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Corumbá
Concessões
capacita
agentes de
saúde
Com o objetivo de contribuir para a qualiﬁcação de Agentes Comunitários de Saúde e de
Endemias (ACSs e ACEs), a Corumbá Concessões realizou seis capacitações em municípios
de inﬂuência da UHE Corumbá IV, de outubro
a dezembro de 2018. A atividade fez parte do
Programa de Atenção Básica em Saúde e tra-

tou sobre prevenção de acidentes com animais
peçonhentos; controle do caramujo africano;
saneamento básico e ambiental; e prevenção
de intoxicação por agrotóxicos, entre outros
temas, que foram escolhidos após consulta
com as secretarias de Saúde, com base nas
principais demandas locais.
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Alimentos agroecológicos
para alimentação saudável

Mãos Produtivas fecha ciclo
de capacitações

O uso de agrotóxicos na produção de alimentos provoca doenças e danos ambientais,
enquanto o consumo de orgânicos e agroecológicos é saudável e o seu cultivo não impacta
a natureza. Conheça a diferença entre os sistemas de produção e de comercialização dos produtos; e saiba como reconhecer os alimentos
com maior concentração de agrotóxicos que,
muitas vezes, representam um perigo invisível
para a saúde.

Produtores de Pontezinha (Santo Antônio
do Descoberto) estão aptos a comercializar
alimentos pelo projeto Mãos Produtivas, que
a Corumbá Concessões implementa na comunidade, desde junho de 2018. Finalizadas
as capacitações e concluídas as partes burocrática e de assistência técnica, o projeto já
foi aprovado no PAA e aguarda o lançamento
do edital do PNAE do município com a lista
dos alimentos a serem produzidos.
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Mostra de Ciência
destaca Usina
Meio ambiente foi o tema
da Mostra de Ciência que a
E. M. Santa Rosa, de Santo
Antônio do Descoberto, realizou em novembro. Um dos
destaques foi a maquete da
UHE Corumbá IV, construída pela turma do 9º ano.
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/ Leia Mais
Os municípios
do entorno da
UHE Corumbá IV
recebem 20% a
mais no repasse
da Compensação
Financeira.
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/Editorial
O ano de 2019 começou com força renovada e a Corumbá Concessões dá continuidade às suas ações socioambientais nos municípios de abrangência da UHE
Corumbá IV. Os resultados de 2018 foram gratiﬁcantes, como mostraremos nesta edição do Informativo.
O crescimento da preferência por alimentos saudáveis está levando a um aumento do cultivo de orgânicos e agroecológicos. A matéria da página 3, traz informações sobre esses sistemas e faz um contraponto
com a agropecuária convencional que, no Brasil, aplica
agrotóxicos em excesso, fazendo do país o maior consumidor de alimentos com pesticidas do mundo.
Cursos de capacitação para agentes comunitários de
saúde e de endemias que foram realizados, de outubro a
dezembro, nos municípios de inﬂuência da usina, dentro
do Programa de Atenção Básica em Saúde, foram alguns
destaques do ano passado. A atividade teve como objetivo contribuir para a formação e a qualiﬁcação do trabalho dos agentes na promoção da saúde. (Páginas 4 e 5).
Outro projeto executado com sucesso foi o Mãos
Produtivas, que capacitou produtores da agricultura familiar de Pontezinha, em Santo Antônio do Descoberto,
para começarem a comercializar institucionalmente alimentos agroecológicos. O projeto prossegue em 2019
e, na avaliação dos participantes, está sendo um marco
na vida das famílias da comunidade. (Página 6)
Na página 7 temos uma matéria de serviço sobre o
período da piracema nos rios de Goiás, quando é proibida a pesca. Conﬁra, ainda, na página 8, a participação
da empresa, pelo 9º ano, no concurso Agrinho, que premiou escolas e alunos de Alexânia e Luziânia; e a Mostra
de Ciência na escola rural Santa Rosa, em Santo Antônio do Descoberto, que destacou a Usina de Corumbá
IV. Boa leitura!
MARCELO SIQUEIRA MENDES
Presidente da Corumbá Concessões S.A.

