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USINA DE AIMORÉS 
NAS OLIMPÍADAS
O Brasil já está em contagem regressiva para as Olim-
píadas, que acontecem entre os dias 5 e 21 de agosto, 
no Rio de Janeiro. Pela dimensão do evento, projetos 
ligados à estrutura, incluindo energia, devem ser exe-
cutados com antecedência. Tudo tem que estar perfei-
to, para que o brilho da festa não seja comprometido.

Todo o planejamento envolvendo o setor elétrico é co-
ordenado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). 
O Centro de Operação do Sistema (COS), juntamente 
com o operador, estabeleceu critérios especiais de ope-
ração e manutenção para as principais instalações do 
setor elétrico, a fim de garantir a disponibilidade e a 
qualidade da energia durante os Jogos Olímpicos.

“A UHE Aimorés, juntamente com as outras usinas do 
Sistema Interligado Nacional (SIN), tem papel funda-
mental para a confiabilidade e a robustez do sistema 
elétrico no atendimento às Olimpíadas 2016”, afirma 
Wirllan Dorneles Rocha, engenheiro do COS. Ele co-
menta que a preparação para os Jogos Olímpicos 2016 
envolveu um contingente bastante expressivo de pes-
soas e usinas.
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RECICLAR PARA PRESERVARUNIÃO PARA GANHAR FORÇA
“Com a crise econômica que estamos enfrentan-
do no país, fazer parte de uma cooperativa é uma 
porta que se abriu nas nossas vidas. Eu estou acre-
ditando nessa ideia e torço para que tudo dê cer-
to”, afirma Luiz Gustavo Ferreira, morador de Itue-
ta. Ele, ao lado de outros 20 colegas da região de 
Baixo Guandu, Aimorés, Resplendor e Itueta, está 
motivado com a proposta sugerida pela Aliança 
Energia, por meio da Usina de Aimorés, de montar 
a Cooperativa de Trabalho do Bari (Cooperbari). A 
iniciativa visa à melhoria de vida das pessoas e ao 
incremento de renda e do desenvolvimento eco-
nômico da comunidade. 

Eles ainda participaram de cursos técnicos, como 
de operador de motosserra, operador de roçadeira 
e aplicação de defensivo agrícola, além de um trei-
namento sobre os princípios do cooperativismo. “A 
cooperativa visa ao lucro de um grupo, com a van-
tagem de crescermos juntos e unidos”, observa Luiz 
Gustavo Ferreira, presidente da cooperativa. 

E os bons frutos já começaram a ser colhidos: a 
Cooperbari já tem o primeiro cliente, um contrato 
para realizar atividades de reflorestamento.

#FICAADICACOMUNIDADE

Corte a parte de cima 
da garrafa.

Com ajuda de uma 
régua, marque espaços 
com 3 cm de largura e 

faça cortes verticais com 
11 cm de comprimento.

Com a ajuda de 
uma fita adesiva, 

prenda a ponta das 
tiras para baixo. 

Passe a fita de cetim, 
amarrando para 

prender. Depois, reti-
re a fita adesiva. 

Por fim, enfeite do 
jeito que você quiser, 

para usar como 
vaso de plantas, 

porta-trecos ou baleiro.

1 2 3 4 5

Uma opção de reciclagem é aproveitarmos 
garrafas PET, dentre outros recipientes, para 
serem utilizadas como vasos de plantas ou 
porta-trecos. Confira o passo a passo. 

MATERIAIS

Garrafas PET; tesoura; régua; fita de cetim; fita adesiva.

ANTENADO

A Usina de Aimorés é composta por três unidades ge-
radoras, constituídas por turbinas e geradores. A capa-
cidade de geração de cada uma é de até 110 MW/h e a 
capacidade total da Usina é de 330 MW/h. A energia mé-
dia gerada por ela tem capacidade para atender 540 mil 
habitantes, o equivale à população de Juiz de Fora (MG).

A operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) envol-
ve a participação de outras usinas, hidrelétricas ou não. 
Todas conectadas a uma mesma rede de distribuição. 
Nesse contexto, a Usina de Aimorés está localizada em 
uma conexão entre os sistemas de Minas Gerais e do 
Rio de Janeiro/Espírito Santo, o que lhe confere a impor-
tância de poder contribuir com as condições de tensão e 
de carregamento das linhas em seu entorno, garantin-
do o funcionamento dessa rede.

GERAÇÃO

Durante treinamento sobre cooperativismo, integrantes da Cooperbari participam de dinâmica de grupo

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA COOPERBARI:

- reflorestamento;
- capina;
- construção de cerca;
- coveamento;
- controle de formigas;
- plantio e replantio;
- adubação;
- aceiro;
- outros. 

Perspectiva do Parque Olímpico (RJ), onde 
acontecerá a maioria dos jogos

 “A região possui um grande número de 
propriedades rurais. Por isso, temos 

boas oportunidades para trabalhar 
nesse segmento. Para isso, estamos 
participando de treinamentos técni-
cos e recebendo dicas para atuarmos 

com mais segurança. A Usina nos aju-
dou com a estruturação do grupo, além 

de nos ceder equipamentos e materiais necessários para 
iniciarmos o trabalho”.
Luiz Gustavo Ferreira, presidente da cooperativa



ENERGIA 
SUSTENTÁVEL 
A Usina de Aimorés, empreendimento 
que faz parte da Aliança Energia, en-
tende a sustentabilidade como parte do 
próprio negócio. Atenta às questões que 
envolvem o meio ambiente e as pessoas, 
a empresa atua de forma responsável e 
comprometida com a entrega de resul-
tados positivos para todos os públicos 
com os quais interage.

Por isso, o Dia Mundial do Meio Ambien-
te, comemorado em 5 de junho, é sem-
pre uma boa oportunidade para desen-
volverem, juntamente com os parceiros 
locais, ações que reforçam, com a comu-
nidade, a importância de se cuidar da 
preservação dos recursos naturais, fun-
damentais para a nossa sobrevivência. 

A data foi celebrada, ao longo de todo 
o mês, com a realização de ativida-
des que envolveram a participação da 
população e da comunidade escolar. 
Equipes do Parque Botânico estiveram 
em escolas da região para falar sobre a 
importância do tema. 

Fundado em 2009, o Parque se tornou 
uma referência em educação ambiental, 
com a visita de mais de 100 mil pesso-
as que foram sensibilizadas sobre como 
cuidar do meio ambiente, a partir de 
exemplos positivos. O local, que está 
sendo revitalizado, será reinaugurado 
em breve.

Acompanhe as novidades sobre o Par-
que Botânico, a Usina de Aimorés e 
a Aliança Energia acessando o site 
www.aliancaenergia.com.br e nos próxi-
mos informativos Interação.

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br
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PRESERVAR SEMPRE
Nesta edição, vamos conhecer uma atuante moradora de 
Santo Antônio do Rio Doce que vai nos contar o que faz 
para preservar o meio ambiente, tema da matéria de capa 
deste informativo.

QUEM
Eva de Jesus Moreira
46 anos

DE ONDE
Distrito de Santo Antônio do Rio Doce – Aimorés/MG
 
O QUE FAZ
Dona de casa e membro da Associação de Moradores
 
COMO RECICLA
“Moro na beira do rio, e toda a minha família sabe que não se 
deve jogar lixo nas águas, para não poluir. Também respeita-
mos os animais que vivem no local. É importante cuidar do 
meio ambiente, para podermos usufruir dos recursos para as 
futuras gerações. Faço questão de orientar meu filho, Mateus, 
de 15 anos, que também aprende na escola a preservar a na-
tureza. Ele sempre compartilha conosco os ensinamentos”.
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OLÁ

Eva é membro da Associação 
de Moradores do distrito de 
Santo Antônio do Rio Doce

PERFIL

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, foi cele-
brado junto às comunidades, escolas, produtores rurais e população mora-
dora das regiões onde estão os empreendimentos da Aliança Energia, do qual a 
Usina de Aimorés faz parte. Foram realizadas palestras em escolas de Aimorés e blitz ecológica na principal rodovia. 
Veja a opinião de alguns participantes das atividades comemorativas dessa data. 

