
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Anápolis/GO

Inquérito Civil nº 1.18.000.001311/2003-57

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

MINAÇU/GO, 12 DE SETEMBRO DE 2017.

Aos 12 dias do mês de setembro de 2017, a partir das 08h, no Salão da Paróquia

Nossa Senhora das Graças, situado na Avenida  Perimetral Leste, nº 709, Setor Marajoara,

CEP  76450-000,  Minaçu-GO,  foi  realizada  a  audiência  pública  sobre  os  passivos

socioambientais  decorrentes  da  UHE  Canabrava,  estando  presentes  o  Procurador  da

República  Wilson  Rocha  Fernandes  Assis,  que  presidiu  a  audiência;  o  representante  da

Paróquia Nossa Senhora das  Graças,  Pe.  Davi  José de Araújo;  a  representante da Terra

Indígena  Avá-Canoeiro,  Sra.  Niwatima  Avá-Canoeiro;  a  representante  da  Comunidade

Quilombola  São Félix,  Sra.  Dita  Carvalho;  a  representante  da  Comunidade Quilombola

Descendente de Francelino dos Santos, Sra. Ananias; o representante do MAB, Sr. Agenor

Costa  de  Souza;  a  representante  da  comunidade  quilombola  da  Vila  Vermelho,  Sra.

Doranildes; a representante do IBAMA, Sra. Luciana Teixeira; o Prefeito de Minaçu, Sr.

Agenor  Ferreira  Nick  Barbosa;  o  representante  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de

Minaçu,  Vereador  Valmir  da  AGM,  e  a  população  diretamente  interessada.  Ausente  a

empresa Tractebel/ENGIE. 1) INÍCIO DA AUDIDÊNCIA: Formada a mesa de trabalhos,

PADRE DAVI fez uso da palavra para entoar um cântico e fazer uma oração. Em seguida,

foi aberta a possibilidade de representante de outra denominação religiosa para que, caso

quisesse, também fizesse uso da palavra para uma breve oração, não havendo manifestação

de interessados. Em seguida, entoou-se o Hino Nacional, seguido da declamação de poesias

pelas  alunas  da  Escola  Quilombola  Jovino  Ceabra  Campos.  2)  LEITURA  DE

RELATÓRIO GERAL ELABORADO POR REPRESENTANTES QUILOMBOLAS:

Foi  realizada a  leitura  de  relatório  geral  dos  impactos  gerados  pela  UHE  Canabrava,

elaborado por representantes das comunidades quilombolas da região e apresentado pela

Sra. MARIA APARECIDA, com relato dos modos de vida das comunidades quilombolas
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impactadas pela UHE Cana Brava. Em resumo, o relatório apresenta danos concretos que

não  foram,  em  tese,  sanados  durante  o  processo  de  licenciamento,  instalação  e

funcionamento do empreendimento, tais como: a) o alagamento do cemitério, com posterior

remoção de restos mortais de antepassados da comunidade, após 5 anos do enchimento da

barragem;  b)  remoção  dos  corpos  para  o  cemitério  de  Minaçu-GO  sem  a  devida

identificação das catacumbas e sem identificação científica por DNA, o que foi feito sem a

apresentação  de  autorização  pela  empresa;  c) deslocamento  forçado  de  membros  da

comunidade para cidade, sem meio de renda ou amparo do Poder Público e da empresa; d)

desemprego de membros da comunidade quilombola;  e) migração para outras cidades da

região, com perda de vínculos familiares e de ancestralidade. Afirma que, indevidamente, o

IBAMA considerou o caso encerrado e o valor pago pela empresa foi irrisório, insuficiente

para  reparação  até  mesmo  das  benfeitorias  realizadas.  Os  representantes  do  IBAMA

apresentaram como demanda:  a)  a  revisão  do  parecer  do  IBAMA sobre  a  situação das

comunidades impactadas b) a reparação dos danos causados aos quilombolas pela empresa;

c) a construção de ponte sobre o rio São Félix, d) a realização de reparo na ponte do Rio

Santo Antônio e;  e) construção de estrada para acesso à Comunidade do Carmo. 3) FALA

DO REPRESENTANTE DO MPF: Tomou a palavra o Procurador da República WILSON

ROCHA FERNANDES  ASSIS,  que fez  uma  breve  explicação  sobre  os  objetivos  da

audiência, a postura do Ministério Público Federal frente aos interesses coletivos envolvidos

e às demandas estritamente individuais, algumas delas já judicializadas. Debateu a questão

da  competência  judicial  para  as  causas  individuais  que  envolvem  o  empreendimento,

afirmando a atribuição do MPF para a tutela de direitos das comunidades quilombolas e

indígena envolvidas. Explanou sobre a importância dos movimentos sociais e a atuação do

