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arvores
Você sabe quando é celebrado o Dia da Árvore? Se você respondeu 21 de setembro, parabéns! Vamos dificultar um pouco 
mais. E você sabe o motivo de se comemorar nessa data? É por conta da proximidade com a primavera, estação das flores, que 
começou no dia 23 de setembro. 

Para conhecer um pouco mais e ainda se divertir, encontre no caça-palavras (na 
página 6) as palavras destacadas abaixo e ajude a preservar a nossa natureza. 

As árvores melhoram a QUALIDADE DO AR, absorvendo gás carbônico da atmosfera, transformando-o em OXIGÊNIO, 
principalmente nas grandes cidades, pois diminuem a poluição.

Ajudam a prevenir erosões no solo, com suas RAÍZES, que auxiliam a firmar o terreno. 

Servem de moradia para diversas espécies de PÁSSAROS.
 
As árvores frutíferas fornecem ALIMENTOS para os seres humanos e para diversos animais.
 
Proporcionam SOMBRA e favorecem a redução da temperatura em praças, parques, ruas.
 
Melhoram a UMIDADE do ar, importante nos dias secos.
 
São símbolos de regiões: na Norte, CASTANHEIRA; Nordeste, CARNAÚBA; 
Centro-Oeste, IPÊ-amarelo; Sudeste, PAU-BRASIL; e Sul, ARAUCÁRIA.

São utilizadas para fabricação de produtos industrializados, como na confecção de móveis, retirada de
CELULOSE para fabricação de papéis, de compostos para a indústria farmacêutica e na construção de casas. 

É muito importante que haja CONSCIÊNCIA de todos para a PRESERVAÇÃO 
do meio ambiente e das árvores. 
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• A UHE Risoleta Neves repassou R$ 63 mil à Cooperativa 
Mista de Trabalho, Produção e Agropecuária de Nova 
Soberbo (Coopsoberbo), no último trimestre. Os repasses 
mensais de R$ 21 mil foram realizados em julho, agosto 
e setembro.

• Entrega dos projetos dos estudos técnicos, elaborados 
pela Emater, para os participantes do Programa de 
Inclusão Produtiva Rural de Sete Quedas. 

• Repasse para a Associação Ativa Soberbo de  
R$ 45.120,00, no mês de setembro.

Confira as realizações do termo de acordo
NOSSO COMPROMISSO



Os moradores da comunidade de Santana do Deserto, 
pertencente ao Município de Rio Doce (MG), participaram, no 
dia 17 de setembro, de um simulado assistido de evacuação de 
área, realizado pela Defesa Civil municipal, com apoio da UHE 
Risoleta Neves e da Samarco. Já no dia 24 de setembro, foi a vez 
do povoado Sagrado Coração de Jesus, conhecido como Merengo, 
pertencente a Santa Cruz do Escalvado (MG). A participação das 
comunidades superou as expectativas. 

Para Reginaldo Damásio, coordenador da Defesa Civil de Santa 
Cruz do Escalvado, trabalhar com prevenção e informação é 
fundamental para a segurança das comunidades. Rodrigo Paiva, 
coordenador da Defesa Civil de Rio Doce, considera a prevenção 
uma forma de salvar vidas. ”Estamos começando a difundir a 
informação para prevenir. É fundamental que todos se sintam 
seguros e saibam como agir.”

A atividade foi estruturada com a participação das comunidades 
que estão envolvidas na construção do Plano de Ação de 
Emergência da UHE Risoleta Neves, desde maio deste ano. 
Janaína Lino Lopes foi líder comunitária de Santana do Deserto, 
auxiliando os moradores nas informações sobre o procedimento 

de evacuação. “Ajudar todos que moram aqui a treinar para salvar 
suas vidas é recompensador”. 

Para Bárbara Aparecida Almeida de Sá, líder comunitária de Merengo, 
prevenir é sempre a melhor opção. “A ação é importante porque trata 
de disseminar informação, que é fundamental para qualquer pessoa. 
Neste caso, a informação traz a prevenção, que, para emergências, é 
de extrema importância, evitando danos muito maiores.”

“Há anos vem se consolidando a cultura da prevenção nas 
empresas, prezando pela vida, e essa cultura deve extrapolar 
os limites do trabalho, fazendo parte do dia a dia das pessoas. 
Neste momento, começarmos a difundir a ideia de prevenção 
para casos de emergências nas comunidades de relacionamento 
da UHE Risoleta Neves é um feito inédito e relevante, em que se 
dissemina a cultura da informação, minimizando riscos”, explica 
Sandro Horta, gerente-geral da Usina. 

Além dessas comunidades, serão realizados simulados de 
evacuação de área com os proprietários rurais, ao longo do 
percurso de 13,5 km da barragem, nos municípios de Rio Doce e 
de Santa Cruz do Escalvado. 

CAPA
Ao ouvir o som da sirene, 
deixe imediatamente o local 
onde você estiver, siga para o 
ponto de encontro conforme a 
sinalização orientativa.

No ponto de encontro, aguarde com 
calma as orientações da Defesa Civil 
e o transporte para um local seguro. 

Não se arrisque em salvar pessoas, 
bens ou animais em áreas de risco. 
Deixe os resgastes por conta das 
pessoas preparadas e habilitadas.

Não se preocupe com materiais 
e objetos. Deixe onde estiverem. 
Lembre-se sempre de que a vida é o 
bem mais precioso.

Auxilie as pessoas no local 
onde estiver a irem para o 
ponto de encontro. Atenção às 
crianças, idosos e pessoas com 
necessidades especiais.

Lembre-se de manter a calma.
Organize seus documentos 
pessoais em uma pasta de fácil 
acesso. Na hora da emergência, 
lembre-se de pegar a pasta.

Prevenção, 
calma e segurança

Comunidades participam do simulado assistido de evacuação
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CURTAS

Prepare-se

Melodias e sabores 
no Café com Histórias

As próximas sessões do Cinema 
da Hora, projeto que leva filmes à 
comunidade, já estão marcadas. As 
exibições serão realizadas no Centro 
Cultural, em Rio Doce, e no Ponto de 
Apoio da UHE Risoleta Neves, em 
Nova Soberbo. Anote na agenda!

Viola, cantoria, animação e causos. Assim foi o encontro do 
Café com Histórias, realizado em agosto. A noite agradável 
ficou ainda mais saborosa com as deliciosas quitandas 
produzidas e levadas pelos moradores. Convidado para 
animar a reunião, o aposentado Francisco Xavier Gomes
foi o responsável pelas modas de viola. “Foi maravilhoso 
participar desse dia. Fiquei encantado com o encontro, pois 
é uma oportunidade de unir mais os moradores”, observa. 

“Esse é um momento de descontração e de encontro 
com pessoas diferentes, que não vemos no dia a dia e 
que contam histórias de sua época. Para mim, esse foi 
o melhor de todos que participei”, afirma Élida Luciana 
de Aquino Gomes, moradora de Soberbo. Dona Celina da 
Silveira de Souza aproveitou o momento para descontrair. 
“Foi uma noite muito agradável. A gente esquece as 
preocupações da vida e distrai com os amigos”.

Com a alegria do encontro, o grupo já planeja o próximo, 
com a promessa de convidar outros moradores para também 
desfrutarem desse momento.

CURTAS
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RIO DOCE

24 de outubro

28 de novembro
SOBERBO20 de outubro24 de novembro15 de dezembro

Lembre-se sempre das dicas de prevenção


