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Este relatório tom a finalid!:lde de d emons t ra o interense da "I11!PHESA JA 
RI" em oonatruir uma. HIDROELJ~'l1fiJ.CA na c~ohoeira de Santo Antonio, localizada no médio 
rio Jari, limite do Estado do Fará com o Tlstud o do Amapá. 

A construção da referida hidroelétrica se dá por um lado, parn atender' 
as necessidades energéticas d a Empresa e por outro lado, acirrar a disputa entre a Em 
presa e os moradores· das connmldades de Snnto Antonio e Uiratapurú, jtmtame11te oo; 
outras comunidades eituadau naa p cox írntrluea d a já ci tnda cachoeira, pelo uso e dominÍ 
o das posses situadas naa tr~rras do abranGência da barragem, confonna de podmerrto doe 
moradores da comunidade ._de f:r>..n lo Antonio. 

No dia 08 áe jonl'llro ile 199n, forom pr'oou radon pela emproaa, a través de 
seus seguranças em nÚmero de ae í n ( um de l nn a í.z í.a-ue chamar "ISf,11\EL RAUL DA GAV'..A") ma 
ie o ohef'e da segurança ciue ae fazia chamnr de "ELI" e um coronel da reserva de nome 
lfDORll!", além de um dos eerenteo da !i:mpraoa ( o mesmo de nome desconhecido doe comuni 
tárioo) • o moi:ivo da v íaí tn e da compoa í.çjio dessa estranha equipe da Empreal\ Jari, 
foi dar um ul t'imato aos oonnm LtÓrioR da cachoef.ra de Santo .\ntonio, aleGando que já 
era de oonheoimento da commí.dnda que a .Tari vai construir a hidroelétrica e que to 
das as casas desocupadas Lam ~er de rrubad as e que a vila iria ser transfonnuda om can 
teiro de obras. 

A rooção da comun í.dadn não se .fez aoperar, mun Ldon doa seguintes aJ:Tit.1- 
mentoe, quanto a derrubada. d aa caana desoe1.111ndao, em pr-ímed r-o luear nio hovia saia C,! 
eas abandonadas como a empresa af'Lrmav a , sa[iUndo que· to"das elas com exceesãc, de uma ' 
que já estava oaí.ndo , esta apenas quo podi a ser derlul1ada pela empresa. emquan to que 
as demais, os moradores não en tavam prenentea em razão de estarem na mata, gfetuando 

, seue trabalhos na coleta da castonha, rnan as canas estavam com todos os seus objetos 
'dentro e que por esse motivo, uteu6m ali tr-í a derrubar nenhuma casa , Em relação a im 
plantação d~ canteiro da obras nu Vila, n comu.nida.de roepondeu que se huvia alt:;uêm p~ 
ra deixar aquela oomunidndo o rn a prÓprJn Empresa Jari, pelo simples f'ato (motivo) de 
que quando a Empresa ali checou, já encontrou os moradores nnque l a connmidade. 

Com easa atitude, os eomun í ti~rios forçaram a equipp que roprosentavn a 
Emprea naquele momento a mud n r do tntlc~~ ~1le[y111tlo Que já t ínham tuna área erico Lh í.d a 
para os oomuni tárioa morarem, o que lavou a comuní.dada a uma contra propon ta no se 
guinte teor; Primeiro que a área d en t.ínada para elas morarem, nó podia ser escolhida' 

• # #' # ,. 

pelos proprioa oomunâ tnrion. Sc5unr1o que no sairiam quando na aroa escolhida ja tive!! 
se todas as caaas construidas pe la empreoa além da toda a infra-estrntura bÚsica tais 
comos serviço de égua, Juz el;trica, engo to , escola, posto médico, igreja, ai'ém de 
uma estrada de rodocem lic;r:mrJo a nova comunidada no Laranjal do Jari e uma vi.atura pa 

- , '. #- ra escoarem suas produçrien , ja on t í ve aom conet ruí.dnn o ad morad.or ja estivesr;9 recobi- 
do o pagamento por suas benf'e í bo rd as I indenização pelo tempo de moradia na oomurrí dada 
além da empresa J ari moa trar o pro jato e d :l.zer qual o total da área e eoua ) imitas de 
segurança exigidos por Le L, F.1v1um1 tn onnnu exigênciaa não fossem cumprida!l, elos nÃo 
poderiam deixar os seus abrigos seguros ou seja as suas oaeas e de suas atividadeet ' 
por uma inoertàza oferecida pela Empresa que poderia colooa-los numa área de dominio 
da própria Empresa, para posteriormn.nte despojn-loe da mesma. 