Movimento dos Atingidos  por  Barragens (MAB) em relação ao caso.  Quanto aos casos

individuais,  afirmou que,  caso  já  não  tenham sido  judicializados,  há a  possibilidade de

acionar o Judiciário para discutir a reparação dos danos causados pelo empreendimento. 4)

PALAVRA DOS COMPONENTES DA MESA: Em seguida, passou a palavra para que as

autoridades  públicas  e  demais  mediadores  da  audiência  expusessem  fatos,  opiniões,

reivindicações,  narrativas  sobre  o  tema,  pelo  tempo  de  05  (cinco)  minutos.  5)

PREFEITURA DE MINAÇU:  O prefeito  de Minaçu, Sr.  AGENOR FERREIRA NICK

BARBOSA, iniciou sua manifestação expondo seus agradecimentos aos membros da mesa,

passando a explanar  sobre as  consequências  do enchimento  da barragem,  especialmente

sobre o isolamento das pessoas devido à distância da cidade, as dificuldades de acesso a

áreas não alagadas, a “quebra” da agricultura familiar, a cessação de diversas atividades de
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subsistência  ligadas  à  mineração,  como  a  extração  de  ouro  e  areia,  além da  queda  da

arrecadação municipal e falhas de gestões anteriores do município. Além disso, solicitou

apoio não somente aos indígenas e quilombolas da região, mas também às demais pessoas

que sofreram os impactos da implementação da UHE Cana Brava. 6) REPRESENTANTES

DA ETNIA AVÁ-CANOEIRO: A Sra. NIWATIMA AVÁ-CANOEIRO rememorou a morte

de seu pai Iwai Avá-Canoeiro, a nova configuração de sua família, tendo seu irmão como

atual  cacique  da  Aldeia  e  seu  trabalho  como  professora.  7)  REPRESENTANTE  DA

COMUNIDADE  QUILOMBOLA  SÃO  FÉLIX:  A Sra.  DITA  CARVALHO,  após

cumprimentar a mesa, agradeceu a presença de todos, expondo a sua atuação como líder da

comunidade quilombola de São Félix, buscando a integração com as demais comunidades

quilombolas  da  região,  tais  como  Comunidade  do  Limoeiro,  Vermelho,  Carmo,  Santo

Antônio e ressaltando a necessidade de promover a união dos impactados. Relatou o caso da

matriarca da Comunidade do Limoeiro, Francisca, que chegou na comunidade em 1949 e

saiu em 2002 com o fechamento da barragem, recebendo uma indenização simbólica.  8)

REPRESENTANTE  DA  ASSOCIAÇÃO  FRANCELINO  SANTOS  ROSA:  A Sra.

ANANIAS cumprimentou a mesa e a todos que estavam presentes na audiência pública.

Representando  a  Comunidade  do  Limoeiro,  expôs  impactos  decorrentes  da  barragem.

Relatou com muita tristeza a inundação do cemitério, onde possuía parentes, e a perda da

terra  de onde retiravam o sustento.  Ressaltou  que  a  cidadela  onde viviam está  debaixo

d'água.  Bastante  emocionada,  lembra  do  convívio  alegre  em comunidade  e  diz  que  os

parentes estão todos espalhados, situação que, para ela, “não há dinheiro que pague toda a

vida que eles tinham naquele local que foi inundado”. 9) REPRESENTANTE DO MAB:

O  Sr.  AGENOR  SILVA cumprimentou  a  mesa  e  relatou  o  impacto  social  e  ambiental

causado pela UHE Cana Brava, bem como o papel no MAB no âmbito regional e nacional,

ressaltando o apoio do prefeito ao movimento social. Para ele, a luta só terminará quando

tudo forem resolvidos  todos os problemas causados pela  UHE. Ressaltou a ausência da

empresa  responsável  pela  barragem na  audiência  pública,  o  que  demonstra  o  profundo

desrespeito  e  irresponsabilidade  perante  os  atingidos,  tendo  inclusive  chamado  os

garimpeiros de bandidos.  Afirmou que a empresa sempre tratou o caso como solucionado,

ignorando  o  passivo  socioambiental  que  ainda  persiste.  10)  COMUNIDADE  VILA

