
estratégia de contratação de mão de obra local.  
O diretor do Centro de Tecnologia Educa-

cional Profissionalizante de Inclusão Social 
do Brasil (Cetepis Brasil), 
Fábio Oliveira, comenta 
que a formação profissio-
nal adquirida nos cursos 
oferecidos pela PCH Para-
cambi deve garantir boas 
oportunidades. “Por conta 
dos eventos esportivos que 
serão sediados no estado, 
o Rio de Janeiro se tornará 
um grande canteiro de obras 

nos próximos anos. Quem tiver um diploma de 
armador, carpinteiro, pedreiro, soldador, sai na 
frente. A empregabilidade deles está garantida”, 
ressalta o diretor do Cetepis Brasil.
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A hora e a vez da mão de obra local 

Os 170 alunos dos cursos profissionalizantes 
promovidos pela Pequena Central Hidrelétrica - 
PCH Paracambi, um empreendimento Lightger, 
formam-se este mês em 
Armador de Ferragem, Car-
pinteiro de Forma, Pedreiro 
Polivalente, Soldador Ele-
trodo Revestido e Soldador 
Mig Mag. Os profissionais 
são moradores do entorno 
da usina e terão prioridade 
nas futuras contratações 
da Quebec, empresa de en-
genharia responsável pela 
construção do empreendimento. Outros 200 
trabalhadores foram selecionados para partici-
parem de palestras sobre Saúde, Meio Ambiente 
e Segurança (SMS) e também farão parte da 

Alunos do curso carpinteiro de forma, mais uma turma do programa de capacitação da PCH Paracambi

Fábio Oliveira: empregabilidade garantida 
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No dia 6 de novembro, a PCH Paracambi 
realiza a terceira edição do Cinema ao 
Ar Livre. Desta vez, o evento acontece 
no Parque Primavera, distrito de Itaguaí.  

Antes de chegar a Itaguaí, o projeto passou, 
dia 9 de outubro, em Cacaria, distrito de Piraí, 
quando cerca de 300 pessoas assistiram ao 
filme O Menino da Porteira, que marcou a 
estreia do cantor sertanejo Daniel no cinema. 

A primeira edição do Cinema na Praça 
aconteceu em Paracambi, dia 7 de agosto, no 
Espaço Lanari, juntamente com as comemo- 
rações pelo cinquentenário do município. 

Três escolas municipais 
do entorno da PCH Para-
cambi receberam, no mês 
de outubro, palestras, te-
atro e oficinas ambientais. 

Informações sobre a 
necessidade de preserva-
ção do meio ambiente fo-
ram apresentadas de for-
ma lúdica para as crianças 
até o 7° ano em peças te-

PCH Faz

Cinema ao Ar Livre

Um mundo sustentável para você

Alunos interagem na apresentação do teatro, em Piraí Crianças aprendem a reciclar papel, em Paracambi

atrais. A garotada participou 
ainda de oficinas de recicla-
gem de papel. 

O público adolescente, 
alunos a partir do 8° ano, 
participou das oficinas de 
fabricação de sabão a par-
tir do óleo de cozinha. Uma 
atividade importante, uma 
vez que o resíduo desse tipo 
de óleo muitas vezes é des-

pejado em rios e córregos. 
Com este trabalho, o ma-
terial deixa de ser fonte 
de poluição para se tornar 
fonte de renda.  

Participaram do projeto 
as escolas Coroado e Flo-
resta, em Paracambi, e Au-
relino Gonçalves Barbosa, 
 em Cacaria, Piraí.                

O Menino da Porteira foi o filme exibido em Cacaria, Piraí 
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Respeito ao meio 
ambiente é prioridade 
na PCH Paracambi. Nos 
meses de setembro e 
outubro, foi aplicada a 
primeira etapa do Pro-
grama de Educação Am-
biental para Trabalha-
dores. No treinamento, 
os operários contratados 
pela construtora Quebec 
conheceram os princi-

Sustentabilidade

“Se é bom para o meio ambiente,  
é bom pra gente”

pais conceitos sobre temas 
como Licenciamento Am-
biental e crimes ambien-
tais, além de código de 
conduta, coleta de lixo se-
letiva e saúde pública. 

