
Museu Histórico de Carolina/MA
abre as portas para o público

 Um ano e dois meses após ser 

inaugurado oficialmente, o Museu 

Histórico de Carolina/MA iniciou suas 

atividades no dia 15 de julho, quando 

a Associação Via Verde, instituição 

responsável pelo local, preparou uma 

programação especial para comemo-

rar a abertura do local. Durante todo o 

dia, moradores da cidade participaram 

de um sarau lítero-musical, palestra 

sobre o uso do local como espaço 

educativo para alunos e professores, 

exposição sobre a Hidroelétrica do Ita-

pecuru, inaugurada em 1941 na zona 

rural de Carolina/MA, e o lançamento 

do livro "Newton Carvalho", que conta 

a trajetória de vida deste importante 

jornalista e político carolinense, ideali-

zador da hidrelétrica.

 Construído com recursos do 

ISE (Investimento Social Estreito) e 

inaugurado no dia 7 de maio de 2014, 

o Museu abriu suas portas com todas 

as condições para receber o público. 

Além de móveis e equipamentos, o 

novo espaço dispõe de um rico acervo 

cultural, com destaque para docu-

mentos, imagens e objetos que 

ajudam a contar a história do municí-

pio e da região. Um bom exemplo é a

exposição inaugural “Hidroelétrica do 

Itapecuru - uma epopeia no sertão”, 

que reúne relíquias do primeiro em-

preendimento hidrelétrico da Amazô-

nia, implantado em 1941 no rio Itape-

curu, na zona rural de Carolina/MA. 

 Cerca de 200 pessoas presti-

giaram as atividades realizadas no dia 

15 de julho, entre elas o diretor do 

Museu Histórico, Helio Ney, o presi-

dente da Associação Via Verde, Rodol-

fo Fortes, o prefeito Ubiratan Jucá e a 

coordenadora do ISE, Elizabeth Pací-

fico. O Museu funciona de segunda a 

sexta-feira, das 15 às 19 horas.
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Usina Hidrelétrica Estreito supera R$ 97 milhões 
em compensação financeira
 Um total de R$ 97.309.055,22 já foi repassado 

pela Usina Hidrelétrica Estreito aos municípios de sua 

área de abrangência, aos estados do Tocantins, Mara-

nhão e Goiás, além de órgãos do governo federal. Esses 

recursos são referentes à Compensação Financeira pela 

Utilização dos Recursos Hídricos (CFURH), popular-

mente chamada de royalties.

 A CFURH é um valor destinado mensalmente 

pela Usina em função do uso da água para a geração de 

energia. A lógica é simples. Como o reservatório ocupou 

parcialmente terras de municípios da região, mesmo o

CESTE tendo indenizado os proprietários de fato, cabe 

ainda à Usina compensar esses municípios, além dos 

estados do Tocantins, Maranhão e Goiás, e órgãos do 

governo federal.

 O montante repassado obedece a um percen-

tual previamente estabelecido. No caso dos municípios, 

o valor é proporcional à área ocupada pelo lago. A 

CFURH é paga em função da geração de energia. E 

quanto maior a geração, maior o valor repassado.  

Somente no mês de julho, esse valor alcançou o montan-

te expressivo de R$ 3.004.657,27. 
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Projeto Praia Limpa conscientiza 
banhistas e comerciantes

Semana de Meio Ambiente destaca 
a importância dos recursos naturais

 Frequentadores das praias dos municípios da 

região de abrangência da Usina Hidrelétrica Estreito 

tiveram uma boa surpresa durante a temporada de praia. 

Agentes ambientais da DHES Consultoria, empresa con-

tratada pelo CESTE, percorreram as praias das cidades de 

Estreito, no Maranhão, e mais Darcinópolis, Barra do 

Ouro, Filadélfia, Babaçulândia, Palmeiras do Tocantins e 

Palmeirante, no estado do Tocantins. O objetivo foi 

realizar o Projeto Praia Limpa, campanha de educação 

ambiental lançada pelo CESTE para incentivar a popula-

ção a destinar corretamente o lixo e sensibilizar os barra-

queiros a fazer a reutilização do óleo de cozinha, de 

modo a evitar a contaminação da água e do solo.

 Desenvolvido em parceria com as prefeituras 

municipais, associações de barraqueiros e a DHES 

Consultoria, o Projeto Praia Limpa foi desenvolvido nos 

fins de semana do mês de julho e encerrado no dia 9 de 

agosto. Cerca de 3 mil pessoas foram orientadas pela 

campanha, cujo foco foi a distribuição de material 

informativo e adesivos sobre preservação ambiental e  

também a realização de atividades para as crianças, 

como gincanas de coleta de material reciclável, jogos de 

perguntas e respostas, oficinas de desenho e até um cir-

cuito ambiental, com direito a prêmios para os vence-

dores. Os barraqueiros que armazenaram as maiores 

quantidades de óleo de cozinha usado também foram 

premiados.

