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Alunos e professores visitam 
Planeta Energia da Light no Rio de Janeiro

Alunos de sete escolas da região participaram do evento promovido pela PCH Paracambi 

A Lightger, responsável 
pela implantação da Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) 
Paracambi, abriu as portas 
do Planeta Energia na sede 
da Light no Rio de Janeiro, 
dia 25 de maio, para 30 alu-
nos e 15 professores de sete 
escolas das redes municipais 
de Paracambi, Piraí e Itaguaí, 
do entorno do reservatório 
da PCH. No espaço, dentro do 
Centro Cultural da Light, ma-
quetes ajudam a contar a his-
tória da eletricidade, além de 
retratar a produção da ener- 

gia numa hidrelétrica e a dis- 
tribuição até as residências.

A visita ao Planeta Ener-
gia foi a segunda etapa de 
um projeto em parceria da 
Lightger com escolas. Em 
2008, cerca de 1.500 alunos 
participaram do concurso 
promovido pela Light, para o 
qual foram feitos desenhos, 
frases e redações com o tema 
energia. Os 15 vencedores 
ganharam, na ocasião, bici-
cletas e, durante a visita do 
dia 25 de maio, puderam ver 
seus trabalhos expostos no  
Centro Cultural da Light. 

Além dos vencedores do 
concurso, cada escola pôde 
levar mais dois alunos. “A 
PCH Paracambi está de para-
béns pela iniciativa. É sem-
pre importante para nossos 
alunos terem oportunidade 
de visitas a centros culturais 
como o Planeta Energia da 
Light”, afirmou a subsecretá-
ria pedagógica da Secretaria 
de Educação de Paracambi, 
Márcia Oliveira, que acompa- 
nhou os alunos na visita. 
(Continua na página 3)



Socióloga da PCH Paracambi apresenta projeto Arqueólogo conta história de Paracambi desde o século XVIII

Informativo PCH PARACAMBI  .  Agosto 2010

2

Mão de obra local
Em 2010, Paracambi come-

mora 50 anos de emancipação. 
Ainda este ano, a  população 
poderá conhecer a maquete da 
PCH Paracambi: uma reprodu-
ção do maior empreendimen-
to em construção na cidade 
no ano do cinquentenário. A 
usina deverá entrar em opera-
ção em outubro de 2011 e em 
dezembro estará funcionando 
plenamente. 

A maquete da PCH Para-

Os professores, pais de 
alunos e vizinhos da Es-
cola Municipal Floresta, 
no bairro Km 9, em Para-
cambi, tiveram uma ótima  
oportunidade de conhecer 
um pouco mais da história 
da cidade. O grupo assistiu 
à palestra, dia 11 de ju-
nho, dos arqueólogos Lígia  
Zarone e Rafael Deminicis.  

A dupla está à frente do tra-
balho de resgate arqueológi-
co realizado na área de cons-
trução e do entorno da PCH 
Paracambi. 

Os arqueólogos apresenta-
ram mapas antigos, inclusive 
um de 1781 da fazenda Santa 
Cruz, inaugurada pelos jesuítas. 
A área deu origem aos povoa-
dos São Paulo e São Pedro, hoje 

Por dentro da história

cambi não fugiu à proposta 
assumida pelo grupo constru-
tor da hidrelétrica: dar prio-
ridade à mão de obra local. O 
responsável pela réplica, de 
1,50 metro por 1 metro, é Luiz 
Augusto Santiago, 65 anos. O 
maquetista, que já frequenta 
Paracambi há quatro décadas, 
deixou o Rio há 10 anos para 
se tornar de vez cidadão pa-
racambiense, assim como seus 
dois filhos e três netos.   

Morador de Paracambi, Luiz produ-
zirá a maquete da PCH Paracambi

município de Paracambi. 

A palestra contou ainda 
com a apresentação da soci-
óloga Mariana Souto Maior, 
da equipe de Comunicação 
Social e de Apoio à Popu-
lação da Área de Influência 
da PCH Paracambi. Mariana 
apresentou os projetos de-
senvolvidos na região até o 
momento. 



