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Interação

Reciclagem favorece o aumento da vida útil dos 
aterros sanitários e contribui para o meio ambiente

PRESERVANDO PARA AS 
PRÓXIMAS GERAÇÕES
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Confira como foram as 
comemorações do Dia 
Mundial da Água
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Entenda a importância 
da reciclagem para o 
meio ambiente

Pág. 6

SEPARE O LIXO CORRETAMENTE 
Agora que você já sabe da importância de separar os resíduos, enumere os itens a seguir ( jornal, garrafas PET, 
latas de refrigerante, cacos de vidro, guardanapos sujos e chicletes) de acordo com o número de cada lixeira. 

B. Garrafas 
PET

E. Chicletes e guar-
danapos sujos

D. Jornal C. Cacos de 
vidro

A. Latas de 
refrigerante
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LIXO É LUXO!
Todos sabem que reciclar é uma ótima maneira de con-
tribuir para o meio ambiente. Afinal, ao reaproveitarmos 
os materiais, ajudamos na preservação dos recursos 
que serão utilizados pelas futuras gerações. No entanto, 
para que o reaproveitamento possa realmente ocorrer, é 
preciso ter alguns cuidados na hora de separar e desti-
nar os resíduos gerados em casa. Confira algumas dicas!

- Respeite os dias em que o lixo reciclável é coletado 
pela prefeitura do seu município: Resplendor (terças e 
quintas), Baixo Guandu e Aimorés (segunda a sexta);

- acondicione os resíduos em locais adequados, para 
facilitar a coleta; 

- coloque os materiais separados, de acordo com a ca-
tegoria: papel, plástico, vidros e metais. 

Confira qual é o tempo médio que os materiais 
abaixo levam para se decompor na natureza 

Papel: de três a seis meses

Metal: mais de 100 anos 

Alumínio: mais de 200 anos

Plástico: mais de 400 anos

Vidro: mais de 1.000 anos 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente.

Aproveitando nossa matéria sobre o Dia da Água, queremos saber o que você faz para 
economizar água?

Mande sua resposta para comunicacao@aliancaenergia.com.br, completando a frase 
“para economizar água, eu...”. Não se esqueça de informar o seu nome e o seu endere-
ço. Os autores das três melhores respostas, escolhidas pela equipe da Comunicação da 
Usina de Aimorés, receberão um brinde! 

XÔ, DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

CINEMA E FEIRA NA PRAÇA
Cerca de 90 moradores de Barra do Manhuaçu e região, em Ai-
morés, participaram do “Cinema na Praça”, no dia 9 de abril. Por 
meio de um telão, o caminhão “Usina na Comunidade” levou o fil-
me “Como treinar o seu dragão 2” a dezenas de crianças e adultos. 
A apresentação aconteceu durante a Feira Gastronômica e Artesa-
nal da Associação Talento e Esperança, realizada a cada 15 dias, na 
pracinha do bairro. 

O público aproveitou para consumir as delícias fabricadas pelas as-
sociadas, como bolos, tortas, docinhos, refrigerante, caldos, salga-
dos, além de artesanato, aumentando a renda delas. 

A dona de casa Sheila Mebrado levou os três 
filhos, Mirelle, 11 anos, Kauã , 7 anos, e 
Luan, 5 meses, para assistir à apresen-
tação. “Eles adoraram e se divertiram 
bastante. Foi uma ótima surpresa, 
pois há poucas opções gratuitas de 
lazer na região. Espero que outras 
exibições aconteçam”, disse.

VIVER BEM 

O funcionário da Fundação Nacional da Saúde 
(Funasa) Jefferson Felisberto, que atua em Aimorés e 
é também coordenador do Programa de Controle da 
Dengue, afirmou que “na cidade, até março, foram 
realizadas aproximadamente 36 mil visitas de inspe-
ção, além de cobertura de caixas d’água e aplicação 
de inseticida”. 