A reopôata da equi pe reproaentanto da Jari, foi a de que não podim ocoi 
tar tal proposta porque on e onmn I ii;rlon pod e r-ínm e aco l her uma i~rC'a do não lntoroneo 
da Empresa ,e a reivimlicflç:;o d on lll"'~1mo13 e r a muito maia onderoçada ao Governo do Enta 
do do Amapá do quo a Empres~. 

O resul t ado doo to etwon t ro ~ que a jari de fato ocupou a Vi1a via seua 
seguranças ( em número supo r-t o r a oi l:o), to!l('!J rlcofi1miào annadon e provocando os mo- 
radores. Tal atitude da Emprmrn ffü~ cem i_t10 ,urnn comi:.r.ião da comun1dnüe fonar.da ~ . por 
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/ dez moradora se deslocassem rio nhaí.xo, otó Laranjal do Jari (sedo do munioÍpio), ie 
to no dia 09.01.90 parri encontrarem-se com o Prefeito 11JoKO Q.UBIROGA DE SCUZA11 na 
audiência fizeram-se acompanharem pe Loa Vereadores "CSCAR AM.itRAL e OSCAR CATARINO", a 
finalidade da audiência, foi pedir policiamento intensivo do Estado na área, conside 
rando que a ti!mpreea Jarl mnn td.nha seus homens 11a Vila armados e a comunidade sentia 
se ameaçada e amed ron bada e que o :policiamento na área deveria ser feito i,olo Estado 
e não pela Empresa. 

Com a prenaão doe rept'eoentnntes da comunidade e com o aux.[Lf,o dos Vera 
adores, leva o prafei to a tomar a seguinte dodisãor ir atá a direç;ãcb da - mpre sa no 
outro lado do rio em Monte Dourado-Pà , aolici tar que a Empresa re t í.ruse seus homens 
que estavam fazem segurança na :referida Vila em conflito, o Profoi to foi E1te11dM.o., mas 
a Empresa manteve um segurança no local, o qual exerce uma função de ngonte, levando 
e trazendo informa~\Ões do interesoe da Empresa • 

.A.pesar da atitude tomada pelo Prefeito de interforir na ques tão supoa ta , 
mente a favor da oomunidnd e, a Empresa conta com tun nliad o no Es todo do Amapa, r1 o ma- 
ior peso poli tiao o·mando, que Ó o Gove rnad or- llOVA DA COSTA, es te tem viajado a ~é as 
oomunidadea envolvidba na qtteatão, in~lnsive depois da minha estada na área, todavia 
a oomunidade sabe que ele é aliado da Jari o até o momento tem resistido ao suas pro- .., \; 
poetas e presaoee. 

,\inda segmido an oonrunirladf'a, no dia OB.Ol.90 quando a equipe da Jari 
retomou das comunidadea euv o Iv í d as no onao , f'ore.m procurar o Prnf'e í to "JOÃO QUER00,\'1 
• Laranjal do Jari, Na proaença do Pro f'e í.to a equipe a l egou .qus as comun í.d adas tinham 
aoeitado as suas propostas, o que não é verdade, as afinnaçÕea deles nada mais é do 
que uma grande armação mentirosa 

Outro fato noon tecido foi juotnmente no dia 09 .01.90 quando a oorm.mida 
de achava-se trabalhandona co]eta da caotanha e os dez ropresentantes em audiênci coro 
o orefei to, uma outra equipe· da J_ari (segurança), vai atf a comunâd ade de Sn11to An1'o 
nio e fioam conve raand'o en l.rn elen em voz alta na frenta da escola, justamente na ho 
ra da eafda das cr-í.anç aa o nng11in to: q.ne se o peunoa I da connm irlndu não a tendease a 
proposta da JariJ que o mesma Lr-í a d e r-ruba r todas as é~cas com moto-sorra o ee alt,ruâo 
reagisse, eles iri3Jll atirar 11BO?,IDAS11, este fnto terrorista além de ouvldo pelas crlan. -- çãe também é oonfinnado peln profensorn. 

