
Acompanhe o repasse realizado à Coopsoberbo

A Usina Hidrelétrica Risoleta Neves repassou R$ 56 mil à Coopsoberbo, relativos 
aos meses de maio e junho de 2015. O subsídio está previsto no acordo firmado 
entre o empreendimento, comunidade e o Ministério Público de Minas Gerais.

 

Hora de Cinema

ComunidadeLimpeza do lago Site reformulado

Projeto expande e inicia sessões em Rio 
Doce e Santa Cruz do Escalvado

Oficina promove aprendizado e 
socialização entre mulheres

Embalagens pet, 
latas e até um sofá 
já foram retirados do 
reservatório
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Nova página da Usina 
traz informações sobre 
o empreendimento e 
curiosidades sobre geração 
de energia 2

Cuidar do reservatório: 
uma tarefa coletiva

MEIO AMBIENTE

Para garantir o equilíbrio ambiental da região e a geração 
de energia, a Usina Hidrelétrica Risoleta Neves investe 
no controle de resíduos e plantas do lago que abastece 

suas turbinas. Os quase três quilômetros quadrados (cerca de 
três mil campos de futebol) do reservatório passam por ma-
nutenção e limpeza regulares.

Cinco vezes por semana a equipe de limpeza percorre o lago. 
Os principais alvos são as salvínias (planta aquática de rá-
pida proliferação) e o lixo que chega pelo rio. As salvínias 
recolhidas são levadas à margem do reservatório, onde são 
cultivadas. Os detritos são retirados e separados para reci-

clagem. “A limpeza do lago reduz as chances de interrup-
ções ou redução na geração de energia. Afinal, esses resídu-
os podem bloquear as grades que recebem a água”, explica o 
analista socioambiental Eduardo Horta.

Além da limpeza da água, os 500 metros das margens à 
esquerda e à direita do reservatório também são contem-
plados pelos serviços de manutenção. “É comum encon-
trarmos no solo ou na água garrafas PET, latas de bebidas, 
embalagens de marmitex e até itens inusitados, como sofá. 
As pessoas precisam se conscientizar de que a atenção 
com meio ambiente é um dever de todos”, conclui Eduardo.  
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Além das mãos

COMUNIDADE 

Oficina de mulheres reúne grupo e contribui 
para o bem-estar 

PARTICIPAÇÃO
A oficina ocorre todas terças e quintas, das 
14h às 17h, no ponto de apoio da Usina, que 
fica na rua A, casa 12.
Para participar, basta visitar o local em um dia 
de aula.

Quase todas as terças e quintas-fei-
ras, a aposentada Celina Silveira 
de Sousa, 77 anos, pega uma caro-
na com o veículo que leva a crian-

çada da zona rural para a escola, e desce 
no ponto de apoio da Usina Hidrelétrica 
Risoleta Neves, em Nova Soberbo. Ali, ela 
passa três horas por dia conhecendo técni-
cas de artesanato na Oficina das Mulheres. 

O grupo existe desde 2012. No começo, 
reuniam apenas mulheres da terceira idade. 
“Mas, este ano, observamos que outras 
pessoas também queriam participar”, 
conta a analista socioambiental, Cristiane 
Vilela. Atualmente, o grupo é formado 
por sete mulheres e duas crianças. A 

nova aluna já aprendeu a fazer bonecas 
de lã, caixinhas de papel jornal e encara 
o desafio do crochê. A interação com 
as outras participantes contribui para 
que não falte às aulas. “São momentos 
divertidos. Melhor do que ficar em casa 
e parada. É um exercício para a mente”, 
conclui Celina.

A professora de artesanato Lilian Nogueira 
de Lacerda acompanha as alunas desde 
a primeira fase e ressalta os aspectos 
positivos da atividade. “O crochê melhora 
a coordenação motora. Além disso, elas 
contam histórias, se conhecem e os 
exercícios estimulam a concentração, a 
criatividade e a atenção”, afirma. 

Entre pontos e arremates, participantes passam um tempo de qualidade, distração e aprendizado

Usina faz coleta de resíduos e manutenção no lago; todas as comunidades 
da região podem contribuir não jogando lixo nas margens e na água

O cuidado com a natureza começa com a 
conscientização, por isso a Usina Hidrelétrica 
Risoleta Neves promove anualmente o Edital 
de Educação Ambiental junto às escolas de 
Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado. Sete 
projetos foram inscritos na edição 2015. As 
iniciativas da Escola Municipal Professora 
Lucília Lobo Pereira Martins, de Rio Doce, e da 
Escola Estadual Dr. Otávio Soares, de Santa 
Cruz, foram selecionadas e receberão até R$ 5 
mil cada uma para o desenvolvimento de ações 
ligadas à temática que dá nome ao edital. Essa 
é a 6ª edição do projeto, que já contemplou 12 
escolas. A próxima edição do Papo Aberto vai 
apresentar os projetos escolhidos.
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Celebrar a família
CURTAS

A Festa da Família, promovida anualmente pela Escola Munici-
pal José Gomes de Souza, em Nova Soberbo, tem como propósito 
estreitar o relacionamento com as famílias. Realizada em maio, a 
novidade este ano foi a participação da Usina Hidrelétrica Risoleta 
Neves. A palestra de abertura foi feita pela analista socioambiental 
Cristiane Vilela, que abordou o tema Gentileza. A supervisora da 
escola Carla Maria Lanna reforçou a importância do evento como 
um momento para ampliar a proximidade com os pais e aprovou a 
participação do empreendimento. “Pelo retorno dos participantes, 
a palestra foi ótima. Ter a usina como parceira é muito positivo, pois 
ela faz parte da nossa comunidade”, avalia. 

