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Para comemorar o novo recorde de 598 diasHoras 
Homens Trabalhadas sem acidentes de trabalho com 
afastamento, no dia 24 de abril foi realizada uma Parada 
Geral de Segurança com todos os colaboradores da 
UHE Estreito. O objetivo agora é alcançar a marca de 
“Acidente Zero”. O evento contou com a presença de 
aproximadamente 70 pessoas entre colaboradores do 
CESTE e empresas contratadas. 

Também no mês de abril, a UHE Estreito ultrapassou o 
montante de R$ 150 milhões pagos a título de 
Compensação Financeira pela Utilização dos 
Recursos Hídricos (CFURH), destinada mensalmente 
aos municípios de sua área de abrangência. Este repasse 
é de grande importância para os municípios e estados, 
podendo ser utilizado para investimentos em 
infraestrutura. A CFURH é destinada mensalmente em 
função do uso da água para geração de energia. O valor 

Parada Geral de Segurança da UHE Estreito

a ser repassado obedece a um percentual 
previamente estabelecido, onde no caso dos 
municípios, o valor é proporcional à área ocupada 
pelo reservatório. A prefeita do Munícipio de 
Palmeiras do Tocantins, Erinalva Alves Braga, afirma 
“a CFURH é de grande importância, auxiliando na 
manutenção de atividades fundamentais a 
população, como por exemplo, a manutenção de 
acessos em estradas vicinais do município”.
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Comunicado sobre a operação da UHE Estreito após 
evento ocorrido no dia 21 de março de 2018

Operação Pedro Teixeira

No dia 30 de maio, foram normalizadas as atividades 
da UHE Estreito, que teve seu funcionamento 
interferido após uma falha no Sistema Interligado 
Nacional, no dia 21 de março. Depois de setenta dias, 
as inspeções foram encerradas e a oitava e última 
unidade geradora foi ligada. A usina está em plena 
operação e as estruturas de barragens e o vertedouro 
estão funcionando normalmente, com total segurança 
para os colaboradores, comunidade e meio ambiente.

De 07 a 14 de junho, a 23ª Brigada de Infantaria de 
Selva do Exército Brasileiro (23ª Bda Inf Sl) liderou a 
Operação Pedro Teixeira. Cerca de 1.200 militares 
atuaram simultaneamente nos Estados do Pará e 
Maranhão. As ações se deram, em especial, na área das 
Estruturas Estratégicas das Usina Hidrelétrica de Belo 
Monte, Estreito, Porto de Moz e ao longo de trechos da 
Ferrovia Carajás. O exercício de adestramento em 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem permitiu 
várias possibilidades de preparo da tropa, buscando 
ampliar a capacidade de resguardar as estruturas 
estratégicas acima mencionadas, relevantes na área de 
responsabilidade da Brigada.  Esse tipo de operação 
demonstra a capacidade de prontidão e coesão das 
tropas da 23ª Bda Inf Sl, focadas na defesa da Pátria e 
na proteção da Amazônia.

Operação no Rio Tocantins
UHE Estreito foi a base da Brigada

Estreito, 30 de maio de 2018.

COMUNICADO SOBRE A OPERAÇÃO DA UHE 
ESTREITO APÓS EVENTO OCORRIDO NO DIA 

21 de março de 2018

O CESTE informa a normalização das atividades da UHE
Estreito, que teve seu funcionamento interferido após uma
falha no Sistema Interligado Nacional, no dia 21/03. Depois de
setenta dias, as inspeções foram encerradas e a oitava e última
unidade geradora foi ligada. A usina está em plena operação e
as estruturas de barragens e o vertedouro estão funcionando
normalmente, com total segurança para os colaboradores,
comunidade e meio ambiente.

Respeitando seus valores organizacionais, o CESTE reafirma
seus compromissos de agir com ética e comunicar-se com
transparência com seus públicos interno e externo.

http://www.uhe-estreito.com.br/
atendimento@uhe-estreito.com.br

0800 280 9191

Imprensa



CESTE apoia mais um projeto para 
preservação do Meio Ambiente

Campanha “Mares Limpos”

Semana do Meio Ambiente UHE Estreito
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Desde que foi instituído, em 1974, o Dia Mundial do Meio Ambiente 
se tornou a principal plataforma global para sensibilizar pessoas, 
organizações e países sobre a proteção da natureza. Este ano, com o 
tema #AcabeComAPoluiçãoPlástica, a data soma esforços à 
campanha #MaresLimpos da ONU Meio Ambiente para combater o 
lixo marinho e mobilizar todos os setores da sociedade global no 
enfrentamento deste problema — que se não for solucionado, poderá 
resultar em mais plástico do que peixes nos oceanos até 2050.

