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A onça-pintada, o maior felino das Amé-

ricas e o terceiro maior do mundo, está no 

topo da cadeia alimentar da vida silvestre e, 

por isso, ela tem grande importância na ma-

nutenção do equilíbrio do ecossistema. Mas, 

lamentavelmente, as crescentes alterações 

ambientais provocadas pelo homem, como o 

desmatamento, destroem o habitat natural 

da onça, que parte para outros lugares em 

busca de alimento, na luta pela sobrevivência. 

O Instituto Nex, localizado em Corumbá de 

Goiás, defende esta causa e, há 13 anos, abri-

ga felinos ameaçados de extinção e vítimas de 

maus-tratos e de caça predatória. 

Onça-pintada contribui para
o equilíbrio do ecossistema

Corumbá de Goiás recebe 
incentivo à tradição das
festas de Folias de Reis

Produtor de leite de Santo
Antônio colhe resultados do 
projeto Balde Cheio
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Com o objetivo de valorizar o movimento 

popular tradicional, a memória e a identida-

de cultural, a Corumbá Concessões desen-

volve, na histórica Corumbá de Goiás, o pro-

jeto sociocultural Folias, Emoção e Tradição, 

em parceria com a prefeitura e o grupo de 

Folias de Reis. Na cidade, a empresa apoia, 

há sete anos, a festa das Cavalhadas.

O pequeno produtor rural de Santo Antô-

nio do Descoberto, Divino Souza Silva, co-

nheceu o projeto Balde Cheio numa reunião 

de moradores. Correu atrás de mais informa-

ções a respeito, seguiu as técnicas recomen-

dadas e hoje, depois de três anos, ele come-

mora o aumento da produtividade do leite e 

melhorias de renda e da qualidade de vida.

/ Leia Mais

Confi ra a tabela 
de compensação 
fi nanceira, de 
junho a agosto 
de 2014. 
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Arquivo CCSA

Dia da Árvore
No dia 21 de setembro, 

comemoramos o dia da Ár-

vore. Além de preservar o 

solo, despoluir o ar e conser-

var a biodiversidade, as árvo-

res protegem as nascentes 

e ajudam a abastecer os len-

çóis freáticos, melhorando a 

qualidade da água.
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O INFORMATIVO UHE CORUMBÁ IV É UMA 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PROGRAMA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CORUMBÁ CONCESSÕES 

S.A., GESTORA DO EMPREENDIMENTO.

Existem hoje no Brasil aproximadamente 

650 espécies de animais que correm risco de 

extinção, segundo o Ibama. Entre os animais 

atualmente ameaçados no Cerrado estão o 

gato-do-mato, o lobo-guará, o tamanduá-

bandeira e a onça-pintada.

Os animais silvestres são aqueles que 

habitam um determinado ecossistema ou 

região, de forma natural, sem a interferência do 

homem. Se os animais silvestres forem extintos 

ou se tornarem raros, isso comprometerá todo 

o equilíbrio da natureza.

/ Dica Ambiental

/Editorial

Cultura e Cerrado são os assuntos principais desta edi-

ção do Informativo UHE Corumbá IV. Na matéria de capa, 

os leitores irão conhecer o trabalho da ONG Instituto Nex, 

localizada em área do Cerrado, a 80 km de Brasília, que 

protege felinos ameaçados de extinção, vítimas de maus-

-tratos e de caça predatória. Esses belos animais, que por 

estes motivos são abrigados no criadouro, têm grande im-

portância na manutenção do equilíbrio do ecossistema. O 

assunto vai ao encontro das propostas de educação am-

biental da empresa.

Com o objetivo de incentivar a promoção da cultura dos 

municípios do entorno do nosso reservatório de Corumbá 

IV, a Corumbá Concessões está apoiando o movimento 

popular tradicional de Folia de Reis, em Corumbá de Goiás. 

Esse apoio se dá por meio de um projeto, lançado em agos-

to, que visa trabalhar com alunos das escolas do município 

o resgate, a valorização e a identidade cultural dos grupos 

de folias. Também nesta edição temos outro destaque do 

município, a festa das Cavalhadas, que há oito anos conta 

com o apoio cultural da empresa. 

E para realçar a importância de projetos de geração de 

renda voltados para os moradores da área rural de infl uên-

cia da usina, o pequeno produtor de leite de Santo Antônio 

do Descoberto, Divino Silva, fala sobre a sua experiência e 

os resultados que obteve com as técnicas do Balde Cheio, 

um projeto da Corumbá Concessões que deixou marcas 

positivas na vida das famílias benefi ciadas, entre 2009 e 

2013.

