução e aqui uma vista de
cima. A PCH Foz do Capão Grande ela então tem, ela é prevista com 11,2 MW, uma
energia média de 5,88 MW, possuindo uma queda bruta de 70,3 metros. Ali a vazão
turbinada é significativamente maior do que a de Pituquinhas já que é uma área de
drenagem maior e engloba a fluência do rio Lajeado das Torres.
Aqui a apresentação do arranjo geral também do projeto da Foz do Capão. Então
similarmente a Pituquinhas é feito uma barragem aqui, desvia-se partida da água para
o túnel de adução, parte da água mantém-se no leito natural do rio e aqui tá a casa de
força onde a água passa pelas turbinas e é restituído 100% novamente ao rio . Aqui
algumas imagens novamente mostrando o porte da obra, então dá para ver como é
uma estrutura simples, pequena. E a sequência construtiva da barragem é muito
similar a Pituquinhas, então é feita aqui uma ensecadeira de primeira fase protegendo
aqui essa região para construir parte da soleira vertente, as adufas de desvio e parte
da barragem. Posteriormente lança-se as ensecadeiras de segunda fase, desvia o rio
por dentro da estrutura das adufas e conclui a barragem na margem esquerda.
Quando tudo está concluído aqui existem algumas comportas, essas comportas
fecham essa estrutura de desvio e para possibilitar o enchimento do pequeno lago
aqui. E também aqui é mantido uma tubulação sem controle que garante uma vazão
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no leito natural do rio 100% do tempo. Aqui algumas imagens da região do
barramento, então aqui é uma vista de jusante, de frente aqui para a soleira vertente,
os fechamentos nas ombreiras. Aqui uma vista da margem direita, aqui uma vista de
cima da região do barramento.
Então era isso uma explicação das questões técnicas aí que envolvem a construção das
duas PCHs. Muito obrigado. Vou chamar agora a Potira aqui.

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359

Potira Soares (Ciclo Ambiental): Boa noite, como já foi apresentada gostaria de repetir
meu nome, porque às vezes é importante, o meu nome não é tão comum. Eu me
chamo Potira, sou bióloga e consultora e representante coordenadora dos estudos que
foram desenvolvidos, estudos ambientais da PCH Pituquinhas e Foz do Capão Grande.
Para iniciar a apresentação eu gostaria de trazer algumas sigla que nós comentamos e
falamos bastante. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do que significa.
Então muito se fala em eia/rima, então eia/rima nada mais é que um estudo de
impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental. Eu gostaria de comunicar a
todos que esse estudo está disponível aqui hoje para quem quiser acessar e ter mais
informações e detalhes porque a nossa apresentação hoje vai ser uma apresentação
mais resumida. PCH é uma pequena central hidrelétrica. E por que ela é uma pequena
central hidrelétrica? Porque a potência que ela gera fica entre 5 e 30 MW e o
reservatório é de aproximadamente até 3 km². No caso da PCH Pituquinhas a energia
dela, a potência gerada é de 13,3 MW e o reservatório vai abranger uma área de 0,13
km², como já foi mencionado ou 12,9 hectares, né. E a PCH Foz do Capão Grande 11,2
MW e 0,035 km² de reservatório, o que caracteriza também 3,5 hectares. Então um
ponto importante pra lembrar aqui é que são reservatórios considerados pequenos se
comparado com outras usinas ou outras PCHs de tamanho com potência maior.
Exemplificando para vocês onde encontram-se os estudos, onde foram desenvolvidos
os estudos e o acesso ao empreendimento. O empreendimento fica entre os
municípios de Reserva do Iguaçu e Pinhão. Reserva do Iguaçu fica distante
aproximadamente 50 km de Pinhão e o acesso se dá pela BR 459 por cerca de, a partir
de Reserva do Iguaçu, cerca de 15 km até o trevo de acesso que dá acesso ao
empreendimento. Depois chegando no trevo de acesso se dá pela estrada municipal
que passa bem em frente à Fazenda Capão Grande e logo do lado tem a Fazenda
Campo Bonito. Essa estrada tem aproximadamente 3 km e pouco e é uma estrada de
chão até chegar aqui, a partir do ponto onde a estrada tá marcando laranja é
propriedade Reinhofer. Então aqui está a CGH que já se encontra instalada desde 2010
e aqui exatamente onde serão, pretende se instalar as duas PCHs. Em amarelo gostaria
de ressaltar o tamanho dos reservatórios com relação ao rio Capão Grande. Então aqui
está o reservatório da Foz do Capão e aqui a Pituquinhas a distância entre uma e outra
é em torno de 7 km pelo rio. Então o acesso as duas PCHs se dá exclusivamente pelo
território, pela área do empreendedor, do Reinhofer.
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Os estudos, como que nós desenvolvemos? Foi comentado aqui que o estudo já foi
protocolado em 2014, e em 2018 nós fizemos uma atualização dele. Então
primeiramente é necessário fazer uma caracterização do empreendimento. Qual é o
tipo, o tamanho, qual a potência onde que vai se instalar esse empreendimento, qual é
o tamanho, quanto tempo vai durar para que a gente possa entender o
empreendimento no total. A partir disso a gente determina ou traz para o estudo uma
equipe multidisciplinar composta por diversos profissionais de diversas áreas que
compõem o estudo. E além disso ele é dividido em três meios, o estudo envolve o
meio físico, toda a parte de solo, relevo, água e é desenvolvido basicamente por
engenheiros ambientais e geógrafos que fazem parte da equipe. Também faz parte do
estudo o meio biótico que envolve fauna e flora e desenvolvido por biólogos e
engenheiro florestal. Aqui nós também abordamos as principais informações
referentes ao meio socioeconômico, e nesse caso a equipe é composta por sociólogos,
economistas, advogados e notório saber. A partir da equipe formada, vai a campo, nós
fomos a campos diversas vezes para coletar informações dados primários in loco,
realmente onde vai ser instalado o empreendimento e também através de pesquisas
de dados bibliográficos e estudos que foram utilizados também das usinas que foram
instaladas na região. Com todas essas informações em mãos é possível a gente prever,
avaliar e talvez identificar todos os impactos, sejam eles positivos ou negativos, e se
eles vão durar desde o início até o final da obra ou até o término do encerramento das
atividades. A partir disso são determinadas medidas mitigadoras. O que são as
medidas mitigadoras? São aquelas medidas que são propostas para que a gente possa
diminuir aliviar ou até a palavra minimizar o impacto que venha ocorrer. E também
algumas medidas compensatórias depois disso também importante a determinação de
planos e programas socioambientais esses planos e programas como também já foi
mencionado aqui o estudo está em andamento, né, e todos os planos e programas
socioambientais ainda estão podemos dizer que sendo elaborados.
Para que vocês possam ter uma ideia também um dos pontos que a gente prepara
antes de desenvolver o diagnóstico do local é determinar quais são as áreas de
influência. O que são áreas de influência? São áreas que geograficamente vão sofrer a
interferência direta do empreendimento. Então para o meio físico e para o meio
biótico nós determinamos algumas áreas de influência e para o meio socioeconômico
determinamos outras. Para as áreas de influência do meio biótico e meio físico são
essas que estão marcadas aqui. Percebam que é a mesma imagem que eu usei antes.
Então esses lugares aqui onde é o reservatório, o rio que está marcado em azul, os dois
reservatórios e as partes que estão marcadas em laranja são aquelas áreas que nós
consideramos que tem influência são diretamente afetadas pelo empreendimento, são
as áreas do reservatório, da barragem, são as áreas que dão acesso a estrutura,
canteiro de obra e estradas. Então essas são áreas que vão sofrer diretamente com a
interferência da obra. Vai começar um videozinho, além das áreas que serão
diretamente afetadas existem áreas que sofrerão influência direta ou indireta
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também. Então para o meio físico e o meio biótico nós consideramos área de
influência direta como essa parte que vai aparecer aqui. Então o estudo ambiental ele
foi desenvolvido de maneira direta in loco nesse ponto que está todo marcado em
laranja. Para a área do meio socioeconômico nós determinamos como área de
influência direta todas as propriedades que existem ao entorno do empreendimento e
como área de influência indireta os municípios de Reserva do Iguaçu e Pinhão.
Eu vou apresentar algumas informações sobre o meio físico. Com relação ao uso do
solo toda a área que envolve o empreendimento a região basicamente o uso do solo é
agricultura, tem alguns remanescentes de floresta com atividades de silvicultura e
agropecuária. Então aqui a foto, a mesma imagem tá, mostra quais são as atividades
que existem em torno da área. Então aqui nós temos dois silos graneleiros das
fazendas que eu já comentei e existe a CGH Reinhofer em funcionamento desde o ano
de 2010. E aqui as duas barragens. Então nós podemos verificar com essa imagem que
o uso e ocupação do solo predominante na região é agricultura com alguns
remanescentes de floresta e também a atividade agropecuária. Algumas fotos do local,
da região.
Com relação ao rio, então a área que vai ter, o rio que vai receber os
empreendimentos é o rio Capão Grande. Essa aqui é a imagem da bacia hidrográfica
do rio Capão Grande. Então os dois empreendimentos estão aqui, aqui é a Foz do
Capão e aqui a Pituquinhas. O rio Capão Grande ele tem uma extensão de 54 km de
comprimento. Ele nasce no sentido leste-oeste e é um dos afluentes daqui do rio
Jordão. Ele é um rio que tem a sua nascente aqui em torno de uma altitude de 1300
metros de altitude e exatamente aqui onde vai ser a PCH a declividade é um
pouquinho acentuada. Em torno de 700 metros de altitude, então ele é um rio
característico com o nível de água bem considerável com bastante cachoeiras, o que
caracteriza esse potencial de geração de energia e aqui exatamente o ponto onde tem
interferência do rio Lajeado das Torres. Com relação ao meio físico informações do
clima e temperatura da região, o clima é considerado mesotérmico superúmido com
invernos rigorosos, com uma média mínima de 12,8, verões brandos com uma média
máxima de 23,5 graus, média de chuvas a precipitação anual entre 1800 e 2000 mm
anuais. O solo da região é característico latossolo vermelho e o relevo é caracterizado
como plano e suave ondulado mais declivoso no loca. A geologia é caracterizada por
presença de rochas basálticas a dominância e a qualidade da água a partir das análises
que foram realizadas apresentam índices de qualidade boa do rio. Aqui algumas fotos
né demonstra que o relevo do local, o afloramento de algumas rochas basálticas na
margem do rio Capão Grande e aqui dentro do rio.
Com relação ao meio biótico, então primeiramente eu vou abordar algumas
informações sobre a flora do local. O local onde pretende se instalar as duas PCHs ela
localiza-se no do bioma mata atlântica, então nós encontramos diversas
remanescentes de vegetação, é considerado uma vegetação secundária e
principalmente em área de transição. Então de um lado do rio nós temos uma
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vegetação caracterizada como floresta ombrófila mista e do outro lado do rio campo
natural aqui da bem para a gente perceber esse é o lado esquerdo do rio e esse é o
lado direito. Desculpa, lado direito e o lado esquerdo do rio. Então é uma área de
transição entre esses dois biomas. A vegetação que se encontra no local ela já é uma
vegetação secundária, a vegetação primária já foi removida e essa vegetação
secundária ela encontra-se em diversos estágios de regeneração, de sucessão. Então
nós encontramos dentro da área a vegetação em estágio inicial, médio e avançado.
Dentro da área foi realizado o inventário florestal para diagnosticar toda a parte da
floresta e foram identificadas 53 espécies florestais. Dentro da área onde vai se
instalar os empreendimentos da área de desmate que será necessária para dar acesso
as estruturas ao enchimento do lago, ao canteiro de obras toda a parte de supressão
de vegetação que vai ser necessária para instalar o empreendimento vai ser
basicamente naquela área que eu mostrei para vocês diretamente afetada e na área
de influência direta naquele círculo laranja que eu mostrei, e o total compreende em
torno de 18,06 hectares de desmate. Aqui a imagem não tá tão nítida mas dá para
perceber todos esses pontos azuis que estão aqui foram os pontos que foram
inventariados da vegetação da floresta lá. Então a maioria dessa vegetação é
considerado uma vegetação em estado estágio inicial e médio alguns pontos com a
vegetação em estágio avançado. Desse lado de cá é a vegetação campo nativo e a
parte em vermelho aqui. Ele pediu um minutinho para o pessoal entrar.
Então eu vou dar continuidade aqui. Então como eu estava comentando para
caracterização do meio biótico aqui, a parte da flora, toda parte do desmatamento e
da supressão da vegetação que será necessária, então esses pontos azuis são
importantes para que a gente possa caracterizar a vegetação da área do local. E esses
pontos em vermelho aqui né, são as áreas de acesso de estrutura do empreendimento
que também serão necessários o desmate e a supressão. Então para a supressão da
vegetação que envolve a instalação da PCH Foz do Capão compreende em torno de
7,25 hectares de área e para supressão da vegetação para instalação da PCH Pitu em
torno de 12,42 hectares.
Com relação ao meio biótico, fauna, os pesquisadores fizeram diversas campanhas
para levantar informações que caracterizassem a fauna do local. Foram levantadas
informações a respeito dos mamíferos, das aves e dos répteis, anfíbios, peixes e da
biota aquática, a partir do levantamento do diagnóstico que a gente conseguiu
levantar foi que foram registradas 129 espécies de aves no local, dessas 129, 250
podem ocorrer ainda no local, tem provável ocorrência tá. 5 espécies de répteis foram
registradas na área, 48 delas tem provável ocorrência, 4 foram registradas espécies de
anfíbios com a possibilidade de 88 ainda ocorrer e de mamíferos 18 espécies foram
registradas com possibilidade de ocorrência de 36. E das 5 espécies de peixes que
também foram registradas no levantamento do rio Capão Grande sendo que
comprovada a ocorrência de 61 espécies. Aqui com relação as informações das
unidades de conservação no entorno, entre o município de Reserva do Iguaçu e Pinhão
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existem 6 unidades de conservação próximas aqui, os dois empreendimentos estão
aqui e próximas unidades, as PCHs existem essas unidades de conservação, a mais
próxima delas é o Parque Estadual Santa Clara que está localizada no município de
Candói a cerca de 14 km.
Informações que foram importantes para elaboração do diagnóstico socioeconômico.
Algumas informações dos municípios, a população de Pinhão uma total de 30.201
habitantes, continua errado ali o último número, e Reserva do Iguaçu tem 7.307
habitantes. 50% dessa população tanto do município de Reserva do Iguaçu quanto de
Pinhão 50% vivem na área urbana e 50% vive na área rural. Com relação as principais
atividades econômicas desenvolvidas nos municípios é a atividade agricultura,
pecuária silvicultura, exploração florestal e a pesca de lazer. Além disso nós temos
atividades do comércio e uma renda per capita média de R$ 436,95 nos dois
municípios. O índice de desenvolvimento humano de Reserva do Iguaçu encontra-se
no ranking na posição 287 com índice de 0,648 e de Pinhão na posição de 254 no
ranking com índice de 0,654 a taxa de emprego formal dos municípios, a taxa de
emprego de pessoas com registro em carteira, Reserva do Iguaçu 9,3% da população e
Pinhão 10,6%. A principal fonte de receita dos Municípios é o repasse
intergovernamental através do FPM, do ICMS, do Fundeb, do SUS e etc. Com relação a
informações de água, como metade da população vive na área urbana e metade na
área rural, os números são claros e mostram que metade da população, que a
população que vive na área rural o abastecimento se dá através de poços artesianos e
a população da área urbana através da rede ligadas à rede estadual. Dados do
esgotamento sanitário 38,5% dos municípios de Reserva do Iguaçu apresentam um
esgotamento sanitário adequado e 22,6% no município de Pinhão com relação ao
transporte Reserva do Iguaçu não possui transporte coletivo municipal mas apresenta
transporte coletivo escolar e transporte coletivo de trabalhadores de um ponto ao
outro do seu trabalho. E Pinhão apresenta uma empresa aqui que faz o transporte
coletivo e também tem o transporte coletivo escolar. Sobre a educação 98,3% das
crianças entre 6 e 14 anos estão matriculadas no município de Reserva do Iguaçu e
96% no município de Pinhão. Com relação às informações de saúde Reserva do Iguaçu
apresenta oito pontos de atendimento a saúde entre SUS e particular aqui a gente
considera todos os pontos desde clínicas, laboratórios, então todos os pontos de
sapude que existem na cidade e Reserva do Iguaçu não tem hospital, e Pinhão 33
pontos de atendimento a saúde entre SUS e particular aí o município de Pinhão tem
uma unidade de saúde, hospital.
Como eu havia comentado antes com vocês nós fizemos diferença entre as
delimitações das áreas de influência para o meio físico e biótico e para o meio
socioeconômico. Aqui as duas PCHs, a localização delas aqui dentro do rio e nós
delimitamos como área de influência direta né, todas as propriedades que existem em
torno. Então com essa informação a partir do que nós levantamos no entorno da PCHs
nós consideramos que não existe nenhuma atividade econômica dentro da área que
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vai ser diretamente afetada e na área de influência direta do empreendimento. Não
existe nenhuma moradia próximo também né, nenhum morador regular e nenhum
morador irregular, seja ele posseiro, invasores ou alguma coisa parecida. E também o
que nos leva a acreditar que não existe a possibilidade de qualquer realocação,
indenização ou transferência de famílias da área, também não existe nenhuma
comunidade indígena próxima, a única é a comunidade de Mangueirinha que está
localizada a 19 km ou 20 km daqui. Existe a comunidade, a existência da comunidade
quilombola Paiol de Telha na área de influência direta do empreendimento, a área
como a comunidade está marcada aqui é essa que está destacada aqui no mapa.
Com relação à comunidade quilombola Paiol de Telha eu gostaria de mostrar esses
dois mapas para vocês que aqui demonstra a distância que o reservatório vai ter da
comunidade. O reservatório da PCH Foz do Capão Grande está aqui, essa parte em
laranja mostra a distância do reservatório com o limite da propriedade, não das
comunidades, e sim da propriedade, o limite do território deles então a PCH Foz do
Capão, o reservatório dela ela está 117,47 metros da comunidade, do limite da
propriedade e ela está aproximadamente 3360 metros, mais de 3 km do reservatório.
Aqui com relação a PCH Pituquinhas a distância dos limites da propriedade. Aqui tá o
reservatório e aqui o limite com a propriedade, que dá em torno de 900 metros de
distância e com relação à comunidade está aproximadamente 2700 metros. Então com
essas informações desse mapa nós podemos afirmar que a área a ser alagada não irá
atingir o território quilombola.
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(Quilombolas se manifestam na plateia)
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Potira Soares (Ciclo Ambiental): Tudo bem, Depois vocês podem questionar. Outras
informações importantes que eu trago com relação à comunidade quilombola são
todas as tratativas que foram realizadas com a comunidade. Então algumas reuniões
foram executadas e desenvolvidas desde agosto de 2015 e agosto de 2016 e setembro
de 2017 algumas reuniões foram realizadas dentro da Comunidade. (Quilombolas se
manifestam na plateia) Nós temos atas dessas reuniões e fotos.
(Quilombolas se manifestam na plateia)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Pessoal, em respeito a todos que
estão presentes aqui pedimos que vocês aguardem tá, nós vamos ter o momento de
fazer as considerações na sequência tá, obrigado.
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Potira Soares (Ciclo Ambiental): Em novembro de 2017 foi realizada uma reunião
junto à Fundação Cultural Palmares que é o órgão que faz a gestão da comunidade em
Brasília e em agosto de 2018 também houve reunião com a Fundação Cultural
Palmares. Além disso, alguns estudos também foram desenvolvidos esses estudos
foram realizados a pedido da Fundação Cultural Palmares e também do IAP. São