“Este treinamento é 
um trabalho de conscien-
tização. Aqui, o operário 
tem que saber que desde 
o copo plástico descarta-
do num lugar errado, tudo 

Começa o plantio de mudas no  
entorno do reservatório

Este mês, a PCH Paracambi começa o plantio 
das mudas de plantas nativas da Mata 
Atlântica. O objetivo é chegar até 2016 com 
282 hectares de floresta cobrindo o entorno 
do reservatório d’água da hidrelétrica. A 
cada ano, cerca de 50 hectares de áreas 
degradadas serão reflorestados.   

A primeira fase do projeto 
de reflorestamento come-
çou em novembro, com o 
preparo do solo (roçado, 
coveamento, marcação 
e combate às formigas). 
A partir desse trabalho, a 
região ficou pronta para a 
etapa seguinte: o plantio das 
mudas, que vai até fevereiro. A 
próxima fase é a manutenção, 

essencial para garantir o sucesso do programa. 

“Cada ciclo de plantio deve cumprir essas 
três etapas. Esse trabalho é importante para 
preservar nascentes d’água e prevenir erosões 

em encostas, além da mata voltar a ser o 
refúgio para várias espécies de animais da 

região”, comenta o gerente ambiental 
da PCH Paracambi, Adalto Gomes. 

O projeto tem como 
princípio reflorestar tal e 
qual a mata original. “O 
excesso de desmatamen-

to para pastagem gerou 
desequilíbrio. O que quere-

mos é reproduzir um ambien-
te igual ao que havia na região 

quando começou a ser coloniza-
da”, completa o gerente ambiental.

tem consequência para 
o meio ambiente”, co-
menta Celso Nascimento, 
engenheiro florestal que 
ministrou as palestras.

O armador de ferragem 
Edílson Mendonça, 29 
anos, resumiu o espíri- 
to do treinamento numa 
frase: “Se é bom para o 
meio ambiente, é bom 
pra gente.”  
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Mais uma mudança para melhor

A partir desta edição, o Boletim 
da PCH Paracambi abre um 
espaço para responder às 
dúvidas da população sobre 
como funciona uma Pequena 
Central Hidrelétrica. Para come- 
çar a série, Renato de Freitas, 
morador do bairro Guarajuba, 
quer saber: 

Qual  a  d i ferença entre 
uma PCH e outras usinas 
hidrelétricas?

As PCHs são usinas menores, 
com capacidade de produzir 
até 30 megawatts. Energia 

Dona Tosinha: “Apesar de ter ido para perto, a melhora foi grande”  

Dona Maria Aparecida dos 
Santos, 59 anos, mais conhe- 
cida como dona Tosinha, é 
mais uma moradora que conta 
no Espaço Comunidade como 
a PCH Paracambi mudou sua 
vida para melhor. 

Há quanto tempo mora em 
Paracambi? 
Fui moradora do km 216 da 
Rodovia Dutra por 22 anos. 
Criei meus três fi lhos às 
margens da rodovia. Plantava 
frutas e vendia na beira da 

suficiente para abastecer uma 
cidade com cerca de 150 mil 
habitantes. Apesar de menores, 
as PCHs são eficientes, reduzem 
o custo de transmissão e 
aumentam a estabilidade do 
fornecimento de energia.      

Para onde vai a energia 
produzida pela PCH?   
Vai para o Sistema Integrado 
Nacional de Energia Elétrica 
(SIN). O SIN  centraliza e 
depois distribui toda a energia 
produzida no País. As PCHs 
tornam o SIN mais robusto. 

O que, por sua vez, ajuda a 
regularizar o fornecimento de 
energia. Com isso, o benefício 
volta para municípios como 
Paracambi, Piraí e Itaguaí. 

Pequenas, mas muito eficientes

Comunidade

A comunidade quer saber

estrada e vendia quentinhas 
aos caminhoneiros. 

A senhora continua tra- 
balhando na margem da 
Dutra? 
Esse tempo passou, meus filhos 
estão criados. A PCH Paracambi 
comprou meu sítio. Com o 
dinheiro, mudei para Cacaria. 

Foi dif íci l  se adaptar à 
mudança? 
Não. Com uma mudança para 
melhor é fácil se adaptar. 
Apesar de ter ido para perto, 
a melhora foi grande. Aqui 
é mais tranquilo. Não tem a 
violência e nem o barulho do 
tráfego pesado da Dutra.

Renato quis saber o destino  
da energia da PCH 
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