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Altarnira-Pê, 29 de abril de 2002 
lima. Sra. 
Dra. Mary Helena Allegretti 
Secretária de Coordenaçãb da Amazônia 
Ministério do Meio Ambiente · 
Brasília-DF 

llma. Sra. 
Heloísa Helena 
Senadora da República 
Senado Federal 1 

Brasília-DF 

1 

lima. Sra. 1 

Marina Silva 
Senadora da República 

1 Senado Federal 
Brasília-DF 

limo. Sr. 
Tião Viana 
Senador da República 
Senado Pederal 
Brasília-DF 

limo. Sr. 
Jerson Kelman 
Diretor Presidente 
Agência Nacional das Águas ' 
Brasília-DF 

llma. Sra. 
Neide Est~fani 
lnsituto Sócio Ambiental - ISA 
Brasília - DF 
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Senhoras e senhores, 

Nos últimos dois anos os movimentos socrais da Transamazônica e Xingu vêm 
travando uma luta árdua para evitar o retorno do projeto da Eletrobrás, conhecido n'os 
anos oitenta como Complexo Hidrelétrico do Xingu, que reaparece permeadq de meias 
verdades e com uma prática autoritária que reedita, tristemente, os Grandes Projetos 
que se tornaram enclaves de riqueza, cercados de pobreza na Amazônia. 
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Fazemos parte de um movimento que reúne 113 organizações da Transamazônica e 
Xingu (STRs, movimentos de jovens e mulheres, pastorais, associações e 
cooperativas) conhecida como Movimento pelo Desenvolvimento da Transamazônica e 
Xingu (~DTX), fundado em 1990 como Movimento pela Sobrevivência na 
Transamazônica (MPST). Nesses dez anos, conseguimos tirar a colonização do 
isolamento e propor um projeto afirmativo com políticas · públicas abrangentes e 
articuladas com vistas a um cenário de desenvolvimento com sustentabili,dade social, 
ambiental e econômico. 
Porém, a partir de 2000, a Eletronorte iniciou um trabalho ostensivo visando a 
legitimação social da Hidrelétrica de Belo Monte. Contratou a FADESP, uma fundação 
privada ligada a UFPA para fazer o EIA-RIMA, driblando a lei, pois o Xingu é um 'rio 
nacional e deve ser licenciado pelo 1 BAMA. O processo está embqrgado na 
Procuradoria Geral da República e trava-se agora uma batalha jurídica para liberar os 
estudos antes das eleições. Ocorre ·que a FADESP teve estudos suspensos pela 
Justiça nos casos das hidrovias do Tapajós e do Tocantins, por serem inconsistentes 
cientificamente e serem copiados sem contextualização local. 
Em abril do ano passado, realizamos um grande seminário em Altamira, com a· 
presença de 1.000 pessoas,, onde questionamos a agenda apressada com que a 
empresa está impondo os estudos, os editais de venda da hidrelétrica para o setor 
privado e a própria natureza do projeto que são cinco barragens interdependentes e 
não uma, como vem sendo apregoado. Defendemos que haja uma profunda discussão 
com a sociedade local, pois trata-se de intervir numa das principais bacias do país, 
sem segJrança de que realmente serão evitados os danos ocorridos, em todas as 
bacias afetadas por hidrelétricas 'na Amazônia. , 
A .résposta da empresa foi a intensificação da campanha de propaqanda da obra, o 
aliciamento de prefeitos e a acusação de que os movimentos sociais não querem o 
progresso. Fizeram um Plano de Inserção ~egional que não responde aos impactos 
agregados da obra, e não atende a necessidade de um desenvolvimento em bases 
democráticas, pois os fundos de compensação não têm mecanismos de controle 
social. 
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Em agosto de 2001, tivemos nos~o ' principal líder, Ademir Federiccí (DEMA), 
assassinado barbaramente e a única preocupação da Eletronorte foi monitorar os 
acontecimentos para que seu nome não fosse vinculado ao crime. Aproveitou o choque 
dos movimentos para ampliar sua campanha e buscar a hegemonia da opinião pública. 
Porém, apesar de todo o investimento de dinheiro público na propaganda do projeto, a 
empresa não conseguiu a legitimação necessária e nem a legalidade das suas 
atividades. Diante do impasse 'polltice, no final do ano passado, ameaçou publicamente 
de abandonar o prbjeto e transferir sua equipe de engenharia para ltaituba. Com isso, 
conseguiu o apoio de políticos para levantar um abaixo-assinado com 60 mil 
assinaturas para lev9r ao Congresso Nacional e obter o apoio para a construção de 
Belo Monte. Não conseguiu as 60 mil assinaturas. , , 

