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A pequena e histórica cidade de Corumbá de 

Goiás comemora este ano o centenário de nas-

cimento de dois dos principais escritores brasi-

leiros do último século: Bernardo Élis e José J. 

Veiga. Élis deixou inúmeras obras que promo-

veram artisticamente sua terra, destacando a 

beleza e a importância do Cerrado. Veiga, que 

era amigo de Élis, estreou na literatura aos 

45 anos e lançou seu primeiro livro graças ao 

apoio do seu grande amigo Guimarães Rosa.

Viveiros-Escola são entregues 
às  comunidades

Escola rural de  Novo  Gama 
faz a diferença
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A Corumbá Concessões entrega, ofi cial-

mente, as unidades demonstrativas do pro-

jeto Viveiros-Escola a comunidades rurais de 

Silvânia, Corumbá de Goiás e Santo Antônio 

do Descoberto. Durante 2,5 anos, os partici-

pantes conheceram o Cerrado, aprenderam 

a coletar e benefi ciar sementes, produzir mu-

das e recuperar áreas degradadas, visando à 

geração de renda. Agora, os comunitários 

comercializam mudas.

A escola rural Carla Moana, de Novo 

Gama, enfrenta os desafi os da educação, 

mas, por meio da arte e com foco na ques-

tão ambiental, está conseguindo fazer a 

diferença no município. O professor que 

leciona essas disciplinas transversais, João 

Pereira Lima, fala sobre essas ações e sobre 

as mudanças observadas nos alunos a partir 

dos projetos que a Corumbá Concessões já 

levou à escola. 

/ Leia Mais

A Corumbá 
Concessões 
inaugura Centro 
de Educação 
Infantil de 
Silvânia. A creche 
vai atender 100 
crianças. 
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Resgate de animais 
silvestres

No período da seca, 

muitos animais que fogem 

de incêndios fl orestais aca-

bam procurando abrigo na 

cidade. Saiba o que fazer  e 

evite acidentes.

Pag 2

Corumbá de Goiás:
berço de grandes nomes da literatura brasileira
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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.

A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL É UMA MEDIDA DE INDENIZAÇÃO, MITIGAÇÃO 

E/OU COMPENSAÇÃO EXIGIDA PELO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL FEDERAL, CONDUZIDO PELO IBAMA.

/Editorial

Encerramos, com um sentimento de dever cumpri-

do, um projeto de muitos resultados que foi implemen-

tado em três municípios do entorno do reservatório 

de Corumbá IV – Silvânia, Corumbá de Goiás e Santo 

Antônio do Descoberto. O projeto Viveiros-Escola be-

neficiou diretamente mais de 130 participantes, com 

oficinas e outras atividades realizadas de 2013 a julho 

deste ano. 

Além de ensinar aos participantes como produzir e 

vender mudas do Cerrado para aumento da renda fa-

miliar, o projeto mostrou às comunidades a importân-

cia da preservação das áreas de nascentes para evitar 

a falta d´água no futuro.  

A Corumbá Concessões repassou, definitivamente, 

as três unidades demonstrativas para as comunidades 

onde as mesmas foram construídas e, agora, os comu-

nitários começam a tocar os viveiros por conta própria 

para aumentar a renda familiar com a comercialização 

das mudas. Confira matéria nas páginas 6 e 7. 

Na matéria de capa, sobre cultura, prestamos ho-

menagem a dois renomados escritores de Corumbá 

de Goiás, município histórico de influência da usina 

Corumbá IV: Bernardo Élis e José J. Veiga, que com-

pletam centenário de nascimento neste ano. E como 

educação é a base do desenvolvimento de uma nação, 

aproveitamos a proximidade do mês de outubro, de-

dicado às crianças e aos professores, para destacar, 

na página 3, o empenho da escola Carla Moana, de 

Novo Gama, que conta com o envolvimento da comu-

nidade e com o ensino de disciplinas transversais, por 

meio da arte, para fazer um diferencial na educação.

Boa leitura!

