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Usina Hidrelétrica Estreito
•	 Capacidade	Instalada:	1.087	MW
•	 8	Unidades	Geradoras	de	135,87	MW
•	 Municípios	da	área	de	abrangência:

Carolina	e	Estreito,	no	estado	do	Maranhão

Aguiarnópolis,	Babaçulândia,	Barra	do	Ouro,	Darcinópolis,	
Filadélfia,	Goiatins,	Itapiratins,	Palmeirante,	Palmeiras	do	
Tocantins	e	Tupiratins,	no	estado	do	Tocantins
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	 Mais	do	que	gerar	a	energia	elé-
trica	 que	 impulsiona	 o	 desenvolvimento	
do	Brasil,	as	usinas	hidrelétricas	têm	pro-
porcionado	 crescimento	 econômico	 às	
regiões	onde	são	implantadas	e,	simulta-
neamente,	melhoria	da	qualidade	de	vida	
dos	municípios	localizados	em	suas	áreas	
de	 abrangência.	 A	 Usina	 Hidrelétrica	 Es-
treito,	construída	no	leito	do	rio	Tocantins,	
na	 divisa	 dos	 estados	 do	Tocantins	 e	 do	
Maranhão,	é	um	bom	exemplo	de	como	
um	empreendimento	pode	contribuir	de	
modo	relevante	com	o	desenvolvimento	
de	toda	uma	região.
	 Em	operação	desde	2011,	a	Usina	
Hidrelétrica	 Estreito	 tornou-se	 referência	
na	execução	de	projetos	socioambientais.	
Suas	 ações	 priorizam	 a	 preservação	 am-
biental,	a	sustentabilidade	e	o	fomento	a	
atividades	 econômicas	 que	 possibilitam	
aumentar	a	geração	de	renda		e	o	bem-es-
tar	das	famílias	residentes	na	região.	Cum-
pre	ao	CESTE	(Consórcio	Estreito	Energia),	
empresa	responsável	pela	Usina,	o	desafio	

de	fazer	a	gestão	de	todo	esse	processo,	
cujos	 resultados	 têm	 se	 revelado	 positi-
vos,	sobretudo	pela	relação	transparente	
e	construtiva	que	mantém	com	as	comu-
nidades	do	entorno	do	empreendimento.
	 Com	 base	 nas	 informações	 obti-
das	 pelo	 Diagnóstico	 Socioeconômico,	
elaborado	 em	 2009	 pela	 ONG	 (Organi-
zação	 Não-Governamental)	 Gaia	 Social,	
e	em	conformidade	com	as	diretrizes	do	
BNDES	 (Banco	 Nacional	 de	 Desenvolvi-
mento	Econômico	e	Social),	as	empresas	
acionistas	 Tractebel	 Energia	 GDF	 Suez,	
Acoa,	 Vale	 e	 Intercement,	 juntamente	
com	o	CESTE,	assumiram	o	compromisso	
de	viabilizar	projetos	voltados	a	melhorar	
as	condições	de	vida	da	região.
	 A	aprovação	pelo	BNDES	da	“Pro-
posta	 para	 Apoio	 ao	 Desenvolvimento	
Sustentável	dos	Municípios	da	Região	da	
UHE	 Estreito”	 resultou	 na	 criação	 do	 ISE	
(Investimento	 Social	 Estreito),	 programa	
lançado	 com	 o	 objetivo	 de	 concretizar	
obras	e	ações	voltadas	a	estimular	o	de-

Investimento em qualidade de vida
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senvolvimento	 sustentável	 da	 área	 de	
abrangência	 da	 Usina.	 Passados	 pouco	
mais	de	cinco	anos	–	2010	a	2015	–,	o	re-
sultado	 é	 reconhecido.	 Um	 total	 de	 112	
projetos	 foram	executados	nos	12	muni-
cípios	 do	 entorno	 do	 empreendimento	
–	Carolina	e	Estreito,	no	estado	do	Mara-
nhão;	e	Aguiarnópolis,	Babaçulândia,	Bar-
ra	do	Ouro,	Darcinópolis,	Filadélfia,	Goia-
tins,	 Itapiratins,	 Palmeirante,	 Palmeiras	
do	 Tocantins	 e	 Tupiratins,	 no	 estado	 do	
Tocantins.	Ao	 todo,	 as	 empresas	 acionis-
tas	investiram	R$	76.670.000,00	em	proje-
tos	relacionados	com	as	cinco	áreas	pelo	
Diagnóstico	 Socioeconômico:	 educação,	
saúde,	desenvolvimento	social,	desenvol-
vimento	econômico	e	saneamento.	
	 A	 execução	 dos	 projetos	 do	 ISE,	
coordenado	pelo	CESTE	e	com	o	apoio	do	
GAIA	Social,	proporcionou	muito	mais	do	
que	 obras	 para	 os	municípios.	 A	 experi-
ência,	a	boa	convivência	e	o	diálogo	per-
manente	 com	os	municípios	do	entorno	
da	 Usina	 Hidrelétrica	 Estreito	 ensinaram	
lições	 relevantes	 de	 colaboração	 e	 com-
prometimento	 recíprocos,	 solidariedade	
e	efetiva	participação	social.
	 Uma	 dessas	 lições	 refere-se	 ao	
desenvolvimento	 de	 mecanismos	 para	

captação	de	recursos	em	outras	fontes	de	
financiamento.	Prova	disso	é	que	do	mon-
tante	total	de	R$	118	milhões	investido	na	
região,	 nada	menos	 do	 que	 R$	 41,7	mi-
lhões	foram	obtidos	mediante	contrapar-
tidas	locais	e	acesso	a	políticas	públicas,	o	
que	comprova	o	envolvimento	de	outros	
atores	sociais	e	o	bem	sucedido	programa	
de	capacitação	de	servidores	públicos,	o	
que	permitiu	às	prefeituras	captar	 recur-
sos	por	meio	de	programas	governamen-
tais	e	emendas	parlamentares.
	 Passados	 cinco	 anos	 desse	 im-
portante	modelo	de	contribuição	ao	de-
senvolvimento	local	sustentável,	o	CESTE	
sente-se	 orgulhoso	 em	 poder	 compar-
tilhar	 sua	 experiência.	 Nas	 páginas	 que	
seguem,	será	possível	constatar	as	obras	
e	 os	 projetos	 realizados	 em	 cada	 uma	
das	 cindo	 áreas	 predefinidas,	 os	 atores	
envolvidos,	 as	 parcerias	 estabelecidas,	 o	
investimento	 aportado	 e	 os	 resultados	
alcançados.	A	intenção	é	mostrar	os	prin-
cipais	passos	do	processo	de	construção	
e	execução	do	 ISE,	de	modo	a	 revelar	as	
estratégias	 adotadas,	 os	 obstáculos	 su-
perados	e	os	benefícios	gerados,	a	fim	de	
servir	 como	 referência	 para	 implantação	
de	futuros	programas	semelhantes.	
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	 Com	base	nos	dados	do	Diagnós-
tico	Socioeconômico,	 a	 área	da	Educação	
apontou	a	necessidade	de	melhorar	a		qua-
lidade	da	educação	e	a	eficiência	na	atra-
ção	e	efetivação	local	de	políticas	públicas	
nacionais,	 além	 de	 aumentar	 a	 confiança	
da	comunidade,	a	participação	dos	pais	na	
educação	escolar	e	o	estímulo	ao	protago-
nismo	social.
	 Para	contribuir	com	essa	situação,	
o	 ISE	 implantou	 30	 projetos.	 Destes,	 dois	
programas	 se	 destacam:	 o	 “Alfabetização	
de	 Jovens	e	Adultos”	e	o	“Ação	Educação:	
Formação	 Continuada	 de	 Gestores	 Esco-
lares	e	Ampliação	de	Recursos	Escolares,	e	
Capacitação	e	Formação	Contínua	de	Ges-
tores	Públicos	da	Educação”.
	 O	 programa	“Alfabetização	 de	 Jo-
vens	 e	 Adultos”	 foi	 coordenado	 pela	 Al-
faSol	 (Alfabetização	 Solidária),	 entidade	
da	 sociedade	 civil	 criada	 em	 1996	 com	 a	
missão	 de	 disseminar	 e	 fortalecer	 o	 de-
senvolvimento	social	por	meio	de	práticas	
educativas	 sustentáveis.	Com	um	modelo	
simples	 de	 alfabetização	 inicial,	 inovador	
e	 de	 baixo	 custo,	 a	 AlfaSol	 trabalha	 pela	
redução	 do	 índice	 de	 analfabetismo	 no	