Mesmo depois do período de chuvas, é importan-
te combater o mosquito Aedes aegypti, causador de 
dengue, zika e chikungunya. Para vencê-lo, a melhor 
arma continua sendo a prevenção. É fundamental não 
baixar a guarda, independentemente da época do ano. 
Por isso, a responsabilidade, o envolvimento e a aten-
ção de cada um são essenciais nessa batalha. 

BEM LONGE DO AEDES AEGYPTI 

CURIOSIDADES

Fonte: Ministério da Saúde.

Coloque o lixo em sacos plásticos e 
deixe a lixeira bem fechada.

Encha de areia, até a borda, os pratinhos dos 
vasos de plantas.

Mantenha a caixa d’água sempre 
fechada com a tampa adequada.

Não jogue o lixo em locais 
inadequados.

Não deixe a água da chuva acumulada sobre 
a laje. 

Proteja-se com o uso de repelente.

Elimine todo objeto que possa acumular 
água, como embalagens usadas, potes, latas, 
copos, garrafas vazias, etc. 

Lixo comum

1
Vidro

2
Plástico

4
Metal

3
Papel
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UM NOVO 
OLHAR SOBRE OS 
RESÍDUOS
Desde o momento em que acordamos 
até a hora em que vamos dormir, reali-
zamos uma série de atividades que re-
sulta na geração de resíduos dos mais 
diversos tipos. Estima-se que cada bra-
sileiro produza, em média, um quilo 
deles, diariamente. Essas sobras são 
comumente destinadas aos aterros sa-
nitários. 

Com o passar dos anos, é de se espe-
rar que o volume desses depósitos nos 
aterros aumente. Por isso, pensar em 
formas que ampliem a vida útil desses 
lugares é muito importante. E uma das 
alternativas é a reciclagem. 

Confira, nesta edição, algumas dicas de 
como separar os resíduos corretamen-
te, para que eles possam ser reaprovei-
tados. Saiba também como foram as 
atividades do Programa de Educação 
Ambiental da Usina de Aimorés em co-
memoração ao Dia Mundial da Água, 
celebrado em 22 de março. 

Aliás, conte para a gente o que você faz, 
no seu dia a dia, para economizar esse 
valioso recurso. Basta escrever para 
comunicacao@aliancaenergia.com.br. 
Por meio desse mesmo e-mail, você 
pode ainda sugerir temas do seu inte-
resse e opinar sobre as matérias aqui 
publicadas. Sua participação é muito 
bem-vinda!

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br

EXPEDIENTE
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GENTE NOSSA
A partir desta edição do Interação, você poderá conhecer um 
pouco mais da opinião das pessoas que atuam na Usina de 
Aimorés, ou dos moradores da comunidade do entorno, sobre 
temas abordados neste informativo.

QUEM
Juliana Zanetti dos Reis de Matos
38 anos

DE ONDE
Aliança Geração de Energia S.A.
 
O QUE FAZ
Analista contábil
 
COMO RECICLA
“Em casa, buscamos separar todos os materiais que podem 
ser reaproveitados e que muitos ainda jogam no lixo. Embala-
gens com características mais resistentes, como latas e vidros, 
e roupas em bom estado de uso são reutilizadas, inclusive, 
passando de geração em geração, assim como alguns móveis. 
As latas costumam ser aproveitadas nas festinhas. 

Também estamos atentos à produção consciente de lixo, pois a 
maior parte não é de fácil reaproveitamento, e, nesse caso, não 
há outro destino a não ser o descarte. Acreditamos na cultura 
do menos é mais, principalmente no reflexo das nossas ações 
na formação do caráter dos nossos filhos.”
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OLÁ

Juliana trabalha na área 
financeira da Usina

Isac (à direita) compõe 
um grupo de catadores 
do município de Itueta 

PERFIL

“Sinto-me orgulhoso por contribuir para o meio am-
biente, pois, quando reciclamos, diminuímos a quan-
tidade de lixo que é direcionada aos aterros sanitários 
e também ajudamos a preservar os recursos que serão 
utilizados pelas futuras gerações”. É o que afirma Isac 
Pereira dos Santos, motorista da Prefeitura de Itueta, 
responsável por transportar, diariamente, os resíduos 
recicláveis e orgânicos do município. 

