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De casa novaParceria pela 
segurança

Todo dia é dia é 
dia de cuidar do 
planeta

Atenção para alteração do 
endereço do escritório da Usina

Em trabalho conjunto 
com a comunidade, 
Usina inicia a 
construção do Plano 
de Ação Emergencial 2

Cuidar do meio ambiente é um 
dever de todos. Saiba como 
fazer mais, brincando

5 e 6 2

OBJETIVO:   Chegar primeiro ao Planeta Sustentável.

REGRAS:

• Você vai precisar de um dado e de objetos que possam ser usados 
como “peões” (pedrinhas, papéis amassados ou algo que caiba nas 
casas do jogo).

• O número de peões precisa ser igual à quantidade de jogadores.

• Mínimo de jogadores: 2.

• Para determinar quem inicia o jogo cada jogador deve lançar o 
dado uma vez. Quem conseguir o maior número começa o jogo. Em 
caso de empate, os jogadores que obtiveram número iguais devem 
lançar o dado novamente até desempatar.

• O jogo deve continuar em sentido horário (para a esquerda). Portanto, o 
segundo jogador é a pessoa que está sentada à esquerda do primeiro.

• O primeiro jogador lança o dado e avança o peão conforme o número de 
pontos do dado. E assim sucessivamente.

• O jogo termina quando o primeiro peão chegar ao Planeta Sustentável.

Jogo da Sustentabilidade

Deixou todas 
as lâmpadas 
acessas e 
não tinha 
ninguém 
em casa?

VOLTE 
2 

CASAS

Deixou a 
torneira 
aberta ao 
escovar  
os dentes?

VOLTE 
3 

CASAS

Usou o lixo 
orgânico como 

adubo 
para a 

horta?AVANCE 
2 

CASAS

Reutilizou 
vidros e 

embalagens 
para outros 
fins?

AVANCE 
3 

CASAS

AVANCE 
3 

CASAS

Reutilizou a 
água da chuva?

VOLTE 
2 

CASAS

Lavou o 
carro com 

mangueira

Nosso compromisso

A UHE Risoleta Neves repassou R$ 63 mil à Cooperativa de Nova Soberbo no último 
trimestre. Os repasses de R$ 21 mil mensais foram realizados em abril, maio e junho de 
2016. Ainda em abril, foram repassados 10 hectares e o prédio sede da cooperativa 
para a COOPSOBERBO, previstos na cláusula 15ª do Termo de Acordo.

INÍCIO

 

Noite cultural vira tradição e 
valoriza talentos locais

Informativo trimestral para a 
comunidade de relacionamento 

da UHE Risoleta Neves
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Comunidade em festa
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O Dia Mundial do Meio Ambiente - 5 de junho -  é mais uma oportunidade para se refletir sobre os 
problemas ambientais e sobre a importância de preservar e cuidar da vida. Um momento para repensar e 
mudar atitudes cotidianas que podem afetar a natureza.

Você pode começar, por exemplo, separando as latas de alumínios, os papéis e metais e sucatas 
para tornar possível a reciclagem ou utilizar restos de alimento como adubo para o seu jardim ou 
horta. Além disso, é muito importante evitar o desperdício de alimentos e consumir água e luz de 
maneira consciente.

Quer conhecer mais dicas para preservar meio ambiente?

Então siga os passos do Jogo da Sustentabilidade e aprenda o que fazer para cuidar do seu planeta.

Cuidar do planeta é 
tarefa de todos
Mês do meio ambiente é momento para reflexão

MEIO AMBIENTE



Cerca de 160 moradores participaram de uma noite 
para ficar guardada na memória. Aconteceu, no dia 
24 de junho, a 4ª edição da Noite Cultural, que já está 
virando tradição em Nova Soberbo. O evento que tem 
o intuito de promover um momento de encontro e lazer 
para as famílias, movimenta a comunidade e valoriza 
talentos da região.

A abertura das apresentações foi realizada pela 
orquestra da Associação de Música e Arte - AMA com 

a participação dos novos talentos da comunidade 
tocando instrumentos como violino e flauta. O 

ponto alto do evento foi a exibição dos jovens da 
oficina de percussão com os ritmos maracatu 

e baque virado. Daniele Gomes, moradora do distrito 
aprova a iniciativa. “Estou achando a Noite Cultural 
agradável e bem divertida. Me amarrei na apresentação 
das crianças da percussão. Acho que nós precisamos de 
mais eventos como este em Nova Soberbo”, comenta. 

Gleidson Regis, morador do distrito, também aproveitou 
a noite e acredita que ela oferece oportunidades únicas 
para a comunidade. “O mais legal foi ver meus colegas 
se apresentando e interagindo. ”

Além das apresentações artísticas a Noite Cultural 
também contou com uma exposição dos trabalhos 
artesanais desenvolvidos na Oficina de Mulheres.

Comunidade em festa
Apresentações de arte e música marcam Nova Soberbo

CAPA

CURTAS

De casa nova

Segurança em 
primeiro lugar

A equipe da UHE Risoleta Neves está de endereço 
novo.  Os empregados que atuavam nas instalações 
da Usina agora estão trabalhando no ponto de 
apoio do empreendimento em Nova Soberbo, na rua 
Espírito Santo – 59.

Para falar com a equipe, você pode ligar no
(31) 3883-2540 ou contato@candonga.com.br

Considerar a segurança em primeiro lugar. Esse é o compromisso 
da UHE Risoleta Neves com os empregados e com as comunidades 
vizinhas às suas operações. Para colocar esse valor em prática e 
reforçar a postura preventiva da Usina na gestão de riscos, está sendo 
elaborado, em consonância com o Plano Nacional de Segurança de 
Barragens, o Plano de Ação de Emergência da Comunidade – PAEC. 

O envolvimento das comunidades de Santana do Deserto, Porto de 
Santana e Merengo e o compartilhamento contínuo de informações 
será essencial para aplicação adequada das práticas e procedimentos 
previstos no plano, em caso de ocorrência de uma emergência. Cerca 
de 30 moradores participaram de reuniões realizadas em junho, 
nas quais foram formadas comissões responsáveis para entender a 
localidade, suas características e alternativas para ações de evacuação. 
Outros encontros acontecerão nos próximos meses.

CURTAS
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Além da percussão... 

A garotada aprende se divertindo. Durante as oficinas de 
percussão que acontecem uma vez por semana, além de 
aprender a tocar o ritmo maracatu de baque virado e a zelar pelos 
instrumentos, os jovens discutem temas relacionados à cultura 
afro, cidadania e relacionamento.

Atitudes como compartilhar o instrumento e saber esperar a vez 
do outro, estimuladas nas aulas, refletem no comportamento 
dos alunos na escola e na família. “É um trabalho que vai além 
do projeto percussão. Eles se divertem, aprendem um pouco de 
cultura e levam em frente”, conta Carla Mota monitora da oficina. 

Oportunidades já surgem nessa trilha musical: a turma de 20 
talentos evoluiu tanto que, além de se apresentarem na Noite 
Cultural, também estão participando de outras atividades como os 
encontros do Café com História.
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