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 Conforme a Lei nº 7990/89, proíbe a 
aplicação desses recursos no abatimento de dívidas 
a não ser que o credor seja a União e suas entidades 
e no pagamento do quadro permanente de pessoal. 

 O Consórcio Estreito Energia começou a 
efetuar os pagamentos em junho de 2011 
ultrapassando no mês de setembro o repasse de 
mais de 180 Milhões de reais a Estados, Municípios e 
União.

 A Compensação Financeira pela Utilização 
de Recursos Hídricos (CFURH), foi instituída pela Lei 
Federal nº 7.990 de 28 de dezembro de 1989, e é um 
ressarcimento pela ocupação de áreas de usinas 
hidrelétricas e um pagamento pelo uso da água na 
geração de energia.

 Neste trimestre, destacamos o recebimento 
de royalties dos municípios de Carolina (MA), com 
recebimento de R$ 633.387,01, Filadélfia (TO) com 
R$ 351.135,05 e Babaçulândia (TO) com R$ 
290.539,34  respectivamente. Os dados são 
referentes aos meses de Julho, Agosto e Setembro 
de 2019.

Em 2001, com a Lei nº 10.195, passou a ser 
permitido o uso dos recursos para a capitalização 
dos fundos de previdência dos estados e municípios. 
A fiscalização da correta utilização do dinheiro 
proveniente da compensação financeira cabe ao 
Tribunal de Contas ou ao Ministério Público de cada 
Estado.

 O município de Babaçulândia recebeu o 
repasse de mais de R$ 290 mil neste último 
trimestre. De acordo com o prefeito, Aleno 
Guimarães, a aplicabilidade dos recursos oriundos 
da CFURH foi positiva pois a gestão conseguiu 
investir em atividades culturais e infraestrutura. O 
CESTE apoia o município em diversas ações, desde 
manutenção da orla do lago, recuperação de 
estradas, limpeza e temporada de praias.
 “Em vista ao atual cenário, os valores 

 O Consórcio Estreito Energia | Usina 
Hidrelétrica Estreito reafirma seu compromisso de 
contribuir com o desenvolvimento sustentável e 
ambiental com os municípios de seu entorno. 

repassados são de grande importância para um 
município do porte de Babaçulândia. Utilizamos 
para fazer reparos da Orla e em estradas. Em 
geral, os recursos contribuem sempre para a 
finalização das obras e manutenção dos 
investimentos. Os repasses são aplicados ainda 
nas redes de esgotos do município”, explicou. 

CESTE ATINGE A MARCA DE 180 MILHÕES REPASSADOS
POR MEIO DO CFURH (ROYALTIES)
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TEMPORADA DE PRAIAS NO TO E MA RECEBE AÇÕES DO CESTE 
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 Um stand foi instalado para receber o público e teve 
distribuição de brindes e esclarecimentos sobre questões 
relacionadas à destinação correta dos resíduos, consumo de 
alimentos na água, margem de segurança próximo aos lagos, 
população de Ariranhas e Quelônios.

 Durante o período de temporadas de praias o CESTE 
realizou o monitoramento de balneabilidade, que é a capacidade 
que um local tem de possibilitar o banho e atividades esportivas 
em suas águas, ou seja, é a qualidade das águas destinadas à 
recreação. O monitoramento ocorreu aos finais de semana, 
período com maior quantidade de usuários, e fizeram coletas e 
análises de qualidade da água nas praias implantadas pelo 
CESTE. 

 As ações envolveram um público total de 6.350 pessoas. O 
CESTE avalia que as atividades ambientais da Temporada de 
Praia tiveram resultados positivos, e grande maioria do público 
se mostrou aberto aos diálogos e reconheceram a importância 
dos temas tratados.

 Uma Blitz Ecológica foi realizada na entrada de cada praia 
através de brincadeiras lúdicas, por meio de jogos com as 
crianças a partir da temática de Educação Ambiental, a equipe do 
CESTE buscou fortalecer e sensibilizar a população a respeito dos 
cuidados com o ambiente aquático.