PAUSA PARA 
REFLEXÃO 

CAPA

DE OLHO NO RIO

“Investir em educação am-
biental contribui para que as 
crianças se tornem mais res-
ponsáveis. Já vivemos situa-

ções de racionamento, como o 
de água, e datas como essa fa-

zem com que lembremos a impor-
tância da preservação”.

Raquel Alessandra do Carmo, professora da E.M. Secundino 
Cypriano da Silva

NOVOS CAMINHOS 
DE SUCESSO
Na véspera de ser graduado no programa de geração de renda 
da Usina de Aimorés, o produtor rural Djalma Galdino Almeida, 
69 anos, concretizou um sonho antigo. No dia 30 de maio, ele co-
memorou a inauguração da nova fábrica de doces dele, chamada 
“Ilha da Fantasia”. Agora, ele festeja o fornecimento dos produtos 
para uma grande rede de supermercados brasileira. “Hoje fabrica-
mos 4 mil doces por mês. Com essa garantia de venda, queremos che-
gar a entre 8 e 10 mil doces, mensais”, planeja. 

A Ilha da Fantasia era uma pequena porção de terra no meio do rio Doce, onde 
a família de Djalma produzia frutas. Com a construção da Usina de Aimorés, devi-
damente indenizado, ele conquistou novas oportunidades e investiu na produção 
de doces e rapaduras. “Recebemos o apoio do programa de geração de renda, que nos 
ajudou a trabalhar com mais qualidade e lucratividade”, comenta.

APRENDIZADO QUE GERA RENDA 

Assim como a Fábrica de Doces Ilha da Fantasia, outros seis empreendi-
mentos foram graduados e certificados por cumprirem todas as etapas 
de um programa de apoio ao incremento à renda, apoiado pela Aliança 
Energia na região onde a Usina de Aimorés está inserida.

“Participar do programa nos permitiu chegar aonde estamos, com estrutu-
ra, maquinários, conhecimento e noções de planejamento. Para o futuro, é 
só crescer e evoluir”, planeja Nilceia Vindor Ferreira Souza, da Associação 
Iluminart – fábrica de lingerie e moda fitness, de Baixo Guandu (ES).

A formatura da primeira turma aconteceu no dia 31 de maio, durante sole-
nidade no Parque Botânico. Os representantes dos sete empreendimentos 
contemplados receberam certificados especiais, comprovando a conclu-
são do processo e a aptidão para continuar atuando, de forma sustentável, 
no mercado.
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ENSINANDO E APRENDENDO

“Nunca jogo o lixo em local 
inadequado. Em casa, desligo 
a luz e os aparelhos eletrodo-
mésticos quando não estou 
usando. Como professor, sei o 

quanto é importante reforçar 
os conceitos sobre preservação da 

natureza para as crianças”. 
Michel Leonídio Zahn, professor da E.M. Santo Antônio 
do Norte

Michelle de Freitas Oliveira 
foi uma das motoristas 

abordadas durante blitz

Membros da Associação 
Iluminart comemoram 
recebimento de certificado

Djalma Frederico com a esposa, 
Ilza, na solenidade de inaugu-

ração da Ilha da Fantasia

TRANSPORTE

Para reduzir a 
emissão de gases 
poluentes, prefira 
o uso de transporte 
coletivo ou trans-
portes alternativos, 
como bicicletas.

RESÍDUOS

Acondicione e des-
tine os resíduos 
adequadamente. 
Se na sua região há 
coleta seletiva, se-
pare o seu lixo. Não 
o jogue em locais 
impróprios.

ENERGIA ELÉTRICA

Apague as luzes ao 
sair, escolha luminá-
rias que consumam 
menos energia; use 
equipamentos elétri-
cos com consciência; 
evite deixá-los liga-
dos sem necessidade.

