
.7 
GUÇ-• ··. - ;::-'<:â>c, -- 

NOVO ENDEREÇO 
:-::DS - Etl. Venâncio VI - t• Andar 

70 :nci - Brasiíia - DF CONTAG 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
TEL.: (06l) 27.t.•soo (PABX) e 2n.A,&1 -TELEX: (61)1Hl CNTl'-8R. 

Av. V.3 Norte - Quaidra S0,-8 - Ed. COMTAC 

ElldeJ'eço Telcgdrico: CD li TA G RI - 70.750 8RAS1UA - OF. 

OFÍCIO NR-AE/504/90. 

Brasília (DF), 12 de junho de 1990. 

SENHOR MINISTRO: 

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Agricultura - CONTAG, entidade sindical de grau superior, re 
presentante dos interesses da classe trabalhadora rural, jun 
tamente ·com o Pólo Sindical do Sub-Médio São Francisco, cons 
tituído pelos Sindicatos de Trabalhadores Rurais dos Municípios 

. . 
de Glória, Rodelas,. Chorrochó, Curaçá, Paulo Afonso (Estado: 
Bahia); Petrolândia, rloresta, Belém de São Francisco, Oroc6 e 
Santa Maria da Boa Vista (Estado: Pernambuco), vem denunciar a 
situação Ide mais de 5.000 (cinco mil) famílias de tra~alhadores 
rurais reassentados nos projetos especiais de Caraíbas (Santa 

1 

~aria da Boa Vista), Brígida (Oroc6), Pedra Branca (Curaçá), 
Jusante (Glória) e nos projetos de Borda do Lago_da Bahia e 
Pernambuco, atingidas pelo lago formado pela Usina Hidrelétrica 
de Itaparica, hoje denominada Luiz Gonzaga. 

HISTÓRICO 

A barragem de Itaparica, construída na divisa 
dos Estados da Bahia e Pernambuco, no Sub-Médio São Francisco e 
distante 60 km da cidade de Paulo Afonso, provocou a inundação 
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de três cidades (Petrolând!a e Itacuruba, em Pernmabuco, e Ro 
delas, na Bahia) e mais uma dezena de povoados de mád!o porte e 
de todas as terras férteis das margens do Rio São Francisco, 
numa extensão de mais de 100 km. Projetada exclusivamente para 
gerar energia, com o fechamento das comportas, a economia da 
região foi drasticamente afetada, já que a mesma era sustentada 
basicamente pela produção agrícola praticada nas terras ribei 
rinhas e ilhas que foram totalmente inundadas com a formação do 
lago. 

Desde o inicio da construção, já os primeiros 
trabalhadores atingidos pela inundação do canteiro de obras 
viram-se obrigados~ lutar contra as indenizações 1rris6rias ou 
contra e pura e simples tentativa de expulsão. Na medida em que 
avançavam as obras e a CHESF nãq demonstrava nenhuma preocupa 
ção com o destino da população, deixando clara a intenção de 
agir em itaparica da mesma forma como havia agido em Sobradi 
nho, os trabalhadores foram se organizando, formulando e apre 
sentando suas reivindicações, sem, contudo, conseguirem sensi 
bilizar a empresa. Grandes manifestações públicas que foram 
realizadas na região, audiências com Governadores dos dois Es 
tados e Ministros, ocupação do canteiro de obras e muitas ou 
tras aç~es ao longo de doze anos de luta, não produziram re 
sultados etncretos. Diante da ameaça de perderem suas terrás e 
sem alternativas de sobrevivência, nas vésperas da conclusão da 
barragem, foram obrigados a interromper o andamento das obras 
durante uma semana, como única forma de fazer a empresa e o 
governo federal assumirem, efetivamente, o compromisso de 
.reassentá-los da forma como vinham reivindicando. 

Com a parada da obra, depois de muita negocia 
ção, a CHESF e o Governo Federal, através de um Acordo firmado 
com os representantes dos trabalhadores rurais (Sindicatos da 
área, Federações dos Trabalhadores na Agricultura dos Estados 
da Bahia e Pernambuco e CONTAG), comprometeram-se a realizar o 
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reassentamento conforme 
para o mês de julho de 
ção~ a partir de quando 
{doe. nQ '1 ) • 

um cronograma onde ficou estabelecido, 
1988, a conclusão do sistema de irriga 
os atingidos retomariam a produção 

SITUAÇÃO ATUAL 

Quase três anos ap6s o enchimento do reservató 
rio da Barragem de. Itaparica (Luiz Gonzaga}, a situação, éa 

1 contrário do.que divulga o Governo, a CHESF e órgãos da Im 
prensa, é caracterizada pela total falta de preocupação da 

' . CHESF com os problemas sociais causados pela construção da Hi- 
drelétrica. Os serviços de saúde, educação e transporte são 
extremamente precários nas agrovilas. Até o serviço de atendi 
mento aos trabalhadores que era mantido pela CHESF foi trans 
ferido par~ Recife (que dista mais de 500 km das áreas do 
reassentamento) e o escritório de Petrolândia foi deslocado 
para Paulo Afonso; é a CHESr se afastando, cada vez mais, da 
solução dos problemas. 