MARCONI MELQUÍADES DE ARAÚJO 
Presidente da Corumbá Concessões S.A.

Com a expansão das cidades ou com os incêndios 

fl orestais, o habitat de muitos bichos está sendo 

destruído.  Muitas vezes eles são obrigados a procurar 

abrigo em outros lugares e podem acabar parando em 

seu quintal.

Ao se deparar com um animal silvestre próximo de sua 

residência, especialmente se ele for peçonhento, acione 

imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia 

Ambiental (190) e mantenha uma distância segura. Isso 

evita acidentes e preserva a riqueza da nossa fauna. 

É sempre bom lembrar que matar ou maltratar 

animais silvestres é crime ambiental, com penas que 

podem chegar a um ano de prisão.
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O 

pequeno produtor rural 

de Santa Rosa, em Santo 

Antônio do Descoberto, 

Divino Souza Silva, credita 

o aumento de sua produtividade na 

área de pecuária leiteira ao projeto Bal-

de Cheio, que a Corumbá Concessões 

implementou de 2009 a 2013, em sete 

municípios do entorno do reservatório 

da UHE Corumbá IV, benefi ciando, cer-

ca de 100 produtores.

Ele conta que conheceu a teoria do 

projeto durante uma reunião da asso-

ciação dos moradores da comunidade. 

Aí, ele participou de um dia de campo 

para apresentação da proposta, na 

propriedade de Luziânia, e se interes-

sou em replicar as técnicas. “Eu não co-

nhecia o sistema de piquetes e nunca 

tinha ouvido falar do capim Mombaça 

(usado no projeto). Mas desde que eu 

comecei a tratar as minhas 12 vacas 

/ Geração de renda

Produtor de leite colhe 
resultados do Balde Cheio

Arquivo CCSA

Projeto Balde Cheio
é apresentado em
documentário 

Um vídeo de três minutos 

sobre o projeto Balde Cheio, que 

foi implementado pela Corumbá 

Concessões de 2009 a 2013 

nos municípios do entorno do 

reservatório de Corumbá IV, pode 

ser acessado no site da empresa: 

www.corumbaconcessoes.com.br.

O projeto benefi ciou pequenos 

produtores do setor pecuário 

da agricultura familiar e o vídeo 

mostra alguns casos de sucesso 

de participantes que, graças à 

utilização de novas técnicas, 

aumentaram a produtividade 

do leite de cinco a dez vezes e 

melhoraram a qualidade de vida 

da família.

Projeto Viveiros-Escola
gera consciência 
ambiental e renda 

Viveiros-Escola é outro projeto 

de geração de renda da CCSA 

que está sendo implementando 

em três municípios do entorno 

da usina – Silvânia, Corumbá 

de Goiás e Santo Antônio do 

Descoberto -, em substituição ao 

Balde Cheio.

A atividade está modifi cando 

a vida dos participantes que, 

com uma nova visão ambiental, 

passaram a conhecer mais sobre o 

Cerrado, aprenderam a recuperar 

áreas degradadas, a coletar e 

benefi ciar sementes e produzir 

mudas de espécies do bioma 

Cerrado. Os alunos do projeto 

estão na segunda etapa de 

produção de mudas e organização 

para a comercialização.

/ Curtas

com esse capim, que tem muita pro-

teína, elas passaram a dar muito mais 

leite”, comenta.

Na opinião de Divino, o sistema dá 

trabalho, pois exige a troca diária das 

vacas nos piquetes e a adubação do ca-

pim. “Mas não dá pra ganhar dinheiro 

de braço cruzado, tem que trabalhar. 

E quem participou do projeto e parou, 

foi por preguiça, porque as técnicas 

dão resultado mesmo”, ressalta.

Após sua entrada no projeto, o pro-

dutor continua alimentando as vacas 

nos piquetes, com Mombaça. Numa 

comparação, ele diz que um alqueire 

desse capim equivale a dois de braquiá-

ria. Perguntado sobre como estaria 

hoje se não fossem as técnicas do Bal-

de Cheio, Divino Silva responde, sem 

pensar: “Eu estaria com bem menos 

gado e com menos produção de leite”.

“ Desde que eu comecei a tratar as minhas 12 vacas com 
esse capim [mombaça], que tem muita proteína, elas 
passaram a dar muito mais leite” Antônio.
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A 

onça-pintada (nome científi co: Panthera onca), 

o maior felino das Américas e o terceiro maior do 

mundo, está no topo da cadeia alimentar da vida 

silvestre, ou seja, nenhum animal é seu predador. 