país.	O	objetivo	é	promover	a	inclusão	de	
jovens	 e	 adultos	 por	meio	 de	 cursos	 de	
alfabetização	 inicial.	 Além	 disso,	 a	 Alfa-
Sol	implantou	o	Programa	Educação	para	
Jovens	e	Adultos	(EJA)	e	o	Programa	Ver,	
que	realizou	exames	oftalmológicos	e	dis-
tribuição	de	óculos.	
	 Já	 o	 programa	 “Ação	 Educação:	
Formação	Continuada	de	Gestores	 Esco-
lares	e	Ampliação	de	Recursos	Escolares,	
e	 Capacitação	 e	 Formação	 Contínua	 de	
Gestores	Públicos	da	Educação”	foi	condu-
zido	pela	Comunidade	Educativa	CEDAC	
(Centro	 de	 Educação	 e	 Documentação	
para	Ação	Comunitária),	instituição	espe-
cializada	em	educação	pública,	com	foco	
na	execução	de	projetos	de	formação	de	
educadores	e	de	mobilização	 social	pela	
educação.	 Sua	 atuação	 culminou	 com	 a	
criação	 da	 ADE	 (Arranjo	 do	 Desenvolvi-
mento	da	Educação)	Rio	Tocantins,	inicia-
tiva	 que	 fortalece	 a	 educação	na	 região.	
Também	foram	captados	recursos	através	
do	PAR	(Plano	de	Ações	Articuladas)	e	ela-
borado	 o	 Plano	 Municipal	 de	 Educação	
em	 todos	 os	 municípios	 do	 entorno	 da	
Usina	Hidrelétrica	Estreito.

Educação

Formação	de	Gestores	–	CEDACPrograma	Ver	–	AlfaSol
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Ação	Educação	(CEDAC)

Alfabetização	de	jovens	e	adultos	(ALFASOL)

Construção	da	Escola	Estadual	Nazaré	Nunes	da	Silva

Construção	de	Creche

Ampliação	do	Colégio	Municipal	Dona	Maura	Leal

Construção	do	Centro	de	Inclusão	Digital

Ampliação	da	Escola	Dom	Bosco

Reforma	da	Quadra	de	Esportes	Municipal

Ampliação	de	6	salas	de	aula	na																																																										
Escola	Municipal	Degraus	do	Saber

Construção	da	Escola	Estadual	Leopoldo	de	Bulhões

Construção	de	Escola	Municipal	Menino	Jesus

Construção	de	Colégio	Municipal

Ampliação	da	Escola	Municipal	Nemésio	Miranda

Reforma	do	Colégio	Alfredo	Nasser

Apoio	ao	Transporte	Escolar

Construção	de	Creche	Municipal

Construção	do	Ginásio	de	Esportes

Construção	do	Museu	Histórico

Construção	de	Biblioteca	Municipal

Construção	de	Escola	José	de	Arimatéia

Construção	de	sala	de	aula	na	Escola																																																					
do	Povoado	Cana	Brava

Construção	de	quadra	poliesportiva

Reforma	geral	e	ampliação	da	Unidade																																																					
Escolar	Adalberto	Ribeiro

Aquisição	de	mobiliário	para	a	Biblioteca	Pública

Reforma	da	Escola	Municipal	Dom	Bosco

Construção	de	Biblioteca	Municipal

Reforma	e	ampliação	de	2	salas	de	aula	da	Escola	Barnabé	
Pereira	do	Nascimento

Construção	de	4	salas	de	aula	e	estrutura	administrativa	na	
Escola	Presbiteriana	Ashbel	Green	Simonton

Reconstrução	da	Escola	Municipal	Nelson	Maranhão

Reforma	de	Creche	Sossego	da	Mamãe

Região*

Região*

Aguiarnópolis

Estreito

Filadélfia

Goiatins

Tupiratins

Filadélfia

Aguiarnópolis

Babaçulândia

Palmeirante

Filadélfia

Barra	do	Ouro

Goiatins

Região*

Palmeirante

Carolina

Carolina

Barra	do	Ouro

Barra	do	Ouro

Filadélfia

Barra	do	Ouro

Carolina

Estreito

Tupiratins

Goiatins

Palmeirante

Estreito

Carolina

Tupiratins

Projetos da área de Educação Local

*	Refere-se	aos	12	municípios	da	área	de	abrangência	da	Usina	Hidrelétrica	Estreito
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Projeto	Arca	das	Letras	–	Palmeiras	do	Tocantins

Construção	da	Escola	Estadual	Leopoldo	de	
Bulhões	–	Babaçulândia

Reforma	da	creche	Sossego	da	Mamãe	–	Tupiratins

Projeto	Arca	das	Letras	–	Reassentamento	Rural	
Coletivo	Maju	–	São	Bento

Construção	da	Escola	Estadual	Leopoldo	
de	Bulhões	–	Babaçulândia

Construção	de	creche	–	Estreito

Reforma	e	ampliação	da	Unidade	Escolar	
Adalberto	Ribeiro	–	Carolina

Construção	do	Colégio	Municipal	–	Filadélfia
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Ampliação	de	seis	sala	de	aula	da	Escola	
Municipal	Degraus	do	Saber	–	Aguiarnópolis

Aquisição	de	mobiliário	para	a	
Biblioteca	Pública	–	Estreito

Ampliação	de	seis	sala	de	aula	da	Escola	Municipal	
Degraus	do	Saber	–	Aguiarnópolis

Ampliação	da	Escola	Dom	Bosco	–	Tupiratins

Reconstrução	da	Escola	Municipal	
Nelson	Maranhão	–	Carolina

Ampliação	do	Colégio	Municipal	
Dona	Maura	Leal	–	Filadélfia

Construção	do	Museu	Histórico	–	Carolina Museu	Histórico	–	Carolina
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Parceiros

•	Ministério	da	Educação.

•	Ministério	da	Cultura.

•	Ministério	do	Desenvolvimento	Agrário	(Coordenação	de	Ação	Cultural/Secretaria	de	
Reordenamento	Agrário).

•	UNDIME	(União	Nacional	dos	Dirigentes	Municipais	de	Educação	do	Tocantins).

•	Conselho	Regional	de	Educação	de	Araguaína.

•	FIEMA	(Federação	das	Indústrias	do	Estado	do	Maranhão).	

•	IFMA	(Instituto	Federal	de	Educação,	Ciência	e	Tecnologia	do	Maranhão).	