VERMELHO:  A Senhora  NILDES  agradeceu  às  autoridades  presentes  e  ressaltou  a

necessidade de apoio, pois a comunidade está há 16 anos sofrendo e tendo seus direitos

retirados de forma covarde pela empresa. Questionou o progresso prometido pela empresa,

que deixou uma comunidade inteira sem sustento, já que a área onde trabalhavam está toda
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submersa. Relata a ausência de um estudo detalhado pela empresa, tratando os quilombolas

como “animais”.  Convocou todos os irmãos quilombolas à luta e agradeceu o apoio do

Procurador.  11) REPRESENTANTE DO IBAMA: A Sra. LUCIANA TEIXEIRA prestou

esclarecimentos acerca do licenciamento do empreendimento. Informou que muita gente já

ligou para o IBAMA solicitando revisão de valor recebido, esclarecendo que a competência

para  discutir  a  questão  é  da  Justiça  do Estado do Goiás.  12)  REPRESENTANTE DA

CÂMARA MUNICIPAL DE MINAÇU: O Sr. VALMIR DA AGM agradeceu o convite

para participação e cumprimentou todos os representantes e pessoas presentes na audiência.

Relatou  que  presenciou  o  início  da  construção  da  barragem,  presenciado  tudo  o  que  a

empresa fez. Naquela época, como simples cidadão, não pôde fazer nada, mas que agora,

como vereador,  pode  fazer  algo,  pois  é  representante  do  povo  minaçuense.  Solicitou  o

comparecimento da empresa, reclamando maior compromisso ambiental do empreendedor,

pois quem passa pela ponte, vê o rio cheio de macrófitas. 13) CACIQUE DA ETNIA AVÁ-

CANOEIRO: O cacique  Trumak  Avá-Canoeiro  falou  da  falta  de  comprometimento  do

representante da FUNAI, Paulo Henrique, que não está realizando adequadamente o trabalho

que dele se espera. 14) REPRESENTANTE DA COMUNIDADE QUILOMBOLA SÃO

FÉLIX: A Sra. DITA CARVALHO pediu para concluir sua fala, conclamando a união de

todos  os  atingidos  pela  barragem,  quilombolas  ou  não.  15) REPRESENTANTE  DO

MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL: O  Procurador  da  República,  DR.  WILSON

ROCHA FERNANDES ASSIS, passou a ler o e-mail que a empresa enviou como resposta

ao convite à audiência pública, onde afirma, em síntese, que único passivo a ser resolvido é

o indígena. Justificou sua ausência alegando que, na última audiência da qual participou,

houve  agressão  do  representante  da  empresa.  Acrescentou  que  todas  as  medidas

compensatórias já foram efetuadas. Em razão de reiteradas citações ao MAB no e-mail da

empresa,  o  Procurador  passou  a  palavra  ao  representante  do  MAB.  16)

REPRESENTANTE  DO  MAB:  O  Sr.  AGENOR  SILVA alega  que,  como  sempre,  a

empresa demonstra o descaso com que trata a questão. Acrescenta que a empresa realizou o

depósito de US$ 133.000,00 (cento e trinta três mil dólares) [ou US$ 333.000,00 (trezentos

e trinta e três mil dólares)] em favor do Fundo de Desenvolvimento Regional de Canabrava

e Serra da Mesa, em um período de baixa cotação da moeda estadunidense, o que não seria

suficiente para indenizar nem uma única draga de areia individualmente. Que tais recursos

teriam sido aplicados apenas em Niquelândia/GO. Dado a isso, conclamou a sociedade para

se  organizar  e  lutar  pelo  justo  direito  de  cada  um.  17)  FALA  DO  PÚBLICO

PARTICIPANTES  DA AUDIÊNCIA:  O  Procurador  da  República  WILSON  ROCHA
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FERNANDES ASSIS solicitou a lista de inscrição dos demais participantes da audiência

pública.  18)  INTEGRANTE  DO  POVOADO  LIMOEIRO:  O  Sr.  FRANKINALDO

FEREIRA TORRES falou das consequências que seu povo sofreu em razão da perda da terra

e do direito de produzir. Que a comunidade foi jogada em um setor periférico, sem asfalto,

sem energia e sob diversas humilhações, sob coação da PM. Que a indenização recebida

pelos membros da comunidade foi irrisória, passando a maioria a viver de aluguel e em

situação de desemprego.  Reivindica o direito  de cada um e ressalta  que seu povo é de

resistência,  razão pela qual não fugirá à luta  19) CELESTINO CARMO  apresentou-se

como advogado de 500 pessoas prejudicadas pela UHE, residente em Uberlândia/MG. Falou

que  seus  pais  são  de  Três  Marias  e  que  em 1950  passaram pela  mesma  situação  dos

atingidos pela UHE Cana Brava. Quando foi procurado em 2014, algumas pessoas estavam

chocadas com a realização de um acordo que não contemplou muitas pessoas, questionando

alguns critérios estabelecidos para recebimento de indenizações. Pediu que o Procurador

propusesse uma ACP envolvendo as demais comunidades atingidas,  como garimpeiros e

lavradores, pois o impacto social transcende o direito individual. Afirmou que aguarda o

pronunciamento do membro do MPF em 30 dias, pois considera que o dano sofrido pela

alma humana não é passível de prescrição.  20) REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO

PÚBLICO  FEDERAL: O  Procurador  da  República  WILSON  ROCHA FERNANDES

ASSIS ressaltou a  existência  do GT Direitos Humanos e  Empresas no âmbito do MPF,

esclarecendo  haver  entendimento  jurisprudencial  de  que  graves  violações  a  Direitos

Humanos são imprescritíveis. Acresceou que gostaria de debater com os advogados que têm

atuação  no  caso  a  melhor  tese  para  a  questão  dos  atingidos  pela  UHE Canabrava.  21)

GUSTAVO  FRAGA  apresentou-se  como  advogado  de  muitas  famílias  atingidas.

Cumprimentou os componentes da mesa e afirmou que há 15 anos acompanha a luta do

povo contra a empresa. Denunciou o crime ambiental no Lago de Cana Brava, decorrente da

ausência de providências com relação ao despejo de esgoto in natura, pedindo providências

do MPF e IBAMA na apuração do caso. Denunciou que a empresa vem utilizando recursos

protelatórios  para  não  indenizar  as  famílias  pelo  que  lhes  é  devido,  o  que  considera

deslealdade  processual.  22)  REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL: O Procurador da República WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS solicitou

informações à representante do IBAMA sobre o fato narrado pelo Sr. Gustavo Fraga.  23)

REPRESENTANTE DO IBAMA: A Sra. LUCIANA TEIXEIRA afirmou que a empresa

não consegue fazer a manutenção do Rio Bonito e das macrófitas por conta do nível do

reservatório. Relatou que ao ouvir as pessoas, todos alegam que a culpa seria da SANEAGO
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e de ocupações irregulares na beira do Rio , que despejariam esgoto no reservatório sem

tratamento. Sustenta que a responsabilidade pela questão é da SANEAGO, sendo necessário

que  as  pessoas  apresentem  provas  como  a  análise  química  da  água  para  comprovar  a

alteração de sua qualidade no reservatório. Além disso, falou que o IBAMA está verificando

os dados para uma posterior investigação e que a Prefeitura pode ajudar a resolver a questão

demandando  a  SANEAGO  e  também  a  Secretaria  Estadual  de  Meio  Ambiente

(SECIMA/GO).  24) REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O

Procurador da República, DR. WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS falou que o papel

dos órgãos fiscalizadores, como é o IBAMA, não é esperar que as provas cheguem até eles,

mas assumir a postura ativa de fiscalizar  in locu os problemas narrados. Em razão disso

solicitou formalmente, que o IBAMA encaminhe à Procuradoria da República em Anápolis

um  relatório  circunstanciado  acerca  do  despejo  do  esgoto  no  reservatório  da  UHE

Canabrava.  Ressaltou  que  há  um pedido  em tramitação  no  IBAMA para  renovação  da

licença  de  operação  da  UHE  e  que  a  solução  da  situação  deveria  tornar-se  ser  um

condicionante da nova licença. Em razão de a Prefeitura de Minaçu ter sido citada, passou a

palavra  ao  Prefeito  para  exercício  do  direito  de  resposta.  25)  PREFEITURA  DE

MINAÇU: O prefeito de Minaçu, Sr. AGENOR FERREIRA NICK BARBOSA, falou que o

problema do esgoto é real, alegando que a empresa repassou verba para que a Prefeitura

fizesse  a  captação  correta  do  esgoto,  mas  que  as  administrações  anteriores,

irresponsavelmente,  fizeram acordos que só os gestores da época saberiam explicar, não

aplicando  recuros  da  forma  correta.  Afirmou  que  a  SANEAGO  já  foi  multada  pelo

Município  em  R$  150.000.000  (cento  e  cinquenta  milhões  de  reais).  Alega  que  o

empreendimento  aumentou  as  distâncias  entre  a  cidade  e  determinados  povoados,

solicitando a construção de pontes e a operação de balsas, providências para as quais solicita

auxílio do MPF. 26) REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: O

Procurador da República WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS solicitou ao Prefeito de

Minaçu/GO,  no  prazo  de  30  dias,  elaboração  de  um  relatório  contendo  croquis  que

informem as vias de acesso não construídas pela empresa e/ou poder público e que seriam

necessárias para restabelecer o acesso às comunidades atingidas, tais como as pontes do Rio

São Félix, do Rio Santo Antônio, a Estrada de acesso à Comunidade do Carmo e a estrada

de acesso à Vila Veneno. Se possível, que o relatório fosse elaborado em conjunto com o

Município de Cavalcante/GO, que também possui áreas impactadas pelo empreendimento.