/ Dica ambiental

Agrotóxico:
Perigo invisível à mesa
• Você sabia que o consumo de alimentos com
agrotóxicos representa um perigo invisível para a
saúde humana? É ilusão pensar que as frutas, por
exemplo, de melhor aparência e mais brilho são
mais saudáveis. Muitas vezes, elas contêm maior
concentração de agrotóxicos.
• A soja é a campeã dos cultivos mais contaminados,
seguida do milho e da cana de açúcar. Das frutas e
legumes, o pimentão, o tomate e o morango são os
que têm mais veneno.
• A produção orgânica ainda tem um custo mais alto
que a convencional. Mas, como saúde não tem preço,
até que o Brasil mude a sua legislação sobre o uso de
agrotóxicos, o ideal é consumir produtos orgânicos
ou agroecológicos.
• Na medida em que o consumidor procurar, cada
vez mais, produtos orgânicos ou agroecológicos, a
tendência é que os preços caiam. A dica é comprar
esses alimentos em feiras agroecológicas ou
diretamente do produtor.
• Na cozinha, a melhor defesa contra o veneno é
usar uma solução caseira para eliminar resíduos
de agrotóxicos de folhas, frutas e legumes: Lave os
alimentos em água corrente; mergulhe-os numa
vasilha com uma colher de sopa de bicarbonato de
sódio, para um litro de água; deixe de molho por 15
minutos; enxague bem e enxugue. (Leia mais sobre o
assunto nas páginas 3, 4 e 5)
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/Saúde

Alimentos orgânicos e
agroecológicos para uma
alimentação saudável

“

Que teu alimento seja teu remédio e que teu remédio seja
teu alimento”, era o lema do
pensador grego, Hipócrates, considerado o pai da medicina.
Seguir esta máxima à risca no Brasil
que é o campeão de consumo de produtos com agrotóxicos não é fácil. O
assunto é vasto e nesta matéria trazemos ao leitor informações sobre as
consequências do uso de agrotóxicos
na produção de alimentos e sobre a
importância dos produtos orgânicos
e agroecológicos, que são saudáveis
e livres de pesticidas.
Agrotóxicos são produtos químicos que têm o objetivo de evitar
que doenças, insetos ou plantas daninhas prejudiquem as plantações.
Até aí, parece uma boa solução: evitar o dano às lavouras. No entanto,
o uso contínuo de agrotóxicos acaba
com a fertilidade do solo e cria um
ciclo negativo: plantas cada vez mais
doentes, pragas cada vez mais resistentes, solo cada vez mais pobre e a
necessidade cada vez maior de adubos químicos e agrotóxicos.
O Brasil é o campeão no consumo
de agrotóxicos. Segundo dados da
Associação Brasileira de Saúde Coleti-
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va (Abrasco), estima-se que cada brasileiro consome em média 7,3 litros de
agrotóxico por ano – há pesquisadores que chegaram à quantidade de até
9 litros/ano. Outro dado preocupante:
Cerca de 50% desses produtos químicos já foram proibidos em outros
países devido à comprovação de seus
efeitos nocivos à saúde e ao meio ambiente.
Em geral, as lavouras onde mais
são pulverizados agrotóxicos são as
monoculturas, como a soja, o milho e
a cana de açúcar. Segundo o técnico
agropecuário Luciano Andrade, “todo
o recurso para a fabricação de agrotóxicos vem de fora, de multinacionais,
e só os proﬁssionais dessas empresas
é que dominam o assunto (composição e dosagem do produto e resultados no combate às pragas). ”
O alimento orgânico – carnes, leite, frutas, legumes etc. - é cultivado
em um sistema orgânico de produção agropecuária. E por não envolver
produtos tóxicos em sua produção,
é considerada sustentável e não prejudicial ao ecossistema. A água utilizada nas plantações não recebe os
restos de agrotóxicos e pesticidas,
o ar se mantém limpo e os canteiros

