Moradores de Altamira pedem
agilidade nas indenizações
Moradores também querem prioridade para pessoas que moram em
áreas de risco
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Pelo menos 150 moradores de bairros que ficam próximos a
construção da usina de Belo Monte fizeram um protesto em
frente ao escritório da empresa Norte Energia, em Altamira,
sudoeste paraense, no final da manhã desta segunda-feira (5).
Durante o ato, os moradores pediram agilidade no pagamento de
indenizações e prioridade na entregas das casas para os
moradores que estão sendo retirados das áreas de risco. Alguns
moradores também relataram erros de avaliação nos valores das
indenizações.
Em nota, a Norte Energia disse que recebebeu um grupo de
moradores de Altamira na manhã de hoje e que já começou a
analisar os casos específicos apresentados por eles. Ainda de
acordo com a empresa, até 30 de dezembro do ano passado foram
concluídas 2.172 negociações com moradores que vivem em áreas
historicamente prejudicadas pelas cheias do Xingu. Deste
total, 1.663 resultaram na mudança de famílias para suas novas
casas no Jatobá, São Joaquim e Casa Nova.
As obras de habitação em Altamira estão previstas no PBA
(Projeto Básico Ambiental) da Usina Hidrelétrica Belo Monte.
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