
A divulgação de informações sobre os pro-
gramas ambientais desenvolvidos pela 
Eletronorte na região de infl uência da 

Usina Hidrelétrica Tucuruí é um dos objetivos do 
Programa de Comunicação Social. Para tanto, a 
Empresa vem realizando um conjunto de ações 
para informar permanentemente as atividades 
que realiza no entorno do empreendimento.
 Mais do que divulgar, o Programa de Co-
municação Social quer ouvir a comunidade, de 
modo a manter uma relação transparente, cons-
trutiva e harmoniosa, priorizando o diálogo per-
manente.
 Para alcançar essas metas, o Programa de 
Comunicação Social vai desenvolver ações de 

Programa de Comunicação Social 
amplia o diálogo entre a comunidade 
e a Eletronorte
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comunicação, como divulgação de programas de 
rádio e materiais informativos. Um deles é este 
jornal impresso, o “Usina de Notícias”, cujo pro-
pósito é reunir, a cada trimestre, informações das 
ações ambientais da Usina Hidrelétrica Tucuruí 
para a comunidade.
 À frente do desafi o de concretizar as ações 
do Programa de Comunicação Social está a em-
presa FAMA Comunicação Empresarial Ltda., 
contratada pela Eletronorte. Uma equipe própria 
com sede em Tucuruí está à disposição da comu-
nidade para receber solicitações, críticas e su-
gestões. Para entrar em contato, ligue ou mande 
mensagem para o telefone (94) 9.8420-6224.



Mais de 4 mil pessoas 
já visitaram a Usina 
em 2019

Educação Ambiental conscientiza as 
comunidades sobre a importância da 
conservação do meio ambiente

As visitas são gratuitas e podem ser 
agendadas pelos telefones (94) 3778-2522 e (94) 

3778-2584 ou solicitadas pessoalmente no Centro 
Cultural da Eletronorte, na Vila Permanente, de 

segunda a sexta-feira, das 8 às 17h30min.

Beto compõe a equipe que 
acompanha os visitantes à 
Usina Hidrelétrica Tucuruí

Desde o início do ano, a Eletronorte vem desenvolvendo 
diversas ações de educação ambiental na região. O ob-
jetivo é claro: sensibilizar as comunidades para a con-

servação e a sustentabilidade ambiental.
 As atividades são desenvolvidas para ressaltar a im-
portância do meio ambiente e de sua conservação, de modo 
que as pessoas compreendam, na prática, ações que podem 
ajudar a proteger a natureza.
 Um exemplo é o estudante Dheivid Alberto Silva Cos-
ta, do 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Maria Irany 
Rodrigues da Silva, no município de Nova Ipixuna. Na ativi-
dade da qual participou, ele comentou que as informações 
recebidas vão ajudar os professores e os alunos a enxerga-
rem os problemas existentes, possibilitando apresentar solu-
ções viáveis para melhorar o meio ambiente dentro e fora da 
escola. “Essas ações são muito proveitosas e nos incentivam 
a buscar melhorias para as nossas escolas e também para as 
nossas comunidades”, elogiou. “Precisamos ter responsabili-
dade com o meio em que vivemos”.

Um total de 4.352 pessoas já percorreu as instalações 
da Usina Hidrelétrica Tucuruí em 2019. Os índices do 
Centro de Recepção de Visitas da Eletronorte apon-

tam que o número de pessoas que visitam a Usina, o Centro 
de Proteção Ambiental e Unidade de Propagação e Conser-
vação de Plantas (UPCP) e a Ilha de Germoplasma aumenta 
a cada ano. Em 2018, por exemplo, foram 3.424 pessoas que 
se encantaram com a grandiosidade da Usina, com destaque 
para o espetáculo visual proporcionado pelo vertedouro no 
período de cheia, cenário que impressiona e impulsiona a vi-
sitação ao empreendimento.
 Outro dado relevante é que a Usina Hidrelétrica Tucu-
ruí recebe visitantes de todas as partes do estado do Pará, do 
Brasil e do mundo. A maioria são universitários, como a estu-
dante Shirley Lima, do 7º período de Engenharia Agrícola da 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), do campus 
de Tomé-Açu, no Pará. Recentemente, ela participou de uma 
visita técnica à Usina e também à UPCP. “Fiquei muito feliz 
em conhecer essa grande obra da engenharia brasileira”, res-
saltou. “Quem quiser e puder, deve conhecer a Usina de Tucu-
ruí”.

  O colaborador Antônio Alberto Castro, o Beto, explica 
que atualmente Tucuruí oferece três tipos de visitas: turís-
tica, panorâmica e técnica, sendo que todas podem ser ade-
quadas conforme o objetivo do grupo de visitantes. ”É uma 
oportunidade para as pessoas conhecerem melhor a Empre-
sa como uma organização de excelência”.