 Além de monitorar a balneabilidade, foram feitas outras 
ações nas praias da região: abordagem direta no qual o CESTE 
distribuiu brindes e dialogou com os barraqueiros, banhistas, 
pessoas acampadas e sentadas nos arredores das mesas. 

 O grupo realizou um mutirão de limpeza na praia do Coco, orla e três 
ilhas do lago. Mais de 60 voluntários fizeram uma varredura para recolher 
os lixos deixados pelos banhistas, durante a temporada de praias.

 Ainda no mês de setembro (dia 14/09) uma ação foi cumprida na 
cidade de Babaçulândia (TO) e mobilizada pela Aciara (Associação 
Comercial e Industrial de Araguaína) em parceria com a Prefeitura do 
município e apoio do CESTE. A ação teve como tema “Praia Limpa, Praia 
Viva” e contou com a participação de estudantes, o Grupo Passeio Náutico 
de Babaçulândia, a Associação de Barqueiros, ribeirinhos e a Prefeitura. 
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PRAIA LIMPA, PRAIA VIVA
Preservar o MEIO AMBIENTE

é preservar a VIDA!

 No dia 22 de setembro é comemorado o Dia da 
Defesa da Fauna, o Brasil possui uma das maiores 
biodiversidades em fauna e flora do planeta. O 
Monitoramento da Fauna realizado pela Usina 
Hidrelétrica de Estreito já identificou mais de 628 
espécies na região em 4 anos de monitoramento. 
Dentre as diversas espécies monitoradas, temos o 
Bugio das mãos ruivas (Alouatta Belzebul) e a Arara-
Azul –Grande (Anodorhynchus hyacinthinus). 
Atualmente o CESTE realiza o monitoramento de 
Botos (Inia geoffrensis), Tartaruga da Amazônia 

CESTE E BIODIVERSIDADE: MONITORAMENTO DA FAUNA
(Podocnemis expansa) e Tracajá (Podocnemis 
unifilis). Os dados de monitoramento da Fauna 
contribuíram para a elaboração do livro Guia de 
Campo, em que são apresentadas todas as espécies 
encontradas na região.
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CESTE APRESENTA PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA
A 11 MUNICÍPIOS DO MA E TO

 A cada visita, a equipe CESTE entrega ao município o 

 Ao longo do ano o CESTE tem realizado visitas aos 
municípios a jusante da Usina para apresentar o Plano de 
Ação de Emergência (PAE) da UHE Estreito e orientações 
sobre o Plano de Contingência (PLANCON). Além disso, foi 
realizado nas dependências da UHE, um workshop com as 
defesas civis dos estados do Maranhão e Tocantins e 
representantes municipais.  O evento também teve como 
objetivo apresentar, entregar e dialogar  sobre o PAE da UHE 
Estreito e os Planos de Contingência (PLANCON) que 
deverão ser elaborados pelas defesas civis municipais e 
estaduais. 
 Outros assuntos abordados durante os encontros, é 
em relação a disponibilidade da Usina em receber visitas de 
estudantes, doação de mudas, cultura preventiva de 
segurança para evitar Fake News e comunicação com as 
defesas civis.

Apresentação do PAE no municipío
de Governador Edison Lobão

Semana Interna de Saúde
Segurança e Meio Ambiente da UHET

protocolo PAE da UHE Estreito bem como uma carta 
solicitando formalização dos contatos das defesas civis 
locais. O PAE é parte integrante do Plano de Segurança de 
Barragem, conforme determinação da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), prevista na Resolução Normativa 
nº 696/2015 da ANELL e Lei Federal nº 12.334/2010 da 
Política Nacional de Segurança de Barragem.  Além disso, é 

 No primeiro dia a palestra teve como tema “Inteligência emocional, a 
arte de gerenciar nossas emoções”, além de ginástica laboral e um coffee 
break para recepcionar os convidados e colaboradores. Ao longo da semana 
mais de 420 pessoas participaram do evento, com destaque para quinta-feira 
22/08 com presença de 102 participantes. 