565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605

estudos que levam em consideração e mostram como está na atualidade a situação
atual das famílias que vivem no território e este estudo ele foi realizado a partir de
informações secundárias né, informações obtidas a partir de um estudo antropológico
de informações tanto da prefeitura informações formais e informais que foram nos
passadas e as informações que nos trazem é que atualmente hoje no território vivem
aproximadamente 99 famílias. A partir dessas informações que eu comentei que nos
levaram a elaborar um diagnóstico ambiental, a partir disso, a gente consegue
identificar, prever e também interpretar todos os impactos que venham ocorrer
dentro da instalação dos empreendimentos. Então esses impactos eles podem ser
tanto positivos quanto negativos. A partir disso diversas alternativas surgem para o
estudo, a proposição das medidas e das ações e a definição dos planos e dos
programas. Então nós já estamos nessa etapa do trabalho. Nós já estamos na definição
dos planos e dos programas. E aí a partir dessa definição a gente consegue tentar, a
gente consegue fazer com que o empreendimento seja instalado de uma maneira
viável. A partir disso nós conseguimos levantar que os impactos referentes que vão
interferir no meio físico eles equivalem a aproximadamente 26,8% dos impactos. O
meio biótico em torno de 35,8% e o meio socioeconômico tem 37,3% desses impactos
são representados aí. E a partir do nosso diagnóstico ambiental nós podemos
mencionar também que a maioria desses impactos ambientais eles ocorrem durante a
fase de instalação do empreendimento. Eles são temporários, locais, reversíveis e
muitas vezes eles são mitigáveis, grande maioria.
Então a partir disso eu vou trazer para vocês, mostrar alguns dos principais impactos
que nós elencamos nesse estudo ,algumas medidas e algumas ações. Só a título de
exemplo mesmo tá, porque não dá para a gente colocar aqui todos os impactos e sim
vou mencionar os principais. Então dos impactos que a gente considera importante
nesse estudo é a supressão da vegetação e a perda da cobertura florestal nativa,
infelizmente não tem como se instalar um empreendimento sem dar acesso a estrada,
canteiro de obras e toda a estrutura que é necessária sem remover a vegetação.
Porém existem diversas medidas e ações que venham a minimizar esse impacto.
Muitas vezes, claro que depois da remoção da vegetação não tem como você mitigar e
sim compensar esse impacto. Então a partir disso a gente consegue prever quais são as
medidas necessárias para serem executadas no momento do impacto e a definição de
programas. Importante comentar que esses programas eles podem ser de curto,
médio e longo prazo tem alguns programas que duram inclusive todo tempo de
funcionamento do empreendimento. Então aqui apenas alguns exemplos né que eu
trago para vocês. Com relação a uma medida quando for realizar esse impacto,
resgate, captura e soltura de fauna, evitar a supressão durante a época de reprodução
de setembro a fevereiro, promover o corte planejado evitando as árvores de maior
porte, então são todas essas medidas que são tomadas, se vocês tiverem curiosidade o
estudo está disponível para vocês. Aqui nós também podemos esclarecer todas elas
para vocês um outro impacto que a gente elenca aqui é a questão da erosão e do
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assoreamento né, com a instalação será necessário fazer o corte do solo, escavações
do terreno, retirada da cobertura para abertura das estradas de acesso e de estrutura.
Então outras diversas medidas são sugeridas porque a partir destes impactos muitos
outros podem surgir, a partir da erosão, do assoreamento, da supressão da vegetação
são impactos que vão poder, que vão ter uma decorrência maior e a definição de
diversos planos e programas também. Um outro impacto que vai acontecer esse é o
impacto que não tem nenhum tipo de medida que a gente possa minimizar ele tá. Aqui
como eu já havia mostrado é o trecho do rio Capão Grande e aqui é o trecho do
reservatório da Pituquinhas e da Foz do Capão. Então existe o impacto que nós
chamamos de trecho de vazão reduzida, que nada mais é que o trecho do rio que vai
entre a barragem e a casa de máquina, então a barragem da Pituquinhas é aqui e a
casa de máquinas vai ser aqui, então esse trecho com a instalação da barragem ele
pode sofrer, esse trecho do rio pode sofrer interferência por conta da instalação dessa
barragem. E aqui a barragem da Foz do Capão e aqui a saída, então é o trecho que vai
entre a barragem e a casa de máquinas. Então o trecho de vazão reduzida da
Pituquinhas, essa distância que existe entre a barragem a casa de máquinas é de 5,5
km, e da Pituquinhas 2,5 km, porém esse trecho de vazão reduzida ele não tem toda
essa extensão, né. Só voltando o trecho de vazão a única medida que o empreendedor
deve ter é a instalação do dispositivo de vazão sanitária que o engenheiro Guilherme,
já havia comentado aqui então vai ser instalado nas barragens um dispositivo de vazão
que vai garantir essa vazão mínima aqui de água no rio, tá. E além disso, o rio Capão
Grande como as barragens estão localizadas, a barragem da Pitu aqui em Foz do Capão
aqui existem diversos rios que vão contribuir e evitar que esse rio fique com a vazão
baixa. Então um trecho de vazão reduzida que eu havia falado para vocês ali entre a
barragem e a casa de máquinas de 5,5 km na verdade ele tem 350 metros aqui até o
próximo rio e aqui 440 metros. Então o rio ele vai sofrer interferência do trecho de
vazão sim mas existem outros rios que vão poder manter o rio, a água no rio, então é
um impacto que infelizmente não existe como, apenas com a instalação do dispositivo.
Um outro impacto importante para o meio socioeconômico que a gente, talvez um dos
principais é a imigração que com a chegada, com instalação das usinas se gera uma
expectativa muito grande com relação à geração de empregos, então as obras elas têm
uma duração, podem ter uma duração entre 14 e 20 meses, e aproximadamente 434
empregos diretos e 1200 empregos indiretos, isso no pico da construção. Então essa
atividade nos traz alguns impactos negativos, então um deles é que com a demanda,
com o aumento de pessoas vindo para região para o trabalho, o aumento na demanda
de serviços públicos também é um impacto negativo né, saúde, segurança pública,
educação e lazer. Além disso, pode ocorrer também o aumento no tráfego, as duas
cidades são cidades pequenas que qualquer alteração de movimentação as pessoas
sentem a diferença. Então o aumento dessa disponibilidade de emprego também, o
aumento no número de pessoas na cidade pode gerar esse tipo de impacto. Porém,
esse impacto também traz muitos pontos positivos, além do aumento da oferta de
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emprego, aumento na circulação de mercadorias das duas cidades, compra, venda,
movimento de mercados, enfim, e a melhoria no sistema viário local porque a partir do
momento que se instala o empreendimento existe a necessidade também de melhoria
das estradas. Então pode ocorrer além dos impactos negativos, muitos impactos eles
são positivos. Então para esse impacto da imigração que nós consideramos um
impacto muito importante no estudo nós elencamos diversas medidas e ações e
diversos planos e programas que devem ser desenvolvidos para garantir a minimização
dele. Um deles por exemplo é o favorecimento da contratação de trabalhadores locais,
então em média aí prevê que toda a maioria, a grande porcentagem dos empregos
oferecidos seja ofertado para a população local. Existem diversas outras medidas aqui
né, e diversos programas para minimizar e compensar esse impacto. Então além disso
da questão dos impactos positivos né o aumento na oferta de empregos, o aumento
do conhecimento técnico e científico da região, todos esses estudos que foram
desenvolvidos de fauna, flora, solo eles estão disponíveis, né, podem ser acessados a
elevação da oferta de energia elétrica porque a demanda hoje de energia no Brasil é
grande e este empreendimento prevê o aumento, o incremento de em torno de 24,5
MW, o aumento na arrecadação de impostos né, e a melhoria no sistema tributário
municipal, a melhoria no índice do IDH, educação ambiental com todos os programas e
projetos que vão ser desenvolvidos prevê uma grande divulgação ainda com relação
aos itens de educação ambiental, programas de monitoramento de fauna e flora e
ainda compensação com a implantação de uma reserva florestal. Toda aquela área que
se prevê o desmatamento dela ela deve ser compensada com a implantação de uma
nova reserva. Então dessa maneira o impacto da imigração pode trazer diversos
impactos negativos mas também trará diversos impactos positivos.
Com isso os principais planos e programas que a equipe desenvolveu junto com o
empreendedor e o órgão ambiental.eu vou passar para vocês aqui. Então esses
programas aqui, programa de gestão ambiental do empreendimento, programa de
educação ambiental e o plano ambiental da construção todos eles são programas que
nos servirão como matriz. A partir deles os outros programas vão ser executados.
Então todos os programas tem sinergia com esses que eu acabei de mencionar. Para o
meio físico, para todos os impactos elencados no meio físico desses impactos desses
21 programas que foram sugeridos 11 contemplam o meio físico e 2 são específicos
para ele. 11 programas contemplam o meio biótico e 10 contemplam o meio
socioeconômico e aqui está a descrição de todos eles. Então se faz muito importante
que todos esses programas sejam implementados e executados de maneira eficiente
para garantir a viabilidade do empreendimento. Então monitoramento da forma do
ecossistema na reserva florestal implantada, monitoramento da qualidade da água
com os parâmetros físicos, químicos e biológicos e de macroinvertebrados, plano
ambiental de construção, plano de capacitação dos trabalhadores, plano de
gerenciamento e monitoramento de efluentes líquidos na fase de construção,
programa de acompanhamento e monitoramento da fauna terrestre e aquática,
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programa de avaliação de estabilidade das encostas e projeto de estabilização dos
taludes, programa de comunicação social, programa de controle supressão da
cobertura vegetal, programa de educação ambiental, programa de gerenciamento de
mão de obra, programa de gerenciamento de resíduos sólidos, programa de
gerenciamento de riscos, programa de gestão ambiental do empreendimento,
programa de monitoramento de ruídos e emissão de gases, programa de
monitoramento de tráfego e medidas de segurança para veículos e pedestres,
programa de monitoramento e mitigação de atropelamento de fauna, programa de
recuperação das áreas degradadas e desmobilização do canteiro de obras, programa
de resgate de fauna durante a supressão florestal e enchimento do lago, programa de
saúde e segurança do trabalho, e um projeto de drenagem de águas pluviais controle e
contenção dos processos erosivos até à sua eliminação. Todos esses programas que eu
falei para vocês aqui eles são programas que devem ser desenvolvidos durante o
período tanto de concepção, planejamento, operação do empreendimento durante
todo o seu tempo, né. E esses planos e programas eles não estão encerrados, nós
estamos há dois dias com o pessoal do IAP percorrendo todo o trecho dessas áreas de
influência e os programas ainda podem ser sugeridos e criados outros ainda.
Então com isso eu vou falar rapidamente da minha conclusão. A conclusão que a
equipe do trabalho chegou. Então a área, aquela área que eu mostrei para vocês
diretamente afetada e área de influência direta são as áreas que sofrerão os maiores
impactos com a instalação. As intervenções necessárias ao meio natural se restringem
ao trecho do rio Capão Grande e as áreas próximas de acesso e apoio. Os impactos ao
meio socioeconômico nós temos a influência direta sobre os municípios de Pinhão e
Reserva do Iguaçu junto às Finanças Públicas e renda da população. O impacto gerado
pelo trecho de vazão reduzida é o único impacto onde não são aplicáveis medidas
preventivas mitigatórias ou compensatórias devendo apenas o empreendedor atender
o valor mínimo estabelecido para a vazão sanitária conforme o estudo hidrológico
realizado respeitando as características do local. A maioria das adversidades e dos
impactos negativos ocorrem durante a instalação do empreendimento, eles são locais
e temporários, sendo que podem ser monitorados e controlados através dessas
medidas e desses programas que eu passei para vocês. Porém se faz necessário que
esses programas de monitoramento, de acompanhamento e monitoramento e
mitigação sejam implantados e executados de maneira eficiente. Então essa é a
conclusão que nós chegamos com o diagnóstico ambiental e avaliação dos impactos do
empreendimento. Eu termino por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e boa
noite.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Obrigado pela apresentação do
projeto do estudo. Então a partir de agora nós vamos dar 15 minutos. Tá sendo servido
um lanche ali fora. Todos estão convidados a tomar um café e esses 15 minutos é o
tempo pra vocês, quem tiver dúvidas ou necessidade de esclarecimento que eu faço na
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mesa lá, vai ter um cadastro e eu preciso que todos que fizerem a pergunta coloque
seu nome e a localidade da onde que é. Então daqui a 15 minutos nós já retomamos a
audiência pública.