participam de uma rotação que preserva e enriquece o solo, evitando
o desmatamento e conservando o
equilíbrio da natureza.
Para serem comercializados, os
orgânicos deverão ser certiﬁcados
por organismos credenciados no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa). Ou seja, para
que um produtor revenda seus produtos em supermercados, por exemplo, ele terá que apresentar o selo de
cultivo orgânico. São dispensados da
certiﬁcação os alimentos produzidos
por agricultores familiares que fazem
parte de organizações de controle
social cadastradas no Mapa e que
comercializam exclusivamente em
venda direta aos consumidores. Segundo o Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, esse
sistema cresce 20% ao ano.
O produto agroecológico, é resultado de produção sustentável, economicamente viável e socialmente justa.
Esse sistema usa adubos naturais,
mantém o solo fértil, tem alta produtividade o ano todo e gera mais empregos, sendo praticado principalmente
por pequenos produtores da agricultura familiar e movimentos agrários.
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/Atenção Básica em Saúde

Corumbá Concessões capacita agentes comunitários

Organizadores, palestrantes e agentes comunitários no curso
de Santo Antônio do Descoberto, realizado em novembro

P

revenção de acidentes causados por animais peçonhentos; Controle do caramujo africano; Saneamento básico e ambiental; Prevenção de intoxicação por agrotóxicos; e Mortalidade materna
foram alguns temas abordados em seis cursos de capacitação de agentes comunitários de saúde e de endemias (ACSs
e ACEs), que a Corumbá Concessões realizou, de outubro
a dezembro de 2018, em municípios de inﬂuência da UHE
Corumbá IV.
O objetivo dos cursos, que tiveram 291 participantes, foi
contribuir para a qualiﬁcação dos agentes, visando estimulá
-los a multiplicarem o conhecimento em suas visitas domiciliares. A atividade fez parte do Programa de Atenção Básica
em Saúde e os assuntos trabalhados foram escolhidos pela
equipe organizadora, em consulta com as secretarias de
Saúde, com base nas principais demandas locais.
O curso em Silvânia fechou a série e contou com a presença do secretário de Saúde, André Calaça. “Toda capacitação feita na área de saúde é pouca e a educação continuada
tem que ser constante. A parceria que a Corumbá buscou
em Silvânia foi muito bem-vinda”, avaliou.
Animais peçonhentos
O biólogo e mestre em Ciências Ambientais e Saúde, de
Goiânia, Cleyton Silva, falou sobre a prevenção de acidentes com serpentes, escorpiões e aranhas. Ele explicou que
todo animal peçonhento é venenoso (aquele que tem o
aparelho para inocular o veneno na presa); mas nem todo
animal venenoso é peçonhento, diferenças que foram uma
novidade para os participantes, que se deparam frequentemente com casos de picadas desses bichos nas visitas
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domiciliares. Eles aprenderam a identiﬁcar as espécies
mais perigosas, buscar ajuda para aplicação do soro antiofídico e, principalmente, a nunca matarem esses animais,
que prestam serviço ao ecossistema.
Segundo o biólogo, os acidentes ofídicos estão entre os
principais registrados no Brasil - que é referência mundial
em estudos sobre venenos -, e cerca de 70% são causados
por jararacas. Carmelita Rodrigues, ACS de Silvânia, disse
que convive com muitas serpentes. Ela orienta as famílias
em casos de acidentes com mordidas e na busca de recursos para aplicação do soro antiofídico fora, pois Silvânia
não disponibiliza a medicação contra picadas de cobras e
de escorpião.
O controle do caramujo africano também despertou
muito o interesse dos participantes, por serem animais que
proliferam com rapidez em época de chuva”. Em dezembro,
o setor de Endemias colocou bombonas nas USFs para o
descarte dos animais. “Estamos pedindo a população para
fazer a cata dos caramujos, com o uso de luvas, para que
possamos incinera-los, cuidando para enterrar as carcaças,
junto com cal virgem, para evitar que virem foco da dengue”, disse a médica veterinária e coordenadora de Endemias, Tamires Rodrigues.
Mortalidade materna foi o assunto apresentado pela enfermeira Laiana Liberato, de Luziânia. Segundo ela, em sua
unidade de atuação, UBS de Três Vendas, cresceu muito o
número de gestantes adolescentes. “Eu estou com uma paciente de 13 anos grávida, e o fato levou três coleguinhas a
engravidarem, por moda. Hoje atendo quatro meninas gestantes, apesar de tê-las orientado sobre uso de contraceptivo, que a unidade fornece”, disse.
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Para a enfermeira, as famílias da região deveriam ser a
base para a educação dos ﬁlhos, mas são desestruturadas.
As mães vêm isso como algo normal e muitas delas também foram mães adolescentes, numa história que se repete.
“É uma criança cuidando de outra, ou a avó criando mais
um ﬁlho”, resume. Segundo Laiana, a menina grávida é encaminhada para tratamento de alto risco, pois os órgãos
reprodutores nessa faixa etária não estão completamente
formados e é comum a ocorrência de fortes dores pélvicas.
O tema Saneamento básico e saúde ambiental foi abordado pelo técnico agropecuário Luciano Andrade, coordenador do projeto em campo. Ele enfatizou a importância da
mudança de hábitos alimentares voltada para o consumo
de orgânicos, que são saudáveis, nutritivos, não contêm alterações químicas e genéticas, e são isentos de hormônios
e antibióticos. Já o alimento com agrotóxico pode provocar
problemas neurológicos, motores e mentais, distúrbios hormonais e de comportamento, infertilidade, má formação
fetal, aborto e câncer, entre outras doenças.