 O mês de agosto (19 a 22) ficou marcado com ações da Semana 
Interna de Saúde Segurança e Meio Ambiente (SISSMA) da Usina Hidrelétrica 
de Estreito (UHET). A ação teve como tema “Quem cuida da mente, cuida da 
vida” organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - Parceria 
CESTE E ENGIE. 

 Na oportunidade houve palestras com diversos temas e os 
campeonatos esportivos nas modalidades: torneio de Futebol Society; 
campeonato de Tênis; Campeonato de Vôlei. Uma das atrações do evento 
SISSMA foi a participação, no dia 22/08, do jornalista e influenciador digital, 
palestrante e ativista social, Francisco Garcia, conhecido na internet como o 
'Tio Francisco'. 

um documento que estabelece as ações internas 
do empreendedor,  para dar suporte ao 
desenvolvimento do Plano de Contingência 
(PLANCON) das Defesas Civis Estaduais e 
Municipais, conforme determina a Lei Federal n° 
12.608/2012. 



04

Produção

ROTAS MIGRATÓRIAS

 A  e n t re g a  d a s  p re m i a çõ e s  o co rre u  n a  U H E 
Estreito,aproveitando a oportunidade os pescadores 
realizaram visitas as instalações da Usina.

 A Campanha Rotas Migratórias, idealizada pelo 
Consórcio Estreito Energia (CESTE), beneficiou pescadores da 
Colônia Z35. Os pescadores Antônio Pedro e Marleudo Alves 
durante duas atividades no mês de julho pescaram peixes que 
continham os marcadores de identificação e encaminharam a 
Colônia Z35 para envio ao CESTE.

EVENTO SOBRE SUSTENTABILIDADE REÚNE REPRESENTANTES DA
COMUNIDADE, ENTIDADES PÚBLICAS E NÃO GOVERNAMENTAIS

 O encontro aconteceu no dia 27 de agosto com o objetivo de reunir os 
stakeholders (público estratégico de uma empresa, negócio ou indústria) 
internos e externos da Usina Hidrelétrica Estreito para um diálogo sobre 
Sustentabilidade. A Engie Brasil Energia e o Consórcio Estreito Energia 
(CESTE) parabeniza e agradece aos participantes deste evento.

 Colaboradores, prestadores de serviço, secretários municipais, 
líderes religiosos, representantes de classe (pescadores e barraqueiros), 
organizações não governamentais (ONGs), polícia civil, escolas, 
Universidades e fornecedores marcaram presença em evento promovido 
pela Engie Brasil Energia com apoio do Consórcio Estreito Energia (CESTE). 
O evento contou com cerca de 55 participantes de diversos municípios da 
área de abrangência da UHE Estreito. Como resultado, a Usina Hidrelétrica 
de Estreito obteve um levantamento amostral em relação as percepções, 
desafios e oportunidades para o desenvolvimento regional sustentável, sob 
a ótica da atuação do empreendimento junto às comunidades locais.

ENTREGA DOS REGISTROS DE IMÓVEIS A BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE
REMANEJAMENTO POPULACIONAL DA UHE - ESTREITO

 No dia 27/07 aconteceu a entrega dos documentos das 
propriedades de Beneficiários do Programa de Remanejamento 
Populacional da UHE. Na oportunidade 16 beneficiários receberam o 
Registro do Imóvel, Mapa Memorial Descritivo e ART, Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural, Cadastro Ambiental Rural, Comprovante de 
inscrição do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. 
 O evento aconteceu na Associação dos Carolinenses e Amigos – 
ASCAM e contou com a presença de autoridades locais como o prefeito 
do município de Carolina-MA, Vereadores, Secretário de Agricultura, 
Defensoria Pública, representantes dos Cartórios do 2ª Ofício e 
Registro de Imóveis e o Bispo do Município que realizou cerimônia de 
bênção aos documentos das propriedades. 
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