•	SESI	(Serviço	Social	da	Indústria).

•	Fundação	Educar	D’Paschoal.

 Beneficiados

	 A	concretização	dos	programas	na	área	da	Educação	envolveu	cerca	de	17,5 mil 
pessoas	de	mais	de	580 instituições,	entre	prefeituras,	secretarias	municipais	de	Educa-
ção,	Assistência	Social	e	Meio	Ambiente,	gestores	escolares,	educadores,	alunos,	pais,	me-
rendeiras,	agentes	comunitários	de	saúde,	membros	de	conselhos	municipais,	mobiliza-
dores	sociais	pela	educação	e	comunidade	em	geral.	

Investimentos

	 O	 montante	 investido	 pelo	 ISE	 nos	 programas	 da	 área	 de	 Educação	 registra														
R$	16.394.151,33.	Somado	aos	R$	14.083.028,91	aportados	por	parceiros	estratégicos,	o	
valor	total	contabiliza	R$ 30.477.180,24.	De	modo	geral,	os	recursos	foram	aplicados	em	
melhoria	da	infraestrutura,	veículos,	mobiliário,	equipamentos,	aquisição	de	livros,	recur-
sos	pedagógicos	e	capacitações.

Museu	Histórico	–	Carolina
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Resultados Alcançados

•	Alfabetização	de	4.048	jovens	e	adultos	pelo	programa	de	Alfabetização	Solidária.	

•	Realização	de	4,5	mil	atividades	temáticas	desenvolvidas	por	630	educadores	junto	a	
12	mil	alunos	de	139	escolas.	

•	Formação	de	Comitês	de	Mobilização	Social	pela	Educação	em	cada	um	dos	12	mu-
nicípios	da	área	de	abrangência	da	Usina	Hidrelétrica	Estreito.	

•	Montante	superior	a	R$	14	milhões	em	contrapartidas	locais	e	acesso	a	políticas	pú-
blicas	(programas	governamentais	e	emendas	parlamentares).	

•	Elaboração	do	PAR	2011-2014	(Plano	de	Ações	Articuladas)	pelos	12	municípios	da	
região,	movimentando	cerca	de	R$	6	milhões	junto	ao	Ministério	da	Educação.

•	Implantação	de	59	bibliotecas	rurais	e	distribuição	de	24	kits	de	leitura,	beneficiando	
83	comunidades,	 incluindo	Reassentamentos	Rurais	Coletivos,	Núcleos	de	Carta	de	
Crédito	e	colônias	de	pescadores.

•	Doação	de	24.440	livros	e	formação	de	105	Agentes	de	Leitura.

•	Acesso	a	25	programas/projetos	pedagógicos.

•	Reforma	e/ou	ampliação	de	8	escolas,	beneficiando	2,7	mil	estudantes.	

•	Implantação	da	indústria	do	conhecimento	em	Estreito.

•	Oferta	de	2,5	mil	novas	vagas	escolares	e	aumento	da	participação	familiar	na	escola.

•	Aquisição	de	8	veículos	para	transporte	escolar.	

•	Redução	da	reprovação	e	da	evasão	escolar.	

•	Melhoria	do	desempenho	dos	profissionais	da	área	de	Educação.	

•	Aumento	da	oferta	de	vagas	no	Programa	EJA	e	ingresso	de	65%	dos	jovens	e	adultos	
alfabetizados	pelo	Programa	AlfaSol	na	rede	pública	de	ensino.

•	Distribuição	de	2.354	óculos	para	os	alunos	atendidos	pelo	Programa	Ver.

Construção	do	Escola	Estadual	Nazaré	Nunes	da	Silva	–	Aguiarnópolis
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	 A	Saúde	foi	uma	das	áreas	atendi-
das	pelo	ISE	em	decorrência	da	necessida-
de	de	melhorias	apontadas	no	Diagnósti-
co	Socioeconômico.	O	aprimoramento	do	
sistema	de	 saúde	na	 região	envolvia	ne-
cessariamente	a	execução	de	duas	ações:	
ampliação	 da	 infraestrutura	 de	 atendi-
mento	 à	 população,	 com	 a	 construção	
e	 reforma	 de	 equipamentos	 de	 saúde	 e	
capacitação	 de	 profissionais,	 e	 fortaleci-
mento	da	atenção	básica	a	crianças	para	
melhorar	 o	 estado	 nutricional,	 a	 higiene	
pessoal	e	a	prevenção	de	doenças.	
	 A	primeira	meta	 foi	 concretizada	
graças	ao	ISE	e	ao	apoio	de	parceiros,	que	
investiram	recursos	em	diversas	obras	de	
infraestrutura	nos	municípios	do	entorno	
da	Usina	e	também	na	aquisição	de	equi-
pamentos.	 Já	 o	 cumprimento	 da	 segun-
da	 meta	 contou	 com	 a	 participação	 da	
Inmed	Brasil,	ONG	que	desenvolve	ações	
voltadas	a	melhorar	a	qualidade	de	vida.	
Seu	principal	programa,	“Crianças	Saudá-

veis,	Futuro	Saudável”,	já	beneficiou	cerca	
de	2	milhões	de	crianças	brasileiras	e	mais	
de	 30	 mil	 professores	 e	 merendeiras	 da	
rede	pública	de	ensino,	além	de	milhares	
de	agentes	comunitários	de	saúde.	
	 Na	área	de	abrangência	da	Usina	
Hidrelétrica	Estreito,	o	programa	“Crianças	
Saudáveis,	Futuro	Saudável”	desenvolveu	
várias	ações,	como	implantação	de	hortas	
escolares,	 distribuição	 de	 medicamen-
tos	 anti-helmínticos,	 formação	 de	 agen-
tes	comunitários	de	saúde,	 realização	de	
atividades	 educativas,	 orientação	 para	
prevenção	 de	 doenças	 e	 introdução	 do	
método	SODIS	 (Solar	Water	Disinfection)	
para	purificação	da	água	através	de	ener-
gia	 solar.	 Ao	 todo,	 o	 programa	 prestou	
atendimento	 a	 13.229	pessoas,	 entre	 es-
tudantes,	 professores,	 pais,	merendeiras,	
agentes	 comunitários	 de	 saúde,	 famílias	
residentes	 em	 Reassentamentos	 Rurais	
Coletivos	e	beneficiadas	por	Carta	de	Cré-
dito,	e	comunidade	em	geral.

Saúde

Implantação	de	hortas	escolares	–	Palmeiras	do	Tocantins
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Construção	do	Posto	de	Saúde	no	Povoado	Craolândia

Construção	do	Posto	de	Saúde	no	Povoado	Campos

Reforma	e	ampliação	do	Posto	de	Saúde	São	José

Construção	de	Laboratório	de	Análises	Clínicas

Construção	de	Posto	de	Saúde

Projeto	“Crianças	Saudáveis,	Futuro	Saudável”	-	INMED

Ampliação	e	reforma	do	Hospital	Pequeno	Porte

Construção	de	Posto	de	Saúde

Construção	do	Posto	de	Saúde	na	sede	do	município

Aquisição	de	aparelho	desfibrilador

Construção	do	Posto	de	Saúde	na	sede	do	município

Construção	de	Laboratório	de	Análises	Clínicas

Construção	da	sede	do	SAMU	(Serviço	de	Atendimento	
Médico	de	Urgência)*

*	Esta	obra	substituiu	o	projeto	de	construção	do	Centro	de	Convivência	para	Idosos.