27)  FRANCISCA  ALVES  BARROSO,  conhecida  como  CHICA  GARIMPEIRA,

cumprimentou  a  mesa  e  passou  a  palavra  para  sua  filha  SANDRA  RODRIGUES
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BARROSO que leu uma carta contando a história dos atingidos pela UHE Cana Brava.

Relatou que as pessoas estão em situação precária e que foram enganadas e ludibriadas pela

empresa,  que  pressionou  para  que  as  pessoas  aceitassem  os  valores  de  indenização

propostos.  Ressaltou  que,  se  não  houvesse  negociação,  os  impactados  permaneceriam

acampados até conseguir um valor que considerassem justo.  28) MANUEL GOMES DE

SOUZA, conhecido como Bertolino, agradeceu a todos e falou que a empresa chegou na

casa de seu pai  dizendo que indenizaria  com o possível,  ludibriando-o para assinar  um

documento que o ajudaria a melhorar sua condição de vida. Considera a conduta da empresa

como criminosa, ao “passar mel na boca” das pessoas carentes. Agradeceu às Comunidades

e ao MAB pela luta e  ressaltou que, enquanto o IBAMA “mexe com papéis”, o povo sente o

fedor que sai do esgoto sem tratamento escoando num rio onde as pessoas se banham. 29)

JOAQUIM ALVES FERREIRA NETO  agradeceu a todos e falou que as indenizações

foram injustas e ainda assim pagas a apenas algumas pessoas.  Que a “empresa só trouxe

coisa ruim” e que o local onda trabalhavam está hoje alagado. Que “vive de bico” depois do

alagamento do garimpo e que, assim como ele, muitos colegas perderam seu modo de viver.

Pede ao MPF que olhe também pela questão dos garimpeiros.  30) DOMINGOS ALVES

DE JESUS é um dos pioneiros do município de Minaçu, onde chegou em 1977. Que é uma

das pessoas que sofreu com os empreendimentos instalados na região, pois é garimpeiro e a

empresa tirou o direito dele de trabalhar. Fala que os pequenos produtores também sofreram

pois seus plantios foram todos perdidos, Que a cidade está defasada, sem emprego,  o que é

culpa da empresa. Acrescenta que não concorda com o que o empreendimento fez com as

pessoas. 31) IRACI LOPES DE OLIVEIRA pediu que o MPF ajudasse, pois muitos não

receberam nada, embora tenha sido aprovados para receber indenização. 32) PROFESSOR

IRANILDO TAPIRAPÉ agradeceu a todos e disse que atualmente trabalha como professor

dos Avá-Canoeir. Que os sofrimentos que as pessoas relatam nesta audiência também foram

sentidos pelos indígenas, que foram tirados da beira do rio onde gostavam de morar, pois ali

pescavam e se banhavam, sendo colocados em um local de difícil acesso e com dificuldades

de caçar seu alimento. Reclama da atuação da FUNAI no apoio aos povos indígenas na

região de Minaçu/GO. 33) PAULO EUSÉBIO FILHO falou que as pessoas que estão na

audiência  pública  são  sofridas  e  muito  maltratadas,  que  sofreram violações  de  direitos

humanos, tanto em Minaçu como em Cavalcante, reivindicando o respeito aos direitos dos

atingidos pelas barragens. Pediu ao MPF todo o auxílio que puder dar e que não abrirá mão

dos seus direitos.  34) LUZINETE FRANCISCO apresentou-se como filha de um casal

atingido  pela  barragem e  que  teria  sido  indenizada  no  valor  de  R$  8.426,65  (oito  mil
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quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e cinco centavos) pelos danos sofridos, o que

considerou insuficiente, por não permitiu sequer que comprasse uma casa para viver, razão

pela qual enfrentaram dificuldades financeiras. Que seu pai, morreu em 2015 na esperança

de  receber  alguma  reparação  pelo  dano  sofrido.  35)  REINALDO  FARIA  SODRÉ

reivindicou respeito aos direitos que foram violados pela empresa, tais como moradia, renda,

estudo e saúde das famílias que viviam nas áreas impactadas. Que a empresa desconhece a

cultura  quilombola,  não  enxergando-os  como  humanos,  causando  impactos  não  só

ambientais,  mas  também de  natureza  social  e  emocional.  Requereu  indenização  justa  e

conclamou as pessoas à união para vencer esta luta. 36) LAIR ROSA MIRANDA falou que

muitas pessoas não receberam nada pelos danos sofridos com a barragem, indignando-se

com a resposta da empresa via e-mail. Afirma que a empresa causa mortandade de peixes

por conta de produtos químicos jogados na água. Reclama do valor da indenização recebida,

que  considera  injusta,  acrescentando  que  a  empresa  menospreza  as  populações  locais.