ÁGUA

Feche torneiras; 
reduza o tempo no 
banho; elimine os 
vazamentos. Reuti-
lize água no que for 
possível (para lavar 
o chão, aguar plan-
tas, etc.).

QUEIMADAS

Evite as queima-
das. Não jogue lixo 
na beira de estra-
das e em locais 
impróprios; não 
coloque fogo em 
lixo ou em folhas 
de árvore.

A SEGUNDA TURMA DO 
PROGRAMA JÁ INICIOU AS 

ATIVIDADES DA INCUBADORA 
DE NEGÓCIOS, COM CINCO 

EMPREENDIMENTOS: 

:: Associação Campo em Arte (ar-
tesanato);
:: Associação Talento e Esperança 
(culinária); 
:: Associação das Mulheres Artesãs 
de Itueta Vila Neitzel (costura);
:: Associação do Grupo de Cata-
dores de Itueta (reciclagem);
:: Associação dos Catadores Uni-
dos de Resplendor (produção de 
vassouras de PET).

BLITZ EDUCATIVA

“Esse tipo de ação é muito im-
portante para incentivar a po-
pulação a preservar o meio 
ambiente. No dia a dia, estou 

sempre atento para não jogar 
resíduos em locais inadequados. 

No meu carro, mantenho uma saco-
linha de lixo”.

Jackson Nascimento Felício, motorista abordado durante 
a blitz 

 APRENDENDO E ENSINANDO

“Aprendi dicas de economia 
de energia elétrica, como não 
deixar lâmpadas acesas por 
muito tempo e não tomar ba-

nhos muito demorados. Todo 
mundo deve cuidar do ambien-

te em que vive”. 
Rebeca Alves Correia Venâncio, estudante da E.M. Santo 
Antônio do Norte

SUSTENTABILIDADE
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nhos muito demorados. Todo 
mundo deve cuidar do ambien-

te em que vive”. 
Rebeca Alves Correia Venâncio, estudante da E.M. Santo 
Antônio do Norte

SUSTENTABILIDADE



ENERGIA 
SUSTENTÁVEL 
A Usina de Aimorés, empreendimento 
que faz parte da Aliança Energia, en-
tende a sustentabilidade como parte do 
próprio negócio. Atenta às questões que 
envolvem o meio ambiente e as pessoas, 
a empresa atua de forma responsável e 
comprometida com a entrega de resul-
tados positivos para todos os públicos 
com os quais interage.

Por isso, o Dia Mundial do Meio Ambien-
te, comemorado em 5 de junho, é sem-
pre uma boa oportunidade para desen-
volverem, juntamente com os parceiros 
locais, ações que reforçam, com a comu-
nidade, a importância de se cuidar da 
preservação dos recursos naturais, fun-
damentais para a nossa sobrevivência. 

A data foi celebrada, ao longo de todo 
o mês, com a realização de ativida-
des que envolveram a participação da 
população e da comunidade escolar. 
Equipes do Parque Botânico estiveram 
em escolas da região para falar sobre a 
importância do tema. 

Fundado em 2009, o Parque se tornou 
uma referência em educação ambiental, 
com a visita de mais de 100 mil pesso-
as que foram sensibilizadas sobre como 
cuidar do meio ambiente, a partir de 
exemplos positivos. O local, que está 
sendo revitalizado, será reinaugurado 
em breve.

Acompanhe as novidades sobre o Par-
que Botânico, a Usina de Aimorés e 
a Aliança Energia acessando o site 
www.aliancaenergia.com.br e nos próxi-
mos informativos Interação.

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br
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PRESERVAR SEMPRE
Nesta edição, vamos conhecer uma atuante moradora de 
Santo Antônio do Rio Doce que vai nos contar o que faz 
para preservar o meio ambiente, tema da matéria de capa 
deste informativo.