A Empresa J ar.í apees a.r d a recintênoia das comunidades, continua o trabl! 
, ,. • lho de levantamento topor,r3fi co ( trfonr:ulaçno do rio e da irea) de foma acelerado, ' 

nos fazendo acreditar qun a trano ferêncj a d os moradores rl1;1s comunidacles p roz ímae a 
barragem vai acontecer rnpidmnAnteJ talvez até mesmo pela força. 

oom a nonna pre!lOtlÇ.<\ dia 21.01.90 naa comun i d ade a , oo -trRbal!iadorea de 
monetraram essa praocupnçjio peô t ndo-rion pr ra nós juntarmos a eles e os auxí.Lí.em nas 
negooiaçãea com a TilmpreAa o o Ilov o rno do Estado, nas queat0es técniona e jur{d Lcas 
exigidas. Por esea luta, o cns nqtti em nosso Estado, recomenda a Er.JJCUTIVA DO Cm!SE 
LHO NACIONAL DOS SBRlNGlTF.anos, quo estude com carinho as nosnaa recornend"19Õea: A com 
tratação imediata do dois TÓcn i con (Enr'.(lnbo:l.ro Jr ore t l e um nrlvot:ado' amboa com 

.J!.R. 14 o .r-1.&~tõ 'i~e11 <>I. 
conheoimentos em Bstudo de Tmpac to Ambiontal r En e emos que a u a ecaa comunidades 
extrapola a sua orr,anfaação e roe i.ntência e logo remetendo-se tambÓm pnra as esferas' 
aoima já citadas, gostariamoo de cnnt!'\r com recursos na ordem f'Lnance í ra o humana pa 
ra fazermos frenta a pronsRo Jnrl/ílovemo e ncgoc í.a r urna boa solução para esta o ou 
tros problemas que nos envolvem dj retamente em nosso Estado. 

O recurso humr-nc <1uo nós re fo-rimos é justamente poder con ta rmo s com 
oom eapeoialiataa em Tls budo e Relnti~rioa do Impacto Ambiental (ene-enheiro florestal 
agrônomo, eooiolÓgo, biolÓr,o, gcol,.~eo, otc) prrra oue possamos em pé de conhecã mon tos , 
constatar as iregularldadeo q110 !)13 :' h:n 1·,·,m presentes no "RIMA e no ESTTIDO DE If'.PACTO' 
Al,ffiIENTAL" • 

O recurso f'Lnanoo lr-o para fazer an despe,sas inerenteo das noaasa ativi 
dades, aqui em l-1acnpá apaua r' de t.romos ido ao T'PAl~ e a CZ?-!A., a inda n~o foi posnivÓl 
tennos aceeao ao PROJT!:'!10 DA TlATlílAnr..:r.1 e outros documentos, em raz;'o do JflAW. olee,ar 
que essa competência é elo cF:~tA (6oordenadot"ia Errt adun.I do Meio AmbiePte), é. qua I ~]c 
ga que ainda não esta en Lrn tu raô a , 

Uma outro q11C1nt?;'o (1U8 a'l l as ex t r-anhnrnoa é quo a Eletronorte corno Empre- 
sa Eatstal -reaponanvnl pe l nn l'roc rnman e Pr0je tos de nera·;ão de T•:nerein do ~Torte do 
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Pa!a, está de fora desse projeto aleeando c1ue oate é de responsabilidade particular. 
A 11~1 (Compahhia de Ele tricidade do Amapá), nosta l~atado subsidiária. 

da EIETRONORTE e distribuidora de enercia em nosso Estndo, também nno teva acesso ao 
prejeto. 

Outra quea tão Levan tada é pelo foto da Eidroelé tr-í.ca de Santo Antonio ' 
ser instalada no limite Fará/Amop~, é provave L que a olaborac;ão de t'odo o projeto, se 
ja oonfeooionado no Eatado do Pará. 

As infonnaç;ea contidna noste Relatório, foram rroporcionad3a pelos ex 
trativistas e comunitários que compuseram a equipe que representou as comunidades na 
audiência com o Prefeito de l~ranjál do Jari, aaeguir relacionados: 

Sr. ZENILO TlARBOSA DE SOUZA. 
Sr. RAIJ.'!UllDO l10UATO FARIAS. 
Sr•. EDITH FARDOSA. 
Sr•. J,.lITJREJLINA DE JJ~SUS ?-1810 DE SOUZA. 
Srl. ,MARIA PER]TRA l'A SILVA. 
Sr. Z07.JHO FPJ'lt) QUADROS. 
Sr. WIZ'-FEIU1AllIJES FARTAS. 
Sr. 11.AD,UllJ)O SE:l'ASTIÃO OJ,11/1..I:IRA. 
Sr. MMTOEL DIAS. 
Sr. FilJ\!TOTSCO DE OJ.IVD':JRA. 
Sr. f3DRO ALVES DA SJLVA. 
Sr. ltA.llOEL IlUNES l)OS SAtlTOS. 
Sr. CAS'1'l1RT1t0 TAVAHE3 
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Mucr.p;-AP, 28 de janeiro de 1990 

PEDRO RAMOS DE SOUZA 
Vice-Freoidente do CNS 
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Cood. Reg. do Eot. do Amopa 