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

/ Dica Ambiental

Com a expansão das cidades, o habitat de muitos bichos está 

sendo destruído e eles são obrigados a procurar abrigo em outros 

lugares. Na época da seca, a coisa ainda complica. Os incêndios 

fl orestais, muito comuns nesse período, causam a migração em 

massa de várias espécies, que podem acabar parando no 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. Leia mais na página 8.

Resgate de animais silvestres
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E

m outubro, mês de 

comemorações do 

dia do professor e 

dia das crianças, é 

tempo de refl exão sobre a 

educação. A escola munici-

pal rural Carla Moana Dias 

Simões, de Novo Gama, 

não foge aos refl exos da 

crise da educação no Bra-

sil. “Mas, a partir do en-

volvimento da família dos 

alunos com os professores 

e a direção, e com o uso de 

temas transversais, como 

a arte, nós procuramos 

fazer o possível e o impos-

sível para cumprir a tarefa 

de ensinar bem. Estamos 

conseguindo ser um di-

ferencial no município”, 

avalia João Pereira Lima, 

professor e presidente do 

Conselho Escolar.

/ Escola Carla Moana

Ensinar bem e por meio da arte pode 
fazer a diferença

Foto: Arquivo CCSA

“Os projetos da em-
presa na escola trou-
xeram muitas novi-
dades e foi visível a 
mudança no compor-
tamento dos alunos, 
que não jogam mais 
papel no chão e cui-

dam da grama”

(João Pereira Lima)

Em 2011, a Corumbá 

Concessões construiu a 

escola Carla Moana e re-

formou a antiga, o que 

signifi cou um “prêmio”, 

para João Lima. “De lá pra 

cá houve mudanças, como 

o aumento do número de 

alunos e do interesse da 

comunidade”, observa. 

“Os projetos da empresa 

na escola trouxeram mui-

tas novidades e foi visível 

a mudança no comporta-

mento dos alunos, que não 

jogam mais papel no chão 

e cuidam da grama”, avalia. 

Ele cita como exemplo a 

Agenda 21 Escolar, que tra-

balhou com os alunos reci-

clagem, teatro e preserva-

ção ambiental. A partir das 

ofi cinas, dois problemas 

ambientais detectados na 

escola estão sendo solu-

cionados. A equipe que tra-

balhou a Agenda 21 plan-

tou na escola 32 mudas do 

Cerrado e a diretoria enca-

minhou ofício à prefeitura 

de Novo Gama solicitando 

um container para que ali 

seja um ponto de coleta de 

material reciclável.

O professor João Lima re-

uniu duas turmas do quinto 

ano e ensinou pintura em 

cerâmica, à base de mate-

rial encontrado na natureza, 

e substituiu o pincel pela 

pintura com as pontas dos 

dedos. Estimulados a criar, 

cada um retratou o que vê 

no dia a dia: morros, estradas 

de chão, árvores e um pouco 

de urbanidade.

O professor João Lima 

também é artista plástico e 

leciona de tudo um pouco, 

do ensino formal a discipli-

nas transversais - teatro, con-

curso de poesia, artesanato 

e pintura. “Essas disciplinas 

incentivam as crianças a to-

marem gosto pelos estudos 

e a fi xar os conhecimentos 

sobre a natureza”, fi naliza.
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Corumbá de Goiás, apesar de sua importância histórica, não é um grande centro populacio-

nal, conservando seu ar interiorano. Isso não impediu que a cidade desse ao mundo dois dos 

principais escritores brasileiros do último século: José J. Veiga e Bernardo Élis. Ambos comple-

tam um centenário de nascimento em 2015.

Centenário de
Bernardo Élis e José J. Veiga

José J. Veiga não chegou a ser reconhecido pela 

Academia como Bernardo Élis (dizem que ele mesmo 

recusou a honraria), mas isso não diminuiu em nada 

a sua importância para as letras nacionais. Por terem 

nascido no mesmo ano e a poucos quilômetros de 

distância, surgiu entre os dois uma saudável rivalida-

de. Certa vez perguntado sobre como era sua rela-

ção com Veiga na infância, Élis brincou: “Não sei, ele 

morava na rua de baixo...”.