QUEM
Eva de Jesus Moreira
46 anos

DE ONDE
Distrito de Santo Antônio do Rio Doce – Aimorés/MG
 
O QUE FAZ
Dona de casa e membro da Associação de Moradores
 
COMO RECICLA
“Moro na beira do rio, e toda a minha família sabe que não se 
deve jogar lixo nas águas, para não poluir. Também respeita-
mos os animais que vivem no local. É importante cuidar do 
meio ambiente, para podermos usufruir dos recursos para as 
futuras gerações. Faço questão de orientar meu filho, Mateus, 
de 15 anos, que também aprende na escola a preservar a na-
tureza. Ele sempre compartilha conosco os ensinamentos”.
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OLÁ

Eva é membro da Associação 
de Moradores do distrito de 
Santo Antônio do Rio Doce

PERFIL

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, foi cele-
brado junto às comunidades, escolas, produtores rurais e população mora-
dora das regiões onde estão os empreendimentos da Aliança Energia, do qual a 
Usina de Aimorés faz parte. Foram realizadas palestras em escolas de Aimorés e blitz ecológica na principal rodovia. 
Veja a opinião de alguns participantes das atividades comemorativas dessa data. 

PAUSA PARA 
REFLEXÃO 

CAPA

DE OLHO NO RIO

“Investir em educação am-
biental contribui para que as 
crianças se tornem mais res-
ponsáveis. Já vivemos situa-

ções de racionamento, como o 
de água, e datas como essa fa-

zem com que lembremos a impor-
tância da preservação”.

Raquel Alessandra do Carmo, professora da E.M. Secundino 
Cypriano da Silva

NOVOS CAMINHOS 
DE SUCESSO
Na véspera de ser graduado no programa de geração de renda 
da Usina de Aimorés, o produtor rural Djalma Galdino Almeida, 
69 anos, concretizou um sonho antigo. No dia 30 de maio, ele co-
memorou a inauguração da nova fábrica de doces dele, chamada 
“Ilha da Fantasia”. Agora, ele festeja o fornecimento dos produtos 
para uma grande rede de supermercados brasileira. “Hoje fabrica-
mos 4 mil doces por mês. Com essa garantia de venda, queremos che-
gar a entre 8 e 10 mil doces, mensais”, planeja. 

A Ilha da Fantasia era uma pequena porção de terra no meio do rio Doce, onde 
a família de Djalma produzia frutas. Com a construção da Usina de Aimorés, devi-
damente indenizado, ele conquistou novas oportunidades e investiu na produção 
de doces e rapaduras. “Recebemos o apoio do programa de geração de renda, que nos 
ajudou a trabalhar com mais qualidade e lucratividade”, comenta.

APRENDIZADO QUE GERA RENDA 

Assim como a Fábrica de Doces Ilha da Fantasia, outros seis empreendi-
mentos foram graduados e certificados por cumprirem todas as etapas 
de um programa de apoio ao incremento à renda, apoiado pela Aliança 
Energia na região onde a Usina de Aimorés está inserida.

“Participar do programa nos permitiu chegar aonde estamos, com estrutu-
ra, maquinários, conhecimento e noções de planejamento. Para o futuro, é 
só crescer e evoluir”, planeja Nilceia Vindor Ferreira Souza, da Associação 
Iluminart – fábrica de lingerie e moda fitness, de Baixo Guandu (ES).

A formatura da primeira turma aconteceu no dia 31 de maio, durante sole-
nidade no Parque Botânico. Os representantes dos sete empreendimentos 
contemplados receberam certificados especiais, comprovando a conclu-
são do processo e a aptidão para continuar atuando, de forma sustentável, 
no mercado.
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ENSINANDO E APRENDENDO

“Nunca jogo o lixo em local 
inadequado. Em casa, desligo 
a luz e os aparelhos eletrodo-
mésticos quando não estou 
usando. Como professor, sei o 

quanto é importante reforçar 
os conceitos sobre preservação da 

natureza para as crianças”. 
Michel Leonídio Zahn, professor da E.M. Santo Antônio 
do Norte

Michelle de Freitas Oliveira 
foi uma das motoristas 

abordadas durante blitz

Membros da Associação 
Iluminart comemoram 
recebimento de certificado

Djalma Frederico com a esposa, 
Ilza, na solenidade de inaugu-

ração da Ilha da Fantasia

TRANSPORTE

Para reduzir a 
emissão de gases 
poluentes, prefira 
o uso de transporte 
coletivo ou trans-
portes alternativos, 
como bicicletas.

