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PCH também gera 
benefícios indiretos

Determinação para 
conquistar  
oportunidades

Centro de Educação  
Ambiental: um sonho 
concretizado
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Um presente de  
aniversário sustentável
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Auditório do Centro de Educação Ambiental e Educadora  
Ambiental recebe alunos da rede pública

Às vésperas do aniversário de 
51 anos (8 de agosto), Paracambi 
ganha um presente especial da Pe-
quena Central Hidrelétrica - PCH 
Paracambi, um empreendimento 
da Lightger. Trata-se da inaugura-
ção, dia 5 de agosto, do Centro de 
Educação Ambiental construído no 
Horto Municipal Chico Mendes, no 
bairro de Guarajuba, uma parceria 
com a Prefeitura Municipal e a ONG 
Onda Verde. 

Primeiro espaço na região dedica-
do ao debate do tema meio ambiente, 
o Centro de Educação Ambiental 
conta com infraestrutura completa 
para receber alunos da rede pública e 
particular, professores e especialistas 
da área ambiental. O auditório, com 

capacidade para 120 pessoas, tem equipamentos multimídia como 
sistema de som, telão e data show. O espaço ideal para se descobrir 
o caminho do chamado crescimento sustentável.  

Para o prefeito de Paracambi, Tarciso Pessoa, o Centro de Educa-
ção Ambiental é mais um exemplo dos muitos frutos que a parceria 
com a PCH Paracambi tem gerado. “Estamos juntos também em 
várias outras parcerias, como o curso de qualificação profissional 
e o programa de reflorestamento. Nosso trabalho conjunto tem 
levado a um aumento na arrecadação de ICMS. Mas gostaria de 
destacar a geração de emprego com a implantação da hidrelétrica 
e também a mudança que a gente vê no dia a dia da cidade. O 
comércio recebeu um novo impulso, e percebemos um movimento 
maior nas principais ruas do centro. Tudo isso é muito bom para 
nossa cidade e demonstra que estamos no caminho certo”, comenta 
o prefeito Tarciso. 

PCH tem 
gerado muitas 
parcerias.

“
”Prefeito Tarciso

PCH Paracambi entrega mais um benefício importante ao município
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PCH Faz

“É um grande sonho concre-
tizado.” Foi com esta frase que 
o secretário Municipal de Meio 
Ambiente de Paracambi, José 
Luiz de Oliveira, mais conhecido 
como professor Didi, definiu 
a inauguração do Centro de 
Educação Ambiental, no Horto 
Municipal Chico Mendes. “A 
prefeitura não teria recursos 
próprios para fazer essa obra. 
Temos que agradecer a PCH Pa-
racambi”, disse Didi, lembrando 
quando o refeitório do horto, 
de 20 m2, era improvisado como 
auditório.“Hoje, temos um es-
paço com 117 m².” 

A PCH Paracambi não ape-
nas construiu o auditório como 
reformou o prédio administra-
tivo do espaço, que agora conta 
com instalações modernas. 
Além disso, o empreendimento 
apoia projetos do horto muni-

Um sonho concretizado 

cipal como o Farmácia Verde, 
o Florescer e o Educação Am-
biental. O primeiro tem como 
objetivo incentivar o cultivo 
e uso de plantas medicinais, 
o segundo ensina o ofício de 
jardinagem e o terceiro traba-
lha temas ambientais junto aos 
alunos visitantes.

O horto conta ainda com 
outra iniciativa da PCH Para-
cambi: um laboratório de po-
tabilidade da água, que desde 
o ano passado monitora a água 
utilizada em hospitais e escolas 
do município. Além disso, os 
moradores também têm acesso 
ao serviço, gratuitamente.

PCH em ação 
Os benefícios para o Horto 

Municipal Chico Mendes não 
são ações isoladas da PCH 
Paracambi, que desenvolve 
regularmente, mesmo desde 

antes do início das obras, cam-
panhas temáticas ambientais 
em escolas públicas. Outra ação 
prevista é o reflorestamento 
de 282 hectares com espécies 
da Mata Atlântica no entorno 
do futuro lago da usina, que 
terá boa parte da área em 
Paracambi.

“As parcerias são sempre 
importantes. Vamos receber, 
por exemplo, um caminhão 
com cesto para poda de árvo-
res, que alcança 13,5 metros de 
altura. A prefeitura teria que 
alugar um veículo desses, pois 
precisamos dar mais agilidade 
a esse serviço, cuja demanda 
é enorme, e ao mesmo tempo 
garantir a segurança de nossos 
funcionários. Graças a mais 
uma parceria com a PCH Para-
cambi, agora temos um veículo 
próprio”, diz o secretário.

