Fernando Portella Rosa
De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Emilio H. Matsumura <emilio.matsumura@epe.gov.br>
sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 17:25
Luciano da Silva Teixeira
Denis De Moura Soares; Weibson Gustavo de Souza Gomes; Fernando Portella
Rosa; Gustavo Santos Masili; Thiago Vasconcellos Barral Ferreira
RES: Projeto Meta Fase II - Consulta Pública nº 90 - Estudo de Caracterização
e Avaliação de Impactos Sociais e Ambientais
Consulta Publica Meta II_contribuicoes EPE.DOCX

Assunto:
Anexos:

Prezado Luciano,
Segue contribuição da EPE à minuta.
Atenciosamente,
Emílio Hiroshi Matsumura
Assessor da Presidência
Assessoria / PR
Av. Rio Branco, nº 1 - 11º andar – Edifício RB1
Centro - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
CEP: 20090-003 - Tel: 55-21-3512-3123 / Fax: 55-21-3512-3198
e-mail: emilio.matsumura@epe.gov.br

De: Luciano da Silva Teixeira [mailto:luciano.teixeira@mme.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 2 de janeiro de 2020 16:15
Para: 'luciana.pereira@cprm.gov.br' <luciana.pereira@cprm.gov.br>; 'Carlos Cordeiro Ribeiro'
<Carlos.Ribeiro@anm.gov.br>; 'Angela Barbosa Greenhalgh' <ang.green@ons.org.br>; Joao Daniel de Andrade
Cascalho <joao.cascalho@mme.gov.br>; Antonio Celso de Abreu Junior <antonio.junior@mme.gov.br>; Luis
Fernando Badanhan <luis@mme.gov.br>; Andre Luiz Rodrigues Osorio <andre.osorio@mme.gov.br>; Ricardo de
Paula Monteiro <ricardo.monteiro@mme.gov.br>; Patricia da Silva Pego <patricia.pego@mme.gov.br>; Daniel Alves
Lima <daniel.lima@mme.gov.br>; Enir Sebastiao Mendes <enir.mendes@mme.gov.br>; Roliana Araujo
<ROLIANA.ARAUJO@mme.gov.br>; Jairez Eloi de Sousa Paulista <Jairez@mme.gov.br>; Joao Claudio Lima de Franco
<joaofranco@mme.gov.br>; 'rsalgado@anp.gov.br' <rsalgado@anp.gov.br>; 'Carlos Cordeiro Ribeiro'
<Carlos.Ribeiro@anm.gov.br>; 'Marcio Leal Gomes da Silva' <Marcio.Leal@anm.gov.br>; 'fabriciobp@aneel.gov.br'
<fabriciobp@aneel.gov.br>; 'luciana.pereira@cprm.gov.br' <luciana.pereira@cprm.gov.br>;
'cassio.toledo@ccee.org.br' <cassio.toledo@ccee.org.br>; Emilio H. Matsumura <emilio.matsumura@epe.gov.br>
Cc: Denis De Moura Soares <denis.soares@mme.gov.br>; Weibson Gustavo de Souza Gomes
<weibson.gomes@mme.gov.br>; Fernando Portella Rosa <fernando.rosa@mme.gov.br>; Gustavo Santos Masili
<gustavo.masili@mme.gov.br>
Assunto: Projeto Meta Fase II - Consulta Pública nº 90 - Estudo de Caracterização e Avaliação de Impactos Sociais e
Ambientais

Prezados(as) Senhores(as),
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MME abre consulta pública para divulgar a
minuta do Estudo de Caracterização e Avaliação
de Impactos Sociais e Ambientais – Projeto
META - Fase II.
publicado: 31/12/2019 11:19, última modificação: 31/12/2019 12:00

O Ministério de Minas e Energia (MME) abre Consulta Pública nº 90 de 30/12/2019, para divulgar a “Minuta
do Estudo de Caracterização e Avaliação de Impactos Sociais e Ambientais - Scoping Paper e seus
Apêndices”, relacionada a um dos documentos necessários para aprovação de um novo Acordo de
Empréstimo entre a União e o Banco Mundial - BIRD, com o objetivo da execução da Fase II do Projeto de
Assistência Técnica dos Setores de Energia e Mineral - META.
Clique aqui e confira a consulta pública