1 



1 

Rua Anchieta. 2092 - Altamira / Pará 
CEP: 68371-190 - Fone/Fax - (93) 515-2406./1453 

E-n:iail: fvpp@bol.com.br 

Vale observar que, em ltaituba, como não r'á um movimento soçial forte, a empresa 
está trabalhando na construção da UHE de São Luis, no Tapajós e segundo a 
imprensa local, o projeto é dado como licenciado. 1 

Desde então, a pressão tem se intensiflcado através do Conselho Nacional de Energia, 
Agência Nacional e Energia Elétrica, pelo governador do Estado e, ultimamente, pelo 
próprio presidente Fernando Henrique. Enviamos uma carta ao Presidente, no início de 
março e não obtivemos resposta (segue anexa). 
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No dia 14 de março passado, realizamos outro seminário, desta vez com cerca de 
5.000 pessoas, seguido de uma manifestação pelo Xingu. A resposta da empresa foi 
intensificar as articulações para medir força com os movimentos críticos às barragens. 
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No último dia 25 de abril, a Assembléia Legislativa do Pará, realizou uma sessão em 
Altamira, com a pres~nça do presidente da Eletronorte que teve a palavra, enquanto os 
movimentbs sociais não tivera111 voz. Cerca de 3.000 pessoas estavam I presentes, a 
maioria não acatou a imposição dos políticos e da Eletronorte e, a maioria se 
m1=1mifestou contra a Barragem. Estamos veiculando uma carta (anexa) assinada ,por 
todos os movimentos da região, inclusive por D. Erwin Krautler, bispo da Prelazia do 
Xingu. O tom dos discursos, foi acusando a índia Tuíra, guerreira Kayapó que 
simbolizou a resistência a esse complexo hidrelétrico na década de oitenta. Os índios 
estão movendo uma ação contra os deputados por difamação contra Tuíra. Ao mesmo 
tempo em que começam a organizar um novo Encontro dos Povos Indígenas do Xingu 
para questionar o retorno de Babaquara ~ Kararaô. 1 

Chegamos a um impasse. Temas certeza de que esse projeto é um engodo e, o 
principal sintoma é a pressa e o autoritarismo com que a empresa e o atual governo 
querem decidir, vender o projeto e começar a construção. Não há estudos científicos 
suficientes para prevenir os impactos sociais, ambientais e econômicos. A Bacia do 
Xingu é uma das mais ricas e desconhecidas do ponto de vista ecológico e mais 
preservadas do Brasil, principalmente por abrigar várias terras indígenas. O uso dessa 
bacia deve ser melhor disdutida na sua dimensão nacional. 
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Precisamos do apoio de V. Sas. Estamos em pleno conflito de idéias e estamos sendo 
escondidos da opinião pública estadual e nacional como se não existisse visões 
diferenciedas sobre os usos das águas da Amazônia. Nos jornais locais o espaço é 
quase que exclusivo dos políticos favoráveis ao projeto. Na última semana dia, 25 de 
abril, até o presidente Fernando Henrique 'reproduziu 6 discurso simplista da 
Eletronorte, falando de uma moderna Belo Monte sem tocar no verdadeiro projeto que 
são as cinco barragens do Complexo. 
Para nós é um abuso de poder, as autoridades do país planejarem os usos do nosso 
território, oferecendo compensações hurni lhàntes e utilizando a· l?oupança pública, da 
nossa sociedade para persuadir a população a referendar seus planos. Cai por terra 
todo o discurso de participação social nas políticas públicas. Isso é desesperador, pois 
os resultados desses projetos insanos que visam a apropriação privada dos recursos 
naturais da região são srmpre debitados no agravamento dos problemas sociais e 
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econômicos e em perdas ecológicas que a ciência não tem hoje a capacidade de 
mensurar, sem contar os custos de recuperação que são sempre exorbitantes e 
secundarizados nas políticas públicas. 
Na segunda semana de, maio, realizaremos a Caravana do Xingu, com várias 
entidades, representantes de escolas, acadêmicos, representantes da Coalizão Rios 
Vivos, entre outros e gostaríambs de ter representantes da Secretaria da 
Amazônia/MMA e das senadoras e senador, além da diretora do ISA, acompanhando o 
evento para uma melhor contextualização do problema. Em breve enviaremos a 
programação. 
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Diante do exposto, pedimos P V. Sas. que façam gestões junto a Casa Civil para 
agendar uma reunião com o Presidente Fernando Henrique. Precisamos levar ao 
presidente o ponto de vista de inúmeros setores que têm uma visão crítica sobre a 
construção de mega-projetos de barramento· de rios na Amazônia; queremos discutir a 
política de utilização dos recursos hídricos da Amazônia enfocando todos os uso~, e 
não apenas o energético; queremos discutir a base tecnológica de produção de 
energia hidrelétrica que não é a mais moderna como vem sendo alardeada, .oois ainda 
é centrada em alagamentos de grand~s áreas quando não se faz mais isso nos países 
desenvolvidos; queremos, discutir . uma agenda de debate que envolva o 
desenvolvimento regional integrado com as oportunidades econômicas que a 
Amazônia pode oferecer ao país, sem essa afliçâo da crise energética, pois como bem 
afirma o Prof. Célia Berman, o Brasil não precisa de Belo Monte. 
Recorremos a V. Sas, pois são os canais mais qualificados para essa interlocução e 
podem contribuir para uma abordagem da política energética do país descolada desse 
imediatismo favorecido pelo apagãq, ao mesmo tempo, avançando para uma outra 
abordagem dos conflitos em torno da apropriação e uso dos recursos naturais da 
Amazônia. É grande1 nossa responsabilidade sobre o futuro da qualidade das águas 
das bacias que afluem ou nascem na Amazônia. . , 1 