O reciclável é levado para um galpão de triagem de 
materiais, localizado em Itueta. Já o orgânico é encami-
nhado para o aterro sanitário compartilhado, situado 
em Resplendor.

Há oito anos em funcionamento, o aterro foi construí-
do pela Usina de Aimorés e foi utilizado, inicialmente, 
para destinação dos resíduos de Resplendor. Há três 
anos, Itueta também passou a usá-lo, enquadrando-se 
na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que de-
terminou o uso de aterros sanitários por todos os mu-
nicípios brasileiros. 

Com o objetivo de estimular a atuação de Itueta, foi fir-
mado termo de compromisso entre a cidade e a vizinha 
Resplendor, a Usina de Aimorés e o Ministério Público. 
Por meio desse documento, a Usina doou ao município 
de Itueta, em 2014 e 2015, equipamentos complemen-
tares para operação do aterro, como retroescavadeira, 
trator, caminhão e chorumeira. 

AMIGO DO MEIO AMBIENTE 

CAPA

MAIS AUTONOMIA

Além de motorista, Isac integra um grupo de catadores 
de Itueta, formado por outras três pessoas. Atualmen-
te, esse grupo é um dos cinco contemplados pela se-
gunda edição de um programa de geração de renda pa-
trocinado pela Usina. “Participei de duas reuniões com 
a equipe do programa para discutir um estatuto que 
transforme o nosso grupo em uma associação. Isso nos 
dará muito mais autonomia e regulamentará a nossa 
atividade”, acredita Isac. 

Por meio do programa, eles também receberão con-
sultoria especializada em negócios, para melhorar a 
gestão, o fluxo de produção e a comercialização dos 
materiais reciclados. Hoje, Isac e equipe trabalham 
no galpão de triagem de materiais de Itueta. Também 
construído pela Usina, o local está sendo reformado e 
ganhou novos equipamentos para melhorar as ativida-
des dos catadores. 

FIQUE DE OLHO! 

Os dias de coleta em Itueta são:
terça e quinta – recicláveis;
segunda, quarta e sexta – orgânicos.

NOVIDADES

Entre os meses de abril e junho, 
as ações do Programa de Educa-
ção Ambiental serão estendidas 
para as escolas da região. O moti-
vo é que o Parque Botânico Usina 
de Aimorés estará fechado nesse 
período, para obras de revitaliza-
ção e de reestruturação. A reaber-
tura está prevista para o segundo 
semestre e contará com muitas 
novidades e surpresas, que 
tornarão o local ainda 
mais agradável, 
divertido e 
d i n â m i co. 
Aguarde! 

NA PONTA DO LÁPIS
Promover debates que incentivam as crianças e os adolescentes a respeitar 
o meio ambiente é um dos objetivos do Programa de Educação Ambiental 
da Usina de Aimorés. Para reforçar ainda mais a participação deles, um con-
curso cultural de redações está sendo promovido, ao longo de todo o mês 
de abril. 

Com o tema “A importância de ações de educação ambiental desenvolvidas 
no Parque Botânico para a sustentabilidade”, a ação envolve a participação 
de 14 escolas de Aimorés, Baixo Guandu, Itueta e Resplendor. Cada institui-
ção de ensino participante selecionará uma redação por turma de 9º ano 
e a enviará para a equipe de Educação Ambiental da Usina de Aimorés. A 
previsão é que sejam avaliados 20 textos. 