/ Depoimentos

Alguns participantes admitiram que matam sapos
com sal e cobras a paulada. Danúbia explicou que o sapo
tem uma pele supersensível e que o contato com o sal
provoca muito sofrimento e a morte. No entanto, só a
presença deles num rio ou riacho é a garantia da boa
qualidade da água, pois comem insetos. Quanto às serpentes, a bióloga alertou que é crime ambiental mata-las
e que o correto é fazer a captura e soltura na mata, que
é o seu habitat natural. Quando uma cobra aparecer na
cidade, deve-se evitar pegá-la com as mãos, só se aproximar para espantá-la, sem machucar, e ligar para o Corpo
de Bombeiros (193) fazer a captura.

Com a palavra, agentes de saúde e de endemias

“O agente de saúde é chave em
todo o processo e o atendimento
não funciona sem esse
proﬁssional que é os nossos olhos,
braços e pernas e trazem para
nós as demandas e carências da
população”. (Milene Gonçalves,
coordenadora de ACSs de
Corumbá de Goiás)
“Nós aprendemos a lidar com
o caramujo africano, que dá
muito trabalho porque prolifera
com rapidez e come tudo o que
vê pela frente. As palestras
foram excelentes e agora estou
certiﬁcada para replicar o
conhecimento. Parabéns aos
organizadores”. (Rosângela
Ribeiro – ACS de Olhos D´água)
“As informações sobre
alimentação saudável serão
muito úteis no meu trabalho. A
comunidade onde atuo é muito
carente, a maioria tem quintal,
mas 90% das famílias não
plantam frutas e verduras. Vamos
estimular a implantação de hortas
comunitárias orgânicas”. (Eliete
Freire – ACS de Luziânia)
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Os cursos começaram com uma dinâmica sobre a importância do sapo na natureza, conduzida pela bióloga
Danúbia Carrilho, visando à reﬂexão e descontração. Ela
orientou os agentes a “conversarem” com um sapinho
de pelúcia, que passou de mão em mão e recebeu declarações de carinho, sentimentos de nojo, repulsa e medo,
até mesmo pontapé.

