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Ilm. Senhora 
Cassandra Gelsomino Molisani 
Superintendente do Meio Socioeconômico   
 

À  

 

Norte Energia 

 

   Prezado Senhor,  

 

   A COLÔNIA DE PESCADORES Z-57 e a COPEBAX, sediadas 

em Altamira/PA, vem, perante V.Sas., expor, ponderar e requerer o que segue: 

 

1.    A primeira requerente foi fundada há 16 anos, contando 

atualmente com 1300 (hum mil e trezentos) sócios, dentre os quais diversos residem 

com suas famílias nas áreas de Altamira que serão desocupadas em razão da 

construção da Hidrelétrica de Belo Monte.  

 

2.   A principal área ocupada pelos pescadores é uma área muito 

bem localizada na cidade, na qual residem a décadas e onde mantêm suas casas, seus 

comércios, serviços e com acesso direto ao Rio Xingu.  

 

3.   Assim foi que o surgimento de Belo Monte gerou a necessidade 

de que a comunidade em questão fosse reassentada em outro local. Até aí, todos 

entenderam que o que está em jogo é um bem maior que é a geração de energia para 

dar sustentação a diversas atividades em todo o país. E para que isto se torne 

possível, alguns são sacrificados, como será  o caso dos pescadores representados.  

 

4.   Ocorre que toda a situação está sendo PESSIMAMENTE 

CONDUZIDA pela responsável pelo reassentamento, a NORTE ENERGIA.  

 

5.   Um princípio básico que não está sendo nem de longe observado 

é de que aqueles que serão expropriados de suas propriedades, posses e rotinas, 

deverão sofrer o mínimo impacto possível, ou seja, deverão ter sua condição de vida 

reconstruída ou reposta de maneira a MINORAR o prejuízo inerente a toda a situação 

que será vivida. Devem ser reassentados, mantendo-se, ao máximo, as mesmas 

condições de antes verificadas.  

 

6.   Mas a NORTE ENERGIA está fazendo exatamente o contrário! 

Trabalhando sempre em desarmonia com as famílias atingidas. Criando toda sorte de 



 

 

dificuldades para atender aos pleitos dos pescadores e outros reassentados e 

insistindo em soluções que somente ela, a NORTE ENERGIA, aponta como viáveis.  

 

7.   Objetivamente, desde o início da conversa sobre 

reassentamento, as famílias atingidas vêm se manifestando no sentido de que NÃO 

CONCORDAM EM SEREM REASSENTADAS na área conhecida como “Panelas”. Os 

motivos, para tanto, são diversos. Apenas para exemplificar: a) localização distante 

do Rio; b) difícil acesso; c) impossibilidade de acesso por diversos tipos de 

embarcações; d) área sujeita a enxorrada e alagamento, dentre outros.  

 

8.   Desde o início das discussões, os pescadores vêm apontando a 

área denominada “Pedral” como mais adequada, em razão de margear o Rio, ter bom 

acesso e não padecer de outras dificuldades que foram vislumbradas na área do 

“Panelas”.  

 

9.   A NORTE ENERGIA, sabedora do pleito dos pescadores, 

utilizou-se dos seguintes artifícios: Primeiro, dizia estar estudando, mas  não se 

manifestava. Depois, passou a indicar uma série de dificuldades para o 

reassentamento na área do “Pedral”, colocando-as como impeditivo. Por fim, em 

reunião realizada no mês de julho, apresentou um projeto definitivo, dizendo que o 

reassentamento seria no “Panelas”.  

 

10.   A forma de agir da NORTE ENERGIA é completamente 

autoritária! Um verdadeiro abuso! Um absurdo!  

 

11.   A empresa responsável pela barragem, NÃO CUIDOU DE 

FAZER SEQUER UM ESTUDO NA ÁREA DO PEDRAL! Simplesmente descartou a 

área, a seu bel prazer, sem conversar, sem justificar, “manu militari” 

 

12.   Somente na citada reunião, quando chegou com uma decisão 

bem dizer tomada indicativa da área do “Panelas”, informou os seguintes aspectos da 

área do “Pedral”: 1) Que a área não está incluída no zoneamento como área urbana; 

2) Que a área é ingrime; 3) Que a área está fora dos limites de distância tratados no 

plano de reassentamento; 4) Que a área não será para reassentamento exclusivo de 

pescadores.  