O autor da melhor redação será conhecido no dia 19 de maio e ganhará um 
kit surpresa. Além disso, desfrutará de uma tarde de lazer no Parque Botâ-
nico, em companhia dos colegas de turma, em data a ser agendada pela 
Usina de Aimorés. O melhor texto será escolhido por uma comissão com-
posta por representantes de instituições como Instituto Terra, Polícia Am-
biental, Unipac, além da Usina de Aimorés. 

CONSUMO CONSCIENTE 
O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, foi 
comemorado nas escolas da região e no Parque Botâ-
nico da Usina de Aimorés. Nas salas de aula, cerca de 
mil crianças receberam, da equipe da Usina, dicas de 
consumo consciente. Outras 200 também participa-
ram de palestras, dinâmicas educativas e brincadeiras 
ecológicas no Parque Botânico.

“Esse tipo de conversa é muito boa, pois 
há muitas pessoas que não sabem que 
a água está acabando no mundo. Eu 
gosto de alertar isso para as pessoas. 
Na minha casa, por exemplo, falo sem-
pre com meu irmão, meu pai e minha 

mãe sobre a importância de economizar 
com pequenos gestos”. 

Nathalie de Souza Ventura, 10 anos, Escola Estadual Américo 
Vespúcio – Itueta

“Não gosto de ver as pessoas desperdi-
çando água. Uma vez, até cheguei a 
orientar a minha prima menor a não 
jogar água fora. Também economizo 
na hora de tomar banho, fechando o 
chuveiro e a torneira enquanto me en-

saboo e escovo os dentes”. 
Luiz Felipe Inácio da Silva, 11 anos, Escola 

Municipal José Pereira de Jesus – Resplendor

SUSTENTABILIDADE

“As atividades incentivaram as pessoas 
a economizar água. Aprendi que só 1% 
do planeta é composto de água doce 
e que, um dia, ela pode acabar. Ajudo 
fechando a torneira e o chuveiro en-

quanto escovo os dentes e me ensaboo 
no banho”. 

Yasmin Dornelas Costa, 11 anos, Escola Mu-
nicipal Coronel José Pereira de Jesus – Resplendor 
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UM NOVO 
OLHAR SOBRE OS 
RESÍDUOS
Desde o momento em que acordamos 
até a hora em que vamos dormir, reali-
zamos uma série de atividades que re-
sulta na geração de resíduos dos mais 
diversos tipos. Estima-se que cada bra-
sileiro produza, em média, um quilo 
deles, diariamente. Essas sobras são 
comumente destinadas aos aterros sa-
nitários. 

Com o passar dos anos, é de se espe-
rar que o volume desses depósitos nos 
aterros aumente. Por isso, pensar em 
formas que ampliem a vida útil desses 
lugares é muito importante. E uma das 
alternativas é a reciclagem. 

Confira, nesta edição, algumas dicas de 
como separar os resíduos corretamen-
te, para que eles possam ser reaprovei-
tados. Saiba também como foram as 
atividades do Programa de Educação 
Ambiental da Usina de Aimorés em co-
memoração ao Dia Mundial da Água, 
celebrado em 22 de março. 

Aliás, conte para a gente o que você faz, 
no seu dia a dia, para economizar esse 
valioso recurso. Basta escrever para 
comunicacao@aliancaenergia.com.br. 
Por meio desse mesmo e-mail, você 
pode ainda sugerir temas do seu inte-
resse e opinar sobre as matérias aqui 
publicadas. Sua participação é muito 
bem-vinda!

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br
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GENTE NOSSA
A partir desta edição do Interação, você poderá conhecer um 
pouco mais da opinião das pessoas que atuam na Usina de 
Aimorés, ou dos moradores da comunidade do entorno, sobre 
temas abordados neste informativo.

QUEM
Juliana Zanetti dos Reis de Matos
38 anos

DE ONDE
Aliança Geração de Energia S.A.
 