732
733

INTERVALO

734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754

Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Pedimos a gentileza de tomarem
seus assentos que nós vamos dar reinício a segunda parte da audiência pública.
Queremos aproveitar para fazer um agradecimento à presença de todas as
comunidades aqui presente e em especial segundo-sargento e a equipe da polícia
militar; o vice-prefeito Paulo Nunes, vice-prefeito de Reserva do Iguaçu; o vereador
Arthur Dinei Ribeiro; o vereador Ivandir Polínico, agradecer também Emerson
Senchechev, vereador também de Reserva do Iguaçu; Luiz Zanon.
Nós temos seis cadastramentos prévios e os seis são manifestações orais. Então de
acordo com o regulamento que foi lido no início, nós temos alguns protocolos a serem
seguidos. Então nós pedimos que as manifestações elas se restrinjam ao tempo
estipulados ou sejas 3 minutos por perguntas né. Se for manifestação que seja breve
nós vamos vendo de acordo com a quantidade.
Temos mais duas, temos mais três questionamentos aqui. Nós temos uma pergunta
escrita que nós vamos ler aqui na frente é a do Luiz Zanon, ele é de Reserva do Iguaçu
residente na Vila Copel, o questionamento dele é em relação à casa de força qual o
município será então em relação à casa de força: "Qual município será contemplado
com a casa de força nas duas PCHs. Questão do ICMS qual o município que receberá o
benefício e qual a lei que diz que mudou o ICMS de geração?". O senhor Paulo se
puder vir a mesa também. Senhor Paulo, está? Então nós vamos passar para a
economista Flávia.
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Flávia - Boa noite a todos, a pergunta com relação à casa de forças, casa de forças
ficaram localizada no município de Pinhão então portanto os benefícios de ICMS
gerados serão pro município de Pinhão. Com relação à mudança de lei que houve que
há uma proporção hoje atualmente que a divisão seria a área alagada isso são para
usinas maiores, UHE.
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Só um comentário, a PCH ela não tem royalties,
royalties são para UHE que são acima de 30 MW que isso vale a pena salientar.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): O Luiz Zanon está aonde? Ok?
Respondido? Então agora nós vamos começar com as perguntas orais. Pedimos que
venham aqui na frente e façam uso do microfone, fale o seu nome e da onde que
estão, de que localidade que estão representando, né. Primeira Ana Maria Santos da
Cruz, da comunidade quilombola. (Aplausos)