Por isso, ela tem grande importância na manutenção do equi-

líbrio do ecossistema.  Essa espécie é temida por sua força e, 

ao mesmo tempo, admirada por sua extrema beleza. A sua 

presença é um indicador de equilíbrio e qualidade ambiental. 

Mas, lamentavelmente, as crescentes alterações ambien-

tais provocadas pelos humanos, como o desmatamento, 

destroem o habitat natural da onça, que parte para outros lu-

gares em busca de alimento. Quando acontece de uma onça 

atacar bezerros, por exemplo, é comum o fazendeiro matá-la, 

deixando órfãs suas crias, o que é crime ambiental. 

É aí que entra a importância da ONG Instituto Nex , a úni-

ca no Brasil dedicada à preservação de felinos ameaçados de 

extinção. A organização começou a funcionar há 13 anos, na 

área rural de Corumbá de Goiás, a 80 km de Brasília. O Nex 

abriga 12 onças pintadas, oito suçuaranas e duas jaguatiricas 

num trabalho tocado com disciplina, amor, sensibilidade e de-

dicação à causa da preservação dos felinos.

Pacato, Gavião, Xamã, Xuxo, Brutus, Xingú e Xangô. Estas 

onças, de personalidade marcante, são os personagens prin-

cipais da história da ONG, que ajuda a preservar a fauna do 

Cerrado. Tudo começou com Pacato, uma suçuarana oriunda 

/ Fauna do Cerrado 

do Pará, que sobreviveu durante quatro anos numa jaula de

2 m

2

, no setor isolado para reabilitação do Zoológico de Brasí-

lia, após se recuperar de lesão na coluna. Em visita ao local, o 

casal Silvano e Cristina Gianni se condoeu da situação de pri-

vação total de espaço do animal e conseguiu autorização do 

Ibama para levá-lo para a sua fazenda, em Corumbá de Goiás. 

Com todos os detalhes vivos na memória, Cristina, que é 

a presidente da Ong, conta que foi inesquecível o momento 

da entrada de Pacato no recinto construído para ele, onde ga-

nhou mais espaço, água corrente, terra e o carinho dos novos 

donos, e teve a dignidade restaurada. Pacato morreu aos 19 

anos e “deixou muitas saudades”, diz Cristina.

Cada animal do Nex recebe tratamento conforme o per-

fi l. Para Rogério Silva, gerente, principal tratador dos bichos 

e guia de visitantes, “Lana é a onça mais bonita, mas cada 

um tem uma história interessante”. Ele cita o caso de Brutus, 

uma onça pintada que veio do centro de triagem de Goiás e 

que chegou no criadouro com 8 meses, órfão de mãe morta 

por caçadores. “Quando fi lhote, ele foi criado por humanos 

até ser abrigado no Nex, onde está há seis anos. Ele fi cou 

cego, mas é um animal saudável e esperto como os demais”.

Dentre outras histórias comoventes, Cristina conta o 

“caso de amor” impossível entre duas onças: Yamin, que vive 

em cativeiro, e Xangô, um macho melânico (preto) de vida 

livre que é monitorado pela ONG e pelos órgãos ambientais. 

Arquivo CCSA

Preservar a onça-pintada 
é contribuir para o 

equilíbrio do ecossistema
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“Há dois anos ele vem diariamente namorar Yamin, separados 

por uma grade. Tudo é monitorado por câmera para ser, em 

breve, documentado”, explica. Ela ressalta a importância de 

Xangô na região, cuja presença, por si só, tem conseguido 

evitar o desmatamento, mas frisa: “O homem não é presa da 

onça, que só o ataca quando acuada. Por isso ele não oferece 

perigo”.

Os animais chegam ao Nex como órfãos de mães mortas 

por caçadores ou como vítimas de maus-tratos pela mão do 

homem. Como é o caso de Gavião, uma onça pintada de vida 

livre que foi descoberta, após denúncias, numa fazenda do 

Mato Grosso. Ele fi cou mantido acorrentado durante 11 anos 

por um veterinário e caçador de onças, que lhe castrou e ar-

rancou as unhas, diz Silvano Gianni.  Por decisão do Minis-

tério Público, o animal foi removido para o criadouro, onde 

viveu mais dez anos, vindo a morrer de velhice, recentemente.

