
Em dia com nossos compromissos 
A UHE Risoleta Neves avançou em uma série de iniciativas previstas no acordo assinado com o Ministério Público de 
Minas Gerais (MPMG) e a comunidade. Confira o andamento de algumas das ações:

BALANÇO

Inclusão Produtiva

Regularização dos imóveis

Reparo dos imóveis: 18 casas reparadas

Instalação de aquecedores solares: 25 
imóveis beneficiados

Registro dos imóveis

Regularização documental de todos os 
imóveis de Nova Soberbo e Sete Quedas
 

Abastecimento de água de 
Nova Soberbo

Repasse do Sistema de Abastecimento 
de Água para Prefeitura de Santa Cruz 
do Escalvado realizado 
 

Compensações

Substituição e/ou realocação das caixas 
d’água de Nova Soberbo, Sete Quedas e 
Marimbondo: 141 beneficiados 

Compensação referente à extensão de 
quintais: 126 beneficiados

Garimpeiros, Balseiros e Mergulhadores: 
49 beneficiados

Repasses mensais para Associação/
Coopsoberbo: R$ 760 mil repassados 
de R$ 1,068 milhão  

Rompimento barragem

A UHE Risoleta Neves recebe o curso d’água do rio Doce e foi impactada pela lama oriunda da barragem que se rompeu na cidade 
de Mariana, em 5 de novembro. Desde então, a usina acionou o plano de emergência, que inclui abertura das comportas para 
regular o nível de água. A geração de energia está suspensa temporariamente. A UHE Risoleta Neves atua em conformidade 
com a legislação, segue as orientações dos órgãos reguladores e monitora a situação para retornar o quanto antes ao pleno 
funcionamento.

Repasse de R$ 700 mil para Prefeitura 
de Santa Cruz do Escalvado referente à 
alteração da condicionante de criação 
do Polo Turístico

Repasse de R$ 1,2 milhão dos R$ 3,2 
milhões previstos para o “Ativa Soberbo”
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Ano de boas parcerias
Um 2015 recheado de atividades marcou a 

relação entre Usina e comunidade. 
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Especial

Confira os votos 
de prosperidade da 
comunidade!

“Desejo muita coisa boa para você, 
amigo. Deus vai te abençoar para 
que, em 2016, você compre um carro 
novo e consiga construir sua casa, da 
sua maneira. Continue fazendo esse 
saboroso caldo de ervilha”.

Vicente Carraro Martins para 
Edson Fernandes Cordeiro

“Eu desejo um 2016 abençoado para 
você e seus familiares. Que os seus 
negócios prosperem cada vez mais na 
comunidade”.

Edson para Márcia Adriana 
de Oliveira

“Que o próximo ano seja cheio de saúde, 
paz e todos os seus projetos se realizem. 
Torço para que você e Celina continuem 
essa relação bonita de família”.

Márcia para Elizabete 
Cristina de Souza

“Feliz Natal para vocês, com muita felicidade e 
bastante força. O resto nós corremos atrás e 
alcançamos, como vocês sempre fazem”.

Nilo Para Neide e Paulo

“Um Natal feliz para você, com muito amor, e 
que o ano seja próspero, com novos projetos e 
histórias para contar a todos nós”.

Elizabete para Nilo Cândido da Silva

Corrente do bem
Moradores fazem votos de boas festas e feliz Ano Novo 
Na última edição do Café com História, em novembro, cinco participantes deixaram 
recados para seus amigos. Confira os depoimentos:
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O ano que passou foi de grandes avanços para o relacionamento entre UHE Risoleta Neves, Nova Soberbo, cidades vizinhas e 
comunidades rurais. Laços criados e reforçados abriram espaços para melhorias na qualidade de vida e aumentaram o número 
de participantes em todas ações desenvolvidas. Relembre os acontecimentos que beneficiaram jovens, adultos e idosos.  Veja 

no box da página 4.

Parceria reforça relação entre 
Usina e comunidade 
Em 2015, UHE Risoleta Neves e moradores da região promoveram mais de dez ações 
sociais, culturais e educativas, beneficiando cerca de três mil pessoas

RETROSPECTIVA

Garotada junta e misturada

Em Nova Soberbo, as segundas-feiras são especiais para um 
grupo de crianças e adolescentes. Toda semana, eles se reúnem 
parar participar do #TIUSK. Para quem não sabe, o termo significa 
“muito legal” e nomeia o encontro de menores entre 5 e 13 
anos. As brincadeiras, dinâmicas e oficinas de arte desenvolvem 
a formação pessoal, ensinam lições de respeito ao próximo e 
estimulam a coletividade.

