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Pedro posou para foto com os participantes

Visita à casa de força da margem direita Peças arqueológicas do museu de Nova Mutum Para-
ná despertaram a curiosidade dos acadêmicos

Workshop de fotografia no Colégio 
Tiradentes de Jaci Paraná

Grandiosidade e organização da 
UHE Jirau surpreende acadêmicos e 
professores da UNIR  

Voluntariado

Visita Institucional

BOLETIM ELETRÔNICO DA USINA HIDRELÉTRICA JIRAU

 “O meu interesse por fotografias 
começou durante a infância. 
Minha avó era artista plástica 
e eu costumava admirar as 
obras que ela fazia e foi assim 
que comecei a me interessar por 
imagens. Porém, foi na adolescência que 
ganhei minha primeira câmera e comecei a 
produzir imagens com essa máquina extra-
ordinária, hoje popularizada pelos aparelhos 
celulares. Ministrar este workshop e compar-
tilhar meus conhecimentos foi uma honra e 
me deixou muito contente.”

Pedro Trindade
Gerente de Hidrologia e Voluntário

“A arte de fotografar sempre me 
chamou bastante a atenção, 
pois é algo que eu gosto muito. 
No workshop eu tive a oportuni-
dade de adquirir novos conheci-
mentos sobre a história da fotografia 
e a forma ideal de produzi-la.” 

Letícia Lopes Carvalho
 Aluna 

“A visita foi muito 
boa, pois recebe-
mos informações 
importantes sobre 
a geração e distri-
buição de energia. Na sala 
de controle foi explicado di-
reitinho como tudo funciona. 
Eu fiquei muito contente em 
conhecer o Empreendimento 
e superou todas as minhas 
expectativas.” 

Andressa Rosa
Estudante

“O aspecto técnico 
da Usina garante 
uma visão ampla 
de como as enge-
nharias integradas 
podem proporcionar um gran-
de projeto. A atividade foi bas-
tante valiosa para os nossos 
alunos.”

Carlos Tenório 
Professor

“Eu gostei bastan-
te de conhecer a 
UHE Jirau, princi-
palmente a casa 
de força. Esta visita 
me deixou ainda mais 
animado com minha escolha 
profissional.”

Kaor Bandeira Kato 
Estudante

“Gosto muito de fotografar e no 
workshop eu aprendi diversas 
técnicas. Fico grata à ESBR pela 
oportunidade de aprendizado.”

Eliandra Keroli Leite de Lima 
Aluna
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CLIQUE BOM

Empregados que trabalham no escritório do Rio de Janeiro aproveitaram a vinda à UHE 
Jirau para malhar na academia do Clube, em Nova Mutum Paraná. Que legal!

Quem compartilhou este momento conosco foi a Márcia Gonçalves, Gerente de  
Contabilidade e Fiscal.

E você e sua equipe? Nos envie fotos em momentos de trabalho ou lazer para  
comunicacao@energiasustentaveldobrasil.com.br. e participe! 

O Gerente de Hidrologia e também fotógrafo 
profissional, Pedro Trindade, ministrou volunta-
riamente um workshop de fotografia para alunos 
do 7º ano do ensino fundamental do Colégio 
Tiradentes (CTPM), em Jaci Paraná. A atividade 

A Usina Hidrelétrica (UHE) 
Jirau desperta o interesse da 
comunidade de diversas partes 
do país. Em setembro, alunos e 
professores do Curso de Enge-
nharia Elétrica da Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR) co-
nheceram o Empreendimento. A 
recepção aconteceu no Centro 
Cultural de Nova Muturm Paraná, 

Curiosidade: Pedro Trindade é pós-graduado em 
Fotografia pela Universidade Cândido Mendes 
(RJ) e já foi Professor de Fotografia no Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial do Rio de 
Janeiro. Entre várias conquistas na área, venceu o 
Concurso Internacional Em Busca da Foto Perfeita, 

promovido pela rede de televisão TNT, em 2000, 
e o concurso promovido pelo Governo do Estado 
de Rondônia com uma fotografia sobre a pesca 
esportiva no Distrito de Jaci Paraná, em março 
deste ano. Acesse o site Ecoclics e conheça mais 
o hobbie de Pedro Trindade.

onde o grupo visitou o museu de 
peças arqueológicas que foram 
resgatadas durante a fase de 
implantação da Usina. Na UHE 
Jirau, os alunos visitaram o edifício 
de controle, a casa de força da 
margem direita, o vertedouro prin-
cipal e o vertedouro de troncos. O 
professor Lucas Feksa contou que 
a ideia da visita surgiu durante as 

aulas da disciplina de Desenho 
Técnico Industrial, com a intenção 
de que os acadêmicos pudessem 
ver de perto como um grande pro-
jeto hidrelétrico é desenvolvido. 
“Tive a oportunidade de conhecer 
muitas hidrelétricas e a UHE Jirau 
foi a que mais me surpreendeu 
por seu tamanho e organização”, 
afirmou.

atendeu a um convite da diretoria do Colégio.  
Na ocasião, os estudantes conheceram e rece-
beram dicas de composição e enquadramento 
de imagens, o que exige bastante conhecimento, 
técnica e estudo.
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