Dheivid elogiou as ações de educação ambiental realizadas na sua escola, 
em Nova Ipixuna

Shirley Lima: “quem quiser e puder, deve conhecer a Usina de Tucuruí”



Fiscalização combate pesca 
ilegal no período de defeso 
no Lago de Tucuruí

De 1º de novembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020 
está instituído o período de defeso na bacia do Rio To 
cantins. Isso significa que a pesca comercial está proi-

bida para garantir a reprodução das espécies.
 O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodi-
versidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) é o órgão responsá-
vel na região por fiscalizar e fazer cumprir o período de defe-
so em toda a extensão do Mosaico do Lago de Tucuruí, que é 
um conjunto de Unidades de Conservação gerenciadas pelo 
Instituto. 
 A gerente da Região Administrativa do Mosaico Lago 
de Tucuruí, Mariana Bogéa, conta que as operações de fiscali-
zação são feitas mensalmente e intensificadas durante o
período de defeso. “Nosso objetivo é coibir a pesca comercial 
ilegal e o uso dos utensílios irregulares”, explica. “Todo o pes-
cado apreendido é doado às comunidades carentes 
da região”.
 Ela acrescenta que a pesca predatória preju-
dica os próprios pescadores artesanais que vivem 
nas áreas do Mosaico Lago de Tucuruí e Baixo-To-
cantins. “Se acabar o peixe, os pescadores não terão 
como se manter”, alerta a gerente.
 Seu Belarmino Bandeira Brito, de 70 anos, 
pesca há 35 anos no Lago de Tucuruí e entendeu a 
mensagem. “Temos que obedecer a lei e respeitar o 
defeso. Pescar só o liberado e o necessário, bem como usar so-
mente as malhas permitidas”, orienta. “Também precisamos 
cobrar o pagamento do seguro defeso no período certo e não 
jogar lixo nos rios. Assim, a gente vive bem, pode preservar e 
melhorar de vida”.
 Francisca Conceição Lima, pescadora que há 13 anos 
trabalha na área de Santa Rosa, de Jacundá a Breu Branco,  
conta que a pesca predatória no período do defeso prejudica 
a todos. “A gente já consegue sentir a redução de peixes no 
lago. O pescador precisa ter consciência, mas as autoridades 
também precisam aumentar a fiscalização, pois o peixe não 
pode acabar”, alerta a pescadora. Francisca Conceição Lima alerta: “o pescador precisa ter consciência”

Fiscalização busca coibir a pesca ilegal e o uso de utensílios irregularesEquipe de fiscalização do Ideflor-bio percorre o lago de Tucuruí

O período de defeso é essencial 
para a reprodução dos peixes. Por 
isso, respeitar a lei e coibir a pesca 
ilegal são fundamentais para que 
os pescadores tenham peixes em 

abundância no Rio Tocantins.

Seu Belarmino sabe que 
respeitar o período de 
defeso é fundamental 
para a sobrevivência dos 
peixes



Em Tucuruí, a pedida
é o peixe no saco

Aprenda a fazer 
o peixe no saco

Tempo de preparo - 60 min
Rendimento - 6 porções

INGREDIENTES
1 tucunaré grande e limpo
Suco de 1 limão
1 cebola
1 tomate
1 pimenta de cheiro
1 copo (180 ml) de molho shoyo
1 colher de sopa de azeite
1 saco de especial para ser utilizado no forno 
para assados
2 colheres de cheiro verde
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Tempere o peixe com sal e limão e deixe tomar 
gosto por 30 minutos. 
Recheie o peixe com tomate, cebola, cheiro 
verde e pimenta de cheiro.
Coloque dentro do saco, despeje o molho shoyo e 
regue com o azeite. 
Feche o saco e leve ao forno por uns 
30 minutos.  
Pronto! 
Agora é só servir com arroz branco e farofa. 

Bom apetite!
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EXPEDIENTE

Ligue os pontos
e pinte com as
minhas cores

O prato mais conhecido e defi nido como “a 
delícia de Tucuruí” não poderia deixar de 
ser feito com o tucunaré, pei-

xe abundante na região. O segredo 
é o modo peculiar em que é assado: 
dentro de um saco para assados.
 Se você estranhou, fi que tran-
quilo. O prato típico de Tucuruí é 
preparado com limão, cebola, to-
mate e pimenta de cheiro, garan-
tindo um aroma especial. E é uma 
delícia!
 Jeová Leite criou a receita há 
25 anos e explica que o tucunaré é recheado com 
vinagrete, assado em um saco especial para as-
sados com molho shoyu, água e limão, e servido 
com farinha e arroz. “O prato caiu no gosto das 
pessoas. É simples, mas quem vem a Tucuruí não 
fi ca sem provar”, orgulha-se.

Em Tucuruí, 
como na 

maioria das 
cidades do Pará, 

o peixe não 
pode faltar na 

mesa.