Bruna Luísa Oliveira, 15 anos, gosta de ajudar na organização e 
auxilia no relacionamento entre os pequenos. “É muito bacana vê-

los envolvidos. Eles perdem a timidez, fazem amizades e tornam 
a segunda-feira um dia bem animado para começar a semana”, 
relata.

Para divulgar os talentos das oficinas de teatro e dança do grupo, 
a Noite Cultural, realizada em julho, reuniu dezenas de famílias 
do distrito.

“Nossas crianças deram um show de criatividade e animação 
nas apresentações. Os pais ficaram emocionados”, conta Márcia 
Oliveira, vendedora em Nova Soberbo.

Os “baixinhos” das cidades de Rio Doce e Santa 
Cruz do Escalvado também se divertiram com 
o Brincar e Aprender durante as férias do 
meio do ano. Gincanas esportivas promovidas 
em parceria com as prefeituras mobilizaram 
nove escolas. Gilmar de Paula Lima, prefeito 
de Santa Cruz do Escalvado, aprovou a 
parceria com a Usina. “Com a ajuda de todos, 
promovemos integração, troca de experiências 
e momentos inesquecíveis para os jovens das 
nossas comunidades”, destaca.

A colaboração entre o poder público e a Usina 
também rendeu frutos em outubro. Em comemoração 
ao Dia das Crianças, os centros esportivos das duas 
cidades reuniram 1.100 menores em tardes de lazer. 

Pontos de encontro

E não foi apenas a proximidade entre Usina e comunidade 
que aumentou este ano. Algumas atividades ajudaram a 
aproximar os moradores de Nova Soberbo uns dos outros. 
Às terças e quintas, o ponto de apoio da UHE Risoleta 
Neves recebe um grupo de cerca de 25 participantes para 
aprender tricô, crochê, bordado e outras práticas. Por trás 
do conhecimento, o projeto social Oficina de Mulheres 
estimula a convivência e a troca de experiências. 

Frequentadora desde os primeiros encontros, Maria dos 
Santos, dona de casa, revela que os cursos contribuíram 
muito para sua vida. “É bom estarmos aqui. Juntas, 
aprendemos, descontraímos e esse momento se torna 
uma verdadeira terapia”, revela. 

O cheirinho de um bom café, de uma broa quentinha e 
outras quitandas voltaram a se encontrar no Café com 
História. O tradicional encontro para colocar a prosa em 
dia e compartilhar “causos” voltou a fazer parte da rotina 
local. A iniciativa foi retomada em 2015, a pedido da 
própria comunidade, que se reuniu em nove oportunidades 
no coreto do distrito. “O Café é uma forma de agregar o 
povo de Nova Soberbo para trocar ideias, contar histórias 
engraçadas e se divertir sem ver o tempo passar”, avalia 
Maria de Souza, técnica em Enfermagem.
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Oficina de Mulheres

participantes
25

Cinema da Hora

moradores e 
estudantes, em 18 
sessões

972

Brincar e Aprender 

crianças e 
adolescentes de Rio 
Doce e Santa Cruz do 
Escalvado

500

Ciclo de Palestras

moradores
138

Rio Doce em Movimento

moradores de Rio 
Doce

700 

Oficina de Comunicação

crianças e 
adolescentes de 12 a 
18 anos

18

cerca de

#TIUSK

crianças e 
adolescentes, de 5 a 
13 anos

27

Dia das Crianças 

participantes, de Santa 
Cruz do Escalvado e 
Rio Doce, em dois dias 
de evento (9 e 12 de 
outubro)

1100

Café com História 

moradores de 
Nova Soberbo e 
comunidade rural de 
Sete Quedas

117

Meio ambiente em pauta
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Em 2015, o tema educação ambiental motivou duas ações 
entre a UHE Risoleta Neves e a comunidade estudantil. O 
Programa de Visitas registrou a presença de quase 450 
estudantes de escolas e universidades que conheceram 
as instalações da Usina e as práticas socioambientais 
adotadas pelo empreendimento.

Uma das visitas foi por um motivo especial. Em junho, 
pelo quarto ano consecutivo, foi promovido o Concurso 
de Redação. Quase cem alunos de escolas municipais e 

estaduais de Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce foram 
até a Usina e, depois de conhecê-la, produziram textos 
com o tema “A importância da energia elétrica para o 
desenvolvimento do país”. A analista de Meio Ambiente, 
Sara Lazzuri, destaca a relevância das ações. “Além de 
apresentar a dimensão de um empreendimento dedicado 
à geração de energia, esses encontros nos aproximam 
dos estudantes e reforçam a importância das atividades 
sociais, econômicas e das práticas ambientais para toda a 
comunidade”, comenta.


