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Goiânia/Pium/Brasília/Palmas, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins  

Exmo. Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça do Tocantins 

Exmo. Juiz da Comarca de Pium 

Exmo. Juiz da Comarca de Cristalândia e Lagoa da Confusão  

Exmo. Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do 

Tocantins 

Ilmo. Procurador Corregedor do Ministério Público do Tocantins  

Ilma. Promotora de Justiça de Pium, também respondendo por 

Cristalândia e Lagoa da Confusão 

Exmo. Presidente do Conselho Superior da Defensoria Pública do 

Tocantins 

Ilmo. Procurador Corregedor da Defensoria Pública do Tocantins  

Ilmos. Defensores Públicos das Comarcas de Pium e Cristalândia 

 

 

C/ cópia ao(s):  

-  Senhor Pres idente da Assemblé ia Legis lat iva do Estado do Tocantins  

- Senhor Governador do Estado do Tocant ins  

- Senhor Secretár io de Agr icul tura do Estado do Tocant ins  

- Senhor Super intendente da UGP –  Unidade Gestora do PRODOESTE  

- Senhor Procurador Geral do Estado do Tocant ins  

- Senhor De legado Geral  de Pol íc ia Civ i l  do Tocant ins  

- Senhores De legados de Pol íc ia de Pium, Cr ista lândia e Lagoa da Confusão  

- Senhor Comandado da Pol íc ia Mi l i tar  do Estado do Tocantins  

- Senhores Comandantes dos Destacamentos da PM de Pium, Cr is ta lând ia e Lagoa da Confusão  

- Senhores Prefe itos dos  Munic íp ios de P ium, Cr ista lândia e Lagoa da Confusão  

- Senhores Pres identes das Câmaras de Vereadores de Pium, Cr is ta lândia e Lagoa da Confusão  

- Senhor Pres idente da Secciona l da OAB do Estado do Tocant ins  

- Senhores Pres identes da Secciona l da OAB de Pium-TO e Cr istalând ia e Lagoa da Confusão  

- Senhores Pres identes de Associações Comerciais , Industr ia is e de Produtores Rurais de Pium, 

Cr ista lândia e Lagoa da Confusão  

- Senhores Pres identes dos Sindicatos de Produtores Rurais de P ium, Cr istalând ia e Lagoa da 

Confusão  

- Senhores Pres identes de  Sindicatos de Trabalhadores e Empregados Rurais e Urbanos dos 

Munic íp ios de P ium, Cr is ta lândia e Lagoa da Confusão  

- Senhores Pres identes de Associações e Assentamentos Rurais dos Munic íp ios de Pium, 

Cr ista lândia e Lagoa da Confusão  

- Senhores(as) Mantenedores(as) e Diretores(as) de Faculdades, Escolas , Grupos e Inst i tu ições 

de Ensino dos Munic íp ios de Pium, Cr is ta lândia e Lagoa da Confusão  

- Senhores Diretores e Gerentes da CREDIPAR-SICOOB de Pium, Cr is ta lândia e Lagoa da Confusão  

- Senhores Pres identes e Diretores de Associações Civ is de Pium, Cr is ta lândia e Lagoa  

- Senhores Cidadãos dos Munic íp ios de P ium, Cr istalând ia e Lagoa da Confusão  
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Prezados(as) Senhores(as). 

 

 A AMARBRASIL é uma entidade associativa não governamental, 

sem fins lucrativos com atuação em todo o Brasil.  

 

 A entidade não recebe verbas públicas nem está vinculada a 

partidos políticos e luta para cumprir o objetivo constitucional de 

construir e realizar uma República e uma sociedade brasileira livre, 

justa e solidária. 

 

A sustentabilidade e legitimidade da AMARBRASIL depende da 

transparência das ações coletivas que formula em favor da sociedade 

civil. Também das ações destinadas a intensificar a interlocução 

dos agentes sociais e econômicos em face de projetos e políticas 

públicas. 

 

Órgãos internacionais com conhecimento e visão estratégica 

sobre clima, oferta alimentar e movimentos humanos no planeta, 

identificaram o Sudoeste do Estado do Tocantins como santuário de 

água e produção segura de alimentos. Os Rios Araguaia e 

Tocantins não estão longe dos Rios Tigre e Eufrates , no início 

da civilização. 

 

Ao par disso e outros estudos surgiu o PRODOESTE – PROGRAMA 

DE DESENVOLVIMENTO DO SUDOESTE DO ESTADO DO TOCANTINS, 

localizado na região de encontro das ferrovias que darão para portos 

no Oceano Pacífico, no Peru; Caribe; Norte, Sul e Leste do país.  

 

A água reservada e a segurança da produção permanente são o 

centro e o motor do PRODOESTE. Tudo a partir da perenização das 

águas de rios da Bacia Hidrográfica do Rio Javaés.    