O QUE FAZ
Analista contábil
 
COMO RECICLA
“Em casa, buscamos separar todos os materiais que podem 
ser reaproveitados e que muitos ainda jogam no lixo. Embala-
gens com características mais resistentes, como latas e vidros, 
e roupas em bom estado de uso são reutilizadas, inclusive, 
passando de geração em geração, assim como alguns móveis. 
As latas costumam ser aproveitadas nas festinhas. 

Também estamos atentos à produção consciente de lixo, pois a 
maior parte não é de fácil reaproveitamento, e, nesse caso, não 
há outro destino a não ser o descarte. Acreditamos na cultura 
do menos é mais, principalmente no reflexo das nossas ações 
na formação do caráter dos nossos filhos.”
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materiais, localizado em Itueta. Já o orgânico é encami-
nhado para o aterro sanitário compartilhado, situado 
em Resplendor.

Há oito anos em funcionamento, o aterro foi construí-
do pela Usina de Aimorés e foi utilizado, inicialmente, 
para destinação dos resíduos de Resplendor. Há três 
anos, Itueta também passou a usá-lo, enquadrando-se 
na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que de-
terminou o uso de aterros sanitários por todos os mu-
nicípios brasileiros. 

Com o objetivo de estimular a atuação de Itueta, foi fir-
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Além de motorista, Isac integra um grupo de catadores 
de Itueta, formado por outras três pessoas. Atualmen-
te, esse grupo é um dos cinco contemplados pela se-
gunda edição de um programa de geração de renda pa-
trocinado pela Usina. “Participei de duas reuniões com 
a equipe do programa para discutir um estatuto que 
transforme o nosso grupo em uma associação. Isso nos 
dará muito mais autonomia e regulamentará a nossa 
atividade”, acredita Isac. 

Por meio do programa, eles também receberão con-
sultoria especializada em negócios, para melhorar a 
gestão, o fluxo de produção e a comercialização dos 
materiais reciclados. Hoje, Isac e equipe trabalham 
no galpão de triagem de materiais de Itueta. Também 
construído pela Usina, o local está sendo reformado e 
ganhou novos equipamentos para melhorar as ativida-
des dos catadores. 

FIQUE DE OLHO! 

Os dias de coleta em Itueta são:
terça e quinta – recicláveis;
segunda, quarta e sexta – orgânicos.
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Entre os meses de abril e junho, 
as ações do Programa de Educa-
ção Ambiental serão estendidas 
para as escolas da região. O moti-
vo é que o Parque Botânico Usina 
de Aimorés estará fechado nesse 
período, para obras de revitaliza-
ção e de reestruturação. A reaber-
tura está prevista para o segundo 
semestre e contará com muitas 
novidades e surpresas, que 
tornarão o local ainda 
mais agradável, 
divertido e 
d i n â m i co. 
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NA PONTA DO LÁPIS
Promover debates que incentivam as crianças e os adolescentes a respeitar 
o meio ambiente é um dos objetivos do Programa de Educação Ambiental 
da Usina de Aimorés. Para reforçar ainda mais a participação deles, um con-
curso cultural de redações está sendo promovido, ao longo de todo o mês 
de abril. 

Com o tema “A importância de ações de educação ambiental desenvolvidas 
no Parque Botânico para a sustentabilidade”, a ação envolve a participação 
de 14 escolas de Aimorés, Baixo Guandu, Itueta e Resplendor. Cada institui-
ção de ensino participante selecionará uma redação por turma de 9º ano 
e a enviará para a equipe de Educação Ambiental da Usina de Aimorés. A 
previsão é que sejam avaliados 20 textos. 

O autor da melhor redação será conhecido no dia 19 de maio e ganhará um 
kit surpresa. Além disso, desfrutará de uma tarde de lazer no Parque Botâ-
nico, em companhia dos colegas de turma, em data a ser agendada pela 
Usina de Aimorés. O melhor texto será escolhido por uma comissão com-
posta por representantes de instituições como Instituto Terra, Polícia Am-
biental, Unipac, além da Usina de Aimorés. 

