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Apoio aos
Municípios

A

.implantação de um empreendimento do porte da UHE Itá traz impactos bastante variados, só passíveis de

minimização através de estudos e projetos específicos. Este programa objetiva a promoção de intervenções
complementares nos municípios atingidos, buscando minimizar os impactos negativos da implantação do
empreendimento, bem como o desenvolvimento de articulações com as parcerias institucionais que forem
necessárias para a viabilização das intervenções concebidas em parceria.

A partir deste programa foram viabilizadas melhorias no sistema viário, de saúde e de educação dos municípios.
Através de convênios com o SEBRAE foram realizados estudos das suas potencialidades econômicas, visando
detectar as carências, as oportunidades econômicas espontâneas e as
advindas da formação do reservatório e capacitar agentes para sua
exploração.
A partir destes estudos, cada município selecionou um projeto
preferencial para ser desenvolvido dentro deste Programa e posteriormente
implantado pelas administrações municipais.
Foram também elaboradas sugestões de roteiros turísticos integrados
na região, discutidos com as prefeituras (através de reuniões da AMULBI)
visando abrir perspectivas para novos negócios.
Com o pagamento de Compensações Finaceiras (percentual sobre o
valor da energia gerada devido a cada município, proporcional à sua área
atingida) prevê-se um conjunto de intervenções com o objetivo de permitir
que os municípios participem de forma mais equilibrada da distribuição dos
custos e benefícios do empreendimento. As ações que deverão ser
promovidas pelo empreendimento e implantadas pelos órgãos competentes,
contemplam desde a modernização administrativa, a adequação dos serviços de segurança pública e melhoria dos sistemas de
infraestrutura, até a potencialização das oportunidades econômicas, turísticas e recreativas e dos programas de investimentos
públicos em andamento.
Documentos Disponíveis
- Relatório com os estudos das potencialidades econômicas de todos os municípios atingidos pelo reservatório, através de pesquisas e
diagnósticos realizado pelo SEBRAE;
- Relatório com os estudos das oportunidades que advirão da formação do reservatório e capacitar agentes para a sua exploração, realizado
pelo SEBRAE;
- Roteiros Turísticos Integrados (por barco/ trem/ transporte rodoviário/ trilhas) através das atrações culturais e naturais do reservatório e seu
entorno.