 “Gavião deixou a gente apaixonado. Ele era extremamente 

dócil. O corpo foi enviado para necropsia e para ser taxider-

mizado (empalhado), na Universidade de Brasília (UnB), pois 

vamos manter Gavião como o símbolo de maus-tratos aos 

animais silvestres”, explica Silvano Gianni. 

A alimentação dos animais segue um ritual de abre-e-fecha 

de portas das jaulas, garantindo a segurança do tratador e 

das pessoas do local. Para Rogério, todos os dias são diferen-

tes e ele sente prazer em admirar a beleza dos animais.

Parcerias 
O Nex sobrevive de doações e parcerias, entre elas com 

a Bonasa Alimentos, que fornece a alimentação dos ani-

mais. Segundo Rogério Silva, cada onça consome até 5 

quilos de carne/dia. A ONG recebe visita de pesquisadores, 

estudantes e interessados em geral, na maioria estrangei-

ros. Os animais são encaminhados ao Nex pelo Ibama ou 

pelo Ministério Público, em casos de apreensão de animais 

em cativeiro ou de entrega espontânea. O casal Gianni 

explica que tanto a captura de uma onça para encaminha-

mento à Ong como o processo de soltura dos animais que 

já estão prontos para voltar à natureza são uma “uma ver-

dadeira operação de guerra”. 

A soltura, segundo Cristina, esbarra na burocracia da lei 

ambiental, como exemplo a Instrução Normativa nº 179, 

do Ibama, que defi ne as diretrizes e procedimentos para a 

destinação dos animais resgatados. Essas exigências são 

necessárias para proteger o animal e as pessoas da região 

onde ele será libertado. “A verdadeira reintrodução na fau-

na só seria bem sucedida com o monitoramento do animal 

pelo menos por dois anos, em que se pudesse testemu-

nhar que ele conquistou o seu território, acasalou e gerou 

fi lhotes. A burocracia da lei torna a soltura muito difícil, 

processo que deveria ter acompanhamento”.

O Nex desenvolve, ainda, o projeto “Onças ajudando 

Gente”, que resgata a cidadania e promove o desenvol-

vimento sustentável da população do entorno. “Quem 

presta serviço aqui ganha por causa das onças, que viram 

inspiração para os artesãos confeccionarem seus traba-

lhos. É a preservação da fauna movimentando a economia 

local”, diz. 

E para quem nunca havia visto uma onça de perto, a 

criação do Nex representou uma guinada de 180

o

 na vida 

de Cristina, que tirou disso uma lição: “As onças têm ex-

pressões físicas diferentes das nossas. Mas os sentimen-

tos e as necessidades de água e comida são os mesmos, 

o amor da mãe pelo fi lhote é igual ... É como se todos nós 

tivéssemos a mesma alma. A consciência de que eu faço 

parte da natureza veio do convívio diário com elas”, fi na-

liza. 

Mais informações sobre o Nex, pelo site: www.nex.org.br . 

Arquivo CCSA Arquivo CCSA

Cristina Gianni Suçuarana
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Corumbá de Goiás recebe incentivo à 
tradição das festas de Folias 

A

s festas de folias 

em Corumbá de 

Goiás nasceram 

p r a t i c a m e n t e 

junto com o surgimento do 

município, em 1730. As ma-

nifestações folclóricas como 

as Cavalhadas, Festa do Di-

vino Espírito Santo, Festa do 

Divino Pai Eterno, Folia dos 

Santos Reis ainda são preser-

vadas nesta pequena cidade 

histórica que fi ca a 109 km 

de Goiânia e a 120 km de 

Brasília.

Com o objetivo de valori-

zar este movimento popular 

tradicional, a memória e a 

identidade cultural, além de 

identifi car e preservar o patri-

mônio imaterial do município 

está sendo desenvolvido o 

projeto sociocultural Folias, 

Emoção e Tradição, em par-

ceria entre a Corumbá Con-

cessões e a prefeitura muni-

cipal, através da secretaria 

de Educação e do grupo de 

Folias de Reis da cidade. 

O lançamento do projeto 

aconteceu em 1º de agosto, 

na E. M. Bernardo Élis, com 

a participação da comunida-

de, integrantes de grupos de 

folias, alunos, professores, 

representante da Corumbá 

Concessões e autoridades 

locais. 