 Com a campanha “Uso Sustentável dos Recur-

sos Naturais”, o CESTE promoveu diversas atividades em 

comemoração ao Dia do Meio Ambiente, celebrado 

mundialmente no dia 5 de junho. De 1 a 10 de junho, 

cerca de 600 pessoas participaram da programação da 

Semana de Meio Ambiente, que incluiu atividades edu-

cativas, palestras sobre temas ambientais, gincanas, 

oficinas de reciclagem de materiais, plantio de mudas 

nativas e visitas à Usina Hidrelétrica Estreito e ao Viveiro 

de Mudas. A intenção foi fortalecer a conscientização 

ambiental de estudantes, agricultores beneficiários e 

população em geral. 

 Com apoio das Secretarias de Meio Ambiente e 

de Educação, DHES Consultoria, Lago Azul e Fundação 

Khaledy Henrique, as atividades da Semana do Meio 

Ambiente foram realizadas em oito municípios da 

região: Carolina e Estreito, no estado do Maranhão, e 

Babaçulândia, Filadélfia, Palmeirante, Barra do Ouro, 

Palmeiras do Tocantins e Itapiratins, no estado do 

Tocantins. Destaque para a palestra sobre resíduos

Vista aérea da praia de Filadélfia/TO, uma das praias que
recebeu os agentes ambientais do Projeto Praia Limpa 

Plantio de mudas nativas foi uma das atividades
desenvolvidas durante a Semana de Meio Ambiente 

sólidos e coleta seletiva, orientação sobre macrófitas 

aquáticas e fiscalização da APP, além das oficinas de rea-

proveimento de garrafas pet para a confecção de produ-

tos artesanais. 
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Concluídas as obras da central de 
triagem de Goiatins/TO

CESTE participa de campanha ambiental 
contra prática de queimadas na região

 A população de Goiatins/TO conta agora com 

uma excelente opção para fazer a destinação correta de 

materiais recicláveis. No dia 22 de julho, o CESTE 

entregou as chaves da central de triagem de resíduos 

sólidos do município, obra fundamental para sanar um 

antigo problema ambiental: a falta de locais adequados 

para armazenar e reciclar o lixo produzido. Na oportu-

nidade, o prefeito Vinicius Donnover destacou a 

iniciativa do CESTE e comemorou o fato de seu 

município dispor de boas condições para cuidar do lixo.

 A central de triagem é uma das obras do Projeto 

de Tratamento de Resíduos Sólidos do Consórcio 

Municipal União 2, formado pelos municípios de Barra 

do Ouro/TO, Goiatins/TO e Palmeirante/TO. Trata-se de 

um projeto de saneamento ambiental concretizado pelo 

ISE (Investimento Social Estreito), programa realizado 

pelo CESTE que visa à execução de obras e ações que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável da área 

de abrangência da Usina Hidrelétrica Estreito.

 Além da central de triagem de Goiatins/TO, 

outras obras do Consórcio Municipal União 2 estão em

 A prática de queimadas, uma das ações mais 

prejudiciais ao meio ambiente, será fortemente comba-

tida pelo Ministério Público do Maranhão. Nos dias 24 e 

25 de julho, o promotor de justiça da Comarca de 

Carolina/MA, Carlos Róstão, coordenou o lançamento 

da campanha “Queimadas: o fogo pega, a vida acaba”, 

criada com o objetivo de alertar e conscientizar a popu-

lação sobre os riscos que as queimadas representam 

para a comunidade, além dos danos causados ao meio 

ambiente.

andamento, como a construção de aterro sanitário em 

Barra do Ouro/TO, com galpão de triagem e bloco admi-

nistrativo, e também uma central de triagem em 

Palmeirante/TO, além de equipamentos para coleta 

seletiva e reciclagem.

 A campanha conta com o apoio do CESTE, que 

repassou recursos e doou 1,5 mil mudas de árvores 

nativas para a comunidade. A ideia é que o plantio de 

árvores ajude a reflorestar ambientes prejudicados por 

queimadas ou desmatamentos. 

 Uma das ações desenvolvidas pelo CESTE é a 

realização de palestras em comunidades rurais, com o 

objetivo de orientar os moradores sobre os riscos causa-

dos pelas queimadas, que, além de ser uma prática ilícita, 

é passível de punição ao infrator por crime ambiental.

Centro de Informação em Carolina/MA

Rua Duque de Caxias, 194 - Centro

Telefone: (99) 3531-8372

Centro de Informação em Estreito/MA

Av. Tancredo Neves, 640-D - Centro 

Telefone: (99) 3531-7145

INFORMATIVO CESTE é o jornal 

bimestral elaborado pelo CESTE 

(Consórcio Estreito Energia)

Fale Conosco: 0800 280 9191

atendimento@uhe-estreito.com.br

Jornalista Responsável

Rafael Masselli

Edição

Central de triagem de Goiatins/TO permite ao município fazer a 
coleta e a reciclagem do lixo, beneficiando o meio ambiente
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