Agradeceu o empenho do MAB e do MPF.  37) REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO

PÚBLICO  FEDERAL:  O  Procurador  da  República  WILSON  ROCHA FERNANDES

ASSIS indagou à representante do IBAMA sobre a alegada mortandade de peixes descrita

por  Lair  Rosa  Miranda. 38)  REPRESENTANTE  DO  IBAMA:  A  Sra.  LUCIANA

TEIXEIRA informou que o órgão teve conhecimento de uma mortandade de peixes logo no

início  do enchimento do reservatório,  perto  da ponte,  o  que teria  sido  consequência do

enchimento do reservatório que resultou em redução do nível de oxigênio na água e inversão

térmica decorrente do volume muito baixo.  39) REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO

PÚBLICO  FEDERAL:  O  Procurador  da  República  WILSON  ROCHA FERNANDES

ASSIS afirmou que analisará as fotos entregues pelo Sr. LAIR, que serão encaminhadas ao

IBAMA para as devidas providências 40) LAIR ROSA MIRANDA, retomando a palavra,

afirmou que eles lavam as comportas da barragem com produto químico que causa a morte

de peixes. Acrescenta que nem poderiam tomar banho no rio porque os produtos utilizados

causavam alergia.  41) FRANCISCA MARTINS GODINHO,  matriarca da Comunidade

Limoeiro, falou que a barragem destruiu a comunidade, que era unida e à qual nada faltava,

pois  tinham plantação,  gado e tudo o mais  que precisavam. Que hoje estão  jogados na

cidade e  sem dinheiro para comprar  alimentos.  42) AFILON GONZAGA FERREIRA

falou sobre a história de sua família, acrescentando possuir uma “irmã que é anjo”, ou seja,

falecida e sepultada no cemitério inundado pela UHE Cana Brava. Pediu apoio ao MPF para

a  questão,  pois  tudo  que  foi  construído  pela  sua  família  foi  inundado.  Convidou  as

autoridades para uma vistoria ao local onde vivia e afirmou estar sofrendo junto com os
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indígenas.  43)  REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL:  O

Procurador da República expôs ao Sr. AFILON sobre a possibilidade de a comunidade à

qual pertence autorreconhecer-se como quilombola. Que sua família poderia conversar com

a Sra. DITA CARVALHO sobre o que é a autoidentificação das comunidades quilombolas e

tradicionais. 44) FREDERICO SOUZA afirmou que vem lutando desde 2002, portanto há

15 anos,  contra os impacto da UHE Cana Brava.  Que isso tudo é muito doloroso,  pois

atingiu toda a população minaçuense. Que a empresa deveria ter enviado seu representante,

mas não o fez porque não gosta de ouvir a verdade sobre os impactos da UHE. Acrescentou

que  tem sido  esse  o  proceder  da  empresa,  que  os  trata  como  se  não  fossem pessoas.

Reclamou que tanto o IBAMA como a empresa fazem-se representar, durante as reuniões

sobre os problemas sofridos pelo povo, por pessoas sem poder decisório.  45) VANILDES

GONÇALVES DE LIMA informou que ela e seu marido eram moradores da Comunidade

Limoeiro. Que seu marido era pastor na localidade e que ela atuou ali como professora.

Falou também que, na época das indenizações, recebeu R$ 7.713,53 (sete mil setecentos e

treze reais e cinquenta reais) da empresa, enquanto outras famílias passavam necessidades,

jogadas na cidade de qualquer forma. Que a empresa deve provar que não deve nada a

ninguém na cidade e que deveria ter enviado alguém para ouvi-los. 46) JOSÉ ESTALINO

agradeceu a todos e falou sobre o convívio harmonioso que a Comunidade tinha. Que a

empresa privou as pessoas que ali  habitavam de seu direito de sobrevivência. Que estas

pessoas estão vivendo em condições precárias. Considera que a empresa trouxe algumas

coisas boas, como construção de algumas estradas e pontes, mas que ainda pode fazer muito

mais. O Município de Cavalcante foi um dos mais prejudicados pela construção da UHE