O Grupo de Folias do Di-

vino Espírito Santo da Zona 

Rural, que cultiva essa tra-

dição de família e transmite 

essa herança de geração 

para geração, se dispôs a 

colaborar com o projeto en-

sinando a manifestação cul-

tural aos alunos. Em data reli-

giosa, quando o grupo sai às 

ruas, os foliões reúnem mais 

de 80 cavaleiros e hoje con-

tam com aproximadamente 

60 jovens no grupo da dança 

folclórica do catira.

Para apoiar e incentivar 

os foliões e os alunos, a Co-

rumbá Concessões fez a 

doação de 32 instrumentos 

musicais, como violões, vio-

las, pandeiros, sanfonas e 

percussão, próprios para a 

execução das modas de viola 

e do catira. 

O projeto será trabalhado 

nas escolas de Corumbá de 

Goiás dentro do programa 

Mais Educação. Segundo o 

secretário de Educação e Cul-

tura, João Batista Fernandes, 

hoje o município tem nove 

escolas - quatro urbanas e 

cinco rurais. A perspectiva é 

iniciar a atividade com a Ber-

nardo Élis, com 30 alunos, 

para depois inseri-la gradati-

vamente nas outras escolas, 

até 2016. Os trabalhos serão 

realizados pelos professores 

da área de ciências e alunos 

através de pesquisas, ativida-

des de campo, entrevistas, 

fotografi as e fi lmagens. 

De acordo com o prefeito 

de Corumbá de Goiás, Célio 

Fleury, sem a parceria com 

a Corumbá Concessões não 

seria viável tocar o projeto. 

“Com a doação dos instru-

mentos, os foliões vão con-

seguir ensinar as músicas e 

as danças características das 

festas de folias e, com isso, 

acender a chama dessa cul-

tura nos alunos”, afi rmou. 

O projeto foi contempla-

do dentro do Programa Ener-

gia com Responsabilidade 

Socioambiental, da Corumbá 

Concessões, que atua nos 

municípios do entorno do 

reservatório da UHE Corum-

bá IV, com o objetivo, entre 

outros, de incentivar a pro-

moção da cultura local. Se-

gundo a analista ambiental 

Marinez de Castro, que es-

teve no lançamento do pro-

jeto, a empresa reconhece o 

valor das tradições locais e, 

por isso, apoia o projeto de 

Folias em Corumbá de Goiás. 

“O mais importante é en-

volver as crianças, que estão 

sempre muito receptivas ao 

aprendizado, perpetuando a 

cultura”, fi naliza.

Arquivo CCSA

Marinez de Castro  fez a entrega dos instrumentos

Arquivo CCSA
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 /Tabela de compensação fi nanceira
Sete municípios goianos abrangidos pelo reservatório da UHE Corumbá IV recebem mensalmente recursos provenientes da 
compensação fi nanceira pela utilização de recursos hídricos, pela usina, para gerar energia elétrica. Os valores repassados de junho a 
agosto de 2014 (veja tabela abaixo) são proporcionais ao tamanho da área abrangida.

PERCENTUAL DE 
REPASSE % 14,69% 20,88% 24,25% 0,13% 28,55% 11,25% 0,26%

ENERGIA REF. 
MÊS/ANO

ABADIÂNIA ALEXÂNIA LUZIÂNIA NOVO GAMA
STO. ANTÔNIO 
DESCOBERTO

SILVÂNIA
CORUMBÁ DE 

GOIÁS

junho - 14   12.713,64 18.076,30 20.989,70 109,77 24.717,91 9.735,67 225,81

julho -14   11.975,24  17.026,44   19.770,63 103,40 23.282,31 9.170,23 212,69

agosto -14    11.767,49    16.731,06    19.427,65 101,60 22.878,41 9.011,14 209,00

Total 36.456,36 51.833,79 60.187,98 314,77 70.878,64 27.917,04 647,50

Festa das Cavalhadas, uma tradição que se 
repete há mais de 30 anos

A

s C a v a l h a d a s 

de Corumbá de 

Goiás, um dos 

maiores espetá-

culos folclóricos e religiosos 

do interior de Goiás, reuniu 

em sua 56ª edição cerca de 

30 mil pessoas, de 5 a 7 de 

setembro. A encenação da 

batalha entre mouros e cris-

tãos pela reconquista da 

península Ibérica é repetido 

há mais de 30 anos, durante 

a festa de N. S. da Penha de 

França, padroeira da cidade. 

O evento foi promovido pela 

Associação das Cavalhadas 

(Asca) e da prefeitura muni-

cipal. 