1 

Sugerimos que essa conversa com o Presidente possa ocorrer ainda no mês de maio, 
pois os conflitos estão se agravando e acreditamos que uma boa mediação possa 
construir acordos favoráveis. 

1 /in» /;/,· 1 ~ -· -- 

Rever~~ONÇA DA FONSFCA 
Pastoral da Terra da Igreja Metodista 

açã o ~TX 
..J ) ct'Y\A.. . ~ 

D .. ERWIN KR UTLER 
Bispo da Prelazia o Xingu 

~Q_~~~'--' 
ANTONIA MELO DA SILVA 

Membro do Grupo de Trabalho Amazônico 
Coordenação do MDTX 
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Manifesto de indignação e repúdio das organizações populares e sindicais de 
Altamira e região ao Presidente da Assembléia Legislativa do Pará 

Altamira, 29 de abril de 2002. 

A carta, assinada por diversas organizações de Altamira e região, manifesta sua indignação aos os 
deputados estaduais do Pará que, em 25 de abril de 2002, se reuniram em Assembléia 
Extraordinária, na cidade de Altamira, para debater o Complexo Hidrelétrico de Belo Monte. 

Segundo as organizações, "os deputados governistas só respeitaram uma visão do projeto. Apenas 
o Presidente da Eletronorte teve o direito de falar. A nenhuma liderança popular de Altamira foi 
concedida a palavra". 

Assinam o documento: 

Movimento Pelo Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu, 
Bispo da Prelazia do Xingu, 
Fundação Viver Produzir e Preservar, 
FETAGRI - PA Regional Transamazônica e Xingu, 
Laboratório Agroecológico da Transamazônica e Xingu, 
Movimento das Mulheres Trabalhadoras de Altamira Campo e Cidade, 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação Subsede Altarnlra, 
Multirão Pela Cidadania, 
Grupo de Trabalho Amazônico, 
Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, 
Associação das Famílias Indígenas de Altamira, 
Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, 
Sindicato dos Funcionários Públicos de Altamira, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altamira, 
Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica Prel. Xingu, 
Conselho Indigenista Regional Norte II, 
Juventude Petista da Região, 
Pastoral da Juventude do Bairro de Brasília, 
Associação do OBI, 
Associação do Bairro Açaizal, 
Diretório Acadêmico da UFPa • Altamira, 
Sindicato dos Funcionários Públicos Federais, 
Juventude Socialista, 
Associação da Rádio Comunitária de Altamira, 
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado do Pará, 
Partido dos Trabalhadores - Altamira, 
Partido Comunista do Brasil, 
SOS Vida, 
Associação das Mulheres Agricultoras do Assurini, 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais 

http://www.amazoniaorg.br/guia/detalhes.cfin?id=789 
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MANIFESTO t>E INt>IGNAÇÃO E REPÚt>IO t>AS ORGANIZAÇÕES POPULARES, 
SINDICAIS t>E ALTAMIRA E REGIÃO 

AO PRESIDENTE t>A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA oo PARÁ 
O DESENVOLVIMENTO QUE QUEREMOS 

A ltamira, 29 de abril de 2002. 