Foi jornalista por muitos anos e estreou na literatura 

relativamente tarde, aos 45 anos de idade. Lançou 

seu primeiro livro, Os Cavalinhos de Platiplanto, gra-

ças ao apoio e incentivo de seu grande amigo Guima-

rães Rosa, o imortal autor de Grande Sertão: Veredas.

Estilista da língua, ele evitava desperdiçar tinta. Ado-

tava uma linguagem simples. “Sou a favor da econo-

mia, falar pouco para dizer mais”, costumava dizer.

Para comemorar o centenário de seu nascimento, 

suas principais obras vêm sendo reeditadas. É uma 

boa oportunidade para quem  ainda não conhece sua 

obra visitar o mundo criado por ele, onde o real se 

mistura com o fantástico.

José J. Veiga 
Um dos maiores nomes da literatura goiana e 

nacional, o corumbaense Bernardo Élis faria 100 

anos no dia 15 de novembro. Morto em 1997, 

Bernardão, como era conhecido pelos amigos, 

deixou inúmeras obras que promoveram artisti-

camente sua terra e trataram de temas univer-

sais a partir da visão de personagens tipicamen-

te goianos.

Incentivado pelo pai, o poeta Érico José Cura-

do, Élis se apaixonou pelas letras e aos 12 anos 

começou a escrever. Criado em uma Corumbá 

de Goiás que até então não contava com ener-

gia elétrica ou calçamento, o ainda Bernardinho 

refugiava-se nos livros ou no leito do “resmunga-

dor e escachoante” rio Corumbá, cenário que o 

marcou pelo resto da vida. A beleza e importân-

cia do Cerrado, inclusive, ocupam papel impor-

tante na sua obra.

Em 1975, tornou-se o primeiro e único goia-

no a entrar para a Academia Brasileira de Letras. 

Ocupou a cadeira número 1 da Academia após 

receber mais votos do colegiado que o ex-presi-

dente Juscelino Kubitschek.

Bernardo Élis 

/Cultura

Centenário de
Bernardo Élis e José J. Veiga
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/Cultura

A população de Corumbá de Goiás decorou as casas e 

comércio e saiu às ruas para festejar mais uma festa das 

Cavalhadas, que aconteceu de 5 a 7 de setembro, reunin-

do cerca de 30 mil pessoas do município e redondeza. O 

evento é realizado há 57 anos, durante a festa de N. S. da 

Penha de França, padroeira da cidade. 

O evento é um dos maiores espetáculos folclóricos e reli-

giosos do interior de Goiás de encenação da batalha entre 

mouros e cristãos pela reconquista da península Ibérica, 

uma tradição que veio da Europa para o Brasil no século 

XVIII. Esta edição 2015 foi promovida pela prefeitura e 

contou com a participação da Corumbá Concessões, que 

é uma das patrocinadoras da festa há nove anos.

Festa das Cavalhadas 2015

Quem foi Bernardo Élis?

Foi um grande escritor regio-

nalista brasileiro, nascido em 

Corumbá de Goiás, no início 

do século passado, que pro-

moveu artisticamente a sua 

terra natal, seu estado, e os 

valores dessa região do Cer-

rado goiano.

Qual a infl uência e impor-

tância dele para a literatu-

ra de Corumbá de Goiás, de 

Goiás e do Brasil?

Ele abordou aquilo que nós 

temos de mais importante: 

a natureza. E ele retratou sua 

época de forma bem pun-

gente, discutindo os proble-

mas sociais daquele tempo.  

Entre aquilo que ele abordou 

está a questão da terra, que 

infelizmente no Brasil ainda 

não se resolveu.

Bate-bola com o historiador Ramir Curado, 
especialista sobre a obra de Bernado Élis

Ele tinha preocupações 

ambientais, não é? De que 

forma isso foi colocado 

nas obras dele?