**	Refere-se	aos	12	municípios	da	área	de	abrangência	da	Usina	Hidrelétrica	Estreito

Goiatins

Goiatins

Palmeirante

Itapiratins

Itapiratins

Região**

Goiatins

Filadélfia

Barra	do	Ouro

Goiatins

Goiatins

Aguiarnópolis

Filadélfia

Projetos da área de Saúde Local

Construção	de	Laboratório	de	
Análises	Clínicas	–	Itapiratins

Construção	da	sede	do	SAMU	–	Filadélfia

Hospital	de	Pequeno	Porte	–	Goiatins Unidade	Básica	de	Saúde	–	Barra	do	Ouro
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Parceiros

•	Ministério	da	Saúde	(Departamento	de	Atenção	Básica	e	Departamento	de	Apoio	à	
Gestão	Participativa).

•	Secretaria	de	Saúde	do	Tocantins.

•	Conselho	Estadual	de	Saúde	do	Tocantins.	

•	Conselho	Estadual	de	Saúde	do	Maranhão.	

•	Jonhson	&	Jonhson.	

•	Instituto	Alcoa.

•	Fundação	Suez.

Beneficiados

	 Os	programas	realizados	na	área	da	Saúde	envolveram	834 pessoas	de	295 insti-
tuições,	entre	prefeituras,	secretarias	municipais	de	Saúde,	gestores	de	Unidades	Básicas	
de	Saúde	e	hospitais,	estudantes,	professores,	pais,	merendeiras,	agentes	comunitários	de	
saúde,	membros	de	conselhos	municipais	e	comunidade	em	geral.

Investimentos

	 O	montante	aportado	pelo	ISE	na	área	da	Saúde	foi	de	R$	4.264.441,59	que,	soma-
do	aos	R$	20.587.612,46	captados	junto	a	parceiros	estratégicos,	alcança	o	valor	total	de	
R$ 24.852.054,05.	Os	recursos	foram	aplicados	em	melhoria	da	infraestrutura,	veículos,	
mobiliário,	equipamentos	capacitações	e	outros.

Unidade	Básica	de	Saúde	–	Goiatins Construção	de	Laboratório	de	
Análises	Clínicas	–	Aguiarnópolis
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Resultados Alcançados

•	Construção	de	21	Unidades	Básicas	de	Saúde	e	2	laboratórios	de	análises	clínicas.	

•	Reforma	e	ampliação	de	20	UBS	e	de	1	hospital	de	pequeno	porte.	

•	Repasse	de	recursos	para	investimento	em	infraestrutura	em	11	municípios,	por	meio	
do	Programa	de	Requalificação	de	UBS.	

•	Instalação	de	5	unidades	do	Programa	Academia	da	Saúde.	

•	Aquisição	de	equipamentos	de	saúde	e	1	veículo	para	5	municípios.	

•	Aumento	expressivo	do	número	de	atendimentos	médicos.

•	Ampliação	da	oferta	de	serviços	à	população,	como	atendimento	médico	e	odonto-
lógico,	consultas,	vacinação,	acompanhamento	pré-natal	e	repasse	de	medicamentos.

•	Valorização	da	saúde	preventiva,	por	meio	de	campanhas	de	conscientização.	

•	Realização	de	exames	médicos	diversos	e	capacitação	de	profissionais	da	saúde.

•	Acesso	a	serviços	de	média	complexidade,	como	exames	laboratoriais,	 internação,	
fisioterapia	e	outros.	

•	Atendimento	a	11.237	crianças,	630	professores	e	324	merendeiras	de	139	escolas	
dos	12	municípios	da	área	de	abrangência	da	Usina.	

•	Fortalecimento	dos	Conselhos	Municipais	de	Saúde	dos	12	municípios.

•	Implantação	de	25	hortas	escolares,	que	possibilitou	a	melhoria	da	qualidade	da	me-
renda	escolar	e	da	nutrição	dos	alunos.	

•	Distribuição	de	7	mil	doses	de	medicamentos	anti-helmínticos.	

•	Utilização	do	método	SODIS	para	purificação	da	água.

•	Redução	do	índice	de	anemia	em	até	95%.

Formação	de	Agentes	Comunitários	de	Saúde	–	Estreito
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	 O	 Desenvolvimento	 Social	 foi	
outra	 área	 atendida	pelo	 ISE	 em	 face	da	
necessidade	 de	 melhorar	 aspectos	 es-
senciais	 na	 construção	 de	 uma	 socieda-
de	mais	 organizada	 e	 promissora,	 como	
qualificação	 profissional,	 fortalecimento	
de	 organizações	 sociais,	 implantação	 de	
programas	 de	 responsabilidade	 social	
e	 investimento	 social	 privado,	 além	 da	
adoção	 de	 atitudes	 individuais	 e	 institu-
cionais	 mais	 sustentáveis	 na	 gestão	 dos	
recursos	naturais.		
	 Com	base	 no	Diagnóstico	 Socio-
econômico,	 os	municípios	 da	 região	 ne-
cessitavam	aprimorar	a	formação	dos	ser-
vidores	 da	 administração	 municipal,	 de	
modo	a	qualificar	a	prestação	dos	serviços	
públicos.	Além	disso,	havia	pequeno	nú-
mero	de	conselhos	municipais	e	de	equi-
pamentos	públicos	voltados	aos	serviços	
assistenciais.	
	 Para	 mudar	 esse	 cenário,	 dois	
programas	 foram	 desenvolvidos:	 o	 “En-
gajamento	no	Desenvolvimento	Regional	
Sustentável	Participativo	(DRS)”	e	o	“Forta-
lecimento	da	Capacidade	de	Gestão	Local	
(Progestão)”.	

	 Coordenado	 pelo	 GAIA	 Social,	
ONG	que	atua	nas	 áreas	de	 sustentabili-
dade	 e	 responsabilidade	 social	 corpora-
tiva,	 o	primeiro	programa	capacitou	170	
lideranças	 locais,	 representantes	 de	 146	
instituições,	em	elaboração	de	projetos	a	
fim	de	captar	recursos	complementares.	
	 O	Progestão	foi	conduzido	pela
CARE	Brasil,	ONG	que	atua	no	desenvolvi-
mento	de	instituições	do	Poder	Público.	O	
programa	formou	162	gestores	e	técnicos	
municipais,	com	foco	na	melhoria	da	ges-
tão	pública,	maior	autonomia	dos	municí-
pios	através	da	captação	de	recursos	pelo	
SICONV	(Sistema	de	Convênios	do	Gover-
no	 Federal)	 e	 ampliação	 da	 participação	
social	na	gestão	pública.	Também	capaci-
tou	16	lideranças	para	atuarem	com	disse-
minadores	de	informações.	
	 Outro	 trabalho	 desenvolvido	 foi	
a	criação	da	Rede	de	Conselhos	nos	mu-
nicípios	da	região.	Para	tanto,	o	programa	
ajudou	a	criar	Conselhos	de	Direitos	que	
ainda	 não	 existiam,	 estruturando-os	 ju-
ridicamente,	 conscientizando	 seus	 inte-
grantes	da	importância	e	cobrando	maior	
atuação	daqueles	já	existentes.