Na última quinta-feira (25 de abril), os deputados estaduais do Pará reuniram-se em 
Assembléia Extraordinária, na cidade de Altamira, para debater o Complexo Hidrelétrico de 
Belo Monte. 

Uma política de velha mentalidade. 

Mais uma vez, os deputados governistas só respeitaram uma visão do projeto. Apenas o 
Presidente da Eletronorte teve o direito de falar. A nenhuma liderança popular de Altamira 
foi concedida a palavra, nem sequer a Dom Erwin, Bispo da Prelazia do Xingu. Não 
questionamos reuniões intinerantes da Assembléia Legislativa. Se, porém, essa reunião não era 
de caráter deliberativo, então o que os deputados/as vieram fazer aqui? Por que o povo não 
teve a oportunidade de se expressar, já que foi convidado? Era uma sessão oficial ou mais uma 
atividade de campanha Pró-Belo Monte, utilizando a referência institucional da Assembléia 
Legislativa e o dinheiro público para empurrar goela abaixo o seu falso projeto de 
desenvolvimento? 

Qual é o resultado? Os deputados que ignoram os argumentos críticos e tentam vender seu 
peixe de forma irresponsável e eleitoreira, foram "vcícdos", pois essa foi a única forma de os 
movimentos sociais e os cidadãos comuns se expressarem naquele momento. 
Movimento Pelo Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu, Bisi:x> da Prelazia do Xingu, Fundação Viver 
Produzir e Preservar, FETAGRI -PA Regional Transamazônica e Xingu, Laboratório Agroec:ológioo da 
Transarnazônica e Xingu, Movimento das Mulheres Trabalhadoras de Altamira Campo e adade, Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação Subsede Altamira, Multirão Pela Odadania, Grupo de Trabalho Arnazônioo, 
Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, Associação das Famílias Indígenas de Altamira, 
Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Sindicato dos Funcionários Públioos de Altamira, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altamira, Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica Prel. Xingu, 
Conselho Indigenista Regional Norte II, Juventude Petista da Região, Pastoral da Juventude do Bairro de 
Brasília, Associação do OBI, Associação cio Bairro açaizal, Diretório Ac:adêmioo da UFPa - Altamira, Sindicato 
dos Funàonários Públicos Federais, Juventude Socialista, Assoóação da Rádio Comunitária de Altamira, 
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado do Pará, Partido dos Trabalhadores - 
Altamira, Partido Comunista do Brasil, SOS Vida, Associação das Mulheres Agricultoras do Assurini, 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais. 
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Mais uma vez, os deputados governistas não vieram discutir com o povo que tipo de projeto é 
importante para nós, que tipo de desenvolvimento queremos. Vieram tentar empurrar um 
projeto elaborado nos gabinetes de Brasília, pensado apenas pelas empresas interessadas em 
explorar os recursos naturais da Amazônia. E lamentável que se gaste tanto dinheiro público 
para trazer a Assembléia Legislativa para nossa região, somente para os parlamentares a 
utilizarem como palanque eleitoral. Nenhuma proposição foi tirada em relação à segurança 
pública, ao sistema de saúde que continua sacrificando vidas, ao caos da educação, ao 
desenvolvimento regional. Tentam convencer-nos de que tudo que não foi feito até agora só 
acontecerá se for construída a Barragem. Uma chantagem inaceitável! 

A Eletronorte se utiliza do poder de uma estatal para aliciar prefeitos, fazer propaganda 
enganosa na grande mídia e nos meios locais. Com sua postura autoritária ela repete na região 
o que sofremos no período da ditadura e o que fez em todos os lugares onde construiu outros 
monstros de concreto. É proibido questionar qualquer projeto da empresa. Os verdadeiros 
planos são revelados e discutidos apenas com as empresas e políticos que se beneficiam deles. 
Para a população as informações chegam filtradas, a conta-gotas, maquiadas. A duras penas 
foi arrancada a verdade de que no Xingu não se trata apenas de uma, mas de um complexo de 
cinco barragens. 

Graças ao trabalho de pesquisa do MDTX e de seus colaboradores, descobrimos que, desde o 
início, Belo Monte é apenas a primeira de um grupo de cinco barragens interdependentes que 
vai afetar toda a bacia do Xingu. Por que a Eletronorte esconde da população os dados da 
totalidade da área que será alagada pelas cinco barragens? 