Cana  Brava.  Pediu  ao  final  que  o  MPF  cuide  dos  direitos  da  população.  47)  AMIM

agradeceu a todos os presentes e informou que acionou o MPF para discutir o problema,

pois  a empresa estava violando direitos  da população. Esclareceu que vem cobrando as

autoridades  federais,  tais  como o IBAMA e o Ministério  das  Minas  e Energia,  sobre o

assunto. Afirmou que os garimpeiros contribuíam para a economia da cidade e que agora

estão passando necessidade. Rafirmou que não abrirão mão dos seus direitos. Considerou as

indenizações injustas e de pouco valor, pois o garimpo dava emprego e sustentabilidade aos

trabalhadores. Conclamou os colegas de garimpo e dragueiros a lutarem até o fim. Pediu ao

representante do MPF que fale com a empresa acerca destes fatos. Relata que teve gente que

recebeu R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pela posse de 17 alqueires de terra, o que

considera um verdadeiro abuso por parte da empresa.  48) JOÃO FRANCISCO afirmou

que é  erveiro/raizeiro,  conhecedor da medicina  tradicional  do Cerrado.  Considera que a
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empresa, ao inundar áreas importantes do Cerrado, trouxe prejuízos à medicina do país. 49)

NÚBIA sustentou que empresa mente quando diz que já resolveu a questão de todo mundo;

que se isso tivesse acontecido, não haveria motivo para que todos estivessem na audiência

pública, reivindicando os direitos que foram lesados e não reparados. Relatou que sua mãe

morreu lutando pelos seus direitos, assim como seu tio. Considera desrespeitosa a forma de

pagamento  realizada  pela  empresa,  em  relação  aos  impactos  sofridos  pelas  famílias.

Acrescenta que houve também um severo impacto ambiental,  citando, como exemplo,  a

água contaminada do reservatório, que está se tornando imprópria para banho. Concluiu que

os prejuízos econômicos e emocionais não foram ressarcidos e que o valor das perdas são

inestimáveis. 50) PALAVRA FINAL DOS INTEGRANTES DA MESA: O Procurador da

República WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS declarou encerradas as manifestações

das  pessoas  inscritas,  passando  a  palavra  aos  componentes  da  mesa.  51)

REPRESENTANTE  DA  CÃMARA  MUNICIPAL DE  MINAÇU: Representando  o

Presidente  da  Câmara  Municipal,  o  Sr.  VALMIR  DA AGM  agradeceu  a  todos  que

participaram da audiência pública e pediu ao MPF que olhasse com carinho a causa das

pessoas impactadas pelo UHE Cana Brava, que prestaram depoimento sobre tudo aquilo que

perderam. 53) REPRESENTANTE DO IBAMA: A Sra. LUCIANA TEIXEIRA agradeceu

a presença de todos e  que as  denúncias  que foram apresentadas  serão averiguadas  pela

autarquia ambiental. 54) REPRESENTANTE DO MAB: O Sr. AGENOR SILVA falou que

olha na cara das pessoas e vê que os vários danos causados pela UHE Cana Brava não são

invenção; que tal situação precisa ser tratada com muito carinho, pedindo à representante do

IBAMA uma análise criteriosa dos problemas ambientais causados, uma vez que o órgão é

responsável  por  fiscalizar  todos  os  prejuízos  causados  pela  empresa.  Acresceou  que  o

passivo  socioambiental  do  empreendimento  existe  e  precisa  ser  resolvido,  pois  o  que a

empresa tem feito o mesmo não somente em Minaçu, mas também em outras localidades do

país, não havendo diferença quanto ao tratamento desrespeitoso dado às pessoas impactadas

por  seus  empreendimentos.  55)  REPRESENTANTE  DA  COMUNIDADE

QUILOMBOLA SÃO FÉLIX: A Sra. DITA CARVALHO pediu justiça, pois o que está

acontecendo com as pessoas é muito grave. Em 1º de novembro de 2015, seu pai morreu

alimentando esperanças de que receberia a indenização da empresa, o que não foi feito até

hoje. Sua família cobra justiça em favor do povo quilombola e reitera o pedido de união de

todos: quilombolas,  indígenas e demais pessoas atingidas pela construção da UHE Cana

Brava. Como uma das organizadoras da audiência pública, agradeceu a presença de todos.