Desenvolvimento Social

Encontro	dos	representantes	da	Rede	de	Conselhos	
–	Palmeirante	

Capacitação	de	lideranças	–	Programa	DRS	
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Construção	do	Conselho	Tutelar	–	Carolina Construção	do	Fórum	–	Filadélfia

Desenvolvimento	Regional	Sustentável	–	DRS

Capacitação	e	formação	continuada	de	gestores	públicos	e	
dos	conselhos	municipais	–	Progestão

Construção	da	Casa	Idoso

Construção	do	Centro	Comunitário

Construção	do	Conselho	Tutelar

Construção	de	Área	de	Lazer

Construção	do	Fórum

Construção	do	Conselho	Tutelar

Construção	do	Fórum

Construção	da	Casa	do	Idoso

Construção	da	Casa	do	Idoso

Construção	da	Casa	do	Idoso

Construção	do	Centro	Administrativo

Construção	do	Conselho	Tutelar

Construção	do	Conselho	Tutelar

Construção	de	centro	de	convivência	para	idosos*

Fundo	reservado	para	ações	relacionadas	ao	desenvolvi-
mento	social	da	região

Construção	de	praça	com	equipamentos	de	ginástica

Construção	do	Fórum

Construção	de	Praça	Cívica

Construção	da	Sede	do	Tribunal	Regional	Eleitoral

Construção	da	Sede	do	Batalhão	da	Polícia	Militar

Apoio	às	Obras	de	Urbanização	no	Bairro	São	João	Batista

Centro	Administrativo	Municipal

*	Este	projeto	foi	substituído	pela	construção	da	sede	do	SAMU	(ver	página	15)

**	Refere-se	aos	12	municípios	da	área	de	abrangência	da	Usina	Hidrelétrica	Estreito

Região**

Região**

Tupiratins

Barra	do	Ouro

Carolina

Carolina

Carolina

Estreito

Estreito

Goiatins

Itapiratins

Palmeirante

Aguiarnópolis

Goiatins

Barra	do	Ouro

Filadélfia

Região**

Aguiarnópolis

Filadélfia

Filadélfia

Filadélfia

Filadélfia

Aguiarnópolis

Filadélfia

Projeto Local
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Construção	da	Casa	do	Idoso	–	Palmeirante

Construção	do	Conselho	Tutelar	–	Barra	do	Ouro

Construção	do	Centro	
Administrativo	–	Aguiarnópolis

Construção	do	Conselho	Tutelar	–	Estreito

Construção	de	praça	com	equipamentos	
de	ginástica	–	Aguiarnópolis

Construção	da	Sede	do	Batalhão	
da	Polícia	Militar	–	Filadélfia

Construção	do	Fórum	–	Carolina Construção	da	Sede	do	Tribunal	
Regional	Eleitoral	–	Filadélfia
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Resultados Alcançados

•	Constituição	de	27	novos	conselhos	municipais.

•	Orientação	técnica	para	a	estruturação	jurídica	de	60	conselhos.

•	Envolvimento	de	cerca	de	270	conselheiros	municipais	e	 técnicos	de	governo	em	

encontros	de	capacitação,	seminários	e	conferências.

•	Articulação	de	79	novas	instituições	que	passam	a	compor	a	Rede	de	Conselhos	de	

Direitos.

•	Descentralização	das	Secretarias	de	Assistência	Social	e	criação	do	FMAS	(Fundo	Mu-

nicipal	de	Assistência	Social)	em	9	municípios.

•	Criação	do	FMIA	(Fundo	Municipal	da	Infância	e	da	Adolescência)	em	4	municípios.

•	Expansão	de	obras	e	serviços	socioassistenciais	em	4	municípios.

•	Autonomia	dos	12	municípios	no	que	se	refere	à	captação	de	recursos	complemen-
tares	e	acesso	a	políticas	públicas.

Beneficiados

	 Os	programas	 realizados	na	 área	de	Desenvolvimento	Social	 envolveram	cerca	
de	2,2 mil pessoas,	entre	conselheiros	das	áreas	da	Saúde,	Assistência	Social	e	Educação,	
Conselhos	Tutelares,	prefeitos,	vereadores,	coordenadores	do	CRAS	(Centro	de	Referência	
de	Assistência	Social),	mobilizadores	sociais	pela	Educação,	agentes	de	leitura,	assistentes	
sociais,	enfermeiras,	diretores	de	UBS,	agentes	de	saúde	e	endemias,	coordenadores	pe-
dagógicos,	diretores	escolares,	funcionários	de	creches	e	policiais	militares.

Parceiros

•	Ministério	do	Desenvolvimento	Social	 e	Combate	à	 Fome	 (Secretaria	Nacional	de	
Assistência	Social).

•	Secretaria	Especial	de	Direitos	Humanos	da	Presidência	da	República.

•	Ministério	Público	do	Tocantins.

•	Secretaria	Estadual	de	Ação	Social	do	Tocantins.

•	Centro	de	Defesa	dos	Direitos	da	Criança	e	Adolescente.

•	Conselho	Estadual	de	Assistência	Social.

•	Conselho	Estadual	do	Idoso.

•	Escola	de	Conselhos	–	UNITINS.

Investimentos

	 O	investimento	do	ISE	nos	programas	da	área	de	Desenvolvimento	Social	foi	de	
R$	14.974.006,84.	Somado	aos	R$	3.240.242,13	captados	junto	a	parceiros	estratégicos,	o	
montante	total	contabiliza	R$ 18.214.248,97.
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	 O	 Diagnóstico	 Socioeconômico	
avaliou	três	indicadores	–	PIB	(Produto	In-
terno	Bruto),	Mercado	de	Trabalho	e	Ativi-
dades	Econômicas	–	para	definir	as	ações	
da	 área	 de	 Desenvolvimento	 Econômi-
co.	O	 resultado	dessa	 análise	 direcionou	
os	 esforços	 do	 ISE	 para	 três	 segmentos:	
Apoio	 a	 Arranjos	 Produtivos,	 Infraestru-

tura	e	Projetos	Estruturantes.	Ao	todo	fo-
ram	desenvolvidos	21	projetos	nesses	três	
segmentos	específicos,	além	do	Comple-
xo	Integrado	do	Pescado	(CIP).	
	 No	 segmento	 Apoio	 a	 Arranjos	
Produtivos,	 o	 ISE	 viabilizou	 13	 projetos,	
todos	 relacionados	 com	 agroextrativis-
mo,	turismo,	artesanato	e	cultura.

Desenvolvimento Econômico

ACOMBEF	(Associação	Comunitária	Bene-
ficente	de	Filadélfia)

FRUTASÃ	e	Centro	de	Trabalho	Indigenis-
ta/Carolina

IDEP	(Instituto	de	Apoio	ao	Desenvolvi-
mento	Social,	Econômico	e	Ambiental	de	
Palmeiras	do	Tocantins)

APRP	(Associação	de	Produtores	Rurais	de	
Palmeirante)

ASCAM	(Associação	dos	Carolinenses	e	
Amigos)	-	Carolina

Clube	de	Mães	de	Carolina

SOCAF	(Sociedade	Amigos	de	Filadélfia)

ABB	(Associação	dos	Barqueiros	de	Baba-
çulândia)

AAPPC	(Associação	Agroextrativista	de	
Pequenos	Produtores	de	Carolina)

ABEMA	(Associação	dos	Barqueiros	de	
Estreito)

ACBA(Associação	de	Artesãos	de	Coco	de	
Babaçu	de	Aguiarnópolis)

ABPT	(Associação	dos	Barraqueiros	de	
Palmeiras	do	Tocantins)

ABM	(Associação	Bezerra	de	Moraes	do	
Povoado	Solta)	-	Carolina

Aproveitamento	de	frutas	do	Cerrado/Construção	de	sede	
para	agroindústria	com	veículo	e	equipamentos

Habilitação	e	estruturação	para	acesso	a	mercados/Reforma	
da	agroindústria	e	aquisição	de	equipamentos

