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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022 

 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 19 horas foi 

realizada a presente Audiência Pública da Britânia Eletrodoméstico SA de forma 

online através da ferramenta Microsoft teams e presencial no salão da 1º Igreja 

Batista do distrito de Bebedouro, localizado à av. Ana Barcelos Corrêa, 375 - 

Bebedouro, Linhares - ES, por intermédio do Aviso de Audiência Pública, 

publicado no Jornal Pioneiro, no dia 18/02/2022. A presente ata destaca os 

principais pontos da citada audiência. A gravação da mesma estará disponível 

em um pendrive encartada no Processo de Audiência Pública nº01/2022. A 

Audiência Pública foi aberta pelo cerimonialista Ailton de Oliveira de forma virtual 

com os esclarecimentos sobre os objetivos da mesma e apresentou a equipe da 

Britânia e da empresa elaboradora do EIV. Após as devidas apresentações, 

passou a palavra ao Gerente de Suprimentos Arion Barranco, que presidiu a 

referida audiência.  O senhor Arion Barranco iniciou a sessão se aprofundando 

nos propósitos da Audiência Pública, explanando sobre as expectativas da 

Britânia  com relação a implantação da fábrica da Britânia em Linhares, passou 

a palavra para o Secretario de desenvolvimento de Linhares o senhor Luiz 

Fernando Lorenzoni, que discursou sobre a importância da geração de emprego 

e renda para a região,  informou que a Britânia e a Prefeitura de Linhares irão 

organizar um programa de treinamento de capacitação de mão de obra das 

comunidades locais para as mesma terem oportunidade de trabalho. E a vinda 

da Britânia é muito importante para a região com a criação de oportunidade de 

emprego e renda.  

Após a palavra o Sr. Arion agradeceu ao secretário de desenvolvimento de 

Linhares, informou que a empresa tinha opções para a instalação em outros 

estados e devido aos esforços do Sr. Lorenzoni a empresa veio para Linhares, 

em seguida passou o vídeo institucional da Britânia Eletrodoméstico SA. 

O Sr. Arion discorreu sobre a história da Britânia e o processo industrial da 

empresa. 
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Informou que será realizado o plano de treinamento para a comunidade local, 

treinando e capacitando para desenvolver trabalhos na empresa, reforçou que a 

região será favorecida com a movimentação do comercio local passando a 

palavra para o Diretor de Controladoria da Britânia Jorge Cristiano Melo. 

O Sr. Jorge informou os benefícios que a empresa tem para os funcionários, que 

contempla plano de saúde, participação nos resultados da empresa, auxilio 

funeral, seguro de vida e caso necessário rotas para os funcionários, assim como 

as atividades da empresa não é de grande potencial poluidor.  

Após a palavra do Sr.Jorge o Sr. Arion passou a palavra para o engenheiro civil 

Joao Cheliga  que informou o tamanho do empreendimento, transcorreu o 

processo da fábrica, transcorreu que em conversa com a autarquia do SAAE e 

prefeitura, a Britânia foi informada que a estação de tratamento de esgoto do 

distrito de Bebedouro não tinha capacidade de tratar todo o esgoto gerado pelo 

distrito de Bebedouro, sendo assim, a Britânia tirou o projeto de estação de 

tratamento de esgoto que seria na fábrica e propôs a ampliação da ETE 

existente, com sobra para a demanda atual e futura da comunidade, assim como 

o esgoto sanitário gerado pela Britânia, onde foi assinado termo de compromisso 

para a ampliação da ETE do Distrito de Bebedouro, atendendo 10 mil pessoas  

contemplando os trabalhadores da fábrica neste número, após explicação 

passou a palavra para a Engenheira Ambiental Cléria Pasitto que realizou a 

apresentação do EIV.  

A engenheira ambiental salientou que no estudo foram identificados os impactos 

ambientais e sociais com a implantação do empreendimento onde a empresa 

não é de grande potencial poluente. Mostrou que os principais impactos são a 

geração de esgoto sanitário, tendo como solução a ampliação da estação de 

tratamento de esgoto do distrito de Bebedouro, atendendo a demanda do distrito 

de Bebedouro e da Britânia. Em relação a águas pluviais será implantada a rede 

coletora interna e direcionada para a rede coletora da rua projetada de onde será 

encaminhada para a lagoa da fazenda Santa Marta, e que não será direcionada 

água de chuva do empreendimento para a lagoa do Cachorrão.  

Em relação aos resíduos sólidos haverá a geração em quantidades significativas 

para isso a empresa seguira o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

realizando a implantação de uma central de resíduos, separação, coleta e 

destinação dos resíduos para empresas devidamente licenciadas.  
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Em relação ao aumento de demanda de energia elétrica a Britânia solicitou a 

viabilidade da EDP e a empresa forneceu a viabilidade para atendimento e 

aprovou o projeto elétrico da empresa não impactando a comunidade com 

quedas de energia.  

Ao final o Sr. Arion abriu para perguntas: 

Foi passado a palavra para o Sr. Luciano Bastos, onde o mesmo perguntou de 

quem é o custo do tratamento do esgoto e de água? 