Instrutoras dos três projetos do Horto Municipal apoiados pela PCH Paracambi

Secretário José Luiz Oliveira 
 destaca parcerias ambientais  

com PCH
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Sustentabilidade

Benefícios indiretos também são  
sentidos pela população

Para o secretário Municipal 
de Desenvolvimento de Para-
cambi, Leonardo Toledo, a PCH 
Paracambi também trouxe re-
tornos indiretos que nem sempre 
são percebidos. “Passamos por 
um trauma com o fechamento 
da fábrica têxtil. Com a chegada 
da PCH Paracambi, respiramos 
aliviados”, afirma o secretário. 

Dos empregos gerados e a 
qualificação da mão de obra 
na área da construção civil ao 
incremento da arrecadação 

municipal, passando pelo na-
tural aumento do consumo no 
comércio local, tudo é benefício 
indireto que impactou positiva-
mente o município. 

Leonardo explica ainda que 
benefícios diretos como o pa-
trocínio à tradicional Cantata 
de Natal paracambiense e a 
manutenção da estrada Eduardo 
Pereira Dias ajudam o município 
a direcionar recursos para outras 
ações importantes.   

Para o futuro, Leonardo des-
taca a formação do lago da 
usina, que traz a perspectiva 
de novos negócios. “Além disso, 
passamos a gerar energia. O 

insumo entrará na nossa arre-
cadação”, comenta. 

Porém, de acordo com o se-
cretário, o momento atual já é 
para ser comemorado. No pico 
das obras foram gerados 500 
empregos diretos. “O comércio 
sentiu o efeito positivo”, co-
memora. 

Quem confirma o que o 
secretário diz é José Francisco 
Prado, proprietário há 21 anos 
da loja de materiais de constru-
ção Luz Forte. “Desde junho do 

ano passado meu faturamento 
cresceu 35%.  As vendas se es-
tabilizaram num patamar acima. 
Aqui no Centro é difícil ver uma 
loja fechada. É realmente um 
momento diferente”.   

Outro comerciante satisfeito 
é Valtair José de Almeida, da 
sapataria Almeida, que funciona 
há 52 anos no Centro de Para-
cambi. “Não há dúvida que senti 
uma melhora. Há cerca de dois 
anos percebemos um aumento 
em torno de 30% no faturamen-
to”, constata o comerciante.

Valtair Almeida também sentiu a melhora

José Prado: aumentou  
as vendas em 35%

PCH trouxe  
benefícios diretos 
e indiretos
Secretário Leonardo Toledo

“
”
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Quando um empreendimento chega, cria-se a 
expectativa da geração de empregos. As empre-
sas, sempre que possível, dão prioridade à mão 
de obra local. No caso da PCH Paracambi, não foi 
diferente. Centenas de trabalhadores descobriram 
uma profissão. 

Porém, há sempre casos que chamam atenção 
pela determinação. Fernando Oliveira, 25 anos, 
morador de Guarajuba, é um exemplo. Há um 
ano e cinco meses, ele era uma trabalhador sem 
qualificação, mas sua determinação não passaria 
desapercebida. 

Desde que soube da usina, em novembro de 
2009, ele passou a bater ponto todos os dias no 
canteiro de obras. Fernando saía de casa às quatro 
da manhã com um grupo de cerca de dez amigos. 
“No dia 4 de janeiro, tive pela primeira vez a car-
teira assinada. No dia do meu aniversário, 28 de 
maio, recebi o melhor presente da minha vida: fui 
promovido a meio oficial como armador. Passei 
de ajudante a profissional da construção civil. Em 

novembro, tornei-me armador”, conta orgulhoso 
Fernando, que já está construindo uma casa própria 
e tem data marcada para o casamento. 

Do grupo de amigos determinados de Guara-
juba, a maioria conseguiu uma oportunidade. Um 
deles é Marino Neto, 34 anos. A espera dele foi 
um pouco maior. “No dia 1º de abril tive a carteira 
assinada. Apesar da data, foi tudo verdade”, brinca 
o hoje meio oficial de armação. “Me tornei um 
profissional”, afirma Marino.        

Outro exemplo de determinação, mas com en-
redo diferente, é o de Alex Santos, 25 anos, que já 
era um profissional de solda. Apesar disto, estava 
desempregado. “Pela distância, a questão do trans-
porte acaba pesando na contratação”, afirma Alex. 

Por isso, o soldador, antes da PCH Paracambi, 
trabalhava há um ano numa peixaria no Centro 
de Paracambi. A chegada do empreendimento foi a 
oportunidade para Alex exercer sua formação pro-
fissional. “É difícil ter uma empresa em que se entra 
como ajudante e sai um profissional”, comenta Alex.

Oportunidades perseguidas  
com determinação 

Comunidade
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Fernando, promoção no dia  
do aniversário

Alex voltou a exercer a profissãoMarino: “Me tornei um profisisonal.”