Em suas primeiras obras, ele 

mostrou o Cerrado de forma 

intocada, maravilhosa. Nas 

últimas, ele já vai mostrar a 

destruição do ecossistema 

em alguns aspectos, com 

animais e árvores já sendo 

alvo de destruição.

E quando ele se tornou 

imortal na Academia Bra-

sileira de Letras?

Ele disputou com Juscelino 

Kubitschek. À época, ele foi 

vítima de incompreensão 

daqueles que achavam que 

ele estava tirando a chan-

ce de um grande estadista 

brasileiro chegar lá. O que 

não se compreendeu é que 

Élis era um grande escritor 

brasileiro e disputava com 

JK que era, na realidade, 

mais memorialista do que 

autor propriamente dito. O 

Bernardo merecia aquela 

vaga. Ele foi o iniciador do 

regionalismo modernista no 

Centro-Oeste brasileiro. Foi 

a primeira pessoa a pegar a 

região e transformá-la em 

obra de arte. Ele fez aqui no 

Centro-Oeste o que José Lins 

do Rego e José Américo de 

Almeida fi zeram no Nordeste 

um pouco antes: mostrar um 

retrato social muito forte da 

região dentro de uma ideo-

logia de defesa das classes 

oprimidas.

Élis era um escritor polê-

mico. Ele foi também in-

compreendido pela famí-

lia, pelos amigos... Quando 

é que ele passou a ser res-

peitado e admirado pela 

sociedade?

No início, ele não foi bem 

compreendido. Mas quando 

ele começou a ser elogiado 

pela crítica nacional, as pes-

soas que o criticavam de 

forma preconceituosa passa-

ram a vê-lo de outra forma.

Quantas obras ele deixou?

Cerca de 29 livros. Além de 

fi cção, ele tem estudos en-

saísticos nas áreas literária, 

histórica, ecológica, geográ-

fi ca, econômica... Em geral, 

escritores famosos deixam 

frases imortais e uma das 

célebres de Élis é: “Corumbá 

é muito grande, é maior que 

o mundo. Mas, é ao mesmo 

tempo muito pequena. Tão 

pequena que cabe inteirinha 

dentro do meu coração.”
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Comunidades recebem Viveiros-
Escola e comercializam mudas do 
Cerrado

A 

Corumbá Concessões entrega, ofi cialmente, em 

setembro, as unidades demonstrativas do projeto 

Viveiros-Escola às comunidades Água Branca (Sil-

vânia), Aparecida de Loyola (Corumbá de Goiás) 

e Santa Rosa (Santo Antônio do Descoberto), onde as UDs 

estão sediadas. Durante dois anos e meio de atividades do 

projeto, mais de 130 participantes conheceram de perto as 

características do Cerrado, aprendendo a coletar e benefi ciar 

sementes, produzir mudas e a recuperar áreas degradadas, vi-

sando dar oportunidade de geração de renda para as famílias. 

Segundo a analista ambiental da Corumbá Concessões, Pao-

la Buss, a partir de agora, as três comunidades estão se orga-

nizando para viabilizar o comércio de mudas produzidas nas 

UDs da maneira que acharem melhor. “Os comunitários que 

construíram viveiros em seus quintais (unidades avançadas), 

onde replicaram o conhecimento adquirido, poderão também 

vender mudas, individualmente, enquanto as vendas nas UDs 

virão em benefício de todos”, explicou.

O projeto cresceu e foi além do objetivo de produção e venda 

de mudas, na avaliação de Paola Buss. “Nós vimos a necessi-

dade de mostrar às comunidades também a importância de 

recuperar áreas degradadas – de nascentes, córregos e áreas 

de Preservação Permanente (APPs) – com foco na manuten-

ção de água nesses locais”, disse. Segundo ela, os comunitá-

rios passaram a ter consciência ambiental e maior conheci-

mento e valorização do Cerrado. 

A solução encontrada pela comunidade Aparecida 

de Loyola para administrar o viveiro foi a criação da 

cooperativa Terra Santa. Segundo Romilson Gonçal-

ves, que trabalhou como viveirista, a entidade está 

em processo de registro e tem 27 cooperados.