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

Ana Maria Santos: Boa noite a todas, boa noite a todas as mulheres. Boa noite a
todos. Eu não vou fazer pergunta, eu vou esclarecer para comunidade de Reserva do
Iguaçu e para as outras comunidades que estão aqui porque a comunidade quilombola
Invernada Paiol de Telha já sabe o que poderá acontecer caso esse empreendimento
aconteça aqui em Reserva do Iguaçu. Eu sou Ana Maria Santos da Cruz, mulher preta,
mulher negra, tenho 70 anos, nasci ali no fundão. Eu quero explicar para comunidade
de Reserva, que talvez não saiba o que pode acontecer, porque eu vi que essa
audiência aqui chamou muita atenção, vieram muitas pessoas muitas mulheres,
muitos senhores homens e tem crianças também aqui, pessoas de idade. Então eu
quero dizer pra vocês que eu nasci no fundão, 13 de julho de 1949, portanto eu
completei 70 anos. Eu sou coordenadora executiva nacional da Conac. Então eu quero
dizer para vocês que nós estamos sabendo muito bem o que acontece com esses
empreendimentos que se faz nas Comunidades Quilombolas e indígenas. Nós somos
herdeiros de uma fazendeira portuguesa certo, escravocrata, que ela escravizava os
negros, os pretos aqui no estado do Paraná, vocês perceberam que a maioria do povo
do Estado do Paraná é branca, e nós, esses pretos que aqui estão, foram trazidos
acorrentados em navios negreiros pelo Porto de Paranaguá. Esse território dos quais
esse povo que tá aqui quer construir um empreendimento no nosso território, foi
doado em 1860 para cinco escravos, antes há 50 anos atrás nós morávamos muito
bem no fundão. E eu pergunto para vocês o que é fundão? Porque assim, quando os
brancos e os escravocratas escravizaram esses negros eles empurraram eles para as
barrancas de rio, para os matos, certo? Porque não produzir, tinha água, tinha
madeira, então eles mandaram tudo para lá. Hoje ao contrário hoje eles querem as
nossas reservas ambientais e querem nosso rio. Esse povo que tá aqui, que são os
empreendedores, há 50 anos atrás eles tomaram nosso território. Eles tomaram de
assalto o nosso território, eles expulsaram tudo esses pretos que vocês estão vendo
aqui eles expulsaram do território para eles produzir soja, trigo e milho. Só que hoje a
construção de usina rende muito mais, quando eles construírem nessa usina eles têm a
concessão, o direito de explorar por 30 anos, 30. Então eles não precisam mais plantar
soja, trigo e nem milho e nem envenenar, porque o que eles fazem é isso, é envenenar
as águas. Nós estamos retomando esse território. São 3600 hectares, 1245 alqueires
de terra ali próximo de Reserva do Iguaçu, nós conseguimos, estamos conseguindo
retomar, tomar deles de volta, porque eles tomaram há 50 anos, tomaram de nós de
assalto. Agora não contente com isso, sabe o que é que eles querem? O nosso rio.
Querem construir duas usinas. Primeiro foi a terra, agora eles querem água, mais tarde
eles vão querer o ar que os pretos respiram porque os pretos não produzem, não
trazem ICMS para o município de Reserva né, Jean, que você acabou de falar. Outra
coisa para dizer para vocês que eu tenho pouco tempo, pouquinho porque eles
falaram uma hora ou duas. Eles não convidaram os pretos para participar da mesa,
agora só vão dar para nós cinco minutos. Outra coisa que eu quero dizer para vocês
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eles não consultaram a comunidade, mentira deles, tudo que eles mostraram aqui é
mentira, eles nenhum momento eles fizeram a consulta para comunidade, nenhum
momento porque em 2015 o projeto desse empreendimento já estava pronto. Eu era
coordenadora da associação quilombola Invernada Paiol de Telha, Fundão, quando eu
assumi a coordenação o primeiro momento dele já foi vir conversar, só que a gente
expulsou eles nós não quisemos nem ouvir eles, nem ouvir. Quando foi em 2017 a
Mariluz assumiu novamente eles vieram atacar para construção, a Mariluz também
não aceitou, agora o João é o coordenador novamente eles estão aqui. Sabe o que eu
quero dizer para vocês eles estão tudo errado, sabe por quê? Porque primeiro de tudo
tem que fazer uma consulta para comunidade, consulta prévia e informada,
respeitando a convenção 69 e eles não fizeram. E eles estão sabe como que eles
estão? Tudo de acordo com esse governo, o governo do estado do Paraná que é o
Ratinho Junior que assumiu o poder entrou na toca e não saiu e com esse maldito
desse presidente da república porque eles tem dinheiro. Então eles mandam porque o
IAP não poderia ter feito audiência pública a noite, porque nós nos informamos, eu
procurei os procuradores para saber, eles não fizeram isso, não pode, não poderia ter
audiência pública à noite. Por que não poderia? Porque dificultava a vinda dos
quilombolas, nós somos mais de 500 famílias. A outra ali disse que tinha 99, mentira
são mais de 500 famílias do Paiol de Telha, mais de 500 famílias, portanto mais de mil
pessoas, ou quase duas mil, certo. Eles falaram 99, mentira deles, 500 famílias. O que
que aconteceria se fosse uma audiência durante o dia? Eles teriam que buscar
comunidade quilombola de Guarapuava na cidade, no assentamento onde eu moro,
teria que trazer do Pinhão e de Reserva. Sabe o que eles fizeram? A noite porque daí
não vai trazer esse povo "simprão" para cá, povo pé no chão, povo preto e mulheres
pretas e homens pretos, não trariam para cá, teriam que trazer só que o que
aconteceu fazer a noite né, presidente da Câmara. Tudo ótimo, lindo, maravilhoso, que
eu vi o convite e eu conversei com o terceirizado do empreendimento que eu não vou
falar o nome aqui e falei para ele, não com audiência a noite não, meu povo não vai,
não pode ir porque não tem caminhonete 4x4 como os caras aí. Eles trouxeram todos
os funcionários dele do empreendimento trouxe, porque eles tem as caminhonete ali
4x4, meu povo não veio, teria que vir a pé, a cavalo, de bicicleta, porque o povo é
simples, é humilde porque meu povo ficou 50 anos nas periferias de Guarapuava,
Pinhão, etc, etc.
Enquanto eles produziram durante 50 anos grãos, soja, trigo e milho eles desmataram
tudo que tinha no fundão, certo? E o que que eles estão dizendo agora ali? Que não
vai inundar, vai sim inundar, esse rio é todo nosso. Vai inundar 50 metros para dentro
e lá na cabeceira onde que eles disseram que não vai, vai.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Dona Ana, a senhora tem mais um
minuto.
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Ana Maria: Dá licença, o conluio deles é tão grande que quando foi fazer a
demarcação do meu território e desses pretos e pretas que estão aqui, eles já
conversaram com o terceirizado que ia fazer a demarcação e já tiraram um pedaço da
nossa área de terra para eles poder construir o empreendimento deles, certo? Terçafeira nós temos reunião com o senhor governador Ratinho a gente vai levar isso do IAP
lá, porque o nosso advogado pediu para suspender essa audiência hoje no Ministério
Público Federal e foi suspensa, só que ele, Jean, tocou adiante. Então vocês podem
prestar atenção comunidade de Reserva do Iguaçu, tudo aquilo que eles mostraram ali
nesse projeto é mentira. 400 empregos? Quando eles vem construir uma barragem,
eles vem com o pacote completo, eles não dão emprego para comunidade, não. Belo
Monte foi assim.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok, dona Maria.
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Ana Maria: Então a comunidade quilombola sabe disso e Reserva do Iguaçu precisa
saber. Tudo aqueles programas que a psicóloga falou.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Dona Ana, nós já concedemos um
tempo bem maior para senhora.
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Ana Maria: Então é tudo mentira, mentira. (Aplausos)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Muito obrigado, muito obrigado
pelas considerações.
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(Quilombolas se manifestam na plateia)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Em relação as considerações que a
Dona Maria, Ana Maria fez em relação à composição da mesa de não ter trazido
ninguém da comunidade aqui para mesa, nós temos um regulamento de audiência
pública que nós temos que cumprir né, então na primeira mesa que nós fizemos foi a
composição com o executivo, legislativo, judiciário e quem faria a apresentação dos
estudos e do empreendimento aqui na frente, né. Então em momento nenhum né nós
quisemos vamos fazer alguma questão de racismo, essa sua acusação em relação ao
nosso comportamento é seríssimo, a senhora sabe disso, tá. Em relação a audiência
pública às 19 horas é justamente para não atrapalhar o trabalho do dia a dia dos
agricultores e da população que trabalha arduamente aí até às 18 horas, tá. E a
questão da audiência pública, ela é uma audiência pública explicativa. Esse é o
momento da população tomar conhecimento do empreendimento e participar com as
suas manifestações. O próximo questionamento foi o questionamento feito por escrito
pelo Paulo César. Paulo César Bianchi. Ele está presente? Paulo César. Em relação as
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suas questões aqui foram praticamente as mesmas que foram feitas pela Luiz Zanon
que é em relação à casa de força, em relação a divisão do ICMS e qual o município que
seria beneficiado e a respectiva lei, né. Eu acho que foi respondido já né? O senhor
pode fazer o uso da palavra no microfone.
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Paulo César: Quanto à geração de empregos e ao empreendimento em si nós
concordamos e pensamos que seja benéfico para toda a população, só que com a
geração de ICMS eu acho que ele pelo projeto ele é injusto né, porque a Reserva do
Iguaçu já é sofredora né do impacto da usina da Vila Copel, o ICMS vai todo para
Mangueirinha e nós ficamos com o problema. Então eu penso que esse projeto deveria
ser no mínimo modificado ou partilhado, feito uma lei então entre a Reserva do Iguaçu
e Pinhão para partilharmos esse ICMS, é uma sugestão que eu coloco porque
certamente a Reserva do Iguaçu vai aportar todo o problema socioeconômico aqui e
eu não penso que, não estou falando em atrapalhar, mas estou falando em esclarecer.
Então é uma situação, uma preocupação nossa que nós precisamos discutir. Se foi feito
o projeto já gerando as duas casas de força para lá porque a legislação diz que o ICMS
é devido aonde é gerado o produto e no caso já alguém respondeu aqui que vai ser
para o Pinhão então Reserva do Iguaçu precisa pensar isso. Acho importante
pensarmos porque se ficar sem falar depois não adianta nós falarmos né, está aqui o
proprietário, está aqui quem fez o projeto, está aqui quem está conduzindo e essa
audiência exatamente para discutir essas questões, né. Penso que ou faça uma lei para
dividir 50% ou faz um, uma das casas de força vai ter que ficar do nosso lado.
(Aplausos) Não estou querendo ser radical, mas é importante nós conversamos né,
porque se nós vamos ficar com problema depois né, se nós vamos ficar com o
problema nós precisamos então ratear esta questão.
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(Quilombolas se manifestam na plateia)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Pessoal pedimos a gentileza de
aguardar a resposta que o senhor Paulo vai fazer agora. Em relação à casa de força e
ICMS. Pessoal, pedimos a gentileza de colaborar conosco.
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Paulo (Reinhofer Energia): Boa noite a todos e a todas na questão da casa de força na
PCH independe o lado que ela esteja porque o ICMS é gerado no consumo e na divisão
entre os dois municípios ele vem pelo FPM que é questão federal então independe da
onde ela tiver na PCH, UHE é diferente.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Tá satisfeito com a resposta? E qual
é a lei?
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Paulo (Reinhofer Energia): A lei eu não sei agora tem um detalhe, não tem royalties na
PCH e não tem divisão d ICMS, ele vem no computo geral da União que vem com IPI e
FPM proporcional a população de cada município. Ele vem no FPM, pode perguntar ao
prefeito que é assim que funciona.

937
938
939
940

Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Agora como sugestão da mesa peço
que o senhor Paulo peça o contato né do senhor Paulo César para que que o senhor
Paulo passe a lei e todas as diretrizes .
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Paulo (Reinhofer Energia): Aí a gente pode melhorar isso aqui e te explicar bem
certinho como é que funciona. Mas para todos os efeitos a PCH não gera divisão de
ICMS tá, independente da onde está a casa de força.
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João Batista (Ciclo Ambiental): Boa noite a todos meu nome é João Batista eu
acompanho a empresa Ciclo Ambiental que fez os trabalhos aqui, conduziu os
trabalhos de estudos. Tentando complementar um pouco a questão dos ICMS. O ICMS
é uma lei complementar de nº 87/1996 e logicamente uma lei muito extensa,
complexa e que logicamente regra não só ICMS para energia mas como outras
situações. O que o senhor Paulo falou ali é uma verdade assim, a situação, ele vem
para os municípios através do FPM com a diferenciação de vocês aqui tanto para
Pinhão como Reserva que vocês se enquadram no também na situação de ICMS
Ecológico. Então vocês tem um plus digamos assim que eu não sei dizer o percentual
que vocês recebem no mês a mês porque vocês mantêm reservas ecológicas, vocês
mantem estações, vocês trabalham numa região, num zoneamento que no Paraná é
muito bem visto ainda mais na questão de energia ecológica. Então vocês estão no
zoneamento aqui é o número 69 se eu não me engano aqui do Paraná que começa lá
em General Carneiro e vai até céu azul, ou seja, nós temos uma área aqui
economicamente e ecologicamente muito bem vista e logicamente é por isso que
vocês com certeza terão uma implementação de receita por causa do ICMS.
Logicamente Prefeito que está aqui depois não só prefeito que está aqui mas como
toda a comunidade a gente vê um pouco mais a respeito disso porque efetivamente a
receita dos municípios como um todo ela vai aumentar, não só no ICMS. Nos estudos
que foram apresentados aqui, logicamente não dá para colocar tudo, mas o
empreendimento como um todo ele vai gerar um forte investimento o empreendedor
vai ter que colocar um dinheiro que também tá escrito lá, em torno de 140 milhões,
pode ter uma variação, e esse valor é um valor que ele está investido em serviços e
esses serviços que geram ISS, ou seja, imposto sobre serviços de qualquer natureza
nessas obras de engenharia 5%, e esses 5% são divididos eu posso ver igualdade entre
os dois municípios porque ele é dividido em face do alagamento. Como nós estamos
falando de rios que são limítrofes, metade para cada município. Então vamos lá 140 mi
a 5% são 9 milhões, 7 milhões? São 3 milhões e meio para cada município também. É
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um valor considerável também para ambos com certeza eu digo. A questão de
empregos que foram levantados aqui nós estamos numa região de barrageiros, com
certeza, as pessoas que serão contratadas, que são vistas, serão muitos daqui. Então
quantas pessoas talvez aqui mesmo nessa assembleia, nessa audiência nós tenhamos
pessoas que já trabalharam em barragens né, então é assim. Falando um pouquinho
mais economicamente, IDH, a geração de energia como um todo em todas as
situações, isso não sou eu que estou falando, são os outros empreendimentos, pode
procurar nos outros empreendimentos energéticos, a comunidade como um todo tem
um índice de desenvolvimento humano melhorado, ou seja, todos ganham, não é uma
pessoa, são todos. Logicamente que nós estamos aqui numa situação que a Invernada
Paiol de Telhas foi vista em algumas situações. Existe sim uma negativa para vocês isso
é uma situação normal e a gente de certa forma entende, mas eu entendo, agora é
uma situação pessoal minha, que vocês estão no momento que vocês podem
participar dessa situação inclusive tendo benefícios como quilombolas, como pessoas,
como qualquer cidadão que está aqui, e essa e as abertura que nós estamos não só
dando hoje como a gente quer ela pode ser a partir de hoje ser um pontapé inicial que
isso se faça de maneira ordeira, correta, transparente e que efetivamente todos vocês
se sintam confortáveis que é o que mais nos interessa aqui. Muito obrigado.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok. Respondido, senhor Paulo?
A próxima pergunta feita pelo Emerson Senchechev é o vereador aqui de Reserva do
Iguaçu, ele está presente? Lá no fundo né. As perguntas também são recorrentes:
"Qual vai ser a diferença de arrecadação dos municípios que sofrerão os impactos com
a construção das PCHs? Quais os valores em moeda corrente? Os valores em moeda
corrente seria qual o investimento. De que forma será tratado as vagas de emprego
entre os dois municípios?"
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João Batista (Ciclo Ambiental): Emerson das três perguntas a primeira e a segunda foi
respondidas anterior né. Ok? Então a última que é a forma que será tratada as vagas
de empregos entre os dois municípios. Hoje o que que acontece a questão das duas
PCH da titularidade da Reinhofer Energia mas a Reinhofer Energia não é construtora.
Então ela contrata uma empreiteira, nessa empreiteira em torno de 60, 70% e acho
que tá até em legislação já ela tem que contratar da região. Então ela é obrigada a
contratar a região ela só poderia contratar alguém de fora se através dos currículos
que foram enviados da região ninguém atendesse, por exemplo, citar engenheiro
elétrico, não tem nenhum engenheiro elétrico, nenhum currículo na região, aí ela pode
contratar de fora senão ela tem que dar preferência para a região então isso tá em
legislação acho que é bem tranquilo. Não sei se eu respondi a pergunta ou não.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Próxima pergunta do Clairton
Pedroso, se encontra? Clairton lá no fundo, ele é da zona rural aqui de Reserva do
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Iguaçu e aí em relação a comunidade Paiol de Telhas né: "Qual o tipo de influência que
ela sofrerá e quais ações ou compensações que está sendo pensado para no caso do
impacto à comunidade? E sobre o impacto no aumento de custos em saúde, educação
de imediato no município e se haverá alguma compensação imediata até que
município comece a receber royalties ou ICMS?" Então são duas perguntas uma
questão ao impacto que a comunidade Paiol de Telhas sofrerá e quais ações ou
compensações que está sendo pensado.
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Do ICMS acho que foi respondido e a outra
questão que a Flávia queria comentar sobre o impacto, sobre comunidade.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Flávia, se puder projetar aí qual quer
vai ser o impacto, o que vai impactar a comunidade Paiol de Telha e qual é a
proposição de ação e compensação que está sendo pensado no estudo de impacto
ambiental.
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Flávia - Com relação à questão relacionado a Invernada Paiol de Telha, a comunidade,
como nós estamos nos mapas que não haverá alagamento na área do território atual
da comunidade. Então nesse sentido não haverá um impacto direto de alagamento na
terra, as partes também, o acesso, não teremos acesso via território o acesso será por
estrada vicinal tanto de veículos, de equipamentos e máquinas e funcionários para que
a gente evite possíveis conflitos e problemas. Com relação a medidas mitigatórias e
compensatórias e até agora não foi feito por que é necessário que se estabeleça um
diálogo com a comunidade, é preciso que a comunidade seja ouvida para que essa
medida compensatória, essa medida mitigatória ela seja feita com transparência.
Então é preciso, nós não podemos, eu não posso propor um programa sem a
participação da comunidade, sem conhecer as necessidades reais, sem conhecer, sem
ter conhecimento do que eles querem. Então eu não tomei essa liberdade de fazer isso
e nem me sinto à vontade para fazer isso como profissional. Então o que nós
queremos para o futuro é propor um grupo de trabalho com a participação do
Ministério Público, comunidade, Fundação Palmares, secretaria de direitos humanos,
IAP, para que nós possamos começar um diálogo entre a comunidade, empreendedor
e os órgãos públicos e ter uma transparência sobre tudo isso. Houve uma outra
pergunta com relação à questão de empregos né, como o Bruno já respondeu, é que
obrigatoriamente 60% da mão de obra ela deve ser contratada nos locais. Por que
isso? Para a gente evitar de ter problemas econômicos e sociais, problemas como
valorização imobiliária que seria o que? Você trazer pessoas de fora para cidade
automaticamente você geraria um aumento no aluguel né, então a gente não quer
prejudicar a vida das pessoas que já moram aqui, somente em casos por exemplo de
não haver essa mão de obra que seria necessário. Tanto que nós propomos dois
programas no estudo para beneficiar a comunidade, que é o programa de
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gerenciamento de mão de obra, esse programa de gerenciamento de mão de obra ele
está diretamente relacionado ao programa de comunicação social que estaremos
divulgando através das rádios, meios de comunicações, as vagas abertas e os locais
onde podem ser deixado esses currículos e também teremos um programa de
capacitação e treinamento de mão de obra, que as pessoas poderão passar por um
treinamento e capacitação para se adequar e adquirir um conhecimento para estar
atuando e trabalhando junto ao empreendimento.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Aproveitando, Flávia, essa segunda
pergunta que o Clairton fez que é sobre o impacto do aumento dos custos dos
equipamentos de saúde pública né, hospitais educação, o que que vai acarretar de
imediato no município né, tanto positivamente quanto negativamente.
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Flávia - Como nós divulgamos que serão geradas em torno de 200 empregos por cada
PCH, esse contrato, não serão contratados 200 pessoas para começar um
empreendimento, o número de trabalhadores que são contratados ele vai
aumentando de acordo com a necessidade, ele é gradual tá. E depois ele começa a
diminuir também, vai reduzindo de acordo com a concretização dessa obra. Então
assim, para evitar sobrecarregar esse sistema social, seja de escola, serviço público de
saúde, é que há necessidade de que contratamos 60% da mão de obra local.

