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Com a conclusão da 
obra da nova Estação 
de Tratamento de Água 
(ETA) do Rio Doce, inau-
gurada no  dia 15 de no-
vembro, a distribuição 
da água na região será 
mais eficiente. A nova 
estação terá vazão de 10 
litros por segundo, três 
vezes maior que o siste-
ma atual. Além da ETA, 
o projeto contempla uma 
barragem e uma casa de 
química.

Desde 2003, o abasteci-
mento de água é feito atra-
vés de seis poços. Ao longo 
dos anos, eles tiveram sua 
capacidade reduzida. Por 
não haver circulação de 
água subterrânea no local, 
o seu reabastecimento na-
tural ficou comprometido. 
Em razão disso, a prefeitu-
ra instituiu o racionamento 
da água no fim de 2012.

Para solucionar o pro-
blema, a ETA foi construída 

e, agora, irá captar água 
do córrego Lajes, que é pe-
rene, ou seja, não corre o 
risco de secar. “Este é um 
momento histórico para a 
população riodocense, pois 
vamos resolver os trans-
tornos dos últimos anos”, 
ressalta o prefeito de Rio 
Doce, Silvério da Luz.

A ETA é resultado da 
parceria entre a Prefeitura 
de Rio Doce e o Consórcio 
Candonga.

Estação de 
Tratamento de 
Água de Rio Doce 
terá capacidade 
três vezes maior 
do que sistema 
atual
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ETA vai garantir maior volume de água 
para a cidade

Informativo papo 
 aberto

Ano 2 
Número 5 

Nov/2013



AconteceEditorial

O Consórcio Candonga tem um 
compromisso com a melhoria da 
qualidade de vida das comunidades 
vizinhas à Usina Hidrelétrica Risole-
ta Neves. Uma das frentes em que 
o empreendimento investe, continua-
mente, é a qualidade da água ofere-
cida à população, com destaque para 
a de São Sebastião do Soberbo. Para 
isso, busca alternativas que garantam 
o abastecimento adequado do distrito, 
que conta hoje, com quatro poços ar-
tesianos, uma Estação de Tratamento 
de Água (ETA) e um reservatório com 
capacidade para armazenar até 70 
mil litros de água. Além disso, o mo-
nitoramento da qualidade da água é 
feito de forma regular.

Em 2013, o Consórcio também 
apoiou a Prefeitura de Rio Doce na 
construção e montagem de uma ETA 
no município. A estação, inaugura-
da no dia 15, irá triplicar o volume de 
água da cidade. Assim, a estimativa é 
de que o problema de falta de água, 
enfrentado por Rio Doce desde 2012, 
quando a prefeitura instituiu o raciona-
mento do recurso, seja resolvido.

Essa é uma das ações que po-
demos acompanhar nesta edição. 
Além de participar de iniciativas 
como essas, o Consórcio convida 
cada morador da região a pensar 
no uso consciente da água. Você já 
pensou em quantos litros utilizamos 
diariamente? E como podemos evi-
tar o desperdício?

Construir um futuro com mais qua-
lidade de vida é uma tarefa de todos. 
Colabore você também!

Entrega das escrituras

Reforço nas obras

Diversão e Meio Ambiente

Cuidar da água,  
tarefa de todos

Mais 13 escrituras de residências das áre-
as reassentadas serão entregues à popula-
ção rural e urbana de Nova Soberbo até o 
final de novembro, quando 142 moradores 
passam a ter o documento. A assessoria jurí-
dica do Consórcio Candonga está trabalhan-
do para intermediar os processos e agilizar o 
cumprimento da medida, além de esclarecer 
as dúvidas da comunidade.

Com o objetivo de acelerar a reforma das 
casas do distrito, o Consórcio Candonga au-
mentou o número de trabalhadores envolvi-
dos nas obras. Foram contratadas mais três 
empreiteiras e, ao todo, quase 120 profissio-
nais estão atuando nos trabalhos. 

2

Crianças de Soberbo se 
divertiram com jogos sobre 
meio ambiente e o consu-
mo consciente da água

O Consórcio Candonga desenvolve per-
manentemente ações com foco na educação 
ambiental para as crianças de São Sebastião 
do Soberbo. O ano de 2013 foi escolhido para 
reforçar a importância do consumo conscien-
te da água. Nesse período, as crianças do 
distrito foram estimuladas a pensar, através 
de desenhos e brincadeiras, o que podem fa-
zer para evitar desperdícios. 

