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PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE ACORDO PARA INDENIZACÃO AOS ATINGIDOS DA UHE MAUÁ

Pelo presente instrumento particular, as PARTES:

CONSÓRCIO ENERGÉTICO CRUZEIRO DO SUL, CNPJ n.? 08.567.195/0001-20, constituído
pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A - COPEL, pessoa jurídica de direito privado,
sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o n.? 04.370.282/0001-70, com sede na Rua José
Izidoro Biazetto, n.? 158, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada por
seu Diretor presidente, Sr. José Danilo Tavares, brasileiro, casado, engenheiro eletricista,
residente domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade RG
796.010-9 SSP/PR, e CPF 155.917.949-04 e pelo seu Diretor de Engenharia, Sr. Edson
Sardeto, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado em Curitiba, Estado
do Paraná, portador de cédula de identidade RG 1.265.814-1 SSP/PR, e CPF 279.117.489-34,
e ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., concessionária de serviços públicos de energia
elétrica, subsidiária da ELETROBRÁS, inscrita no CNPJ sob o n.? 00.073.957/0001-68, com
sede na Rua Deputado Antõnio Edu Vieira, n.? 999, Bairro Pantanal, na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, neste ato representada, nos termos do Capítulo VI, art. 25, inciso VI
do seu Estatuto Social, por seu Diretor Presidente, Sr. Eurides Luiz Mescolotlo, brasileiro,
divorciado,bacharel em filosofia, residente e domiciliado em São José, Estado de Santa
Catarina, portador da cédula de identidade RG 2.589.256 SSP/SC e CPF 185.258.309-68 e
seu diretor de engenharia, Sr. Ronaldo dos Santos Custódio, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, residente e domiciliado em Florianópolis, Estado de Santa Catarina, portador da
cédula de identidade RG 8.018.766.017 SJS/RS e CPF 382.173.090-00; doravante
denominado simplesmente Consórcio.
ASSOCIAÇÃO DOS ATINGIDOS POR BARRAGEM NO RIO TIBAGI - ASSOCIAÇÃO
SALTO MAUÁ, CNPJ sob o n.? 09.195.832/0001-85 com sede e foro na Comarca de
Ortigueira, Estado do Paraná, à Rua São Paulo, 188, 1.° andar, CEP 84350-000, pessoa
jurídica de direito privado, constituída por tempo indeterminado em 28 de julho de 2007, neste
ato representada por seu Presidente, Sr. Divonei dos Santos Schneider, brasileiro, casado,
agricultor, residente e domiciliado em Ortigueira, Estado do Paraná, portador da cédula de
identidade RG 4.430.453-8 e CPF 615.063.709-34, em prol e em nome de seus associados
presentes e futuros; doravante denominada simplesmente ASSOCIAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do Procurador da República no Município
de Londrina, Doutor João Akira Omoto.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO FEDERAL, por intermédio da Ora. Rafaella Mikos
Passos.

Firmam o presente ACORDO.
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Ficam incluídos os itens 6.9 e 11, conforme segue:

6.9 Indenização aos atingidos que perdem moradia e área de plantio ou de pecuária
cedidas por terceiros.

Esta categoria de atingidos contempla principalmente os empregados das propriedades

atingidas total ou parcialmente pelo reservatório da UHE Mauá, que, comprovadamente,

perderam seus empregos rurais em função da UHE Mauá e que também perderam moradia e

área de plantio ou de pecuária cedidas gratuitamente pelo empregador e para o caso dos

ilhéus que, comprovada mente, perdem moradia e área de plantio ou de pecuária nas ilhas

atingidas pelo reservatório da UHE Mauá.

A indenização será feita pelo critério da reposição de danos face à afetação do direito de uso

da moradia e da área de uso exclusivo para plantio ou pecuária, cedidas gratuitamente por

terceiros e/ou, ilhéu nessa condição, através de uma carta de crédito com valor equivalente a

uma área rural com as seguintes características:

• área de terra de 3 (três) alqueires pau listas mecanizáveis
casa com área construída de 56 m2

galpão com área construída de 50 m2

estrada de acesso
energia elétrica
água

•
•
•
•
•

Nos casos de pecuária, a área a ser adquirida deverá ter pasto formado e o galpão poderá ser

substituído por curral e/ou mangueira de custo equivalente.

o CONSÓRCIO poderá disponibilizar um banco de ofertas de área de terras na região atingida,

ficando a critério do atingido a escolha de uma das áreas disponibilizadas nesse banco de

áreas ou outra de sua preferência, após a prévia aprovação do CONSÓRCIO.

As despesas com transferências, impostos e transporte da mudança do atingido ficarão a cargo

do CONSÓRCIO.

o pagamento da carta de crédito ao detentor do direito fica condicionado à:

• Vistoria, aprovação técnica e jurídica e da avaliação técnica do valor do novo imóvel

pelo CONSÓRCIO;

• Comprovação de regularidade da documentação do imóvel;

• Declaração de que o atingido vistoriou e escolheu o imóvel a ser adquirido e que o

imóvel repõe na íntegra a todos os danos decorrentes da perda do direito de uso da n ~
moradia e da área que detinha; ~ (W
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• Declaração de que o atingido tem conhecimento e concorda com a proibição de vender

o novo imóvel pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos.

o CONSÓRCIO também será responsável por:

• assistência técnica gratuita por um período de até 5 anos.

• custos do fomento para o primeiro plantio na nova propriedade, nos casos de

agricultura. (calagem, preparo do solo e fornecimento de sementes)

• ou custos do fomento para o primeiro plantio de até 1 alqueire paulista de cana de

açúcar, sorgo ou napiê, nos casos de pecuária. (calagem, preparo do solo e

fornecimento de mudas ou sementes)

Opcionalmente, por sua livre escolha o atingido poderá optar, em substituição à carta de

crédito para a aquisição de área rural, por carta de crédito com valor equivalente a uma

residência urbana ou uma chácara próxima da área urbana. Neste caso, o valor da carta de

crédito fica limitado ao valor médio das cartas de crédito das áreas rurais.

Caso o valor desta carta de crédito seja inferior ao valor médio das cartas de crédito das áreas

rurais, o atingido receberá a diferença em espécie, limitada a R$ 20.000,00.

Esta diferença será paga em cinco parcelas anuais.

11. Disposições finais

Ficam inalterados os demais itens do Termo de Acordo para Indenização aos Atingidos da

Usina Hidrelétrica Mauá.

Curitiba, 15 de dezembro de 2010.

Findam o presente acordo:

Pela Capei Geração

José Oanilo T ares
Diretor President .
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Pela Eletrosul

~~OVI~O'~~~~~
Diretor Presidente

~~~~
Ronaldo dos Santos Custódio
Diretor de Engenharia

Pela Associação Pelo Ministério Público Federal

Presidente da Associação Salto Mauá

.o« 4-~~
'/.JÓãó' Ákira Omoto
UProcurador da República

Pela Defensoria Pública da União Federal
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Ra a Mi s Passos
Defensora Pública Federal