1076
1077
1078

Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Respondido? Não? Então por favor
vem até na frente aqui para fazer o uso da palavra no microfone.
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Clairton Pedroso: Mais ou menos respondido, né. Boa noite a todos eu sou o vereador
Clairton a questão que não foi respondida é assim. Nós sabemos, eu também trabalhei
em barragem e sei que todos os custos aumentam e os custos, por exemplo, quando o
governo federal pensou em trazer, em devolver o terreno aos quilombolas ele não
pensou que o município já vinha com serviço bem decadente sobre saúde e educação
como é o caso hoje para vocês terem uma ideia o número maior de crianças na fila
para entrar numa creche é maior do que o número que tá sendo atendida. Então só
para você ter uma ideia, né. A outra situação questão da saúde, a saúde agora tá
melhor, mas passou por bastante dificuldade e o número de pessoas vai aumentar isso
é comprovadamente eu morei em vários municípios que aumentou esse custo. O que
eu perguntei é se de imediato porque nós sabemos que o município vai começar a ter
renda só quando da geração de energia, só após a geração propriamente dia, a venda
propriamente dita e isso demora, a única compensação que vai entrar de imediato é o
ISS só né, e a movimentação na mercadoria mas isso demora retornar até os cofres
públicos. É isso que eu pergunto. Vai ter por parte do empreendedor alguma
compensação imediata já de início quando vai iniciar as obras, a saúde e educação
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principalmente que aqui nós temos mais dificuldade ou não, ou se poderemos discutir
sobre isso.
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Guilherme Fill (Engenheiro - GAP3D): É uma situação a se discutir, acho que o Bruno
pode complementar mas efetivamente a situação é o aumento de receita nos
municípios num primeiro momento ele vai se dar como bem falaste e quando você
tiver mais pessoas e consequentemente você vai ter mais vendas ou mais negócios
sendo feito. Toda a mercadoria que você vender a mais no município vai te gerar mais
retorno é essa situação imediata. E logicamente que não existe, eu acho que no estudo
não contempla uma situação de antecipação por parte do empreendedor de alguma
coisa que possa vir a calhar ou ser feita nesse sentido para com os municípios.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok, obrigado. Tem mais uma
complementação?
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Só uma complementação eu vou usar até uma
frase de um diretor do IAP em maio num evento aonde ele foi bem categórico e falou
no Paraná, este estudo também tem na Aneel, a nível nacional mas ele falou em maio
categoricamente todos os municípios sem exceção do Paraná aonde teve PCH
melhorou o IDH. Infelizmente os municípios de Reserva do Iguaçu e de Pinhão estão no
quadrante de baixo então a gente sabe disso, tem consciência, é um
comprometimento nosso então eu não quero acreditar que esse são vai ser Reserva do
Iguaçu e Pinhão nesse caso, então um índice muito bom que só o tempo vai dizer é o
próprio IDH.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Próximo questionamento oral, agora
são as perguntas orais, a Danielly Rocha dos Santos, por favor aqui na frente.
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(Quilombolas se manifestam na plateia)
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Danielly Rocha: Boa noite a todos. Primeiramente eu queria dar explicação do porque
que África. Quilombos são descendentes de africanos que foram trazidos como Ana
Maria já explicou aqui e nós não somos diferentes, somos descendentes deles e por
isso nosso grito de guerra é a África tá bom. Como é que é seu nome mesmo? Potira.
Você falou ali que vivem na comunidade ali 99 famílias sendo que a comunidade é
composta por aproximadamente 500 famílias. Eu gostaria de saber da onde que você
tirou essa informação?
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Potira Soares (Ciclo Ambiental): Desculpa eu não escutei o seu nome, Danielly. Os
estudos que foram feitos referentes à comunidade quilombola Paiol da Telha eles
foram desenvolvidos em equipe de sociólogos, economista e o notório saber que
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também vocês devem conhecer que é o William Barbosa, ele também nos ajudou a
levantar a desenvolver esse estudo.
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Essa informação das 99 famílias, como nós não tivermos acesso à comunidade, como
nós não tivemos como obter informações formais, todas as informações que constam
no estudo elas foram obtidas a partir de dados secundários, informações que nos foi
passada pelo INCRA, pela prefeitura municipal, e por um estudo antropológico que foi
desenvolvido também. Um estudo para ser desenvolvido ele leva um certo tempo não
é um período curto que a gente consegue desenvolver. Muitas foram as tratativas na
comunidade, nós temos diversas atas que mostram inclusive algumas fotos o que eu
quero dizer que nós não tivemos acesso foram de 2017 para cá né e esses estudos
foram solicitados depois do ano de 2017 e depois dessa época nós não tivemos mais
informações, mais acesso, então todas essas informações elas foram baseadas nesses
dados.
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Danielly Rocha: Outra coisa, vocês sabem o motivo que essas 500 famílias ainda não
estão no território?
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Potira Soares (Ciclo Ambiental): Desculpa, pode repetir a pergunta?
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Danielly Rocha: Quero saber se vocês sabem o motivo de que essas 500 famílias ainda
não residem no território.
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Potira Soares (Ciclo Ambiental): Não, eu não sei.
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Danielly Rocha: Não sabe? Então vou explicar para vocês. O território ainda não
suporta a quantidade de famílias que compõem a comunidade né, como foi explicado
muitos estão vivendo em periferias de Guarapuava, Pinhão, enfim, por esse motivo as
famílias não tem espaço suficiente para viver e para usufruir da terra. Eu não sei vocês
aí, mas eu acho que é 19 litros hoje que as famílias vivem não dá para sobreviver.
Então elas fazem muito para poder sobreviver desses 19 e ainda estamos correndo o
risco de ter o nosso território novamente tirado né uma parte dela sendo inundada.
Nós como quilombolas temos que defender a natureza. Onde que vão os animais que
vivem lá onde vai ser inundado? A fauna, a flora, ali tá tudo bonito, eles vão fazer, vão
pôr em prática será? Pode responder?
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Eu gostaria que você refizesse a
pergunta.
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Danielly Rocha: Ali foi tudo bonitinho a explicação na questão da fauna, flora mas
enfim as madeiras que que tem ali na reserva.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Qual é a pergunta Danielly?
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Danielly Rocha: A pergunta é se isso aí na prática, o que foi explicado ali vai ser
executado.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Danielly, nós, o IAP como órgão
licenciador, eu fiz a leitura por isso que eu faço questão de fazer a leitura do
regulamento da audiência pública, nós estamos aqui nesse dia para colher as
informações, para ter a observação do projeto como um todo né e nós nos reservamos
ao direito de não emitir opinião porque a decisão pelo licenciamento vai ser nossa.
Então em nome do diretor-presidente nós não podemos nos manifestar em relação ao
licenciamento.
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Danielly Rocha: Então tá nós sabemos que na prática isso que é tudo bonito ali não vai
acontecer, só nós assistirmos os jornais, enfim, buscar informações que nós vamos
saber que é onde tem esse tipo de impacto ambiental não só a questão da ecologia
que vai sofrer mas também a população emfim principalmente nós que estamos
naquela área ali que vai ser inundada. Muito obrigado pela atenção de todos.
(Aplausos)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Obrigada Danielly pelas
considerações, a próxima pergunta também oral pedimos que venha até aqui na frente
Jucineide do Nascimento Oliveira. Ela reside na linha Bandeirantes.
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Jucineide do Nascimento: Boa noite a todos e a todos. Sou Jucineide militante do MAB
e atingida por barragem. Fui atingida pela usina de Salto Santiago ela começou a
construção há 40 anos atrás e há um pouco menos de 30 foi privatizada, minha família
na época principalmente a minha mãe perdeu tudo, literalmente tudo, foi uma das
piores usinas a compensar digamos assim que não é essa palavra mas a compensar os
atingidos no Paraná. Tendo em vista que ela trouxe o principal plano como progresso
para município na época não era município rio Bonito do Iguaçu, ele ainda se firmava
como parte de Laranjeiras do Sul e a usina tinha intenção de trazer o progresso para o
município, isso não aconteceu, tanto que 70% das famílias só tiveram energia elétrica
25 anos depois da construção da usina. Então a pergunta para vocês, para quem é essa
energia que vocês querem produzir agora? Sabendo que o setor elétrico hoje brasileiro
é um dos maiores do mundo, sabendo também que a energia gerada é suficiente para
abastecer as comunidades e principalmente as residências. Então a quem interessa
essa energia que vocês vão produzir? Outro aspecto que eu queria ressaltar aqui são
essas áreas de remanso ou áreas não diretamente atingidas. Tivemos um caso recente
agora na usina do baixo Iguaçu que acabou a construção dela agora no final do mês de
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junho e a usina lá dizia que a área de remanso demarcada mesmo com a forte chuva
ela não seria alagada, na primeira chuva forte o que que aconteceu o remanso subiu
mais de 2 metros do previsto, então é segurança prevista pela usina falhou
completamente e isso se viu em Belo Monte.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok, Jucineide. Vamos para resposta
então. A resposta vai ser dada pelo Johnny.
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Johnny: Boa noite, então respondendo, eu sou o Johnny, eu trabalho com construção
de usinas há 19 anos especificamente na parte da automação e montagem
eletromecânica. Respondendo à pergunta da colega a energia ela não pode ser
consumida localmente ela é transmitida até uma subestação desse ponto ela é
distribuída, isso é uma questão legislativa. Complementando a pergunta sobre a sobra
de energia isso é uma inverdade se tiver aqui alguns comerciantes enfim ou industriais
ou empresário, ou agricultores vão ver na tarifa banda vermelha. O que é banda
vermelha? Quando tá faltando energia tem que botar termoelétrica movida a carvão,
gás, para suprir a falta de energia. Então hoje existe sim no nosso sistema brasileiro
uma falta de energia na geração, na distribuição e consequentemente o consumo. A
gente paga isso no momento que é colocado uma termoelétrica que queima óleo
diesel, carvão gás, enfim, do norte do país para alimentar essa falta de energia
hidrelétrica que é uma energia limpa. Eu não sei se fui claro, se quiser que eu
complemente a resposta.
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Jucineide do Nascimento: Só gostaria então que esclarecesse por que vocês optaram
pelo modelo de energia elétrica se poderia ser eólica por exemplo visando claro que a
eólica produz um pouco menos de fato de energia e ela tem um gasto maior e visando
isso também qual é a principal necessidade do empreendedor, tendo em vista a
construir com esse valor fixo. Não sei se eu me deixei ser clara na pergunta.
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Johnny: São duas coisas, a geração de energia hídrica é muito mais ecológica do que
uma eólica ou solar porque o fator de capacidade dela é maior. Uma solar ela tem um
fator de capacidade em torno de 16% o que significa isso, a eólica ela depende do que?
De vento. Onde que tem essas condições aí no nosso país? Litoral. Então tem que
produzir no litoral e transportar a energia para o centro consumidor. No caso aqui
desse empreendimento o consumo vai ficar próximo, já existem linhas de transmissão
nas usinas antigas que vai compartilhar esse mesmo sistema, então é um lugar
privilegiado pelo baixo impacto ambiental e porque já possui uma estrutura de
escoamento dessa produção de energia.
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Jucineide do Nascimento: Eu acredito que o baixo impacto ambiental ele se torna
incorreto afirmando que a vibração que acontece na água com a construção da usina
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altera a temperatura e tudo mais. E tem outra questão, qual vai ser o acesso dos
ribeirinhos e dos moradores na região ao rio? Vão poder continuar pescando? Vão
poder frequentar o rio? Retirar madeira próxima do rio que é aquela madeira seca que
fica ali e que geralmente aparece quando o rio tende a abaixar um pouco. Como que
ficou isso?
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Johnny: Então assim, essa parte ambiental não caberia mim mas pela experiência eu
vou complementar essa pergunta. Sim, tá, o ribeirinho ele tem acesso ao rio a única
área que é de domínio da usina é a área de geração tá, é a área alagada e a casa de
força. O trecho de vazão reduzida essa não pertence ao empreendedor e sim ao dono
da terra não sei se nesse caso é da comunidade. Esse acesso continua, o acesso ao rio
ele não é cercado, ele não é tirado de ninguém tanto que o rio é da Nação né, ninguém
é proprietário do corpo hídrico.
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Potira Soares (Ciclo Ambiental): Toda a área que envolve o empreendimento inclusive
o rio Capão Grande ele o acesso se dá principalmente pelo lado do empreendedor não
existe nenhuma moradia próxima nenhuma população ribeirinha localizada dentro da
área de influência então o acesso não vai ter interferência nenhuma dentro do rio, da
margem esquerda.