56)  COMUNIDADE VILA VERMELHO: A Senhora NILDES pediu à representante do
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IBAMA que atente  para as  graves  questões  ambientais  decorrentes  do  empreendimento,

como a mortandade dos peixes. Alegou que o órgão deveria ter feito um estudo para avaliar

os impactos da UHE. Que, caso esse estudo tenha ocorrido,  foi  mal  realizado, pois não

deveriam ter dado a licença antes da adequada avaliação dos impactos. Agradeceu o membro

do  MPF  pela  disponibilidade  em  convocar  e  comparecer  à  audiência  pública. 57)

REPRESENTANTE DO IBAMA: A Sra. LUCIANA TEIXEIRA, exercendo seu direito de

resposta, falou que a “bronca” deve ser dirigida à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de

Goiás (SECIMA/GO), responsável pelo licenciamento do empreendimento. Informou que,

quando o Ibama recebeu o procedimento do licenciamento, o empreendimento já contava

com licença de operação. Que a autarquia ambiental  federal esta, desde então, tentando

consertar  os  problemas.  58)  REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO

FEDERAL:  O  Procurador  da  República  WILSON  ROCHA  FERNANDES  ASSIS

esclareceu que pedirá os devidos esclarecimentos à SECIMA/GO. 59) REPRESENTANTE

DA ASSOCIAÇÃO FRANCELINO SANTOS ROSA: A Sra. ANANIAS informou que a

comunidade tinha 32 crianças e 38 adultos enterrados no cemitério inundado. Reafirmou que

houve a promessa de identificação dos corpos, o que ainda não foi feito. Considera que a

empresa não foi transparente e que tratou as pessoas “como bichos” e com total desprezo.

Agradeceu ao MPF e a  todos  pela  presença.  Uma pessoa  presente  à  audiência  pública,

identificada como FELICIDADE, interrompeu a fala da representante quilombola dizendo

que a empresa agiu de forma covarde com as pessoas, privando-as da terra onde moravam e

tiravam seu sustento; que seu marido morreu de desgosto em razão dos impactos sofridos

pelo empreendimento. 60) A PRIMEIRA-DAMA DO MUNICÍPIO DE MINAÇU, a Sra.

LUCIA BARBOSA, afirmou que está de mãos dadas com a população minaçuense e que

tanto ela, quando seu marido, Prefeito de Minaçu, estão de braços abertos para ajudar.  61)

PREFEITURA DE MINAÇU:  O prefeito  de Minaçu, Sr.  AGENOR FERREIRA NICK

BARBOSA, falou que alguns prefeitos do Município foram irresponsáveis. Esclareceu que o

ICMS da UHE Cana Brava é inteiramente recebido pelo município de Cavalcante, mas que

os problemas sociais  decorrentes do empreendimento afetam Minaçu. Lembrou que, nos

governos anteriores, a balsa chegava a ficar dois meses parada, mas que no sey governo

ficou  sem  funcionar  apenas  3  dias.  Que  muitas  demandas  de  saúde  recaem  sobre  o

município de Minaçu e pediu compreensão caso as demandas da população demorem a ser

atendidas, em virtude do baixo orçamento do Município. Acrescentou que se reunirá com o

Governador sobre a questão das balsas, pois algumas pessoas estão isoladas, como o caso de

algumas comunidades Kalunga. Afirmou que a Prefeitura está com a população e que irá
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fotografar os córregos poluídos e elaborar o mapa das estradas e pontes solicitado pelo MPF.

62) ENCERRAMENTO:  O Procurador da República WILSON ROCHA FERNANDES

ASSIS tomou a palavra informando a necessidade de encerrar a audiência, em respeito às

pessoas  que precisavam retornar  a Goiânia e Anápolis.  Informou que a  Procuradoria  da

República  em Anápolis  está  de  portas  abertas  para  o  diálogo  com as  pessoas,  com os

movimentos sociais e com os povos e comunidades tradicionais. Conclamou a população a

manter  a  postura  de  respeito  aos  direitos,  exigindo  contudo a  reparação dos  danos  que

sofreram. Que as lideranças comunitárias e o MAB devem continuar animando o povo à

luta,  bem  como  que  a  Prefeitura  deve  seguir  cumprindo  os  princípios  basilares  da

Administração Pública. Que a tomada de eventuais providencias judiciais pelo MPF exige

coesão dos  interessados,  de  modo a  sensibilizar  o  poder  judiciário  quanto  ao  pleito  da

população. Por fim, o Procurador da República agradeceu a presença de todos, em especial o

apoio  prestado  pelas  comunidades  quilombolas  que  contribuíram com a  organização da

audiência pública, encerrando o ato às 13:12h. Minaçu/GO, 12 de setembro de 2017.

WILSON ROCHA FERNANDES ASSIS
Procurador da República

TNL