“A questão do saneamento
ambiental, separação e descarte
correto de lixo é prioritária para
abordarmos em nossas visitas,
pois na minha comunidade não há
coleta de lixo”. (Ailda Silva – ACE
de Luziânia)
“Mortalidade materna me chamou
a atenção porque é grande o
número de violência gestacional.
A grávida chega na unidade de
saúde já em trabalho de parto e
enfermeiras avisam que se ela
gritar vai ﬁcar por último, entre
outras agressões. A mulher tem
que ter direito ao grito na hora
de dar à luz e, tanto ela como a
família, podem fazer boletim de
ocorrência contra atendimentos
inadequados e constrangedores”.
(Diemes Monteiro – ACS de
Santo Antônio do Descoberto)
“Gostei das informações sobre
mortalidade materna, que tem
taxa muito alta no Brasil, mas que
pode ser evitada com um melhor
atendimento, pré-natal e parto
mais humanizados”. (Aldaíldes
Lopes – ACE de Santo Antônio do
Descoberto)

“Ouvi, indignada, sobre uso
abusivo de agrotóxico na lavoura,
porque aqui isso é comum e
ninguém faz nada. Eu e pessoas
da comunidade já levamos chuva
de veneno pulverizado toda
semana na plantação e isso dá
dor de cabeça e tontura. Mas não
sabemos como reclamar”. (Leila
Monteiro – ACS de Silvânia)
“A palestra sobre a prevenção do
diabetes e da pressão arterial nos
ajudou muito proﬁssionalmente,
pois esses são os maiores
problemas aqui em Abadiânia”.
(William Lorentino – ACS de
Abadiânia)
“Gostei muito da dinâmica do
sapo, pois minha família convive
com eles, que vêm comer insetos
à noite, em casa. Também
amamos cobras. Nas visitas que
faço recolho as que aparecem
nas casas e as solto em matas
fechadas. E no quintal temos uma
caninana, que desde pequena
vai nos visitar, ﬁca um tempo, vai
embora e volta no dia seguinte”.
(Jane Peixoto, ACS de Silvânia)
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/ Comércio institucional

Mãos Produtivas fecha ciclo de capacitações em Pontezinha

P

rodutores da comunidade Pontezinha, em Santo
Antônio do Descoberto,
se preparam para vender
alimentos agroecológicos para instituições públicas. O projeto Mãos
Produtivas – Comércio institucional
de alimentos na agricultura familiar
já realizou oito capacitações, desde
junho do ano passado, com foco na
assistência técnica para a produção
de alimentos agroecológicos e comercialização institucional, visando
à geração de renda.
Os 30 pequenos agricultores já iniciaram suas plantações e receberam
orientações teóricas e práticas sobre
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de
Alimentação Escolar (PNAE), venda
institucional, controle biológico de
pragas e fungos, poda de plantas,
cartilha da agroecologia, captação
e reuso de água da chuva, entre outros temas.
As atividades fazem parte do Programa Alternativa Produtiva e estão
mudando a vida das famílias, como
demonstraram alguns produtores
nas últimas capacitações. Em 14 de

novembro, a equipe do projeto montou, na casa do Sr. Eliseu Braga, uma
estrutura para coletar e armazenar
água de chuva, com a participação
de vizinhos. “Meu maior sonho era
poder irrigar minhas hortaliças com
água de chuva, mas o dinheiro nunca
era suﬁciente para construir o projeto e, por isso, eu nem tinha como
plantar as mudas. Agora, graças a
Deus fui beneﬁciado com essa tecnologia e estou muito feliz”, disse emocionado Sr. Eliseu. A água começou a
ser estocada no início das chuvas e
será usada na estiagem para molhar
as plantas, lavar roupa etc.
Segundo o técnico agropecuário
Luciano Andrade, coordenador do
projeto em campo, “a tecnologia
é simples, de baixo custo e produz
grandes resultados”. São necessárias calhas para o telhado, tubulação
para levar a água até ao reservatório
e lona para impermeabilizar o fundo
do poço. O custo gira em torno de
mil reais, já incluídos o diesel e a mão
de obra do tratorista. “O reaproveitamento da água de chuva signiﬁca
uma grande economia para o produtor e para a natureza, pois, em geral,
a chuva faz um arrastão de matéria