Construção	do	Parque	de	Eventos	e	sede	do	IDEP	com	veícu-
lo	e	equipamentos

Construção	de	Entreposto	para	manipulação	e	comercializa-
ção	do	mel	com	veículo	e	equipamentos

Reativação	do	folclore	“Brincadeira	do	Boi”/Construção	de	
sede	com	equipamentos,	sistema	de	som	e	indumentária	do	
Bumba	Meu	Boi

Arte	e	Sabor/Construção	de	sede	com	creche	e	equipamen-
tos

Reativação	do	folclore	“Brincadeira	do	Boi”/Construção	de	
sede	com	equipamentos,	sistema	de	som	e	indumentária	do	
Bumba	Meu	Boi

Banzeiro	do	Lago/Construção	de	sede	com	equipamentos,	
embarcação	catamarã	e	caiaques

Apoio	às	atividades	agroextrativistas	da	AAPPC,	melhoria	e	
ampliação	da	infraestrutura	da	sede	e	do	sistema	produtivo

Construção	de	sede	com	oficina,	equipamentos,	embarcação	
e	caiaques

Construção	de	sede	com	equipamentos	e	veículo

Construção	de	sede	com	equipamentos,	sistema	de	som,	
embarcação,	caiaques	e	banana	boat

Construção	da	Casa	do	Mel	com	veículo	4x4	e	equipamentos

Projetos do segmento Apoio a Arranjos Produtivos

Instituição/MunicípioProjeto
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	 No	segmento	Infraestrutura	foram	desenvolvidos	quatro	projetos:

	 Outro	projeto	desenvolvido	na	área	de	Desenvolvimento	Econômico	foi	o	Com-
plexo	Integrado	do	Pescado	(CIP),	um	dos	mais	importantes	projetos	de	geração	de	renda	
desenvolvidos	na	região.	A	iniciativa	consiste	em	promover	ações	que	agregam	valor	à	
atividade	pesqueira,	envolvendo	toda	a	cadeia	produtiva	do	setor,	desde	o	beneficiamen-
to	até	a	comercialização	do	pescado.	
	 A	meta	do	CIP	é	estruturar	a	atividade	pesqueira	da	região.	Para	tanto,	foram	cons-
truídas	salas	multiuso	equipadas	e	portos	de	embarque	e	desembarque,	além	do	Centro	
de	Beneficiamento	do	Pescado.	Também	foi	entregue	um	caminhão	 frigorífico	para	 fa-
zer	o	transporte	da	produção	dos	12	municípios	participantes	e	concretizadas	ações	im-
portantes	para	organizar	o	trabalho,	como	a	constituição	da	cooperativa	de	pescadores,	
instalação	do	Comitê	Gestor	do	CIP	e	capacitação	e	treinamento.	Ao	todo,	o	ISE	investiu									
R$ 4,8 milhões,	beneficiando	cerca	de	1,5 mil pescadores.	

	 No	segmento	Projetos	Estruturantes,	o	ISE	apoiou	quatro	projetos:

Construção	do	Mercado	Público
Construção	do	Matadouro	Municipal
Mecanização	de	Agricultura	Familiar
Construção	do	Matadouro	Municipal

Carolina
Aguiarnópolis
Aguiarnópolis
Babaçulândia

Projetos do segmento Infraestrutura

Projeto Município

Fortalecimento	Institucional	e	Gerencial	das																							
Organizações	Civis
Fundo	reservado	para	ações	relacionadas	ao																																																					
desenvolvimento	econômico	da	região
Novos	Projetos	Socioeconômicos
Melhoria	de	Acessos

Região*

Região*

Região*
Região*

Projetos do segmento Projetos Estruturantes

Projeto Local

Caminhão	frigorífico	do	CIP Evento	de	inauguração	do	CIP

*	Refere-se	aos	12	municípios	da	área	de	abrangência	da	Usina	Hidrelétrica	Estreito
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Casa	do	Mel	da	Solta	–	Carolina

Sede	da	SOCAF	–	Filadélfia

Casa	do	Mel	da	Solta	–	Carolina

Sede	da	Associação	dos	
Barraqueiros	–	Palmeiras	do	Tocantins

Projeto	Social	da	Associação	de	Artesãos	
de	Coco	de	Babaçu	–	Aguiarnópolis

Projeto	Social	da	Associação	de	Artesãos	
de	Coco	de	Babaçu	–	Aguiarnópolis

Banzeiro	do	Lago	–	Babaçulândia	 Banzeiro	do	Lago	–	Babaçulândia	
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Aproveitamento	de	Frutas	do	
Cerrado	(ACOMBEF)	–	Filadélfia

Clube	de	Mães	–	CarolinaClube	de	Mães	–	Carolina

Aproveitamento	de	Frutas	do	
Cerrado	(ACOMBEF)	–	Filadélfia

Construção	do	Parque	de	Eventos	e	
Sede	do	IDEP	–	Palmeiras	do	Tocantins

VII	FEAPA	no	IDEP	-	Palmeiras	do	Tocantins

Sede	da	ASCAM	–	Carolina	Sede	da	ASCAM	–	Carolina	



26

Beneficiados

	 Os	projetos	realizados	na	área	de	Desenvolvimento	Econômico	envolveram	cerca	
de 2,7 mil pessoas de	mais	de	200 instituições,	entre	pescadores,	agricultores,	comer-
ciantes	e	moradores	de	diversas	comunidades	rurais	da	região.

Parceiros

•		Ministério	da	Pesca	e	Aquicultura.

•	EMBRAPA	(Empresa	Brasileira	de	Pesquisa	Agropecuária).

•	SEBRAE	(Serviço	Brasileiro	de	Apoio	a	Micro	e	Pequenas	Empresas).	

•	Fundação	Banco	do	Brasil.

•	Ruraltins	(Instituto	de	Desenvolvimento	Rural	do	Estado	do	Tocantins).	

•	ADAPEC	(Agência	de	Defesa	Agropecuário	do	Tocantins).

Investimentos

	 Um	montante	de	R$	19.868.827,15	foi	aportado	pelo	ISE	nos	projetos	da	área	de	
Desenvolvimento	Econômico,	enquanto	R$	3.855.313,20	foram	captados	junto	a	parcei-
ros	estratégicos,	totalizando	um	investimento	de	R$ 23.724.140,35.

Entreposto	de	Mel	–	Palmeirante Entreposto	de	Mel	–	Palmeirante
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Resultados Alcançados

•	Consolidação	de	13	novos	arranjos	produtivos,	gerando	trabalho	e	renda	para	cerca	
de	mil	pessoas,	direta	e	indiretamente.

•	Cerca	de	4	mil	pessoas	atendidas	anualmente	pelos	projetos	sociais	com	capacita-
ções,	qualificação	profissional	e	atividades	de	cultura,	esporte	e	lazer.

•	Valorização	das	frutas	nativas	do	Cerrado	através	das	atividades	de	produção	de	pol-
pas	e	doces,	com	geração	de	trabalho	e	renda	para	coletores	de	frutas	e	comunidades	
indígenas	da	região.	

•	Fortalecimento	da	agricultura	familiar	através	da	doação	de	equipamentos	e	estru-
tura	para	a	FEAPA	–	Feira	de	Alimentação	e	Agricultura	Familiar	de	Palmeiras	do	To-
cantins,	 realizada	anualmente	no	Parque	do	 IDEP	como	 importante	estratégia	para	
promover	o	desenvolvimento	sustentável	dos	arranjos	produtivos	locais,	estimulando	
a	produção	e	a	comercialização	de	artesanatos	e	produtos	agrícolas,	além	de	qualifi-
cação	profissional,	geração	de	renda,	lazer	e	entretenimento.