Em comemoração ao Dia das Crianças, 
o Consórcio promoveu, em parceria com a 
Escola Municipal José Gomes de Souza, um 
dia de diversão e guloseimas. A garotada de 
Soberbo participou de jogos de perguntas e 
respostas sobre o meio ambiente e consumo 
consciente da água.



Consumo Consciente

Fique Ligado

Ações simples podem reduzir o desperdício de água no dia a dia
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Os últimos meses do ano são caracte-
rizados por elevadas temperaturas e o au-
mento das chuvas. Nessa época, quando 
ocorrem as fortes tempestades, a incidên-
cia de raios é maior e pode afetar o forne-
cimento de energia elétrica. 

Com a queda de luz no distrito, o Siste-
ma de Abastecimento de Água também é 
paralisado até o restabelecimento da ener-
gia. Isso acontece para evitar a queima 
dos equipamentos responsáveis pela dis-
tribuição da água. Enquanto isso, a popu-
lação é abastecida pelo reservatório, que 
comporta até 70 mil litros, o equivalente a 
140 caixas de 500 litros.

Quando o Sistema de Abastecimento 
volta a operar, a água não chega de imedia-
to nas residências. Isso porque “a limpeza 
nas redes da Estação de Tratamento (ETA) 
leva cerca de duas horas. O processo ga-
rante que a água chegue com qualidade 
às casas”, explica Eduardo Horta, analista 
Socioambiental do Consórcio Candonga. 
Por isso, é fundamental que cada morador 
faça a sua parte, evitando o desperdício.

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

indica que a média necessária para o con-
sumo individual é de 110 litros por dia, mas 
no distrito esse valor é quase cinco vezes 

maior, ou seja, 518 litros de água por habi-
tante/dia. Cuidados simples no banho, na 
escovação dos dentes e ao regar as plan-
tas, por exemplo, podem ser essenciais 
para que esse cenário seja modificado.

Em áreas de irrigação 
evite aguar a plantação nas 
horas mais quentes do dia. Altas 
temperaturas fazem a água eva-
porar antes mesmo de chegar às 
raízes.

Utilize técnicas de agricul-
tura com gotejamento de água. 
Elas podem economizar entre 
40% e 50% e ter o mesmo 
resultado produtivo.

Não use man-
gueira para limpar a 
calçada e sim uma 
vassoura. Quando ne-
cessário, use um balde 
no final da limpeza.

Aproveite a 
água das chuvas na 
lavagem das instala-
ções e utensílios utili-
zados com os animais.

Dia a dia econômico



Cristiana está motivada e se prepara para 
novos desafios

Portas abertas 
para o mercado

Nossa Gente

Após participar de curso de 
capacitação, moradora do 
distrito atua como vigia 
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Há pouco mais de um ano, 
Cristiana Maria Gomes da Silva, 
iniciou uma etapa importante em 
sua vida ao concluir os cursos de 
Vigilância e Escolta Armada em 
julho de 2012. Mãe de dois filhos, 
Diego, de 12 anos e Ana Clara, de 
4 anos, ela comemora o emprego 
fixo como vigilante e a possibilida-
de de planejar um futuro melhor 
para a família.

Cristiana foi capacitada pela 
empresa Workseg em parceria 
com o Consórcio Candonga. Com 
as obras de adequação da subes-
tação da Usina Hidrelétrica Risole-
ta Neves, ela foi contratada como 
vigia da Portaria 2, controlando a 
entrada e saída das pessoas no 

local. “Os cursos abriram portas para o mercado 
de trabalho. Consigo ver o meu potencial e pre-
tendo crescer para proporcionar o melhor para 
os meus filhos”, planeja.

O aprendizado e a oportunidade incentivaram 
Cristiana a continuar estudando e se especiali-
zar ainda mais. Atualmente, ela está fazendo um 
curso de informática e quando finalizar pretende 
tirar sua carteira de motorista. “É o exemplo que 
quero passar para os meus filhos. Mostrar que a 
educação é fundamental e é o que nos permite 
ser alguém na vida”, afirma.

exPediente
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