Moradores de Rio Doce e de outras comunidades de Santa Cruz do Escalvado também 
vão poder assistir aos filmesAcesse novo site!

Agradável, funcional e atrativo. Além de um visual moderno, o site 
da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves ganhou um conteúdo mais 
afinado com interesse dos parceiros do empreendimento e das 
comunidades da região. “Definimos uma amostragem e conver-
samos com esse grupo de pessoas para identificar o que queriam 
ver no site: informações sobre formas de acesso a usina, funcio-
namento, geração de energia, dentre outras ações. Queremos 
que o site seja mais um ponto de contato com nossos públicos”, 
explica Tatiane Procópio, analista de comunicação.

Crianças assistem à 
animação na escola

CULTURA

“Cinema da Hora” amplia as sessões

Pensando em levar a arte da 
telona à comunidade de Nova 
Soberbo, foi criado o Cine So-

berbo. De lá pra cá, o projeto cresceu 
e acaba de chegar ao município de 
Rio Doce e a outras comunidades 
de Santa Cruz do Escalvado, tornan-
do-se o Cinema da Hora. 

O Centro Cultural do Rio Doce, espa-
ço revitalizado com apoio da Usina, 
abrigou a primeira sessão na cidade, 
no dia 16 de junho. Logo na estreia, 
lotação esgotada. Cerca de 70 pes-
soas assistiram ao filme “O som do 
coração”, mistura drama e música 
na história de um jovem criado em 
orfanato que vê no seu talento 
musical uma forma de reencontrar 
os pais.  A atividade é resultado da 
parceria entre a Usina e a prefeitura. 

“O projeto tem muito potencial. 
É uma opção de lazer que pode 
contribuir para a formação de 

um público que aprecia o cine-
ma e até mesmo estimular os 
jovens a participarem da Mostra 
de Cinema da cidade”, destacou 
Adair Liberato, secretária muni-
cipal de Cultura, Lazer e Turismo 
de Rio Doce.

Luzia Patrícia Dias, dona de 
casa e moradora de Rio Doce, 
levou os dois filhos à primeira 
sessão. “O filme foi uma lição 
de vida. Ações como essa nos 
permitem interagir com a co-
munidade e proporcionam aos 
nossos filhos o acesso à cultu-
ra”, conta.

As exibições no município, as-
sim como em Soberbo, , serão 
mensais. A entrada é gratuita, 
limitada aos primeiros 70 par-
ticipantes no Centro Cultural e 
lotação livre no ponto de apoio.
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Um café e muitas prosas
Nos meses de maio e junho, moradores do distrito de Nova Soberbo e 
da área rural participaram do Café com História, retomado em 2014 a 
partir de uma demanda da comunidade para reunir as pessoas e for-
talecer a cultura local. Entre uma prosa e outra, a turma que compa-
receu ao Coreto da Praça, saboreou os petiscos e botou a conversa 
em dia. Neide Gomes, moradora de Nova Soberbo, planeja não perder 
os próximos encontros. “É muito bom contar casos, saber o que está 
acontecendo com nossos vizinhos e dar umas risadas”, avalia. As duas 
edições atraíram 42 participantes no total. O Café com História tem o 
apoio da Usina Hidrelétrica Risoleta Neves. 

Participantes degustam quitandas enquanto batem papo
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Acesse o
novo site em 
www.candonga.com.br

Próximas sessões do Cinema 
da Hora
Nova Soberbo
Ponto de Apoio da UHE, 15 de julho às 18h30.

Rio Doce
Centro Cultural, dia 13 de julho às 18 horas.

Santa Cruz do Escalvado
Escola Municipal Helena Rosa de Melo, dia 13 de agosto.

Telona na escola

Em Santa Cruz do Escalvado, a parceria da Usina 
com a Secretaria Municipal de Educação permite le-
var o Cinema da Hora a seis instituições de ensino. 
No dia 17 de junho, a Escola Municipal Padre Simões, 
situada no povoado de Sagrado de Coração de Jesus 
(Merengo), exibiu o primeiro filme, “Os sem floresta”. 
A animação mostra um grupo de animais que ganhou 
como vizinhos uma cidade. 

Elisângela Venceslau Rosa, supervisora da escola, 
acredita que as sessões vão contribuir para o desen-
volvimento cultural dos alunos. “Trazer uma novida-
de, facilitar o acesso à cultura e instigá-los a refletir 
sobre os temas vistos será uma oportunidade de am-
pliar os horizontes da nossa meninada”, avalia. 

Enquanto isso, em Nova Soberbo ...

A programação é definida de acordo com as suges-
tões do público. Jonas Aquino, morador do distrito 
levou os dois filhos de 8 e 14 anos para assistir ao 
filme Malévola, apresentado em junho. “Vejo como 
uma oportunidade de ampliar o conhecimento e a 
imaginação deles. Em alguns filmes temos exemplos 
de bom comportamento e cidadania”, observa. 