O Sr. Arion respondeu que o consumo de água e o envio do esgoto será 

registrado através de medidor e será cobrado e pago pela a Britânia. 

O Sr. Luciano fez nova pergunta, qual impacto na saúde pública?  

O Sr. Arion respondeu que todos os funcionários da Britânia vão possuir plano 

de saúde desonerando o serviço público uma vez que os funcionários irão ser 

atendido pela rede particular.  

O Sr. Luciano fez nova pergunta, se há pátio de manobra interna?  

O Sr. Arion respondeu que há pátio de manobra com tamanho expressivo para 

comportar a demanda de entrada de veículos pesados ao empreendimento e 

área para possível ampliação se necessário. 

A Sra. Fernanda Mantovani perguntou como será destinado as vagas para o 

público feminino? 

O Sr. Arion informou que no momento não tem dados detalhado e o RH irá 

realizar o recrutamento e seleção dando oportunidade para quem quer trabalhar. 

O senhor Jeremias perguntou sobre o transito na rotatória de Bebedouro? 

O engenheiro João Cheliga informou que há um projeto com duas rotatórias para 

a área da Britânia e está sendo tratado pela prefeitura de Linhares. 

A Sra Cácia da associação de moradores de Bebedouro perguntou o que a 

Britânia vai trazer de inovação para oportunizar as pessoas que estão excluídas 

por falta de escolaridade. O CRAS de rio quartel se disponibilizou para receber 

os currículos e entregar para a Britânia afim de contribuir com os mais carentes. 

A Britânia vai oportunizar vagas para a comunidade local, vai realizar 

treinamento de qualificação a oportunidade será dada mas depende da pessoa.  

Foi passado a palavra para a Sra. Andressa Bergamassa que discorreu sobre o 

crescimento populacional, sendo que há várias necessidades frente à problemas 

cada vez mais recorrentes em virtude de a demanda ser maior do que a oferta 

quando se trata de educação, lazer, saúde, infraestrutura Social e Ambiental. 

Parabenizou a Britânia pela ação de início da recuperação da Lagoa Santa 
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Marta. Parabenizou o trabalho de Lorenzoni em trazer empresas para Linhares, 

porém apontou que o desenvolvimento econômico deve acontecer na mesma 

esfera do desenvolvimento populacional. Em seguida perguntou, quanto a 

Britânia e ao poder público o que está sendo elaborado como projetos e planos 

de curto, médio e longo prazo no aspecto social, desenvolvimento de políticas e 

serviços públicos para Bebedouro, Rio Quartel e Baixo Quartel?   

O Sr. Arion respondeu que a Britânia está chegando aqui em Linhares, cabe a 

comunidade apresentar as demandas, a empresa não é um loteamento que vai 

aumentar o número de residências e moradores, as pessoas vão trabalhar na 

empresa. Em relação ao transporte é uma demanda da empresa, precisamos 

que as vias atendam a demanda e estamos juntos para cobrar o poder público 

para que as melhorias na região aconteçam. 

 O Sr. Luiz Fernando Lorenzoni informou que está sendo licitado um projeto de 

melhorias no transito na região com a construção de uma rotatória em frente a 

Britânia e também está sendo desenvolvido um projeto para melhorias no 

transito do polo empresarial. 

O Sr. Arion ressaltou que a comunidade aproveitou a ocasião para falar a 

demanda represada da comunidade, e frisou que o objetivo da reunião e para 

apresentar o EIV.  

Foi passado a palavra para o Sr. Elias que direcionou as palavras para a 

prefeitura de Linhares, informando que ele reside na rua de acesso a empresa 

Café Cacique e foi feito um aterro em frente as casas, remoção de ponto de 

ônibus e que não tem iluminação. 

Foi passado a palavra para o Sr. Aguiomar Machado que se manifestou sendo 

favorável a implantação do empreendimento e direcionou sua fala para a 

prefeitura informando a demanda represada da comunidade, como falta de 

manutenção na escola,  que atualmente as escolas não estão atendendo a 

demanda da comunidade, o posto de saúde não está atendendo a demanda da 

comunidade, que o esgoto sanitário da região é em cano de 200mm e que 

quando chove, ocorre o retorno do esgoto, não há drenagem pluvial no distrito,  

e que só existe uma viatura de policiamento com 2 policiais. 

O Sr. Arion respondeu que não se envolvera na parte política e pública do distrito 

de Bebedouro. 

O Presidente da associação de Baixo Quartel perguntou se o bairro será incluído 

nas contratações? 
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O Sr. Arion informou que a Britânia ira priorizar a contratação de mão de obra da 

região até 10km seguindo o processo de recrutamento e seleção.  

  

O Sr. Arion Barranco agradeceu a todos e encerrou a audiência às 22h00 horas. 

 

_________________________________________ 

Arion Barranco    

Gerente de Suprimentos da Britânia 

 

__________________________________ 

Jorge Cristiano Mello  

Diretor Controladoria 

 

____________________________________ 

João Cheliga   

Engenheiro Civil 

 

____________________________________ 

Cléria Rodrigues de Oliveira Pasitto   

Engenheira Ambiental 

  

 