“O que achei mais bacana foi a maquete que mostra o consumo de cada aparelho numa casa. 
O chuveiro elétrico consome muito!” 
Adones Souza Meireles, 12 anos, Escola Municipal Ponte Coberta (Paracambi)    

“Gostei da maquete que mostrou a transmissão de energia para as casas. Pensei na energia 
chegando na minha casa.”
Thaíssa Dornella Oliveira, 7 anos, Escola Municipal da Floresta (Paracambi)    

“O que mais gostei foi da réplica do bonde elétrico de antigamente. Pena que não existem mais 
bondes elétricos para a gente andar nas cidades.”
Mauro da Fonseca, 11 anos, Escola Municipal Aureliano Gonçalves Barbosa (Piraí) 

“Eu e meu irmão Cauã aprendemos muito, foi muito legal.”    
Waldemar Sabará, 7 anos, Escola Municipal Coroado (Paracambi) 

“É muito maneiro o Planeta Energia, a gente aprende e parece que está brincando.”  
Natã Vitor Silveira, 11 anos, Escola Municipal Hortência Phirro do Valle (Paracambi)

“Aprendi que a energia é muito boa pra gente.”
Matheus da Fonseca Santos, 9 anos, Escola Municipalizada Taciano Basílio (Itaguaí)

“Foi muito bom.”
Alzira Cristina da Cunha, 6 anos, Escola Municipal Dariele Cristine Teixeira de Oliveira (Paracambi)
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Frases dos alunos

Continuação da matéria de capa

Amanda e Ademilson, da escola Aureliano  
Barbosa, se divertem com o tubo de plasma

Maquetes do Planeta Energia da Light reproduzem  
a produção e distribuição de energia



Expediente
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Mudanças, para melhor

A chegada de empreen- 
dimentos de grande porte 
traz desenvolvimento, gera 
emprego,  renda e opor- 
tunidades. Os agricultores 
Antonina Gomes da Silva, 57 
anos, e Antônio da Silva, 62 
anos, tiveram a terra em que 
trabalhavam comprada pela 
Lightger para a construção 
da PCH Paracambi. Ainda 
assim, foram beneficiados 
pelo empreendimento. Nesta 

entrevista, dona Antonina 
conta como a chegada do 
empreendimento mudou sua 
vida para melhor. 

A senhora e seu marido nas- 
ceram aqui em Paracambi? 
Antonina - Não, eu nasci no Rio 
Grande do Norte e meu marido 
no Paraná, mas moramos há 27 
anos em Paracambi, no bairro 
Ponte Coberta. Escolhemos 
este pedaço de chão para viver 
e criarmos nossos filhos. 

Vocês eram donos da terra 
que foi comprada pela PCH 
Paracambi? 
Antonina – Não, não éramos. 
Arrendávamos a terra do 
p rop r i e tá r io  do  s í t i o  e 
tirávamos o sustento da nossa 
família colhendo bananas. 
Há três anos, somos donos 
da terra em que vivemos 
e trabalhamos:  um s ít io 
no bairro Ponte Coberta, a 
cerca de seis quilômetros 
do nosso antigo endereço. 
Isso era um sonho antigo, 
que conquistamos graças à 
chegada do empreendimento. 
A área do s í t io  em que 
vivíamos será alagada, então 
o dono vendeu a terra para  

a Light e tivemos direito a 
uma parte do dinheiro. Com 
o que recebemos, compramos  
nosso sítio.      
A senhora ficou preocupada 
quando soube que deveria 
deixar o local em que morava 
há quase 30 anos?  
Antonina – Quando soube que 
o lago da hidrelétrica cobriria 
o bananal, fiquei preocupada. 
Foi um período de incerteza. 
Fiquei angustiada. 
E hoje? 
Antonina – Hoje, realizei um 
sonho antigo. Costumo chamar 
meu sítio de um pedaço do 
paraíso. É sossegado, bonito e 
posso chamar de meu. 
O que vocês plantam aqui 
hoje? 
Antonina – Meu marido já 
plantou sozinho mais de mil 
pés de banana e garante que 
em breve chegará a quatro 
mil. Além do bananal, temos 
plantação de mamão, abacaxi, 
aipim, milho e mais de 300 
pés  de mogno afr icano.  
Estamos reflorestando parte 
do terreno. As árvores vão aju- 
dar a preservar um verdadeiro 
tesouro que temos aqui: 
uma nascente de água limpa  
e cristalina. 

Dona Antonina agora  
tem seu próprio sítio 

Pingue-pongue


