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Solidariedade 
e alegria com 
Árvore dos Desejos 

COMUNIDADE

Natal tem que ter árvore, não importam 
o tamanho e os enfeites, mas, de 
preferência, que seja com presentes. 
Em Nova Soberbo, a ideia criativa 
da moradora Márcia Adriana de 
Oliveira movimentou a comunidade. 
Ela montou uma árvore solidária na 
própria loja de conveniência, para que 
as crianças pudessem pendurar os 
desejos. “Conversamos com elas para 
que fizessem pedidos razoáveis e todas 
as cartas pudessem ser adotadas pelos 
moradores”, contou Márcia.

O motivo da atitude dela vem do 
retorno da meninada. “A expectativa 
de cada criança, a felicidade delas e a 
possibilidade de poder fazer um Natal 
mais alegre e divertido é o que me 
inspira para fazer essas atividades”, 
revelou Márcia. Uma das grandes 
surpresas veio por parte de um morador 
da comunidade, que se vestiu de 
Papai-Noel para entregar os presentes, 
distribuir alegria e brincar com as 
crianças. 
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Conclusão do Termo de 
Acordo com MPMG

NOSSO COMPROMISSO 

Confira as ações desenvolvidas ao longo do ano do Termo de Acordo firmado com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) 
e com diversos representantes da sociedade civil, como moradores das comunidades, em dezembro de 2013.

Sete Quedas
Acréscimo de terras e compensação 
financeira para produtores rurais.
Entrega de estudos técnicos pela 
Emater-MG para produtores rurais. 
Repasse financeiro para implantação do 
projeto indicado pela Emater-MG para 
produtores rurais.
Entrega de três tanques de leite.
Conclusão dos sistemas de água 
estruturados entre poços individuais e 
coletivos para produtores rurais.

Marimbondo
Repasse de áreas para produtores 
rurais.
Repasse financeiro para famílias 
beneficiadas desenvolverem atividades 
de inclusão produtiva em suas áreas.

Soberbo
Concluído o pagamento dos repasses 
mensais para a Coopsoberbo.

Inclusão produtiva

Regularização imobiliária 
Concluído o reparo dos imóveis.
Instalação de aquecedores solares.

Abastecimento de água  
de Nova Soberbo
Realizado o repasse do Sistema de Abastecimento 
de Água para Prefeitura de Santa Cruz do Escalvado.
Repasse de R$ 700 mil para a Prefeitura de 
Santa Cruz do Escalvado referentes à alteração da 
condicionante de criação do Polo Turístico.

Registro dos imóveis
Regularização documental dos imóveis de Nova 
Soberbo e de Sete Quedas. 

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. 

“Achei muito legal a Árvore dos 
Desejos. Foi muito divertido 
participar! A gente fica na 

expectativa para saber se a nossa 
carta será adotada e se a gente vai 

ganhar o presente que pediu”.
Fernanda Mendes, 9 anos.

“A Árvore dos Desejos é uma 
oportunidade para muitas crianças 
ganharem presente e ter um Natal 
mais feliz. Eu acredito que todas as 
cartas serão adotadas, fazendo o 
Natal das crianças mais divertido”.

Laysa Queiroz, 9 anos. 6



CAPA

Parceria de sucesso 
A chegada de 2017 inspira a relembrar um pouco do ano que passou. Confira as principais iniciativas que movimentaram 
as comunidades de relacionamento com a Usina e os votos dos participantes para os próximos 365 dias. 

Café com História
“Desejamos que 2017 seja de muitas realizações, cheio de paz e saúde. 
Esperamos que o menino Jesus possa renascer de verdade no coração de 
cada pessoa e que os nossos encontros sejam repletos de alegria”. 
Celina de Silveira e Elizabete de Souza, participantes desde 
março de 2015

171
10

moradores de Nova 

Soberbo participaram dos 

encontros promovidos 

pelo Café com História. 

Oficina de Mulheres 
“Espero que o ano novo seja de muita paz e cheio de 
coisas bonitas, iguais aos trabalhos que aprendemos aqui”. 
Maria Silva, participante da oficina desde o 
início, em 2013

Noite Cultural
“Espero que todos continuem participando  de momentos 

como esse, em que compartilhamos a alegria”.  
José Victor Pinto, morador de Soberbo
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 moradores de Nova 

Soberbo participaram de 

edições do Noite Cultural. 

36
86

mulheres de Nova Soberbo 

estiveram presentes nas

Oficinas de Mulheres.

49
64

crianças e jovens 

participaram dos 

 encontros promovidos pelo #Tiusk 

e pelas oficinas de percussão.

Oficina de Percussão
“A música é algo lindo e que traz muita felicidade. Desejo 
que todos possam compartilhar esse sentimento por meio 
do nosso grupo. Que a música encha os corações e as casas 
de cada morador de Soberbo”.
Luan Souza e Sofia Tuzzi, moradores de Soberbo

Cinema da Hora 
“É tempo de agradecer. Neste momento, quando as pessoas tornam-se 
mais gentis e fraternas, pedimos ao Jesus menino que eternize esses 
sentimentos em todos os homens”. 
Adair Liberato, secretária de Cultura, Esporte, Lazer e 
Turismo de Rio Doce
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pessoas foi o público do 

Cinema da Hora nas 
exibições realizadas em Rio Doce, Soberbo 

e Santa Cruz do Escalvado.

Comunidade marcou presença nos projetos desenvolvidos 
pela UHE Risoleta Neves junto com os distritos da região

#Tiusk
 “Sinto-me muito feliz aqui, pois encontro com os meus 

amigos e me divirto com eles. Espero que o próximo ano 
seja cheio de alegrias, paz e amor, como são os momentos 

que vivemos aqui no #Tiusk”.
Maicon Expedito, morador de Soberbo
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CURTAS

Novo 
endereço 

Prevenção e  
segurança 

O escritório da UHE Risoleta Neves 
foi transferido para a cidade de 
Rio Doce (MG). O novo endereço 
é Travessa Augusto Pereira 
Gomes, 52, Centro. Para envio de 
correspondências, o CEP continua o 
mesmo: 35.442-000. Atenção para 
os novos números  de telefone: 
(31) 3883-5468 / 3883-5445.

O Plano Conjunto de Ação Emergencial da UHE 
Risoleta Neves e da Samarco foi estendido 
para as comunidades localizadas à jusante da 
Usina, a uma distância de até 75 km, seguindo 
o leito do rio. Por isso, neste mês de dezembro, 
moradores de áreas rurais dos municípios de 
Rio Casca, São José do Goiabal, Sem Peixe e 
São Domingos do Prata receberam orientações 
sobre o procedimento de evacuação em caso de 
emergência. Equipes das Defesas Civis de cada 
município, com o apoio do Consórcio Candonga 
e da Samarco, trabalharam nessa orientação. Na 
comunidade de Biboca, pertencente a São José 
do Goiabal, foi realizado o simulado assistido de 
evacuação de área, no dia 15 de dezembro, com 
a presença de 73% da comunidade.

CURTAS
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