•	Consolidação	da	apicultura	como	atividade	econômica,	com	organização	da	cadeia	
produtiva	e	possibilidade	de	comercialização	do	mel	produzido	na	região	por	todo	o	
país.

•	Fomento	da	atividade	pesqueira	através	da	organização	do	trabalho,	agregação	de	
valor	à	produção,	fomento	à	piscicultura	e	incentivo	ao	ecoturismo,	além	da	capacita-
ção	e	participação	dos	pescadores	na	defesa	do	meio	ambiente	e	da	sustentabilidade	
da	cadeia	produtiva.

•	Resgate	das	tradições	folclóricas	do	Bumba	Meu	Boi,	incentivando	a	cultura	e	o	tu-
rismo.

•	Inserção	competitiva	do	artesanato	produzido	a	partir	do	coco	babaçu	nos	mercados	
nacionais	e	internacionais,	gerando	ocupação	e	renda	para	artesãos	e	quebradeiras	de	
coco,	contribuindo	com	o	desenvolvimento	sustentável	da	atividade.

•	Cadastramento	de	7	associações	e	6	colônias	de	pesca	e	orientação	para	captação	de	
recursos	através	do	SICONV	(Sistema	de	Convênios	do	Governo	Federal).

Reativação	do	Folclore	
“Brincadeira	do	Boi”	
Carolina	e	Fliadélfia
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	 As	 informações	 obtidas	 pelo	
Diagnóstico	 Socioeconômico	 revelaram	
que	 a	 região	 de	 abrangência	 da	 Usina	
Hidrelétrica	 Estreito	 necessitava	 de	 me-
lhorias	 também	na	área	de	 saneamento.	
Essa	 constatação	motivou	o	 ISE	 a	 apoiar	
projetos	 para	 aprimorar	 três	 segmentos:	
esgoto	 sanitário,	 rede	 de	 abastecimento	
de	 água	 e	 coleta	 de	 lixo.	 O	 objetivo	 foi	
executar	obras	de	construção	e	aquisição	
de	 equipamentos	 para	 ampliar	 as	 redes	
de	esgotos	e	de	abastecimento	de	água,	
além	de	implementar	medidas	e	orientar	
a	população	visando	à	melhoria	de	práti-
cas	relacionadas	com	a	destinação	do	lixo.
	 Para	 elevar	 os	 índices	 de	 sanea-
mento	na	 região,	 o	 ISE	 apoiou	 24	proje-
tos	 em	 dois	 segmentos:	 tratamento	 de	
resíduos	 sólidos	 urbanos	 (20	 projetos)	
e	 ampliação	 e	melhoria	 dos	 sistemas	de	
abastecimento	de	água	e	 tratamento	de	
esgoto	(4	projetos).	
	 A	 primeira	 medida	 foi	 lançar	 o	
Programa	de	Gestão	de	Resíduos	Sólidos,	
que	permitiu	a	criação	do	Comitê	de	Ges-
tão	dos	Resíduos	Sólidos	Urbanos	–	 reu-
nindo	dez	municípios	do	Tocantins	–,	e	o	

Fórum	 de	 Resíduos	 Sólidos	 Urbanos	 da	
Mesorregião	 Tocantina,	 que	 engloba	 as	
cidades	de	Carolina	e	Estreito,	ambas	no	
Maranhão.	
	 O	passo	 seguinte	 foi	estruturar	a	
cadeia	produtiva	de	materiais	recicláveis,	
alinhada	 à	 Política	Nacional	 de	 Resíduos	
Sólidos.	 Essa	 iniciativa	 possibilitou	 a	 for-
mação	 de	 associações	 de	 catadores	 de	
materiais	 recicláveis	 e	 a	 capacitação	 de	
seus	representantes	em	planejamento	es-
tratégico,	 gestão	 operacional	 do	 galpão	
de	triagem,	comercialização	dos	materiais	
e	 gestão	 financeira.	Também	 foram	 pro-
movidas	oficinas	de	artesanato	elaborado	
com	material	 reciclável,	 como	papel,	ori-
gami,	garrafa	PET	e	papel	machê.
	 Duas	iniciativas	nortearam	o	Pro-
grama	de	Gestão	 de	 Resíduos	 Sólidos:	 a	
elaboração	dos	Planos	Municipais	de	Ges-
tão	 Integrada	 de	 Resíduos	 Sólidos	 para	
cada	uma	das	12	cidades	do	entorno	da	
Usina	e	a	constituição	de	três	Consórcios	
Intermunicipais	para	Gestão	de	Resíduos	
Sólidos,	abrangendo	nove	municípios	do	
Tocantins,	sendo	oito	da	região	de	abran-
gência	da	Usina	Hidrelétrica	Estreito.

Saneamento

Adequação	do	aterro	sanitário	–	Carolina Adequação	do	aterro	sanitário	–	Carolina
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	 Outros	projetos	também	foram	apoiados	para	melhorar	o	tratamento	de	resíduos	
sólidos	nos	municípios	do	entorno	da	Usina.	

*	Município	convidado;	não	está	localizado	no	entorno	da	UHE	Estreito

Consórcios de Tratamento de Resíduos Sólidos

Consórcio Ações Municípios

Consórcio	União	
de	Tratamento	de	
Resíduos	Sólidos

Consórcio	Intermuni-
cipal	para	Gestão	de	
Resíduos	Sólidos	e	Ges-
tão	Ambiental

Consórcio	União	2	
de	Tratamento	de	
Resíduos	Sólidos

Itapiratins

Tupiratins

Itacajá*

Aguiarnópolis

Darcinópolis

Palmeiras	do	Tocantins

Barra	do	Ouro

Goiatins

Palmeirante

Projetos para Tratamento de Resíduos Sólidos

Ações Municípios

Doação	de	caminhões	compactadores	
de	lixo	

Construção	e	equipagem	de	central	para	
reciclagem	de	lixo

Adequação	do	aterro	sanitário

Doação	de	trator	esteira

Construção	de	aterro	sanitário

Aguiarnópolis,	Babaçulândia,	Barra	do	
Ouro,	Carolina,	Darcinópolis,	Estreito,	Fi-
ladélfia,	Goiatins,	Itapiratins,	Palmeiran-
te,	Palmeiras	do	Tocantins	e	Tupiratins

	Carolina

Carolina

Aguiarnópolis	e	Estreito

Estreito

Construção	de	aterro	sanitá-
rio	com	central	de	reciclagem	
equipada,	unidade	de	apoio	para	
catadores,	pátio	de	composta-
gem,	carretas	para	coleta	seletiva	
e	retroescavadeira

Construção	de	aterro	sanitá-
rio	com	central	de	reciclagem	
equipada,	unidade	de	apoio	para	
catadores,	pátio	de	compostagem	
e	retroescavadeira

Construção	de	aterro	sanitá-
rio	com	central	de	reciclagem	
equipada,	unidade	de	apoio	para	
catadores,	pátio	de	composta-
gem,	carretas	para	coleta	seletiva	
e	retroescavadeira
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	 Para	ampliar	e	melhorar	o	 sistema	de	abastecimento	de	água	e	 tratamento	de	
esgoto,	o	ISE	apoiou	quatro	projetos:

Projetos para ampliar e melhorar o sistema de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto

Projeto Município

Execução	do	Sistema	de	Coleta	e	Trata-
mento	do	Esgoto	Córrego	Lava	Cara

Construção	do	sistema	de	abastecimen-
to	de	água

Execução	do	sistema	de	abastecimento	
de	água	do	Povoado	Pedra	Vermelha

Construção	de	3	poços	artesianos	e	4	
reservatórios	de	75	mil	litros

Carolina

Carolina

Palmeiras	do	Tocantins

Estreito

Construção	de	aterro	sanitário	–	Estreito
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Construção	do	sistema	de	
abastecimento	de	água	–	
Carolina

Construção	de	poços	
artesianos	–	Estreito

Construção	do	sistema	de	
abastecimento	de	água	–	
Carolina	

Caminhão	compactador	
de	lixo	–	Darcinópolis	
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Beneficiados

	 Cerca	de	2 mil pessoas	participaram	diretamente	dos	programas	 realizados	na	
área	de	Saneamento,	entre	prefeitos,	vereadores,	secretários	municipais,	lideranças	comu-
nitárias	e	catadores	de	materiais	recicláveis.	

