
Projeto Conexão Sustentável Alcoa 
leva arte e cultura para Estreito/MA

 Entre os dias 1 e 4 de setem-

bro, centenas de pessoas prestigia-

ram as atrações culturais promovidas 

em p raça  púb l i ca  pe lo  p ro j e to 

Conexão Sustentável Alcoa na cidade 

de Estreito/MA. Durante os quatro 

dias, a população se encantou com as 

sessões de cinema, apresentações de 

circo e encenação de peças teatrais. 

Destaque para os temas sustentabili-

dade e meio ambiente, amplamente 

retratados nos f i lmes que foram 

exibidos, na peça teatral “O Romance 

do Vaqueiro Benedito” e nas apresen-

tações do ”Circo Reciclado”.

 Desenvolvido pelo Instituto 

Alcoa, uma das empresas acionistas 

do CESTE, e em parceria com o Minis-

tério da Cultura, o projeto Conexão 

Sustentável Alcoa foi criado com o 

objetivo de levar arte e entreteni-

mento para comunidades com pouco 

acesso a opções culturais. Os espetá-

culos são sempre gratuitos e com forte 

interação entre os artistas e o público. 

Além de lazer, a intenção também é 

repassar lições sobre saúde, higiene, 

preservação ambiental e proteção dos 

recursos naturais de forma lúdica e 

didática. 

 Em Estreito/MA, o projeto Co-

nexão Sustentável Alcoa contou com o 

apoio da Prefeitura Municipal, que 

ajudou na divulgação do evento,  

montagem das estruturas, segurança 

e presença de estudantes de 16 esco-

las municipais, além de um colégio 

estadual e dois centros de ensino 

particulares. Ao todo, cerca de 4 mil 

pessoas participaram das atividades, 

consolidando o projeto como uma 

iniciativa elogiável, tanto por oferecer 

oportunidades de cultura e entreteni-

mento, quanto por repassar lições de 

sustentabilidade e meio ambiente. 
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A interação com a comunidade é um dos aspectos mais 
importantes do projeto Conexão Sustentável Alcoa

Dezenas de pessoas assistiram às atrações culturais, como  
circo, cinema e teatro, além de oficinas de reciclagem 
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Usina Hidrelétrica Estreito já pagou 
R$ 100 milhões em CFURH

 No mês de setembro, a Usina Hidrelétrica 

Estreito alcançou o expressivo montante de R$ 100 

milhões repassados a título de Compensação Financeira 

pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH), popular-

mente chamada de royalties, a Municípios da região de 

abrangência, aos Estados do Tocantins, Maranhão e 

Goiás, além de órgãos do Governo Federal, conforme 

quadro demonstrativo.

 A CFURH é um valor pago mensalmente pela 

Usina em decorrência do uso da água do Rio Tocantins 

por conta da geração de energia elétrica, cujo valor é 

definido em função da ocupação parcial e proporcional 

das terras de cada município da região pela formação do 

reservatório. O montante repassado a cada entidade 

obedece a um percentual previamente estabelecido em 

lei e é também proporcional à geração de energia, ou 

seja, quanto maior a geração de energia em cada mês, 

maior o valor repassado.

 Conforme a Constituição Federal, os recursos 

provenientes da CFURH devem ser investidos em áreas 

como saúde, educação, assistência social e outras. Já a 

Lei n.º 7.990/1989 proíbe a utilização desse dinheiro 

para pagamento de dívidas do ente beneficiário ou com 

o quadro permanente de pessoal. 

 O quadro demonstra que o município de 

Carolina/MA é um dos que mais receberam essa com-

pensação financeira, atingindo um valor acumulado de 

R$ 11 milhões, seguido por Filadélfia/TO, que já recebeu 

R$ 6,1 milhões. O município de Babaçulândia/TO, que é 

também um dos beneficiários da CFURH, recebeu até 

setembro de 2015 a importância de R$ 5 milhões e, 

segundo o prefeito Franciel de Brito Gomes, esse valor 

está sendo investido em obras nas áreas de infraestru-

tura, saúde e educação. “Estamos aplicando esses recur-

sos para melhorar nossos serviços”, explica. 

 O Diretor Geral do CESTE, Odilon da Gama 

Parente Filho, explica que os beneficiados pelo repasse 

da CFURH devem aproveitar essa condição privilegiada 

que só municípios do entorno de reservatórios de usinas 

hidrelétricas podem desfrutar, porém, a aplicação dos

recursos deve seguir o que está estabelecido em lei e ter 

por objetivo a melhoria da qualidade de vida da popu-

lação local. “É uma receita adicional bem significativa e o 

Poder Público Municipal precisa aplicar esse dinheiro de 

forma transparente e responsável, investindo em obras e 

ações realmente necessárias”, ressalta. 

Esse é o valor repassado pela UHE Estreito em pouco mais de quatro anos de operação 
somente a título CFURH. Maiores beneficiados são os municípios do entorno do 

Empreendimento, que aumentam significativamente a receita municipal
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CESTE promove ações ambientais 

em comemoração ao Dia da Árvore

Inaugurado galpão para pescadores 
de Estreito/MA

 Distribuição e plantio de mudas nativas, blitz 

ecológica com veículos e conscientização ambiental 

foram algumas das ações realizadas pelo CESTE para 

celebrar o Dia da Árvore. As atividades começaram no 

dia 21 de setembro com a Parada Ecológica, em que 

colaboradores da empresa abordaram motoristas de 

veículos que passavam em frente à entrada da Usina 

Hidrelétrica Estreito. O objetivo da “Blitz do Bem” foi 

distribuir mudas de árvores nativas. 