Assessoria de Comunicação Social
Ministério de Minas e Energia
(61)2032-5620
ascom@mme.gov.br
www.mme.gov.br
www.twitter.com/Minas_Energia
www.facebook.com/minaseenergia

http://www.mme.gov.br/web/guest/servicos/consultaspublicas?p_p_id=consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=norm
al&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_consultapublicammeportlet_WAR_consultapublicammeportlet_view=detalharConsulta&reso
urcePrimKey=981611&detalharConsulta=true&entryId=981613

CONSULTA PÚBLICA Nº 90 DE 30/12/2019

Minuta do Estudo de Caracterização e
Avaliação de Impactos Sociais e Ambientais Scoping Paper e seus Apêndices, documentos
necessários para aprovação de um novo Acordo
de Empréstimo entre a União e o Banco
Mundial
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Divulgar, para Consulta Pública, a “Minuta do Estudo de Caracterização e Avaliação de Impactos
Sociais e Ambientais - Scoping Paper e seus Apêndices”, relacionada a um dos documentos
necessários para aprovação de um novo Acordo de Empréstimo entre a União e o Banco Mundial BIRD, com o objetivo da execução da Fase II do Projeto de Assistência Técnica dos Setores de
Energia e Mineral - META.

Publicação no DOU em: 30/12/2019, Prazo: 30/12/2019 à 19/01/2020
BAIXAR PUBLICAÇÃO NA ÍNTEGRA FAÇA SUA CONTRIBUIÇÃO
Número Processo: 48330.000080/2019-14
Área Responsável: AEGP

ANEXOS

Apendice II Plano de Envolvimento das Partes Interessados
PEPI Minuta.pdf

DOWNLOAD

Apendice I Procedimentos de_Gest o Laboral Minuta.pdf

DOWNLOAD

Obs.: Favor divulgar e contribuir para a Consulta Pública.
Atenciosamente,

LUCIANO TEIXEIRA
Analista de Infraestrutura / Coordenador de Relações
Internacionais e Corporativas do Projeto META
(61) 2032-5454
luciano.teixeira@mme.gov.br
Secretárias: (61) 2032-5027
Esplanada dos Ministérios, Bloco "U", 7º andar
70065-900 - Brasília – DF

Aviso Legal:
Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário, e o seu emitente é responsável por seu conteúdo e endereçamento. Se a recebeu
por erro solicitamos que comunique ao remetente e a elimine, assim como qualquer documento anexo. A transmissão incorreta desta mensagem
não acarreta a perda de sua confidencialidade. É vedado a qualquer pessoa que não seja destinatário usar, revelar, distribuir ou copiar, ainda que
parcialmente, esta mensagem.
Disclaimer:
This message is confidential and intended exclusively for the addressee, the issuer being responsible for its content and addressing. If you received
it by mistake, please notify the sender and delete the message and any attachment. The incorrect transmission of this message does not entail the
loss of its confidentiality. Any person other than the addressee is forbidden from using, disclosing, distributing or copying this message even partially.
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Descargo de responsabilidad:
Este mensaje es confidencial y se dirige únicamente al destinatario, y su emisor es responsable por su contenido y de su direccionamiento. Si lo
recibió por error, por favor comuníquese con el remitente y lo elimine, así como cualquier documento adjunto. La transmisión incorrecta de este
mensaje no implica la pérdida de su confidencialidad. Está prohibido para cualquier persona que no es un destinatario utilizar, divulgar, distribuir o
copiar, incluso parcialmente, este mensaje.

Esta mensagem e eventuais anexos podem conter informações privilegiadas, confidenciais e/ou protegidas por sigilo legal e por direitos autorais. A
divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator
às sanções legais. O emissor desta mensagem utiliza este recurso no exercício do seu trabalho ou em razão dele, eximindo-se o empregador de qualquer
responsabilidade por utilização indevida ou pessoal. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, por favor avisar imediatamente ao emissor
respondendo esta mensagem. Este ambiente está sujeito a monitoração.
This message and any of its attachments may contain information that is privileged, confidential and/or protected by legal secrecy and copyright laws, being
the violator subject to legal prosecution. The dissemination, distribution, reproduction or any use of the content of this document may be done upon written
authorization of the issuer. The sender uses this electronic mailing system in the course of his/her work or on its account, being the employer exempted from
any responsibility for inappropriate or personal use. If this communication has been received in error, please immediately notify the sender by replying this
message. This environment is subject to monitoring.
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