RESÍDUOS

Acondicione e des-
tine os resíduos 
adequadamente. 
Se na sua região há 
coleta seletiva, se-
pare o seu lixo. Não 
o jogue em locais 
impróprios.

ENERGIA ELÉTRICA

Apague as luzes ao 
sair, escolha luminá-
rias que consumam 
menos energia; use 
equipamentos elétri-
cos com consciência; 
evite deixá-los liga-
dos sem necessidade.

ÁGUA

Feche torneiras; 
reduza o tempo no 
banho; elimine os 
vazamentos. Reuti-
lize água no que for 
possível (para lavar 
o chão, aguar plan-
tas, etc.).

QUEIMADAS

Evite as queima-
das. Não jogue lixo 
na beira de estra-
das e em locais 
impróprios; não 
coloque fogo em 
lixo ou em folhas 
de árvore.

A SEGUNDA TURMA DO 
PROGRAMA JÁ INICIOU AS 

ATIVIDADES DA INCUBADORA 
DE NEGÓCIOS, COM CINCO 

EMPREENDIMENTOS: 

:: Associação Campo em Arte (ar-
tesanato);
:: Associação Talento e Esperança 
(culinária); 
:: Associação das Mulheres Artesãs 
de Itueta Vila Neitzel (costura);
:: Associação do Grupo de Cata-
dores de Itueta (reciclagem);
:: Associação dos Catadores Uni-
dos de Resplendor (produção de 
vassouras de PET).

BLITZ EDUCATIVA

“Esse tipo de ação é muito im-
portante para incentivar a po-
pulação a preservar o meio 
ambiente. No dia a dia, estou 

sempre atento para não jogar 
resíduos em locais inadequados. 

No meu carro, mantenho uma saco-
linha de lixo”.

Jackson Nascimento Felício, motorista abordado durante 
a blitz 
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“Aprendi dicas de economia 
de energia elétrica, como não 
deixar lâmpadas acesas por 
muito tempo e não tomar ba-

nhos muito demorados. Todo 
mundo deve cuidar do ambien-

te em que vive”. 
Rebeca Alves Correia Venâncio, estudante da E.M. Santo 
Antônio do Norte
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USINA DE AIMORÉS 
NAS OLIMPÍADAS
O Brasil já está em contagem regressiva para as Olim-
píadas, que acontecem entre os dias 5 e 21 de agosto, 
no Rio de Janeiro. Pela dimensão do evento, projetos 
ligados à estrutura, incluindo energia, devem ser exe-
cutados com antecedência. Tudo tem que estar perfei-
to, para que o brilho da festa não seja comprometido.

Todo o planejamento envolvendo o setor elétrico é co-
ordenado pelo Operador Nacional do Sistema (ONS). 
O Centro de Operação do Sistema (COS), juntamente 
com o operador, estabeleceu critérios especiais de ope-
ração e manutenção para as principais instalações do 
setor elétrico, a fim de garantir a disponibilidade e a 
qualidade da energia durante os Jogos Olímpicos.