 

13.   Na ocasião, os representantes dos pescadores presentes se 

revoltaram com o tratamento que lhes foi dispensado. Pediram a palavra e fizeram 

diversas considerações, dentre as quais: 

 

a) Que a NORTE ENERGIA estava alertada, desde sempre, que a Prefeitura tinha 

condições de transformar a área em urbana, especialmente se a área escolhida fosse a 

para o reassentamento. Mas que a Norte Energia em momento nenhum levou esse 



 

 

fator em consideração. É importante considerar, ainda, que existem diversos 

loteamentos lindeiros à área em questão. 

b) Que apesar de escutar insistentemente que os reassentados querem ir para o 

“Pedral”, a Norte Energia não fez o estudo do terreno. Disse que é íngrime, mas, 

indagada do estudo a respeito, NÃO O APRESENTOU! E não apresentou PORQUE 

NÃO O FEZ! E a área, de fato, não é íngrime e comporta sim que alí sejam 

reassentadas as famílias.  

c) Sobre a distância máxima para o reassentamento, estavam simplesmente 

desconsiderando que a área que pretendem, denominada “Panelas”, também está fora 

dos limites estabelecidos no plano geral! E mais, que esses limites existem para 

beneficiar os atingidos. Portanto, no caso, se os próprios reassentados querem uma 

área que é um pouco mais distante, não há que se falar em qualquer impedimento por 

conta dessa distância!  

 

14.   É importante frisar, senhores, que a NORTE ENERGIA 

SOMENTE CRIOU DIFICULDADES! NÃO BUSCOU SEQUER UMA SOLUÇÃO 

PARA O PLEITO DOS REASSENTADOS!  

 

15.   Ao final da reunião, após ouvirem diversos relatos, dentre os 

quais alguns emocionados daqueles que serão atingidos, os representantes da NORTE 

ENERGIA disseram que encomendariam os estudos e marcariam nova reunião. Isto, 

na frente da representante do Ministério da Pesca e do IBAMA. No entanto, já estão 

alardeando pelos quatro cantos que não reassentarão as famílias na área do “pedral”. 

Mesmo antes de apresentarem os resultados dos estudos aos interessados!  

 

16.   O descaso é enorme. A desconsideração com os direitos das 

pessoas, talvez por ser gente humilde, é assustadora. Mas o poder econômico não irá 

suplantar o direito das famílias!  

 

17.   Esse relato é feito, porque se faz necessária a pronta 

intervenção de todos os órgãos listados no preâmbulo da presente, para que haja uma 

solução justa.  

.   A pergunta que fica, senhores, é o porquê da NORTE ENERGIA 

tanto insistir com a área do “Panelas”, quando sequer avaliou o preço da área 

“pedral”, quando sequer realizou estudos, quando sequer ouviu o proprietário da 

área! O que será que está  acontecendo, para a empresa de fato “bancar” tamanho 

desgaste?  

 

19.   O que deve ficar claro, por outro lado, é que as centenas de 

famílias que há décadas residem em Altamira, bem próximas ao seu ganha pão, que é 

o Rio Xingu, de lá não se afastarão enquanto a situação não for solucionada. Não 

abrirão mão do seu legítimo direito de propriedade, sem que sejam, quando nada, 

considerados como parte interessada e de fato ouvidos pela NORTE ENERGIA.  

 



 

 

20.   Assim sendo, serve a presente para resguardar interesses e 

prevenir direitos, ficando todas as autoridades cientes do que de fato está  

acontecendo, para que eventual movimento de resistência à desocupação e ao 

reassentamento não seja interpretado como intransigência da população ou da 

comunidade atingida. A verdade deve vir à tona antes de qualquer outra coisa e este 

é objetivo da presente. E todo auxílio das autoridades públicas se faz urgente e 

necessário, que é o que se requer neste momento!   

 

                                              Altamira, 12 de agosto de 2013.  

 

 

 

 

 

 

Raimundo Vieira de Freitas 

Presidente da COPEBAX 

 

 

 

 

 

Lúcio Vale de Souza 

Presidente da Colônia Z-57 
 