Nos termos do Acordo, a CHESr deveria ter con 
cluído em julho de 1986 a implantação do sistema de irrigação, 
como última etapa do processo de reassentamento. Essas obras 
foram apenas iniciadas e o quadro hoje é o seguinte: os canais 
de aproximação (do Lago até o Reservatório) e as casas de bom 
bas, foram construídas em apenas três Projetos; o canal prin 
cipal foi iniciado em apenas um projeto; a mesma situação se 
aplica aos reservatórios; os canais.secundários e de drenagem 
n§o foram sequer começados; a infra-estrutura de apoio também 
não foi iniciada; grande parte dos equipamentos (eletrobombas, 
ubulações, :registros, conexões, etc.) foi adquirida e está se 
~er!orando es~elhada pelos projetos. 

Atualmente, as obres de implantação do sistema 
.riga.ç5o Gt:."t~o paralisadas. Quanto à agricultura de ·se.que_!. 

o ebmptG~iséô da CHESF era de demarcar a área nas imedia- 
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ções dos projetos. O que se sabe, no entanto, é que as terras 
estão desapropriadas e à disposição da CHESF mas não foi sequer 
iniciada a demarcação dos lotes. Desta forma, os reassentados 
não podem trabalhar nas áreas de irrigação, por falta da im 
plantação do sistema, nem trabalhar nas de sequeiro, porque os 
lotes ainda não foram demarcados, ficando, portanto, condenados 
a permanecerem inativos - o que, vale zeli~ntar,.1ão é uma prá 
tica comum ê classe trabalhadora rural. A ~nica funte de so 
brevivência das familias recssentadas é uma ajuda de custo 
fornecida pela CHESF, o que não resolve o problema e prolonga 
uma situação de dependência dos trabalhadores em relação à em 
presa. 

Para penalizar, ainda mais, a vida dos traba 
lhadores rurais, as casas construidas nos projetos especiais e 
nos pr~e tos de borda do lago estão rachando por motivos téc 
nicos. Os casos mais graves giram em torno de SOO e estão 
ocorrendo principalmente em Petrol&ndia-PE, Itacoatiara, na. 
Agrovila 1 (Rodelas-BA), a ponto dos moradores terem decidido 
abandonar $uas casas. O clima nas agrovilas é de insatisfação e 
revolta geral. A situação é insustentável. 

A CHESr alega que a paralisação das obras civis 
está se dando devido à falta de verba. Por outro lado, o Banco 
Mundial já comunicou, oficialmente, em 20/02/90, ao P6la Sin 
dical do Sub-Médio São francisco, s liberação de US$ 100 rni 
lhaes de dólares, destinados, especificamente, à implantação 
dos projetos de irrigação. Sabemos, também, que para a libera 
ção total da referida quantia, falta e contrapartida do governo 
brasileiro. 

Diante do exposto, apresentamos a v. Exa. as 
reivindicações mais urgentes dos reassentados dos projetos das 
áreas de abrangência do Lago da usina Hidrelétrica de Itapari- 
ca: 

1~ Liberação imediata de recursos para a reto- 
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mada urgente das obras civis e consequente 
implantação dos sistemas de irrigação; 

2. Serviços de saúde, educação e transporte 
condizentes com a necessidade dos trabalha- 
dores rurais reassentados; 

3. Solução imediata para o problema de rachadu- 
ras das residências, dos reassentados. 

O atendimento às nossas reivindicações além de 
representar o cumprimento dos ·compromissos assumidos pelo go 
verno federal quando da assinatura do Acordo firmado em dezem 
bro de 1986, representa a retomada e o crescimento do processo 
produtivo na região, que já atingiu mais de 70 mil toneladas 
anuais e que foi interrompido em agosto de 1987. 

Esperando contar com a máxima atenção e empenho 
de V. Exa. no atendimento às reivindicações apresentarias, 

l 
aproveitamos o ensejo para renovar as nossas 

ATENCIOSAS 
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