As Cavalhadas são uma 

representação das batalhas 

travadas nas Cruzadas da 

Idade Média, que acontece 

em Corumbá de Goiás desde 

1980, uma tradição trazida 

da Europa para o Brasil no 

século XVIII. A centenária 

banda 13 de Maio apresen-

ta toda a parte musical da 

festa - abertura e fundo para 

as corridas dos cavaleiros. 

Outra atração que faz parte 

da festa são os mascarados. 

Montados em cavalos e a pé, 

eles invadem o Campo de 

Batalha, durante os interva-

los das corridas, para divertir 

o público.

A Corumbá Concessões 

é a segunda maior patroci-

nadora, desde 2007. Como 

em todos os anos, a empresa 

ofereceu espaço no seu ca-

marote para colaboradores 

e parceiros prestigiarem o 

evento. “É com alegria que 

comemoramos mais uma 

Cavalhadas e a Corumbá 

Concessões é muito bem 

vinda como parceira”, disse o 

prefeito do município, Celio 

Fleury, ao visitar o camarote. 

Entre os convidados es-

tava o chefe da fi scalização 

do Ibama – DF, Gutemberg 

Mascarenhas, que pela pri-

meira vez visitou Corumbá 

de Goiás a passeio, com a fa-

mília. “É extraordinária essa 

cultura antiga que se man-

tém e que os corumbaen-

ses tentam transmitir, hoje, 

nesse mundo tecnológico. É 

uma história cristã que retra-

ta um pouco das cruzadas e 

que temos a oportunidade 

de conhecer nessa festa”.

Arquivo CCSA
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Recicle a informação. Passe este informativo para outro lei-

tor. Este informativo é impresso em papel reciclato.

/ Fotolegenda

No dia 21 de setembro, comemoramos o dia da Árvore. Além de preservar 

o solo, despoluir o ar e conservar a biodiversidade, as árvores protegem as 

nascentes e ajudam a abastecer os lençóis freáticos, melhorando a qualidade 

da água que consumimos. A imagem acima é da copaíba, espécie que tem di-

versos usos medicinais. Seu óleo é usado no tratamento de doenças de pele, 

artrite e dores musculares. 

Verde de onde vem tanto

Um ninho de passarinho se sustenta 

num galho

Raios de sol passam por espaços entre 

folhas

E colorem contrastando com o marrom 

do chão 

Flores multicores se penduram em 

pontas de galhos

E balançam ao ritmo do vento pra lá e 

pra cá

Frutos abençoados e saborosos 

esperam

Mãos a colhê-los, bocas a sorvê-los.

Sob a sombra refrescante das folhas 

Sobre as folhas secas do chão me 

sento

E me extasio e me encho

Da energia que vem do verde

E sinto que não estou só. 

Estou pura, verde e brilhante

Nem sei se sou eu ou folha

Impassível, ali, entregue à vida

Integrada no mundo natural

Do verde de onde vem tanto.

(Ana Guaranys)

Para saber sobre outros pontos de 

entrega de exemplares no entorno 

do reservatório, entre em contato 

conosco, por meio do Fale Conosco no 

site da Corumbá Concessões ou por 

e-mail para comunicacao@corumba4.

com.br .

/Informativo
Participe do Informativo UHE Corumbá IV com sugestões de tema ou assunto 

que você gostaria de ver publicado. Contato com a jornalista Ana Guaranys 

pelo telefone: (61) 3462-5200 ou pelo e-mail: comunicacao@corumba4.com.br.

/Ouvidoria
A Corumbá Concessões S.A. um canal de comunicação entre a empresa 

e os moradores dos municípios do entorno do reservatório de Corumbá 

IV. Contate a empresa pelo telefone da Ouvidoria: (61) 3462-5259.

/Erramos
Na última edição deste informativo, noticiamos equivocadamente na matéria 

“Como funciona uma usina hidrelétrica” que cerca de 95% da energia elétrica 

produzida no Brasil é oriunda de Usinas Hidrelétricas (UHEs). De acordo com a 

Aneel, esse percentual é de 67,3%. Leia a matéria atualizada no nosso portal: 

http://www.corumbaconcessoes.com.br/

Ouça o programa 
Ondas da Corumbá IV
pela 610 AM e também pelas 
emissoras de rádio repetidoras:

• Serra 87,9 FM

(Corumbá de Goiás)

• Capivary 87,9 FM (Abadiânia)

• Vida FM (Silvânia)

• Vida FM 

(Santo Antônio do Descoberto)

Foto: Juliana Gatti Pereira Rodrigues