CONSUMO CONSCIENTE 
O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, foi 
comemorado nas escolas da região e no Parque Botâ-
nico da Usina de Aimorés. Nas salas de aula, cerca de 
mil crianças receberam, da equipe da Usina, dicas de 
consumo consciente. Outras 200 também participa-
ram de palestras, dinâmicas educativas e brincadeiras 
ecológicas no Parque Botânico.

“Esse tipo de conversa é muito boa, pois 
há muitas pessoas que não sabem que 
a água está acabando no mundo. Eu 
gosto de alertar isso para as pessoas. 
Na minha casa, por exemplo, falo sem-
pre com meu irmão, meu pai e minha 

mãe sobre a importância de economizar 
com pequenos gestos”. 

Nathalie de Souza Ventura, 10 anos, Escola Estadual Américo 
Vespúcio – Itueta

“Não gosto de ver as pessoas desperdi-
çando água. Uma vez, até cheguei a 
orientar a minha prima menor a não 
jogar água fora. Também economizo 
na hora de tomar banho, fechando o 
chuveiro e a torneira enquanto me en-

saboo e escovo os dentes”. 
Luiz Felipe Inácio da Silva, 11 anos, Escola 

Municipal José Pereira de Jesus – Resplendor

SUSTENTABILIDADE

“As atividades incentivaram as pessoas 
a economizar água. Aprendi que só 1% 
do planeta é composto de água doce 
e que, um dia, ela pode acabar. Ajudo 
fechando a torneira e o chuveiro en-

quanto escovo os dentes e me ensaboo 
no banho”. 

Yasmin Dornelas Costa, 11 anos, Escola Mu-
nicipal Coronel José Pereira de Jesus – Resplendor 

4

Alunos da Escola Estadual Machado de Assis, em Aimorés, 
participam de palestra
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GENTE NOSSA
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QUEM
Juliana Zanetti dos Reis de Matos
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DE ONDE
Aliança Geração de Energia S.A.
 
O QUE FAZ
Analista contábil
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maior parte não é de fácil reaproveitamento, e, nesse caso, não 
há outro destino a não ser o descarte. Acreditamos na cultura 
do menos é mais, principalmente no reflexo das nossas ações 
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OLÁ

Juliana trabalha na área 
financeira da Usina
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PERFIL
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de Itueta, em 2014 e 2015, equipamentos complemen-
tares para operação do aterro, como retroescavadeira, 
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te, esse grupo é um dos cinco contemplados pela se-
gunda edição de um programa de geração de renda pa-
trocinado pela Usina. “Participei de duas reuniões com 
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NOVIDADES
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Reciclagem favorece o aumento da vida útil dos 
aterros sanitários e contribui para o meio ambiente

PRESERVANDO PARA AS 
PRÓXIMAS GERAÇÕES

PÁG. 3

Confira como foram as 
comemorações do Dia 
Mundial da Água

Pág. 4

Entenda a importância 
da reciclagem para o 
meio ambiente

Pág. 6

SEPARE O LIXO CORRETAMENTE 
Agora que você já sabe da importância de separar os resíduos, enumere os itens a seguir ( jornal, garrafas PET, 
latas de refrigerante, cacos de vidro, guardanapos sujos e chicletes) de acordo com o número de cada lixeira. 

B. Garrafas 
PET

E. Chicletes e guar-
danapos sujos

D. Jornal C. Cacos de 
vidro

A. Latas de 
refrigerante
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LIXO É LUXO!
Todos sabem que reciclar é uma ótima maneira de con-
tribuir para o meio ambiente. Afinal, ao reaproveitarmos 
os materiais, ajudamos na preservação dos recursos 
que serão utilizados pelas futuras gerações. No entanto, 
para que o reaproveitamento possa realmente ocorrer, é 
preciso ter alguns cuidados na hora de separar e desti-
nar os resíduos gerados em casa. Confira algumas dicas!