1279
1280
1281
1282
1283

Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok, obrigado Jucineide pelas
considerações. A próxima pergunta pedimos que venha até à frente. Irami, me
desculpe se tiver errado, Irami Antônio ele reside em Candói no bairro do Santa Clara
né.
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Irami Antônio: Boa noite a todos, autoridades, pessoal do projeto aqui, muito bem,
minha pergunta é simples. Eu trabalho de encarregado de obras, de feitor, de tudo,
mas só que o que acontece os empregos que tá saindo, os empregos que sai a gente
vai igual teve no Baixo Iguaçu, teve aí na Quebec que tá aqui no Domingo Soares, os
encarregados da região não estão tendo oportunidade de trabalho. O que acontece a
empresa já traz o amigo de engenheiro que trabalhou lá no norte não sei aonde e aí
nós, os feitores, os encarregados que tem muitos aqui amigos barrageiro, eles não
estão conseguindo emprego e aí traz as pessoas de fora e sendo que eles falam que
60% eu concordo se não tem um profissional qualificado que atenda aquelas as
exigências da empresa, tudo bem vamos trazer de fora, mas nós estamos olhando para
formiga e os outros de fora vem ganhar dinheiro aqui e nós ir para o norte do Brasil e
indo para São Paulo trabalhar deixar nossas família aqui, deixando a obra no terreiro
de casa e vem gastar o dinheiro na nossa região, colaborando com o desenvolvimento
da região tudo. Então isso não é justo eu acho que vocês, pessoal da IAP se puder dar
um joinha para nós lá nós ficamos agradecidos, era só essa minha pergunta. Muito
obrigado a todos. (Aplausos)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Essa questão essa questão ela vai
estar sendo trabalhada dentro do processo de licenciamento ambiental e caso o
empreendimento seja licenciado essa recomendação já fica bem divulgada né, tá
sendo filmado, gravado, então isso vai entrar como condicionante também no
licenciamento, caso seja licenciado. A próxima pergunta representante também aqui
da comunidade quilombola Sandra Mara Soares.
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Sandra Mara Soares: Primeiramente boa noite a todos, eu sou a Sandra, sou herdeira
do território que foi tirado de nós e que hoje querem tirar a nossa água. A minha
pergunta vai para o Bruno, eu acho que essa pergunta é de toda a minha comunidade,
eu queria que você me explicasse Bruno como você se sentiria se a casa dos seus pais,
dos seus avós, fossem todas queimadas e expulsa do próprio território.
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): O trabalho foi feito a maneira técnica, eu
respondo ele da maneira técnica, então qualquer envolvimento ideológico-político até
por orientação a mim é se reservar no direito de não ir por esse caminho. Então a
única coisa que eu posso colocar aqui em relação à comunidade sempre existir um
respeito da nossa parte, de sua mesada essa pessoa e inclusive uma reunião foi
convidado onde é que tem a ata no próprio eia/rima que foi em setembro de 2017
inclusive o local o proprietário está aí que é o Carlos, que foi na época pelo menos a
Mariluz Marques era a presidente. Então em outro momento eu não fui convidado e
eu não posso estar presente onde eu não estou convidado. Então acho que seria nessa
linha.
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Sandra Mara Soares: Não, então beleza.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): A próxima pergunta senhor
Domingos Gonçalves Guimarães. (Aplausos)
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Domingos Gonçalves: Em primeiro lugar eu peço licença aos superiores para mim
poder um pouco caipira que nem eu sou, alguém se eles estão me reconhecendo agora
o meu retrato eu vou falar, só o que eu vou falar eu não vou atingir ninguém os
direitos de ninguém, eu vou falar os meus direitos porque nós fomos despejados ali da
região, da área e a nossa área quando em 1860 não é só aquela é 13.600 alqueires,
tem alguém que compara uma hectare com alqueire, um alqueire são 24.200 m², um
hectare são 10 mil. Então são 3600 alqueires, esses 3600 são 19.140 hectares e aí que
eu tô falando para os senhores superiores eu risco o mapa da área se for necessário e
se for necessário também eu vou mostrar até os marcos do passado porque quando eu
tinha 10 anos, hoje eu tenho, tô com 85, o meu tio e meu pai me pegaram e levaram e
mostraram em todos os locais os marcos aonde os escravos tinha passado. Então
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sinceramente não tenho medo de falar porque tenho prova e isso aqui está dentro do
terreno dos negros essa linda cidade que tem aqui hoje e se for o caso e u risco o mapa
no papel e vou mostrar local e agora a gente fica muito feliz e no que está
acontecendo porque nós nunca tivemos a oportunidade de ver pessoas importantes e
os senhores vendo negro da Invernada Paiol de Telha, do Fundão. Então a gente se
sente emocionado e o negócio da barragem eu não entendo porque os senhores
conhecem muito bem, eu sou caipira não entendo de letras, não entendo de leis, eu
entendo de história viva porque eu me criei na região. Então a gente na área que é
para sair a barragem a barragem vai sair numa área que do lado é do Reinhofer, do
outro lado pertence à família Serpa mas é a área do Fundão, que aqui é Reserva de
Baixo. A área da Reserva de Baixo são 1.500 alqueires que era dos índios, isso aí não é
conversa porque eu fiz um levantamento, eu tenho a documentação tirada no fórum
que quem morava aqui na Reserva de Baixo não era dono, a região de cima também
não sou bobo porque era dos índios da Reserva de cima e os índios da Reserva de Cima
também não tinha dono porque era dos índios da Reserva de Cima porque os índios da
Reserva de Cima atacaram a Reserva de Cima e mataram o irmão da dona Balbina
Francisca de Siqueira, daí o governo na época o presidente na época desativou os
fazendeiros e eles ficaram 20 anos sem vir acampar pra cá. Depois dos 20 anos índios
não tomaram posse porque ficaram com medo e aí hoje habitou a Reserva de Baixo e a
de Cima. A Reserva de Cima foi feito inventário amigável e a Reserva de Baixo em 1555
alqueires que é dos índios, pertence aos índios, eu tenho documento que foi tirado no
fórum e eu tenho documento em casa. E a divisa nossa não é 1245 alqueires, a área
que pertence aos negros do Fundão dá 50 Km daqui na área, daqui onde começa a
área. Então muito obrigado pela atenção dos senhores ser importante que nem são e
me atenderem com grande satisfação que nem a gente tá se sentindo. E uma
licencinha novamente que lembrei a área onde vai sair a usina ela tá da Barra para
baixo aqui da Barra assim ela tá 50 metros ela tem mais de 250 metros para baixo o
nome da cachoeira onde vai sair a barragem é Cachoeira dos Cachorros. E uma parte
que eu vi no mapa na cachoeira que essa tão dizendo que não vai atingir, vai atingir
sim porque o Fundão, essa área toda, o pessoal, não vou desfazer de ninguém porque
eu não tenho condições, estão todos dentro das terras dos negros. Tem 11
comunidades alemã que tá dentro da fazenda dos negros, a fazenda Invernada Paiol de
Telha que começa lá na cooperativa. Outra vez passada que eu tive aqui tinha um
marquinho lá no lugar não sei quem pôs, agora vim ontem pra cá e tiraram o marco.
Então a fazenda Invernada Paiol de Telha divida com a fazenda da família Caldas. E eu
fico muito obrigado pela atenção a todos boa sorte e felicidade, que a luta continua e
alguém a gente passou conhecer a gente porque matar negro do Fundão não era
crime.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Senhor Domingos, a satisfação é
nossa em tê-lo aqui.
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Domingos Gonçalves: Obrigado pela atenção e desculpe mas não posso dizer isso, eu
não posso chamar ninguém de mentiroso, se eu chamar eu estou falando a verdade.
(Aplausos)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Senhor Domingos, obrigado a
satisfação é nossa em tê-lo aqui nessa audiência pública. Próxima pessoa que nós
chamamos aqui na frente é o Lauro Marques de Moraes.
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Lauro Marques: Boa noite, boa noite pessoal. Meu nome é Lauro Marques de Moraes
sou da Invernada Paiol de Telha, Fundão, eu trabalhei 22 anos em barragem, sei muito
o que é barragem. Nós tínhamos um sítio aqui no Segredo daí saiu a barragem 22 anos
tá. Aí falaram que ia alagar só 10 alqueires, daí tudo bem aquele tempo para cá da
Copel entrou no meio porque aquele rolo para lá, nós não queremos mas daí foi, então
meu irmão trabalhava na Copel e daí pegou fez o acordo que diz que era só os 10
alqueires. Daí passado o tempo e depois que alagou a barragem o que é que
aconteceu? Eles pegaram, cercaram 150 metros pra lá, botaram cerca de 12 fios, tá lá
cerca, se alguém duvidar eu levo para mostrar e daí não deixava nós nem ter mais
acesso ao rio, acesso nada e nada. Então eu não estou julgando ninguém, quem tá
falando que não sabe agora também pode mudar a lei não sei, eu sei que aquela época
eles deixavam não tinha nada e tem gente falando que a barragem aqui vai ser muito
bom, vai ser beleza, tá tudo bom. O rapaz falou de serviço, sabe como é que funciona o
serviço? Ali tem engenheiro, tem que controlar os encarregados ele tem equipe dele,
ele traz, eu ia daqui trabalhar no Rio Grande, ia trabalhar em Santa Catarina, tudo me
chamavam e deixava os cara lá. Eles podem pegar aqui sabe que eles podem pegar?
Eles podem pegar o ajudante que era chamado orelha seca, sabe o que é orelha seca
pessoal? Aquela pessoa que não sabe fazer nada, o que mais trabalha na barragem e
ganha menos, esses orelha seca me desculpe chamar aqui a turma aqui que vai
acontecer aí. E daí como que em 20 meses vai provar um profissional, como é que eu
vou soltar uma máquina que vale milhões na mão do cara que nunca pegou a máquina
gente, como é que vou soltar uma máquina de perfuração que nunca pegou, como é
que eu vou colocar? Eu não, eu não coloco, como que eu vou colocar, é igual carro, eu
vou colocar um cara que não sabe dirigir o meu carro? Vocês acham que eles vão fazer
isso? Treinamento que eles fazem é para os orelha seca, os ajudantes em 30 dias
porque a barragem é muito perigosa mas ter cuidado pra trabalhar. Por isso que eles
trazem os caras de fora e por um acaso o pessoal da Reserva vocês não iam deixar
construir aqui essa barragem aqui do Fundão aqui essa barraginha que eu tô falando
aqui ó, pensando no futuro depois. Sabendo que tem um santuário aqui, tem uma
beleza aqui do santuário e não fizeram a barragem lá, então o que acontece, eles vão
fazer a bagagem aqui.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Senhor, Lauro. O senhor tem mais
um minuto tá.
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Lauro Marques: Então tá beleza, eu tô só explicando. Porque o negócio é o seguinte, a
barragem do rio eles fazem tipo a bacia que funcionou a bacia do rio Iguaçu. O que é
que foi essa bacia do rio Iguaçu era para sair barragem do rio Iguaçu, não saiu, eu
comecei a trabalhar aqui no Segredo aqui. Então falo para vocês, é muito perigoso esse
negócio de barragem, por isso que eu falo pessoal tem que tomar muito cuidado com
esse tipo de coisa, não pensar só ali porque daí onde tem um rio eles vão começar a
fazer, tiver uma cachoeira. Então tá bom pessoal, desculpe a todos vocês, uma boa
noite. (Aplausos)