Produtores aprendem a tecnologia de
armazenamento e uso de água da chuva
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orgânica do solo e provoca assoreamento, impactando o meio ambiente”, disse.
O último curso de 2018 aconteceu
na propriedade de Leônidas Botelho,
em 14 de dezembro, e consistiu na
poda de plantas e na aplicação da
calda bordalesa, um preparado natural para combater pragas e fungos. A atividade teve a participação
do técnico da Emater do município,
Wangevaldo Reis Fernandes. Leônidas contou que as suas plantas estavam cheias de colchonilhas e fungos. Com a orientação da equipe, os
agricultores ﬁzeram a poda e deram
combate biológico às pragas. “Fiquei
muito satisfeito com a experiência
porque, por falta de tempo e por não
conseguir combater as pragas, meu
pomar estava detonado. Agora eu já
sei como podar para que o sol entre
nos galhos e os brotos germinem
com força e saúde”, disse. Segundo
o gestor em agronegócios, Cássio
Meireles, da equipe do projeto, “além
de aprenderem as técnicas, os produtores resgataram o regime de mutirão e, com isso, a mão de obra saiu
de graça”, calculou. Os participantes
irão realizar a mesma ação na propriedade de cada um.
Finalizadas as capacitações, o projeto está em compasso de espera.
“Toda a parte burocrática e de assistência técnica foi concluída, e agora
estamos esperando o edital do PNAE
de Santo Antônio do Descoberto ser
lançado com a lista dos alimentos a
serem produzidos. Também aguardamos a Conab convocar a associação
para a venda institucional, pois o
projeto já foi aprovado”, informa Marinez de Castro, analista ambiental
da Corumbá Concessões.
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/ Fiscalização

Corumbá Concessões, Ibama e Secima na proteção da Piracema
Até o ﬁnal de fevereiro vigora o período do defeso da piracema no Estado de Goiás, iniciado em novembro, quando a pesca
é suspensa para a reprodução da fauna aquática e manutenção
dos estoques pesqueiros, fonte de alimento e renda para milhares de famílias em Goiás.
A Corumbá Concessões, gestora da UHE Corumbá IV, é
responsável pela preservação da qualidade da água, proteção da fauna aquática, da ﬂora e da fauna da APP, cumprindo
exigências do Ibama, que é o órgão ﬁscalizador do empreendimento. Combater a prática da pesca predatória, especialmente na piracema, é um dos objetivos das ﬁscalizações do
Ibama no reservatório.
Na última operação realizada pelo órgão, em 2018, em 21
de dezembro, as equipes apreenderam três redes, uma delas
medindo cerca de 200 metros. “Infelizmente não conseguimos pegar os infratores, mas o tamanho da rede nos impressionou. Eu nunca havia visto e pego uma rede tão grande,
que ia de uma margem à outra”, comentou o coordenador da
operação, Marcos Fróes. Ele explicou que pescar com rede,
arpão e bomba é crime ambiental no ano todo.

Cota zero
A instrução normativa da Cota Zero, em vigor desde 2013,
visa preservar a fauna aquática nos rios e lagos de Goiás. Ela

Tempo de Piracema.
Foto: Sekar B.

proíbe o transporte de pescados provenientes da pesca esportiva, amadora e subaquática nas bacias hidrográﬁcas goianas. Quem for pego pescando ou transportando peixes vai
ser multado de acordo com a quantidade e espécie do animal,
além de ter todo o material de pesca apreendido e responder
por crime ambiental.
A aplicação da Lei da Cota Zero ocorre conjuntamente
com o defeso da piracema. Para coibir a pesca predatória e
orientar os pescadores, ﬁscais da Secretaria das Cidades e do
Meio Ambiente de Goiás (Secima) estão percorrendo rios e
lagos goianos, inclusive o lago de Corumbá IV, concentrando
equipes na região do Vale do Araguaia, onde existem cinco
postos de ﬁscalização.