- Respeite os dias em que o lixo reciclável é coletado 
pela prefeitura do seu município: Resplendor (terças e 
quintas), Baixo Guandu e Aimorés (segunda a sexta);

- acondicione os resíduos em locais adequados, para 
facilitar a coleta; 

- coloque os materiais separados, de acordo com a ca-
tegoria: papel, plástico, vidros e metais. 

Confira qual é o tempo médio que os materiais 
abaixo levam para se decompor na natureza 

Papel: de três a seis meses

Metal: mais de 100 anos 

Alumínio: mais de 200 anos

Plástico: mais de 400 anos

Vidro: mais de 1.000 anos 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente.

Aproveitando nossa matéria sobre o Dia da Água, queremos saber o que você faz para 
economizar água?

Mande sua resposta para comunicacao@aliancaenergia.com.br, completando a frase 
“para economizar água, eu...”. Não se esqueça de informar o seu nome e o seu endere-
ço. Os autores das três melhores respostas, escolhidas pela equipe da Comunicação da 
Usina de Aimorés, receberão um brinde! 

XÔ, DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

CINEMA E FEIRA NA PRAÇA
Cerca de 90 moradores de Barra do Manhuaçu e região, em Ai-
morés, participaram do “Cinema na Praça”, no dia 9 de abril. Por 
meio de um telão, o caminhão “Usina na Comunidade” levou o fil-
me “Como treinar o seu dragão 2” a dezenas de crianças e adultos. 
A apresentação aconteceu durante a Feira Gastronômica e Artesa-
nal da Associação Talento e Esperança, realizada a cada 15 dias, na 
pracinha do bairro. 

O público aproveitou para consumir as delícias fabricadas pelas as-
sociadas, como bolos, tortas, docinhos, refrigerante, caldos, salga-
dos, além de artesanato, aumentando a renda delas. 

A dona de casa Sheila Mebrado levou os três 
filhos, Mirelle, 11 anos, Kauã , 7 anos, e 
Luan, 5 meses, para assistir à apresen-
tação. “Eles adoraram e se divertiram 
bastante. Foi uma ótima surpresa, 
pois há poucas opções gratuitas de 
lazer na região. Espero que outras 
exibições aconteçam”, disse.

VIVER BEM 

O funcionário da Fundação Nacional da Saúde 
(Funasa) Jefferson Felisberto, que atua em Aimorés e 
é também coordenador do Programa de Controle da 
Dengue, afirmou que “na cidade, até março, foram 
realizadas aproximadamente 36 mil visitas de inspe-
ção, além de cobertura de caixas d’água e aplicação 
de inseticida”. 

Mesmo depois do período de chuvas, é importan-
te combater o mosquito Aedes aegypti, causador de 
dengue, zika e chikungunya. Para vencê-lo, a melhor 
arma continua sendo a prevenção. É fundamental não 
baixar a guarda, independentemente da época do ano. 
Por isso, a responsabilidade, o envolvimento e a aten-
ção de cada um são essenciais nessa batalha. 

BEM LONGE DO AEDES AEGYPTI 

CURIOSIDADES

Fonte: Ministério da Saúde.

Coloque o lixo em sacos plásticos e 
deixe a lixeira bem fechada.

Encha de areia, até a borda, os pratinhos dos 
vasos de plantas.

Mantenha a caixa d’água sempre 
fechada com a tampa adequada.

Não jogue o lixo em locais 
inadequados.

Não deixe a água da chuva acumulada sobre 
a laje. 

Proteja-se com o uso de repelente.

Elimine todo objeto que possa acumular 
água, como embalagens usadas, potes, latas, 
copos, garrafas vazias, etc. 

Lixo comum

1
Vidro

2
Plástico

4
Metal

3
Papel

5
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