 

O PRODOESTE iniciou de forma inclusiva, participativa , com 

consultas e esclarecimentos à população e produtores em audiências 
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públicas, vez que gerador de profundas mudanças econômicas e 

sociais na região.  

 

Desde 2013 a AMARBRASIL vem promovendo ações voluntárias 

em favor de impactados da área de inundação da Barragem P8, em 

Pium, tendo por perspectiva o “Programa de Apoio à Desapropriação 

de Áreas para a Formação do Reservatório ”, do PRODOESTE 

(Relatório de Impacto Social e Ambiental - BID BR-L1152).  

 

As diretrizes deste “Programa de Apoio”, privilegiam a 

conciliação e flexibilização do processo de indenização e imissão do 

construtor nas áreas impactadas, quebrando o paradigma da 

expropriação judicial baseada no Decreto-Lei 3.365/1941 . 

 

Compreensível que o Estado do Tocantins, em atendimento ao 

cronograma ajustado com o BID para retomada do PROGRAMA, neste 

início de 2016, faça uso do referido instituto em face de propriedades 

estratégicas.   

 

Mas nada que não possa ser corrigido também pela retomada 

das diretrizes dos Programas propostos pelo próprio Banco no 

Relatório BID BR-L1152, que deu base ao contrato de empréstimo. 

 

E a AMARBRASIL sente-se no dever de compartilhar com vossas 

senhorias a MEMÓRIA que dispõe sobre o PRODOESTE.   

 

Memória em arquivos digitais que dão conta de que foi a 

participação do Ministério Público Estadual, nas audiências públicas 

em Pium, Lagoa da Confusão e Cristalândia, em 2009, que fez com 

que a equipe de Projetistas do BID incluísse no PRODOESTE o 

referido “Programa de Apoio à Desapropriação”.  

 

Fotos, atas e áudios de reunião na Fazenda Canastra, nos dias 

03 de março de 2014 e dias 08 e 15 na Câmara de Vereadores de 

Pium, que dão conta dos receios e dúvidas postas por impactados e 
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população, respondidas pelos representantes da UGP e SEAGRO, e as 

preocupações do BID, na implantação do PRODOESTE.  

  

Arquivos do Contrato de Empréstimo e do Relatório de Impacto 

Social e Ambiental (BID BR-L1152), pelos quais vê se que o 

PRODOESTE não é um projeto de governo, mas sim um 

PROGRAMA DE ESTADO, destinado à redução das diferenças 

regionais e construção de uma sociedade participativa, livre, 

justa e solidária (Art. 1º e 3º da CRFB).  

 

O conjunto da MEMÓRIA aqui passada demonstra que o 

PRODOESTE oferece aos impactados, à população, aos 

empreendedores, aos setores produtivos e econômicos de P ium, 

Cristalândia e Lagoa da Confusão, oportunidade rara de participação 

da sociedade civil nas políticas publicas. De construção de um novo 

país. 

 

A MEMÓRIA é testemunho de que a sociedade local é 

participativa, tem maturidade e quer estar presente nos processos de 

decisões das medidas mitigatórias dos impactos e das transformações 

que serão deflagradas com a instalação do canteiro e início das obras 

da P8.  

 

“Estrela do PRODOESTE” foi assim que a Representante e 

Diretora do BID no Brasil, Daniela Carrera-Marquis, denominou o 

município de Pium, na solenidade de assinatura do contrato de 

inauguração da 1ª Fase do PRODOESTE, em 2012. 

 

Para a construção da P8 e obras de infraestrutura rural e 

urbana, saneamento e serviços mitigatórios de impacto social e 

ambiental estão previstos investimentos da ordem U$ 185 milhões 

de dólares, algo, em torno de 750 milhões de reais. 
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Do folder da SÍNTESE EXECUTIVA DO PRODOESTE, distribuído 

nas audiências públicas de 2009, vê se que esta 1ª Fase do 

PRODOESTE compreende ainda a construção da Barragem R1, no 

Riozinho, no mesmo Município.  

 

Executar a 1ª Fase completa do Programa (para atender 50 mil 

hectares) demandam investimentos públicos da ordem de 1,4 bilhões 

de reais, em valores de hoje. Parece muito dinheiro, mas só o valor 

bruto da produção irrigada de um único ano, destes 50 mil hectares, 

atinge 750 milhões de reais.  

 

Para cada real investido pelo Poder Público nas infraestruturas 

previstas, a iniciativa privada investe em média quatro reais em 

sistematização das áreas produtivas, estações de bombeamento de 

irrigação e drenagem, mecanização agrícola, agroindustrialização, 

beneficiamento de sementes, transporte, comercialização, etc., 

gerando milhares de empregos diretos e indiretos permanentes.   
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O modo como serão processadas as desapropriações aos 67 

proprietários e famílias impactadas na área de inundação do 

Reservatório da P8, será determinante para o futuro do PRODOESTE.   