Grandes Projetos e grande pobreza. 

O Estado do Pará é detentor de vários grandes projetos, concebidos com a falsa propaganda 
de solução para os problemas sociais pelos quais a população passa. Tucuruí, por exemplo, está 
Movimento Pelo Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu, Bispo da Prelazia do Xingu, Fundação Viver 
Produzir e Preservar, FETAGRI -PA Regional Transamazônica e Xingu, Laboratório Agroecológico da 
Transamazônica e Xingu, Movimento das Mulheres Trabalhadoras de Altamira Campo e Odade, Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação Subsede Altamira, Multirão Pela Cidadania, Grupo de Trabalho Amazônico, 
Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses, Associação das Famílias Indígenas de Altamira, 
Presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena, Sindicato dos Funcionários Públicos de Altamira, 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Altamira, Comissão Pastoral da Terra da Igreja Católica Prel. Xingu, 
Conselho Indigenista Regional Norte ll, Juventude Petista da Região, Pastoral da Juventude do Bairro de 
Brasília, Associação do OBI, Associação do Bairro açaizal, Diretório Acadêmico da UFPa - Altamira, Sindicato 
dos Funcionários Públicos Federais, Juventude Socialista, Associação da Rádio Comunitária de Altamira, 
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas do Estado do Pará, Partido dos Trabalhadores - 
Altamira, Partido Comunista do Brasil, SOS Vida, Associação das Mulheres Agricultoras do Assurini, 
Associação dos Pequenos Prcxlutores Rurais. 



MOVIMENTO PELO DESENVOLVIMENTO DA 
A 

TRANSAMAZONICA E XINGU 
Rua Anchieta, 2092 - Altamira - Pará. 

CEP: 68371-190 - Fone/Fax - (93) 515-2406/1453 
E-mail; fvpp@bol.com.br 

em situação precária. O relatório "Estudo de Caso de Tucuruí", do qual tanto a Eletronorte 
quanto o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) participaram, mostra que a 
diversidade de espécies de peixes diminuiu, principalmente após a barragem, junto com a 
fertilidade dos solos da várzea. Significativo é o fato de que os pescadores e agricultores que 
moram nessa área não receberam um tostão de indenização da Eletronorte. Isso mostra que é 
mera ficção afirmar que os únicos impactos ocorrem somente na área de inundação. 

O reservatório concentrou mercúrio dos garimpos. Os pescadores e suas famílias apresentam 
hoje uma elevada concentração de mercúrio em seus organismos, o que causa problemas 
neurológicos e outras doenças para várias gerações. 

Hoje há 800 famílias em Tucuruí, muitas delas refugiadas da área à jusante, a ma1or1a 
morando precariamente em ilhas no reservatório. A Eletronorte está subindo o nível desse 
reservatório em 2 metros. De acordo com o relato de moradores nas Ilhas, as famílias que aí 
se refugiaram e fizeram suas plantações, agora terão que sair de novo. A maioria, sem 
emprego e sem terra, está indo para as periferias de Breu Branco e Tucuruí. 

Essa história de que barragem traz desenvolvimento pode ser desmentida com uma simples 
visita a Tucuruí. A maioria dos comerciantes locais foi substituída por empresas de fora. 
Serviços de hotelaria, táxi e restaurantes estão em crise, pois os turistas não procuram 
regiões com ambiente impactado por doenças e pela pobreza. O melhor hotel da cidade ainda é 
o da Eletronorte. Tucuruí só tem uma linha aérea diária. Altamira, com sua economia baseada 
na agricultura e na pecuária, dispõe de quatro empresas aéreas fazendo linha. 

Importante é ressaltar que os estudos de viabilidade econômica e de engenharia do "novo" 
modelo de Belo Monte ficam escondidos dentro dos arquivos da ANEEL, Eletrobrás e da 
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própria Eletronorte, e por isso fica impossibilitada qualquer análise independente. Certamente 
as empresas construtoras e as que estão esperando a privatização da Barragem têm acesso. 

A Eletronorte afirma que 16.000 pessoas só da zona rural de Altamira serão removidas num 
processo que é chamado de "desenvolvimento". Mas segundo os levantamentos feitos pelo 
MAB, a grande parte dos 1 milhão de brasileiros já atingidos por barragens não receberam 
indenização adequada em compensação da perda de suas terras e casas. Famílias atingidas pela 
usina Manso, no Mato Grosso, uma obra começada pela Eletronorte e depois transferida para 
Furnas, estão, neste momento, acampadas há mais de 40 dias em frente ao Palácio do Governo 
em Cuiabá, esperando algum apoio. Estas famílias dizem que as terras para as quais foram 
remanejadas são 90io de areia e não permitem cultivar nada. Dezoito anos após a barragem 
de Tucuruí, milhares das famílias atingidas pela obra ainda reivindicam compensação justa 
para as suas perdas. 