A UD de Corumbá tem a capacidade de produção 

de 15 mil mudas por semestre e conta hoje com 10 

mil mudas prontas para venda. “Isso signifi ca que 

temos um estoque-poupança de R$ 30 mil e cerca 

de R$ 5 mil de reserva, que é resultado de vendas 

anteriores”, contabiliza Romilson. Ele conta que só 

na sua UA, a venda de mudas de pequi e baru repre-

sentou 50% da comercialização.

A Associação da Comunidade Rural de Santa Rosa 

(Corsar) , em Santo Antônio, se encarregou da ad-

ministração da UD da comunidade de mesmo nome, 

onde também participam famílias de Pontezinha. 

Lá, 15 moradores formaram unidades assistidas em 

seus quintais. O presidente da associação, Paulo 

Rodrigues da Silva, destacou a participação da co-

munidade na recuperação de áreas degradadas de 

nascentes. “Revegetamos cerca de 30 áreas, algu-

mas com nascentes já secando. Daqui a três ou cin-

co anos seremos surpreendidos com os resultados 

e já agradecemos à Corumbá Concessões por isso”.

A UD de Silvânia será gerida pela escola rural Crispim 

Marques Moreira. Na opinião de Denise Rosa de Ma-

galhães, viveirista, todas as etapas do projeto trou-

xeram conhecimento e mudaram a visão dos parti-

cipantes.  “Não sabíamos direito como aproveitar 

a riqueza do Cerrado, nossa matéria-prima”, disse. 

“Agora é só partir para a venda”, comemora.

Aproximadamente 60 comunitários participaram do 

projeto em Água Branca e a UD tem hoje 10 mil mu-

das prontas para venda.

Arquivo CCSA

/ Alternativa Produtiva

Cooperativa
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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. 

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-15 6.527,34     9.280,59   10.776,37         56,36   12.690,48    4.998,41       115,93 

julho-15    4.114,38     5.849,84     6.792,68         35,52     7.999,20    3.150,65         73,08 

agosto-15    8.870,16   12.611,63   14.644,28         76,59   17.245,42    6.792,47       157,54 

Total 19.511,88 27.742,07 32.213,33 168,47 37.935,10 14.941,53 346,55

Envolvimento das comunidades contribuiu para 
o sucesso do projeto
O envolvimento das comunidades rurais foi fundamental para o sucesso do projeto nos três municípios benefi ciados. “Os 

participantes já conseguem fazer o diagnóstico das áreas degradadas, como também produzir mudas e recomendar aos in-

teressados em recuperar áreas as espécies mais apropriadas para cada tipo de solo do Cerrado. Esse conhecimento fi ca para 

sempre na vida das famílias”. A avaliação é da analista ambiental da Corumbá Concessões, Paola Buss.

“Desde o início do curso, professores 

e alunos utilizaram o viveiro como 

laboratório e até hoje o local é assun-

to obrigatório nas reuniões do Con-

selho Escolar e atrai o interesse das 

crianças. O projeto foi excelente e o 

grande número de UAs, 16, mostra 

isso. O curso mudou a relação das 

pessoas com o Cerrado”.

Agradecemos aos participantes pelo envolvimento no projeto.

O sucesso se deu graças à participação de todos!

Denise Pinto de Faria 

Diretora da E.M. Crispim M. Moreira 

Comunidade Água Branca

Romilson Flor Gonçalves

Viveirista da comunidade

 Aparecida de Loyola

Paulo Rodrigues da Silva 

Presidente da Corsar,

comunidade Santa Rosa

“O desenvolvimento e a união da 

comunidade e o plantio de mudas 

para a recuperação de 12 áreas de 

nascentes aumentaram a nossa 

consciência ambiental, e esses foram 

os maiores frutos do projeto. Dentro 

de três anos nós iremos ter na região 

uma outra paisagem. E também mais 

água, que é o foco maior”.