 

A sorte do Município de Pium é também a sorte de Cristalândia e 

Lagoa da Confusão, outras “Estrelas do PRODOESTE”. Em 

Cristalândia, as águas da Barragem U6, no Rio Urubu, também 

chegarão nas cercanias da cidade. A área e volume de acumulação e 

contribuição da Barragem U6 é quase o dobro da P8, em Pium.  

 

As águas acumuladas das duas Barragens (U6 e U2) planejadas 

para de Cristalândia determinarão o futuro da Lagoa da Confusão.  

 

É preciso que os cidadãos, trabalhadores, produtores, empresas 

e os poderes constituídos destas TRÊS ESTRELAS, do que pode ser 

dito a Mesopotâmia brasileira (Pium, Cristalândia e Lagoa), se 

encontrem, troquem informações, conhecimentos e se unam em ações 

e estratégias para assentamento de uma civilização inclusiva, 

participativa e sustentável.  

 

  
Síntese Execut iva (Pg 04)  e locais aproximados da R1, no Riozinho, e U6, no Rio Urubu  

 

É urgente o encontro, a troca de conhecimentos, informações 

entre agentes gestores, poderes, instituições, proprietários rurais, 

trabalhadores, empresas e sociedade civil  sobre o PRODOESTE. 
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Pensar na instalação de “Conselhos”, “Câmaras de Prevenção, 

Conciliação e Mediação de Conflitos” ou “Centro Estratégico de 

Prevenção e Solução”, nos moldes do CEJUS, na Comarca e cidade de 

Pium, é um bom início para o entendimento e atendimento da 

dimensão social e econômica do PRODOESTE.  

 

A Advocacia, a Defensoria Pública, o MP e o Poder Judiciário, 

cidadãos e agentes locais possuem ferramentas e material humano 

para consecução dos ambientes necessários, tanto de prevenção 

quanto solução dos conflitos ocorrentes na linha dos programas 

mitigatórios dos impactos do PRODOESTE no município de Pium e 

vizinhos.  

 

Do Relatório de Impacto Ambiental e Social do PRODOESTE, vê -

se que há previsão de recursos para contratação, instalação, serviços 

e projetos destinados ao trabalho de mitigação dos impactos nas 

cidades e zona rural.   

 

 A AMARBRASIL espera que os arquivos desta MEMÓRIA, possam 

colaborar para instrução e a participação de todos neste início de 

PRODOESTE, especialmente para a SOLICITAÇÃO que aqui é 

formalmente feita para o estudo e viabilidade de instalação de 

um CENTRO ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA  ou mesmo instalação de um CEJUS, na 

cidade de Pium, com vistas à minimização dos impactos que advirão 

ao Município e cidades vizinhas em razão do PRODOESTE.  

  

Pensar e estudar os impactos do PRODOESTE, antecipando as 

medidas de solução, antes dos conflitos e dos dramas, é o ideal. 

Ferramentas existem e o PRODOESTE é dotado de recursos.  

  

É também imediata a necessidade de recursos para acesso 

gratuito (urbano e rural e de qualidade) de toda a população dos 

Municípios de Pium e Cristalândia à internet. É ação de inclusão e 

segurança para toda a população, diante da migração que acorrerá à 

região.  
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Também não se pode pensar nem imaginar o cidadão 

tocantinense desconectado do Poder Judiciário, onde os processos 

judicantes e conciliatórios são totalmente digitais, eletrônicos. 

 

No papel de intensificadora de interlocução a AMARBRASIL 

buscará realizar no mês de maio ou junho próximo, em data e local 

ainda a ser definido no Município de Pium ou Cristalândia ou Lagoa da 

Confusão, ENCONTRO para aproximar as populações, agentes  

produtivos e públicos visando a construção de uma agenda ou projeto 

conceito que una as ESTRELAS DO SUDOESTE como “OS 

MELHORES LUGARES PARA VIVER, TRABALHAR E INVESTIR”. 

  

Para acessar a MEMÓRIA da AMARBRASIL sobre o tema:  

https://www.dropbox.com/sh/sw3bztqhl2iddr5/AAD24X-

tZUg_mhHVLIBAb9Y3a?oref=e&n=227378159  

  

Mais informações sobre o PRODOESTE podem ser obtidas no site 

oficial do PROGRAMA: -http://www.prodoeste.to.gov.br/  

  

       Sobre a AMARBRASIL e suas ações:  

       - www.amarbrasil.org.br  

       - https://www.facebook.com/amarbrasilong?fref=ts  

       -      www.pulsarvida.org.br  

       - https://www.youtube.com/watch?t=5&v=ip25bslPEHo  

  

Desejando saúde e sucesso a todos,  

                                  

                  

Uarian Ferreira 

Superintendente da AMARBRASIL 

Advogado –  OAB/GO 7.911 
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