
Altamira, 03 de abril de 2020 

 

À Norte Energia S.A  

 

À prefeitura de Altamira - SEPLAN 

À Coordenadoria de Saneamento da Prefeitura de Altamira - COSALT 

 

c/cópia: 

Ministerio Publico Federal - Altamira 

Ministerio Publico Estadual - Altamira 

Câmara de Vereadores de Altamira 

DPE - Altamira 

 

Assunto: Saneamento básico em Altamira - resoluções imediatas sobre os passivos 

dos sistemas de água e esgoto e assistência às famílias reassentadas no contexto da 

pandemia do coronavirus 

 

Prezados,  

 

Vimos protocolar, por meio deste ofício, carta elaborada pelos diversos movimentos sociais, 

religiosos e religiosas e organizações não governamentais de Altamira que se uniram para 

exigir diversas medidas emergenciais, de curto, médio e longo prazos, para enfrentar a maior 

ameaça a nossas vidas nesta época histórica: a pandemia do coronavírus. Pedimos, por meio 

deste presente ofício, realização de reunião para dar encaminhamento a dois assuntos 

urgentes abordados na carta: o saneamento básico da cidade de Altamira e o apoio 

emergencial às famílias vulneráveis, principalmente nos Reassentamentos Urbanos 

Coletivos (RUCs). 

 

Como a carta aponta, a falta de água é um problema gravíssimo, que se tornou crônico em 

parte dos RUCs, em outros bairros da cidade e para ribeirinhos no reservatório e acima dele, 

com dificuldade de acesso a água de qualidade. Os RUCs ainda são abastecidos por carros 

pipa e muitos bairros da cidade ficam sem água potável. Além disso, a água que sai do 

reservatório nos carros pipas, se mistura com a água dos poços cavados nos RUC’s e devido 

a isso não dá para atestar sua qualidade, o que gera riscos à saúde da população. 

 



Em tempo de pandemia de coronavirus, essa situação inadmissível de grave violação de 

acesso ao bem mais básico e fundamental à vida - água - impede que as famílias possam 

manter a higienização básica necessária às medidas de prevenção do vírus, que começam 

com lavar as mãos e pertences constantemente.  

 

Diante da insuficiência da ampliação do sistema de captação e tratamento de água, que foi 

realizada no início da construção da barragem, a Norte Energia se comprometeu a ampliar a 

estação de tratamento e captação de água para contemplar todos os usuários levando em 

consideração a população de Altamira. Diante do fato de que ainda há famílias sem água 

nesta cidade, requeremos a realização de uma reunião, presencial ou virtual, com 

representantes da Norte Energia (com poder de decisão), com representantes da SEPLAN e 

Cosalt da prefeitura (com poder de decisão), acompanhada por vereadores, promotor do 

MPE, procurador do MPF e DPE para que seja informado à população o andamento das 

obras de ampliação da Estação de Tratamento e Captação de Água e quais as garantias do 

empreendedor e governo para que nenhuma família de Altamira, bem como nas áreas 

beiradeiras do reservatório e Volta Grande fiquem sem água potável durante e após a 

pandemia.  

 

Caso ainda não estejam finalizadas as obras da ampliação e ajuste das estruturas pré 

existentes, exigimos que na reunião sejam levadas propostas alternativas e paliativas para 

atender às famílias com água, como por exemplo por meio da construção rápida de ET 

Compacta (Estação de Tratamento de Água Móvel), mesmo que tenham altos custos com 

construção e operação, até que a solução definitiva seja feita. 

 

Não aceitaremos argumentos de falta de recursos pelas partes e exigimos que a prefeitura 

invista todos os royalties que recebe de Belo Monte prioritariamente para garantir as 

condições sanitárias e saneamento a toda a população, bem como que a empresa Norte 

Energia invista o que for preciso e com urgência para atender essa demanda, já que o passivo 

e o atraso dessa obrigação é de sua corresponsabilidade.  

 

Nesta mesma reunião deverá a empresa e a prefeitura informarem quais as tratativas sobre 

o sistema de esgotamento sanitário, quais é a situação sanitária das famílias da lagoa do 

Jardim Independente I e como serão ligadas as casas dos bairros que não foram 

contemplados ainda pelo sistema de tratamento de esgoto. A presença dos órgãos de 

assistência jurídica é fundamental para assegurar a cobrança de encaminhamentos e ensejar 

as devidas medidas cabíveis caso haja descumprimentos.  

 

Reforçamos que, para população dos RUCs, assim como para famílias de ribeirinhos e 

pescadores na cidade, que sofreram com as disrupturas da remoção forçada, a insegurança 

alimentar tornou-se um problema crônico para parte desta população que hoje ainda conta 

com altos índices de desemprego e que dependem de trabalhos informais, situação agravada 

com a pandemia. A Norte Energia S.A. deve garantir, junto ao Governo, a segurança 



alimentar das famílias vulneráveis durante o período de duração da pandemia, seja com 

cestas básicas ou de outras maneiras e esse ponto de pauta deverá ser tratado na reunião. 

 

Pedimos que a Nesa e Prefeitura possam nos responder, por email, uma proposta objetiva 

de data para reunião, que terá como pautas esses dois temas em especial, mesmo que seja 

virtual, com a maior brevidade possível. 

 

Obrigada. 

Atenciosamente, 

 

Movimento Xingu Vivo 

Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB 

Movimento de Mulheres Trabalhadoras do Campo e Cidade 

Centro de Formação do Negro e Negra da Transamazônica e Xingu - CFNTX 

Coletivo de Mulheres do Xingu 

Coletivo de Mulheres Negras Maria Maria 

Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses 

Associação de Mulheres Altamira e Região 

Mutirão Pela Cidadania 

Movimento Negro de Altamira 

Sintepp Regional Xingu 

Sintepp Subsede Altamira 

Fundação Viver Produzir e Preservar 

Associação de Moradores da Reserva Extrativista do Rio Xingu – AMOMEX 

Associação de Moradores da Reserva Extrativista do Rio Iriri – AMORERI 

Associação de Moradores da Reserva Extrativista do Riozinho do Anfrísio – AMORA 

Associação Indígena Kirinapan 

Fórum em Defesa de Altamira 

Oficina Território Livre 

Diocese de Xingu-Altamira 

Instituto Socioambiental 

Setor Social da Diocese de Xingu 



Comitê REPAM Xingu 

Pastoral Indigenista Diocese do Xingu 

Conselho Indigenista Missionário Norte II 

Pastoral Diocesana Carcerária 

Comissão Diocesana de Justiça e Paz 

Comissão Pastoral da Terra 

Conselho Indigenista Missionário CIMI/Xingu 

Sociedade do Verbo Divino (SVD) / Missionários do Verbo Divino 

Irmãs Franciscanas de Ingolstadt 

Irmãs de Notre Dame - Comunidade Anapu 

Adoradoras do Sangue de Cristo 

Irmãs franciscanas penitência caridade cristã 

 

 

 