“A UHE Aimorés, juntamente com as outras usinas do 
Sistema Interligado Nacional (SIN), tem papel funda-
mental para a confiabilidade e a robustez do sistema 
elétrico no atendimento às Olimpíadas 2016”, afirma 
Wirllan Dorneles Rocha, engenheiro do COS. Ele co-
menta que a preparação para os Jogos Olímpicos 2016 
envolveu um contingente bastante expressivo de pes-
soas e usinas.
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RECICLAR PARA PRESERVARUNIÃO PARA GANHAR FORÇA
“Com a crise econômica que estamos enfrentan-
do no país, fazer parte de uma cooperativa é uma 
porta que se abriu nas nossas vidas. Eu estou acre-
ditando nessa ideia e torço para que tudo dê cer-
to”, afirma Luiz Gustavo Ferreira, morador de Itue-
ta. Ele, ao lado de outros 20 colegas da região de 
Baixo Guandu, Aimorés, Resplendor e Itueta, está 
motivado com a proposta sugerida pela Aliança 
Energia, por meio da Usina de Aimorés, de montar 
a Cooperativa de Trabalho do Bari (Cooperbari). A 
iniciativa visa à melhoria de vida das pessoas e ao 
incremento de renda e do desenvolvimento eco-
nômico da comunidade. 

Eles ainda participaram de cursos técnicos, como 
de operador de motosserra, operador de roçadeira 
e aplicação de defensivo agrícola, além de um trei-
namento sobre os princípios do cooperativismo. “A 
cooperativa visa ao lucro de um grupo, com a van-
tagem de crescermos juntos e unidos”, observa Luiz 
Gustavo Ferreira, presidente da cooperativa. 

E os bons frutos já começaram a ser colhidos: a 
Cooperbari já tem o primeiro cliente, um contrato 
para realizar atividades de reflorestamento.

#FICAADICACOMUNIDADE

Corte a parte de cima 
da garrafa.

Com ajuda de uma 
régua, marque espaços 
com 3 cm de largura e 

faça cortes verticais com 
11 cm de comprimento.

Com a ajuda de 
uma fita adesiva, 

prenda a ponta das 
tiras para baixo. 

Passe a fita de cetim, 
amarrando para 

prender. Depois, reti-
re a fita adesiva. 

Por fim, enfeite do 
jeito que você quiser, 

para usar como 
vaso de plantas, 

porta-trecos ou baleiro.

1 2 3 4 5

Uma opção de reciclagem é aproveitarmos 
garrafas PET, dentre outros recipientes, para 
serem utilizadas como vasos de plantas ou 
porta-trecos. Confira o passo a passo. 

MATERIAIS

Garrafas PET; tesoura; régua; fita de cetim; fita adesiva.

ANTENADO

A Usina de Aimorés é composta por três unidades ge-
radoras, constituídas por turbinas e geradores. A capa-
cidade de geração de cada uma é de até 110 MW/h e a 
capacidade total da Usina é de 330 MW/h. A energia mé-
dia gerada por ela tem capacidade para atender 540 mil 
habitantes, o equivale à população de Juiz de Fora (MG).

A operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) envol-
ve a participação de outras usinas, hidrelétricas ou não. 
Todas conectadas a uma mesma rede de distribuição. 
Nesse contexto, a Usina de Aimorés está localizada em 
uma conexão entre os sistemas de Minas Gerais e do 
Rio de Janeiro/Espírito Santo, o que lhe confere a impor-
tância de poder contribuir com as condições de tensão e 
de carregamento das linhas em seu entorno, garantin-
do o funcionamento dessa rede.

GERAÇÃO

Durante treinamento sobre cooperativismo, integrantes da Cooperbari participam de dinâmica de grupo

SERVIÇOS OFERECIDOS PELA COOPERBARI:

- reflorestamento;
- capina;
- construção de cerca;
- coveamento;
- controle de formigas;
- plantio e replantio;
- adubação;
- aceiro;
- outros. 

Perspectiva do Parque Olímpico (RJ), onde 
acontecerá a maioria dos jogos

 “A região possui um grande número de 
propriedades rurais. Por isso, temos 

boas oportunidades para trabalhar 
nesse segmento. Para isso, estamos 
participando de treinamentos técni-
cos e recebendo dicas para atuarmos 

com mais segurança. A Usina nos aju-
dou com a estruturação do grupo, além 

de nos ceder equipamentos e materiais necessários para 
iniciarmos o trabalho”.
Luiz Gustavo Ferreira, presidente da cooperativa
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