 No dia seguinte,  a área de Segurança do 

Trabalho e Meio Ambiente do CESTE promoveu um DSS 

(Diálogo sobre Saúde e Segurança) Especial, em que 

novamente foram destacados a importância da conser-

vação ambiental e dos cuidados que devemos ter para 

preservar os recursos naturais. Em conjunto com colabo-

radores da Tractebel, as equipes fizeram o plantio de 

mudas nativas no estacionamento da Usina Hidrelétrica 

Estreito, em um gesto simbólico para firmar o compro-

misso de todos com o próximo, com o meio ambiente e 

com si próprio.

  No dia 26 de setembro, o CESTE realizou um 

evento especial para a família, em que foram repassadas 

lições sobre o meio ambiente e sua importância.

Dezenas de famílias compareceram e participam das ati-

vidades, dentre elas o plantio de mudas nativas. Além 

disso, mais 200 mudas foram doadas ao município de 

São João do Paraíso/MA e outras 100 mudas foram 

entregues para a Escola de Educação Infantil Eureka, do 

município de Estreito/MA.

 A Cooperativa dos Pescadores e Piscicultores do 

Médio Tocantins, com sede na cidade de Estreito/MA, 

concretizou a antiga aspiração de ter um galpão para 

armazenar equipamentos de pesca dos mais de 300 

pescadores do município. No dia 19 de setembro, a 

entidade inaugurou o novo espaço, juntamente com 

uma área de convivência. Cerca de 150 pessoas presti-

giaram o evento. 

 O galpão tem aproximadamente 200 metros 

quadrados de área construída e conta com cozinha e 

varanda. Sua construção foi realizada em regime de 

mutirão pelos pescadores, sob a orientação e acom-

panhamento da ADEPRATO – Associação de Desen-

volvimento e Preservação dos Rios Araguaia e Tocantins. 

Os recursos para a execução da obra foram repassados 

pelo CESTE.

Famílias participaram ativamente do plantio de
mudas e das atividades de educação ambiental 

Galpão será utilizado para armazenar equipamentos
 de pesca dos mais de 300 pescadores do município 
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Pescadores desrespeitam a lei e invadem 
a Área de Segurança da Usina 

 Desde o início de sua operação, no ano de 2011, 

a Usina Hidrelétrica Estreito convive com a invasão de 

pescadores na sua área de segurança, que é caracte-

rizada como uma Área de Segurança Nacional. Essas 

invasões, além de serem configuradas como crime, são 

ações extremamente perigosas e que põem em risco a 

vida dessas pessoas. “Já alertamos inúmeras vezes para 

esse grave problema, buscamos de forma incansável a 

conscientização dessas pessoas bem como das insti-

tuições competentes, mas alguns pescadores insistem 

em desobedecer à lei e arriscar a própria vida”, constata 

o Diretor Geral do CESTE, Odilon da Gama Parente Filho. 

 Nesses últimos quatro anos, o Consórcio já 

realizou inúmeras campanhas de conscientização contra 

esta prática, aumentou a fiscalização com o apoio das 

Polícias Civil e Militar dos Estados do Maranhão e do 

Tocantins. Além disso, toda área possui cercas de 

isolamento, sinalização náutica, postos de vigilância e 

placas informativas. 

 Como a prática ainda continua ocorrendo, ulti-

mamente os invasores vêm sendo identificados e ações 

judiciais têm sido movidas, visando à responsabilização

pelos seus atos infracionais, o que vem sendo bem 

amparado pelo Judiciário, com medidas que impedem 

os infratores a reiteração da prática sob pena de multas 

pecuniárias gravosas.

 “A nossa preocupação vai muito além de coibir a 

pesca predatória na área de segurança da Usina, reside 

principalmente em preservar a vida e a integridade física 

desses pescadores. O CESTE continuará a desempenhar 

a sua importante missão de gerar energia elétrica para o 

Brasil, de forma responsável e, assim, envidará todos os 

esforços para eliminar definitivamente essa prática 

condenável e danosa”, ressalta o Diretor Geral.

Tipos penais violados a cada invasão para a pesca 
ilegal na área da Usina:

Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal
Atentado contra a segurança de serviço de utilidade 
pública 

Art. 265 - Atentar contra a segurança ou o funcionamen-

to de serviço de água, luz, força ou calor, ou qualquer 

outro de utilidade pública:

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa.

Parágrafo único: Aumentar-se-á a pena de 1/3 (um 

terço) até a metade, se o dano ocorrer em função de 

subtração de material essencial ao funcionamento dos 

serviços.

Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe 
sobre as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e 
dá outras providências.

Art. 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida 

ou em lugares interditados por órgão competente:

Pena - detenção de um ano a três anos ou multa, ou 

ambas as penas cumulativamente.

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
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Além de configurar crime, invasão à Área de Segurança da Usina 
Hidrelétrica Estreito representa enorme risco à saúde das pessoas
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