Resultados Alcançados

•	Criação	do	Comitê	de	Gestão	dos	Resíduos	Sólidos	Urbanos,	abrangendo	os	10	mu-
nicípios	do	Tocantins	localizados	no	entorno	da	Usina.	

•	Fortalecimento	do	Fórum	de	Resíduos	Sólidos	Urbanos	da	Mesorregião	Tocantina,	
que	envolve	os	municípios	de	Carolina	e	Estreito,	ambos	no	Maranhão.		

•	Constituição	de	associações	de	catadores	de	materiais	recicláveis	em	11	municípios	
da	região,	visto	que	a	cidade	de	Estreito	já	possuía	associação.	

•	Regularização	jurídica	de	todas	as	associações	de	catadores,	com	ata	de	formação,	
elaboração	de	estatutos,	regimentos	internos	e	constituição	das	diretorias.	

•	Capacitação	de	158	catadores	de	materiais	recicláveis.	

•	Desenvolvimento	do	artesanato	como	nova	atividade	econômica.	

•	Realização	de	oficinas,	treinamentos	e	capacitação.	

Parceiros

•	Ministério	Público	do	Estado	do	Tocantins.	

•	Secretaria	das	Cidades	do	Estado	do	Tocantins.	

•	Agência	Tocantinense	de	Saneamento

•	Naturatins	(Instituto	Natureza	do	Tocantins).

•	Secretaria	Estadual	de	Meio	Ambiente	e	Desenvolvimento	Sustentável	do	Tocantins.

•	Secretaria	de	Meio	Ambiente	do	Estado	do	Maranhão.	

•	Secretarias	Municipais	de	Assistência	Social.	

•	CRAS	(Centro	de	Referência	de	Assistência	Social).

•	Programa	ECOA	do	Instituto	Alcoa.	

Investimentos

	 Os	24	projetos	da	área	de	Saneamento	 receberam	 investimentos	na	ordem	de						
R$ 21.168.573,09.	
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O ISE em números

Recursos aportados pelo ISE

Área
Educação

Saúde

Desenvolvimento	
Social

Desenvolvimento	
Econômico

Saneamento

TOTAL

ISE
R$	16.394.151,33

R$	4.264.441,59

R$	14.974.006,84

R$	19.868.827,15

R$	21.168.573,09

R$ 76.670.000,00

R$	14.083.028,91

R$	20.587.612,46

R$	3.240.242,13

R$	3.855.313,20

-

R$ 41.766.196,70

R$	30.477.180,24	

R$	24.852.054,05	

R$	18.214.248,97	

R$	23.724.140,35	

R$	21.168.573,09	

R$ 118.436.196,70 

TotalParceiros

R$ 118.436.196,70 investidos

112 projetos realizados em 5 áreas:
Saúde	–	12
Educação	–	30
Desenvolvimento	Social	–	24
Desenvolvimento	Econômico	–	22
Saneamento	–	24

12 municípios benefi ciados:
Carolina	e	Estreito,	no	Maranhão		

Aguiarnópolis,	Babaçulândia,
Barra	do	Ouro,	Darcinópolis,
Filadélfi	a,	Goiatins,	Itapiratins,
Palmeirante,	Palmeiras	do	
Tocantins,	e	Tupiratins,	no	Tocantins

95 mil pessoas benefi ciadas 

5 anos de trabalho (2010 – 2015)
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	 O	ISE	é	uma	realidade.	Cinco	anos	
após	 iniciar	 esse	 trabalho,	 o	 CESTE,	 suas	
empresas	 acionistas	 e	 seus	 parceiros	 or-
gulham-se	de	haver	concluído	112	proje-
tos	de	infraestrutura	nas	cinco	áreas	defi-
nidas	 como	prioritárias	 pelo	Diagnóstico	
Socioeconômico	 –	 educação,	 saúde,	 de-
senvolvimento	 social,	 desenvolvimento	
econômico	e	saneamento	–,	beneficiando	
diretamente	os	12	municípios	do	entorno	
da	Usina	Hidrelétrica	Estreito.	
	 O	ISE	é	uma	experiência	inovado-
ra	que	deve	ser	enaltecida.	E	não	apenas	
pelos	resultados	alcançados,	mas	sobretu-
do	pelo	modo	 transparente	 com	que	 foi	
conduzida	a	gestão	de	todo	esse	trabalho,	
possibilitando	a	participação	de	diversos	
atores	sociais,	desde	o	poder	público	mu-
nicipal	e	estadual	até	instituições	especia-
lizadas	e	a	própria	população	beneficiada.	
	 Melhor	 do	 que	 um	programa	 de	
desenvolvimento,	o	ISE	foi	um	aprendiza-
do	para	todos	os	envolvidos.	As	obras	e	os	
projetos	concluídos	são	importantes,	mas	
as	 lições	 aprendidas	 durante	 a	 execução	
são	 fundamentais.	 Lições	 que	 revelam,	

ISE: experiência bem
sucedida

por	 exemplo,	 a	 importância	 de	 parcei-
ros	 atuantes	 e	 do	 comprometimento	 de	
todos.	Lições	que	ensinam	que	a	melhor	
obra	a	ser	feita	não	é	aquela	definida	in-
ternamente,	 mas	 sim	 aquela	 desejada	
pela	 população.	 Lições	 que	 valorizam	 o	
planejamento,	o	controle	e	a	coordenação	
dos	gestores	do	processo,	a	fim	de	que	as	
metas	 preestabelecidas	 sejam	 atingidas	
no	prazo	definido	e	no	valor	calculado.	
	 Por	 todos	 os	 benefícios	 gerados,	
lições	 aprendidas	 e	 resultados	 alcança-
dos,	o	ISE	foi	uma	experiência	bem	suce-
dida.	 Uma	 comprovação	 da	 importância	
de	 grandes	 empreendimentos	 para	 im-
pulsionar,	social	e	economicamente,	suas	
respectivas	 áreas	 de	 abrangência.	 Um	
modelo	a	ser	observado,	estudado	e	apri-
morado	para	que	outras	 regiões	possam	
colher	benefícios	expressivos	decorrentes	
da	instalação	e	operação	de	hidrelétricas.	
O	CESTE,	suas	empresas	acionistas	e	seus	
parceiros	 estão	 convictos	 de	 que	 a	 con-
cretização	 do	 ISE	 ratifica	 a	 relevância	 da	
Usina	Hidrelétrica	Estreito	como	indutora	
do	desenvolvimento	local	sustentável.
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