/Tabela de compensação ﬁnanceira
Sete municípios goianos abrangidos pelo reservatório da UHE Corumbá IV recebem mensalmente recursos provenientes da
compensação ﬁnanceira pela utilização de recursos hídricos, pela usina, para gerar energia. Os valores repassados de julho a
dezembro de 2018 são proporcionais ao tamanho de cada 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

julho-18

13.559,53

19.278,99

22.386,23

117,07

26.362,50

10.383,42

240,83

agosto-18

11.038,48

15.694,55

18.224,08

95,31

21.461,07

8.452,89

196,05

setembro-18

8.296,33

11.795,76

13.696,91

71,63

16.129,77

6.353,05

147,35

outubro-18

9.417,85

13.390,33

15.548,48

81,31

18.310,22

7.211,87

167,27

novembro-18

12.728,66

18.097,66

21.014,51

109,90

24.747,13

9.747,17

226,07

dezembro-18

9.096,28

12.933,12

15.017,59

78,54

17.685,03

6.965,62

161,56

Total

64.137,12

91.190,41

105.887,80

553,77

124.695,71

49.114,02

1.139,14
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Mostra de Ciência destaca usina de Corumbá IV
Meio ambiente foi o tema da Mostra de Ciência que a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Santa Rosa, de Santo Antônio do Descoberto, realizou em
23 de novembro, com o envolvimento de 60 alunos e o corpo docente e participação da comunidade. As turmas se dividiram em grupos e trabalharam os
sub-temas: Água, 5Rs, Poluição, Animais em extinção e Bioma Cerrado.
Com a supervisão do professor Rander Nascimento, a turma do 9º ano construiu uma maquete da UHE Corumbá IV e o aluno Luiz Eduardo Santos, de 14
anos, fez uma explanação detalhada da usina, falando sobre o início da operação (abril de 2006), capacidade de geração de energia (129,6 MW), municípios
abrangidos pelo reservatório (sete), entre outras informações.
“A mostra foi muito importante para todos nós, trouxe informações aos nossos alunos, pais e visitantes, como uma forma de gerar conscientização sobre o
respeito e cuidado com a natureza”, avaliou a professora Léia Miranda. O evento foi prestigiado por alunos de escolas vizinhas e representantes das secretarias de Meio Ambiente e de Educação do município.

Escolas de Luziânia e Alexânia são premiadas no
Concurso Agrinho 2018
Alunos e professores de escolas de Luziânia e Alexânia
ﬁcaram entre os 290 vencedores do Concurso Agrinho
de 2018, de tema O Brasil que queremos: Seja protagonista. Eles receberam os prêmios durante solenidade da
11ª edição de premiação, em 23 de novembro, em Goiânia. O Programa Agrinho, de iniciativa do Sistema Faeg/
Senar envolveu, no ano passado, cerca de mil escolas
públicas de Goiás na formação de professores voltada
para a produção de projetos pedagógicos e trabalhos de
alunos sobre temas de relevância social, como meio ambiente e empreendedorismo.
Com foco no incentivo às escolas dos sete municípios
de inﬂuência do reservatório da UHE Corumbá IV, a Corumbá Concessões participa como parceira do programa
há nove anos e, mais uma vez, recebeu o Troféu Agrinho
2018. Duas escolas de Luziânia e Alexânia ﬁcaram entre
as 11 melhores da categoria Município Agrinho e, concorrendo ao sorteio de prêmios cobiçados, a 4ª Escola
Polo Municipal dos Americanos, de Luziânia, ganhou uma
moto zero km. Além disso, o aluno de Educação Especial, Jonatas Teles, 9 anos, faturou um smartphone com
o melhor desenho, sobre desmatamento. “Eu mostrei um
homem cortando uma árvore e isso é muito feio”, disse.

/Ouvidoria
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A escola Geminiano F. de Queiroz, de Alexânia, também ﬁcou entre as melhores escolas de Goiás da categoria. “Eu ﬁquei muito satisfeito com os resultados. Foi
muito importante o trabalho produzido pelos alunos sobre o desenvolvimento da consciência ambiental e sustentável, que foram sementes lançadas agora para produzirem bons frutos no futuro. Esse foi o maior prêmio,
um estímulo para alunos e professores em 2019”, avaliou
o prefeito Allyson Silva.

O aluno Jonatas e a diretora Marilene
Silva comemoram o prêmio

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.
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