Meias verdades revelam más intenções 

Em relação ao CHE Belo Monte, tem muitas questões que a Eletronorte ainda não conseguiu 
responder. O que será feito com as comunidades indígenas que vivem no Xingu? Recentemente 
em um seminário promovido pela Universidade Federal do Pará para discutir os caminhos do 
desenvolvimento regional, uma das lideranças indígenas presentes declarou que "se a 
Eletronorte vier 'empurrar' uma barragem à força, nós estamos dispostos a invadir a cidade 
de Altamira para mostrar, pela força também, que existem visões diferentes sobre o rio e o 
desenvolvimento da região". 

No caso da aldeia Paquiçamba, a questão não é se será inundada ou não, mas sim como os 
indígenas sobreviverão depois do fechamento da barragem, com perdas na sua pesca e o 
empobrecimento dos solos para agricultura, pois não receberão mais os sedimentos do rio 
Xingu. A rodovia Transamazônica está mantendo igarapés represados, matando a rede hídrica 
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da região. As outras estradas que serão construídas na Volta Grande vão agravar essa 
situação com desmatamentos e morte dos igarapés que alimentam o Xingue irrigam as terras. 

Impactos como estes os EIA-RIMA (Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto 
Ambiental) nem registram. O exemplo de Balbina nos demonstra como as estradas acabaram 
com os pequenos rios, inclusive a rodovia que liga Manaus a Boa Vista, que afetou a terra dos 
Waimiri-Atroari. São perdas na natureza que não tem dinheiro que pague. 

Recentemente o professor Célio Bermann, que é doutor em políticas energéticas da 
Universidade de São Paulo e respeitado conhecedor da questão, divulgou um texto intitulado: 
110 Brasil não precisa de Belo Monte", onde ele dá quatro alternativas para o país sair da crise 
energética causada pela falta de investimento no setor. Também o deputado José Geraldo 
Torres, falou durante seu pronunciamento que tem 17 hidrelétricas em construção. Então por 
que essa pressa que a Eletronorte tem em vender a obra? 

Diante desses pontos de vista, é preciso ouvir outras vozes e não apenas as da tecnocracia da 
Eletrobrás. É preciso conhecer mais os efeitos das hidrelétricas na Amazônia. Não convém 
colocar em jogo o futuro da região para responder eleitoralmente para as regiões 
industrializadas, deixando aqui o caos social causado por um empreendimento dessa 
envergadura. 

Driblando a legalidade 

O Ministério Público Federal do Estado do Pará em nota oficial, divulgada em 18 de abril, fala 
que uma das causas da obra estar embargada na justiça é que o Art. 231, parágrafo 3º da 
Constituição Federal, determina que o aproveitamento de recursos hídricos em terras 
indígenas só pode ser efetivado com autorização do Congresso Nacional, ouvida as 
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comunidades afetadas. A Eletronorte não consultou o Congresso Nacional e nem ouviu as 
comunidades indígenas. O que conseguiram foi a decisão de uma Comissão da Câmara Federal, 
manipulada pelos políticos do Pará comprometidos com os interesses da Eletronorte e os 
cofres de suas campanhas. 

Como povo da Transamazônica e do Xingu queremos fazer nosso próprio projeto de 
desenvolvimento. Isso é democracia. A sociedade local tem o direito de pensar políticas 
públicas e dialogar com seu governo sobre o futuro de uma região. Nosso projeto visa 
aproveitar de modo inteligente os recursos da floresta e dos rios, compatibilizando 
desenvolvimento, crescimento econômico e conservação da base dos recursos naturais. Porém, 
a construção de consensos de tal nível não é possível com a pressa, o autoritarismo e o 
receituário obreirista da Eletronorte. 

Nesse sentido, manifestamos nosso repúdio e nossa indignação em relação ao que aconteceu na 
vergonhosa Reunião Extraordinária da Assembléia Legislativa do Pará, na qual tentaram calar 
a voz do povo. 

O BRASIL NÃO PRECISA DE BELO MONTE! HÁ OUTRAS ALTERNA TIVAS! 

Respeitosamente, 
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