1434
1435
1436
1437
1438

Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Obrigado, senhor Lauro. Próxima
pergunta chamamos aqui na frente o senhor José Orivaldo Soares. Já tá satisfeito, ok?
Obrigado e agora a última pergunta a última fala nós vamos chamar aqui na frente o
Dr Fernando né que representa a terra de direitos. (Aplausos)
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Fernando Prioste: Boa noite a todos e todas meu nome é Fernando Prioste, eu sou
advogado com muito orgulho dessa comunidade há 10 anos. Advogo para esse povo
numa luta que eu acho muito justa, não só porque tá na lei, mas por que tá encravado
no sangue desses homens e mulheres negras que é retomada da terra que foi tomada
deles no passado. E no meio dessa luta apareceu a necessidade do empreendedor
ganhar dinheiro com o rio desse povo, sem que nenhuma medida de compensação a
impacto seja prevista. Eu li cada uma das 890 folhas, 980 folhas daquele estudo de
impacto ambiental e digo para vocês que tem muitas informações ali que não são
verdadeiras. A primeira delas é dizer que as águas dessa PCH não vão alargar o
território do Fundão. O senhor Domingos disse aqui, comprovou com a história da
cabeça dele, do que ele viu dos antepassados que aquele biquinho vai ser alagado. E
quem se lembra em 2014 teve uma festa aqui no ginásio de esporte que vieram
entregar o título aqui para o pessoal do Fundão que é o Decreto, que era portaria do
INCRA reconhecendo o território do Fundão, naquela portaria tá prevista que aquele
bico, viu empreendedor, aquele bico que tá aqui que o senhor diz no seu estudo que
não vai ser alagado o território de Fundão aquele território é do Fundão. A portaria do
INCRA reconhece aquele pedaço de terra como território do Fundão. Se as pessoas
que o senhor contrata forem lá e fizer estudo vão encontrar antigas reminiscências do
Quilombo. O que foi feito para tirar esse biquinho que foi uma ilegalidade entre a
portaria do INCRA e o decreto desapropriação não apaga a história do Fundão, não
apaga o fato de que aquela terra é quilombola, é negra. E nós vamos provar isso no
processo do IAP e se provar na justiça. O que está escrito no laudo de que não vai
alagar é uma forma que vocês encontraram de minorar o impacto e esconder a
realidade porque a realidade que tá ali é a realidade do Fundão, o estudo do Incra
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aquele pedaço diz respeito ao território quilombola. Uma segunda ilegalidade que foi
constatada também é que a convenção 69 que é uma lei do Brasil que vale aqui diz
que antes da realização desses estudos, porque a consulta é prévia, o povo quilombola
tem direito de ser consultado, consultado é o que, ir lá explicar tim-tim por tim-tim o
que é, o que se pretende fazer, dar tempo para o povo pensar e ver uma resposta do
povo mas essas atas de reunião que eles tentaram fazer com jeitinho não são
consultas. Antes desse estudo tinha que ter sido feito a consulta para mostrar quais
são os impactos. Vocês lembram, falaram que esse rio aqui ó vai ter uma vazão
diminuída com umas palavras que às vezes a gente tem dificuldade de entender são 5
km de rio que margeiam a comunidade, acabar com a vida desse rio é acabar com
parte da vida daquela comunidade isso é um impacto enorme. Uma terceira questão
também que não ficou, para mim não ficou respondida, mas eu sei porque felizmente
eu tive oportunidade muita gente não tem oportunidade de ter acesso à educação,
mas eu tive esse privilégio de ter acesso à educação e estudar, tenho acesso às leis
ICMS não é só como falou o senhor que tava aqui do fundo de participação do
município, tem um adicional só para os municípios onde é construída a casa de força e
as duas casas de forças são no Pinhão. Reserva do Iguaçu fica com o impacto, não fica
com esse adicional de ICMS porque tá tudo lá para o Pinhão, só que eles tentam falar
de uma forma que parece que vai ter, mas isso não vai ter é decisão do supremo
tribunal federal isso já tá muito pacificado o que vem é uma parte muito pequena do
fundo de participação do município que vai para o governo depois divide para todo
mundo igual você tendo alagamento ou não tendo alagamento. Se essa barragem
fosse construído do outro lado do Paraná ia ver essa mesma parte igual agora a
diferença do impacto não vem aqui para o município. Uma questão fundamental diz
respeito a essa dos trabalhadores da barragem porque todo mundo quer emprego, eu
quero emprego, o povo do Fundão quer emprego, o povo de Reserva do Iguaçu quer
emprego, mas a realidade é o que o senhor Lauro falou aqui, para a população que
realmente precisa de um emprego que é aquela população mais pobre que tá
desempregada sabe que o senhor Lauro falou que são infelizmente um nome
pejorativo, orelha seca, porque é verdade. E o que está escrito no laudo é que são
cerca de 400 trabalhadores no pico não é 20 meses com 400 trabalhos e eles disseram
que vão fazer um alojamento ali bem pertinho da comunidade quilombola. Imagine o
senhores o que é 400 pessoas, 400 homens porque é muito difícil contratar mulher
morando a 500 metros desse povo aqui. O que vai ser dessas crianças, dessas
mulheres com 400 homens trabalhando aqui? Sabe qual que é a medida de impacto
que tá no laudo? Vamos fazer uma atividade de formação com aqueles trabalhadores.
A gente sabe que muita gente é trabalhador honesto mas sabe que no meio dessas
400 pessoas vêm gente que não tem essa honestidade toda e é impacto de todas as
barragens, aumento da prostituição, aumento do estupro de mulheres, aumento da
violência na cidade, não tem medida de mitigação que pague isso, isso não é
temporário, isso é permanente pergunta para alguma mulher que foi estuprada,
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violentada em alguma situação dessa barragem se o impacto dela passou passado 50
anos, não passou. Esse impacto não vai ser só nos irmãos negros de vocês de Reserva
do Iguaçu vai ser na cidade como um todo. E eu pergunto mais uma coisa não tem no
estudo também, e se a barragem romper? Tem a barragem lá do Reinhofer que já foi
feita lá em cima depois a Pituquinhas depois a Capão Grande e depois tem outras
barragens. O que tá previsto nessas 980 folhas sobre e se romper a barragem? Não
tem nenhuma previsão sobre isso. Lá em Brumadinho fizeram uma audiência pública
como essa aqui, lá foi aprovada aquela barragem, a gente viu o que ia acontecer. Isso
pode acontecer aqui? É uma possibilidade ninguém vai dizer que vai estourar ou não a
barragem. Mas isso pode acontecer porque toda obra pode ter uma falha e as falhas
são humanas. O que vai acontecer se essas barragens romperem? Ninguém sabe. Uma
outra questão que me chamou muita atenção nesse estudo eles dizem que tem um
orçamento de 140 milhões de reais para construir essa barragem. De onde vai vir esse
dinheiro? Tá escrito lá também que vai vir do BNDS e do Banco Regional de
Desenvolvimento. A questão é que os bancos que são Públicos do Estado vão dar
dinheiro para ele construir a barragem para ele ganhar dinheiro agora eu quero saber
se o BNDS e o BRDE vem construir escola aqui em Reserva do Iguaçu? Se vem construir
creche, se vem construir melhoria para o município nas unidades básicas de saúde?
Não vem. Falta dinheiro para isso mas tem dinheiro para construir as barragens que
ele vai lucrar. Cadê o dinheiro para devolver a terra desse povo aqui que tá faltando?
Nós ajuizamos ação na justiça, vamos ganhar do Incra essa ação,
obrigamos o Incra a titular essa terra porque ele só titulou 220 hectares dos 3000 que
ele tem direito porque foi obrigado na justiça. Nós vamos lutar na justiça até o fim
para titular essa terra, o dinheiro que vai para construir essa barragem, por justiça,
história devia ir para aquele povo para titular a terra daquele povo. Outra questão que
esse estudo também não prevê é que eles vão construindo barragem por barragem e
fazem estudos pequenos de cada barragem, mas não faz um estudo da cadeia de
barragens que tem toda a região, o impacto na vida das pessoas é grande se você for
fazer avaliação de tudo, não é pequenininho só que você vai estudando um por um e
parece que o impacto é pequeno e o que muda na vida do rio, muda na vida das
pessoas. Pode aumentar o número de mosquitos, pode aumentar o número de
doenças, o próprio impacto, o próprio estudo diz isso que pode aumentar mas ele não
delineia bem como é que vai aumentar esse impacto de doenças e o próprio estudo diz
também que as águas do rio podem ser contaminadas por metais pesados porque são
contaminantes perigosos por causa dessa construção de barragem. O que acontece
com quem bebe água, com os animais, com aquele povo que precisa daquela água
para beber, para se alimentar para lavoura deles? E essa água não vai servir depois
para lavoura deles se eles precisarem de irrigação? Porque vai estar toda direcionada
para geração de energia que não vai diminuir R$ 1 na nossa conta de luz, muito pelo
contrário né e outra coisa também. Não tá previsto no impacto porque eles não foram
lá estudar na comunidade mas a comunidade tem um planejamento para aquela área
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que é uma das poucas áreas de reserva ambiental que tem na região inclusive lá é um
corredor ecológico que corta o Paraná inteiro por aquela região, isso vai ser torado se
for construir porque não é um uma construção pequena é uma grande construção, só
que aquela comunidade tem um projeto de turismo étnico rural naquela região. O que
é isso? É montar lá uma hospedaria, uma pousada, hotel para trazer gente de fora para
conhecer a beleza natural da região, para vir aqui para cidade mas também para
conhecer a história daquele povo negro, para ir lá ver como os antigos faziam as suas
locas, as suas casas de pedra, tudo aquilo pode ir por água abaixo e esse povo pode
perder uma das poucas oportunidades que tem de geração de renda justa e emprego
para esse povo e para cidade porque querem construir uma barragem. Vão construir
barragem em outro lugar, não na terra desse povo negro e não é admissível que nesse
estudo aqui de impacto venham dizer que a terra do Fundão não vai ser alagada
porque vai e vocês tem ciência disso. Vocês sabem que a portaria do Incra vai até
aquele rincaozinho e você sabe que aquela é terra quilombola vocês deveriam ter por
boa-fé previsto no estudo, dito que a portaria tem uma medida, o decreto tem outra
medida e calculado isso no impacto, vocês sabem que as explosões vão gerar impacto
para essas pessoas você sabe que o psicológico dessas pessoas já está afetado por ter
que sair das suas casas com pouco recurso que tem, para vir a noite aqui fazer esse
debate e enfrentar pessoas que há muito tempo tem dificuldades de relação com eles
e eu posso atestar para vocês, eu advogo para essa comunidade há 10 anos e nós
derrotamos a cooperativa agrária na justiça porque ela questionava a qualidade de
quilombola dessas pessoas, a cooperativa agrária dizia que eles não eram quilombolas
e que eles não tinham direito a essa terra, nós ganhamos na justiça e se precisar, se
vocês forem fazer esse empreendimento, se o IAP optar por licenciar nós vamos entrar
na justiça e nós vamos derrotar esse empreendimento porque isso não é justo com
esse povo negro. O senhor quer ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro em outro lugar
não na terra do Paiol de Telha.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok, obrigado Doutor Fernando.
Agora o Bruno quer fazer algumas considerações em relação aos questionamentos.
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João Batista (Ciclo Ambiental): Bom só voltando aqui uma situação primeiro do
território. A gente compreende e sabe o que é uma portaria e logicamente o decreto.
A portaria ela sugere algumas situações mas ela não cria lei até que se tenha um justo
título, o justo título que eu tô falando não é o justo título de vocês como quilombolas
eu estou falando que o trabalho está trazendo aqui como qualquer cidadão aqui tem
um registro imobiliário de sua casa. Então o decreto tá dando registro para vocês de
uma determinada área e é nela que nos embasamos para dizer que o impacto direto,
ou seja, a situação direta de alagamento não entra neste território. Quanto à questão
também da titularidade daquela terra eu tenho matrícula aqui em mãos, matrícula 750
registro de imóveis da comarca de Pinhão e essa área também tem aquele canto lá ele
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é da Reinhofer Energia, então ele tá aqui para vocês verem tá. Eu não estou
inventando, não inventamos isto no estudo tá. Matrícula 750 do registro de imóveis
esse imóvel existe uma propriedade em comum de cooperativa agrária Reinhofer. O
registro anterior matrícula 6528 também do mesmo Registro de Imóveis e ela foi
aberta então, deixa eu ver qual é a data do registro e foi transferido para Reinhofer na
data de 18 de julho de 2018 mais de um ano tá. Então assim nós trazemos no estudo,
inclusive o estudo é depois desse registro eu não poderia trazer uma situação como
colocando qualquer um outro proprietário na área. Entendo o anseio de vocês só que
eu não poderia dizer aqui que esse decreto que é de 22 de Junho de 2015 assinado
pela presidente Dilma Rousseff tenha sido um equívoco para com vocês porque vocês
têm a titulação dessa área que ela desmembrou, inclusive esse decreto ele partiu
depois depois que o Incra e a Fundação Cultural Palmares que é o órgão máximo que
cuida do povo quilombola atestou também ou seja houve a participação direta de
quem mais representa a vocês. E neste decreto ele reconhece inclusive que eu já falei