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, o CESTE promoveu ações voltadas à 
preservação da Natureza e sensibilização de multiplicadores! Colaboradores da UHE Estreito plantaram mudas 
para colaborar com a revitalização dos jardins da usina, produzidas no “Berço da Natureza”, seu próprio Viveiro 
Florestal! Também foram realizadas visitas de alunos de escolas públicas do Município de Estreito, com o objetivo 
de conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância dos cuidados e respeito à Natureza e seus recursos!

Colaboradores envolvidos na revitalização dos jardins da usina Escolas públicas durante o Programa de Visitas

Mudas produzidas no “Berço da Natureza” Parcerias em prol da Natureza

Fonte:https://nacoesunidas.org/no-dia-do-meio-ambiente-onu-promove-atividades-
para-combater-a-poluicao-plastica/

A Escola Municipal Luzia Machado Feitosa, em Goiatins/TO, está passando por uma transformação verde através 
do “Projeto Plante Vida”! O CESTE colaborou com essa importante iniciativa doando itens necessários para o 
plantio e cultivo das hortas, além de 100 mudas de espécies nativas do cerrado, produzidas no seu próprio viveiro, 
o “Berço da Natureza”, localizado na UHE Estreito. O CESTE tem orgulho em participar de ações que contribuam 
para a preservação do Meio Ambiente!
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Início da temporada de praias 2018

Reunião Anual do Conselho Gestor Indígena

Colabore com a Natureza! Não jogue lixo nas ruas!

Centro de Informação em Carolina/MA
Praça do Estudante, nº 482 - Centro
CEP: 65980-000 Carolina/MA

Centro de Informação em Estreito/MA
Avenida Tancredo Neves, nº 160 - Centro
CEP: 65.975-000 Estreito/MA

INFORMATIVO CESTE é o jornal 
trimestral elaborado pelo CESTE 
(Consórcio Estreito Energia)

Fale Conosco: 0800 280 9191
atendimento@uhe-estreito.com.br

Responsável
Ana Ribeiro
Analista de Comunicação

Turistas e moradores aproveitam a 
Temporada de Praias

Povos indígenas e equipes do CESTE Apresentação dos resultados sobre Ictiofauna

Infraestrutura para o melhor 
atendimento ao público

Praias próprias para banho, qualidade 
para a população

Somente esse ano, o CESTE já repassou a quantia de R$ 200.000,00 às Prefeituras Municipais e Associações de Barraqueiros 
para execução da Temporada de Praias 2018. Com o sol quente e o belo Rio Tocantins, o aumento de turistas é expressivo, 
o que é de grande importância para a região, contribuindo para geração de renda e empregos! Em atendimento ao 
Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas, é realizado o acompanhamento da balneabilidade, que abrange as 
sete praias permanentes implantadas pelo CESTE, além da Ilha Cabral. O monitoramento acontece semanalmente durante 
o período de praia, de 10 de junho a 20 de agosto e seus resultados são disponibilizados no site da UHE Estreito: 
http://uhe-estreito.com.br/meio-ambiente/monitoramento-ambiental/balneabilidade/2018.html

Em abril, o CESTE participou da Reunião Anual do Conselho Gestor do PBA Timbira (PBA 39) da UHE Estreito, na sede da 
agência implementadora PEMPXÁ, com o objetivo de mostrar os resultados dos Monitoramentos da Qualidade das Águas 
(PBA 09), Fauna (PBA 13) e Ictiofauna (PBA 14). A reunião contou com a presença dos povos indígenas Kraolândia, Krikati, 
Gavião representados pela agência implementadora Wyty Cate e o povo Apinajé representado pela agência PEMPXÁ, 
além de representantes da FUNAI de Brasília, Tocantinópolis e Imperatriz. O momento foi de grande troca de informações 
enriquecedoras para todos os participantes. 