“Antes do curso, as pessoas só fa-

ziam cortar árvores, roçar em volta 

das nascentes para o gado não se 

acidentar e cair na água e pra deixar 

a APP limpinha. Mas depois do proje-

to Viveiros-Escola, a gente aprendeu 

que tem que fazer justamente o con-

trário, ou seja, temos é que revegetar 

as áreas de nascentes”. 
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Recicle a informação. Passe este informativo para outro lei-

tor. Este informativo é impresso em papel reciclato.

/ Fotolegenda

Animal típico do Cerrado, o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) é bastante 

comum na nossa região. Diferentemente de outros lobos, que vivem em 

bandos, o lobo-guará passa a maior parte de seu tempo sozinho. Seu ali-

mento preferido é o fruto da lobeira, que não tem esse nome por acaso. 

Também se alimenta de pequenos animais, como roedores, aves e tatus. 

O lobo-guará corre risco de extinção por conta da caça predatória e des-

truição de seu habitat.

Lobo-guará é resgatado na 
sede da Corumbá Concessões

Corumbá Concessões presenteia Silvânia com 
uma creche

Os funcionários do escritório da Corumbá 

Concessões, em Brasília, se surpreenderam 

ao encontrar um lobo-guará, de grande porte, 

em 31 de julho, nos fundos da empresa. O 

animal, que está em extinção, foi resgatado 

pela Polícia Militar Ambiental.

O lobo foi encaminhado para o Centro de 

Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do 

Ibama, onde fi cou em observação por cinco 

dias. Segundo o tratador Tiago Aguiar, o 

lobo-guará recebeu todo o tratamento 

necessário, isolado de outros animais, 

porque estava doente, mas não resistiu e 

morreu uma semana depois. “Ele pode ter 

adquirido alguma doença após contato 

com animais domésticos”, disse. De acordo 

com o sargento Pinheiro, da equipe que 

fez a captura, o período de seca pode ter 

ocasionado o aparecimento do animal na 

empresa. “Provavelmente ele veio do Parque 

Nacional, atrás da Cidade do Automóvel. 

Ele estava fugindo de algum incêndio, pois 

estava assustado”, relatou o militar.

Para saber sobre outros pontos de entrega 

deste informativo no entorno do reservatório, 

entre em contato conosco, pelo Fale Conosco 

no site da Corumbá Concessões ou por e-mail 

para comunicacao@corumba4.com.br .

Ouça o programa 
Ondas da Corumbá IV 
pela estação 610 AM e pelas 
emissoras repetidoras:

• Serra 87,9 FM

(Corumbá de Goiás)

• Capivary 87,9 FM (Abadiânia)

• Vida FM (Silvânia)

• Vida FM 

(Santo Antônio do Descoberto)

Foto: Tigerweet / Flickr

/Responsabilidade Social

O programa Energia com Responsabilidade Socioambiental da Corumbá 

Concessões, em parceria com a prefeitura de Silvânia, inaugura, na segunda 

quinzena de setembro, o Centro Municipal de Educação Infantil de Silvânia. A 

creche está localizada no bairro São Judas Tadeu e vai atender cerca de 100 

crianças entre zero e três anos. 

Durante visita à obra, o prefeito ressaltou a importância das parcerias, visando 

benefícios para a comunidade de Silvânia. “A Corumbá nunca deixou de ser 

parceira da prefeitura e nós somos a primeira cidade a receber este projeto. 

É com prazer e muita alegria que recebemos mais esta ajuda”, disse. A obra 

trouxe melhorias para a qualidade de vida da comunidade do bairro São Judas 

Tadeu. Além de ser benefi ciado com a creche, que vai suprir uma grande de-

manda por este atendimento, o bairro ganhou da prefeitura a pavimentação 

das ruas.

O programa Energia com Responsabilidade Socioambiental visa à construção 

de escolas e outras obras sociais, especialmente na área rural dos sete municí-

pios do entorno do reservatório da UHE Corumbá IV.

A Corumbá Concessões S.A. tem 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.

/Ouvidoria