agora nessa audiência que o rio especificamente o rio Jordão e o lajeado é isso né ,
Capão Grande desculpe, por ser nesse zoneamento hidro ecológico digamos assim,
quando da demarcação da terra novamente pra vocês ficaria resguardado que
qualquer projeto hídrico não poderia ou não pode ser objeto de negativa por parte de
vocês. Eu não estou dizendo com isso que vocês não podem ser ouvidos ou não devam
ser ouvidos, eu estou dizendo que projetos hídricos podem acontecer inclusive uma
disposição de decreto a nível federal. Então nós não estamos inventando aqui nada,
muito menos querendo ludibriar ninguém nós estamos trazendo documentos tá.
Inclusive quanto as situações das reuniões com vocês se for possível colocar, nós já
entregamos, foram feitos dois estudos, foram entregues a partir de 2015. Se for
possível colocar fotos inclusive, aqui fotos de eventos que foram assim como hoje
levados para, foi comentado que o estudo não teria sido apresentado. Logicamente
pode entrar na página da comunidade porque ela é pública.
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Potira Soares (Ciclo Ambiental): Qualquer dúvida que vocês tiverem o estudo está
bem claro e disponível para você.
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João Batista (Ciclo Ambiental): Olha as fotos mostrando que a gente estava lá que
inclusive o primeiro estudo não foi feito pela empresa Ciclo Ambiental foi feito por
outra empresa tanto que é por isso que depois dessas situações o IAP fez um termo de
referência específico que contemplasse vocês e por isso que nós refazemos por isso
que nós somos contratados e é por isso que nós em agosto do ano passado tivemos na
Fundação Cultural Palmares lá chamamos, mais do que chamamos, com todo respeito
a vocês e eu deixo aberto isso aqui agora nós eu como como o procurador do
empreendedor e logicamente como um assessor do IAP nós não queremos, como eu
falei antes, fazer nada sem o conhecimento e a transparência com vocês por isso, é por
isso que hoje eu falei antes em ponta pé inicial seria importantíssimo que as tentativas
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de aconselhamento de informações de detalhamento de tudo que tá acontecendo
sejam efetivamente aceitos por vocês independente do resultado porque o resultado
não vai depender disso dessa audiência do resultado como um todo vai depender
depois da confirmação de vocês e nós entendemos que vocês várias e várias e várias
vezes até aceitavam marcar reuniões e cancelavam elas no dia para o outro mesmo
horas antes de acontecer, inclusive com a própria Fundação Cultural Palmares. Então
efetivamente o trabalho tá todo disposto aqui mas ele é um trabalho vinculado a
documentos e mais do que isso gerador de documentos conforme estudos e análise
técnicas, ambientais, socioeconômicos realizadas não existe nada de invenção aqui. Só
um pouquinho foi comentado também a questão da segurança das barragens.
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Fernando Prioste: Nesse debate sobre o território quilombola ser alagado ou não, o
senhor sabe , o senhor é advogado né? O senhor sabe que o artigo 68 da Constituição
diz que as terras quilombolas devem ser tituladas. Esse ato constituiu o direito para
falar no juridiques e o senhor sabe que a portaria do INCRA declara que o direito já
está constituído na Constituição Federal se o decreto saiu dessa forma o senhor sabe
também que a portaria do INCRA é que afetou o território quilombola e isso é
território quilombola alagado. O mínimo que devia ter sido feito já no início do estudo
é considerar isso como território alagado e o senhor sabe também que essa matrícula
foi tirado esse pontinho em 2018 justamente porque esse problema já existia, ele já
estava presente porque a comunidade já estava lá. Esse decreto saiu da presidência da
república com essas questões hídricas porque também já tinha esse empreendimento
andando só que a consulta para comunidade não foi feita, essas fotos dessas reuniões
aqui o senhor sabe também não é a consulta livre prévia e informada na convenção
169, deve haver um protocolo comunitário de consulta e o senhor sabe também que o
Ministério Público do Estado do Paraná aqui da comarca do Pinhão recomendou a não
realização dessa audiência pública porque identificou diversas ilegalidades no estudo
que não dizem respeito ao povo quilombola, diz respeito ao povo faxinalense do
Pinhão, diz respeito as reservas indígenas que também não foram estudadas, entre
outros aspectos.
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João Batista (Ciclo Ambiental): Essas informações nós estamos levando, estamos
cientes e também cientes de que o próprio IAP que é o órgão ambiental tomou ciência
disso e por tudo que havia sido apesentado a ele como órgão ambiental do Paraná
resolveu dar continuidade às audiências até porque elas como foi bem falado pelo
presidente da mesa, o Jean, elas são explicativas, elas têm o caráter de informação da
comunidade como um todo, e tudo isso que está sendo discutido aqui logicamente por
estar sendo gravado, sendo taquigrafado e logicamente depois vai virar uma ata
pública, vai ser considerado um cozido para qualquer situação inclusive para a
comunidade tomar as providências necessárias.
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Fernando Prioste: Pra explicar precisa fazer o estudo bem feito, para explicar você tem
que dizer o que é a verdade que o impacto é na comunidade.
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João Batista (Ciclo Ambiental): Mas a verdade é que documentalmente é isso que foi
feito.
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Fernando Prioste: Deixa eu terminar de fazer minha réplica, eu não te interrompi e
você respeita a minha fala. Esse impacto que vai ter aqui não é o impacto só da
comunidade quilombola, é um impacto da comunidade reservense, da comunidade de
Reserva que não vai ter o ICMS. Aquela área se ela for transformado em uma área de
conservação ambiental traz mais benefícios para o município do que a construção da
barragem. Assim começa a estação ecológica que tem aqui para trás perto do rio traz
recursos para cá. E eu gostaria de terminar por último Bruno, conversar com você dizer
para você francamente aqui, você não precisa da construção desse empreendimento
como essas pessoas precisam desse território. Eu sei que você quer empreender
porque é como que as pessoas vivem nesse nosso sistema, para ganhar dinheiro, você
não precisa disso para sobreviver, essas pessoas têm a dignidade delas atingida pela
construção dessa barragem não há medida de impacto que solucione essa questão.
Você tem outras oportunidades de vencer na vida, de progredir, de ganhar dinheiro,
essas pessoas não têm. Olha o rosto dessas pessoas, veja essas pessoas, você não
precisa disso Bruno, você não precisa disso para sua vida essas pessoas precisam. Elas
saíram da sua casa à noite aqui para dizer isso aqui para você, para que você leve isso
para casa e pense também um pouco, eu sei que é dinheiro, eu sei que dinheiro
importa, mas vidas também importam Bruno. Preste atenção nisso por favor.
(Aplausos)
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Bruno Reinhofer (Reinhofer Energia): Eu não iria responder mas como a pergunta
foi, eu queria depois deixar por final para o Johnny para ele falar sobre segurança de
barragem primeiro termo de referência que você tinha comentado o impacto mas tem
um termo de referência do IAP, então eu volto a dizer o nosso trabalho é técnico, foi
feito nos termos de referência a OIT inclusive na defesa que o IAP fez para o Ministério
Público. Infelizmente hoje eles não puderam estar novamente como aconteceu ontem
no Pinhão aonde até o no final eu fiz a fala de se criar essa questão desse grupo de
uma sugestão como grupo de estudo, para que se realmente se faça um plano
exclusivo para comunidade agora eu não posso obrigar isso aí . Se não tiver uma
construção de diálogo não tem como. E só teve de uma parte infelizmente. Mas vamos
a resposta propriamente dita que você falou assim mas não estamos falando de uma
construção para o privado estamos falando de uma concessão pública e eu gostaria de
lembrar tinha três interessados inclusive na reta final era alguém de Ponta Grossa, o
senhor é de Curitiba. É de Curitiba ou é de Reserva do Iguaçu? Eu diria assim, aqui de
Reserva do Iguaçu nós temos uma propriedade o próprio grupo Reinhofer tem a
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responsabilidade, aqui tem os vereadores, têm o prefeito sabe, a própria comunidade
sabe o nosso papel aqui sem usina. Então tanto aqui como no Pinhão quando na Aneel
foi decidido pela Reinhofer inclusive ela colocou isso aqui pela área porque como é
concessão pública se não for Reinhofer que vai fazer, vai fazer uma outra empresa,
pode ser Odebrecht pode ser uma outra inclusive vários problemas que surgiram e a
imagem que se teve da usina é justamente por causa disso aí, nós não precisamos ir
longe e inclusive bem perto da nossa propriedade tem usina onde é que o escritório
fica em Curitiba, e o pessoal não vem aqui. Foi muito bem colocado que tem diversas
pessoas realmente que vem aqui trabalhar e voltam para Curitiba, também concordo,
bem por isso que eu defendo que seja alguém da região e não alguém de fora porque
você acha que o CEO da Odebrecht vai vir aqui? Ele vai fazer uma procuração e vem
um advogado aqui na audiência pública. Então que seja alguém da região para
justamente ter esse vínculo maior. Então a única coisa que eu posso responder de
dinheiro eu vou pegar mesma a fala semana quando teve a reunião com o pessoal do
comércio, falaram assim ah não te conhecia você é o filho do Eduardo, pois é, sou, pois
é se fosse qualquer um ia estar tomando cerveja na praia e não querendo empreender
para a população porque você nem precisa disso, então a gente tem esse cunho social
essa responsabilidade e sabe disso, já falei antes, então essa responsabilidade tem. Se
a Reinhofer não faz alguém outro faz por que é concessão pública, ok?
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(Manifestação na plateia sem o uso do microfone)
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok, obrigado pelas considerações tá
registrado. O Johnny tem alguma coisa em relação a barragem né.
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Johnny: Então só respondendo à pergunta do colega advogado a questão de
Brumadinho, Marília eram usinas de dejeito, barragens de dejeito, no caso de uma
usina hidrelétrica a barragem a primeira ou a segunda estrutura principal da obra, é
levado até em consideração terremoto no momento que você dimensiona essa
estrutura. Então caso de ruptura de uma barragem dessas até hoje no Brasil não teve
desse tipo de empreendimento. Outra coisa o volume de água que tem nesses
empreendimentos é menor que um tanque de piscicultura, são três hectares e meio
em uma e onze hectares na outra, são lagos extremamente pequenos, se acaso
ocorrer, se tiver aqui a primeira barragem a romper nesse sistema de soleira livre a
água vai se dissipar em alguns quilômetros de rio. É uma estrutura concreto armado
diferente de Marília por exemplo que era uma estrutura de solo formada por dejeito
compactado né. Essa é uma estrutura maciça que não apresenta risco, eu falo isso
como engenheiro estrutural que eu sou tá, já dimensionei algumas barragens dessas
não é algo que tu leva em consideração, não é que não leva em consideração, não é
um risco eminente tanto que o próprio IAP vai mandar depois né passo seguinte para a
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gente fazer um plano de contingência aonde é assegurado, garantido a segurança do
empreendimento da barragem para as pessoas.
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Jean Carlos Heiferich (Presidente da mesa – IAP): Ok, Johnny, obrigado. A partir desse
momento nós comunicamos aí que todas os questionamentos foram feitos tá, tanto os
escritos quanto os orais, acreditamos que teve uma boa evolução no quesito pergunta
e resposta e essa audiência pública também consideramos que ela tem atendido o seu
objetivo porque nós estamos com 12 técnicos do IAP de equipes multidisciplinares que
estão captando todas essas informações, para poder tomar uma decisão em relação ao
licenciamento. Lembrando que essa audiência pública ela é explicativa. É uma pena
que vocês não estiveram presentes no início para pegar toda a explicação mas nós
consideramos então que atendeu os objetivos e a partir desse momento encerramos a
presente audiência pública. Lembrando que temos cinco dias úteis caso alguém tenha
algum esclarecimento não respondido, pode fazê-lo por escrito protocolado ali no
escritório do IAP em Guarapuava ou Curitiba. Eu gostaria de saber se o Prefeito
Municipal se encontra presente ainda? Já foi embora, né? Então só temos que
agradecer, foi bem lembrado nós tivemos uma participação muito representativa 188
pessoas nessa audiência pública né, e nós agradecemos de coração toda a comunidade
quilombola que se deslocou até aqui, participou, colocou a sua opinião e isso vai ficar
registrado e pode ser disponibilizado depois para vocês, tá. Agradecemos a
participação de toda a população, a polícia militar por estar presente e declaramos
para encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado. (Aplausos)
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Encerrada a audiência pública em Reserva do Iguaçu/PR

Anexo 20 – Registro Audiovisual
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