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AVENTURA NA 
GRUTA

RECEITA DE ‘JOÃO DEITADO’

Visitar uma gruta costuma ser uma experiência fascinante. E 
não é necessário ir tão longe para admirar as belezas das intri-
gantes formações rochosas. Em Itumirim, a gruta de Santo Antô-
nio, que fica à margem esquerda do rio Grande, recebe visitantes nos 
fins de semana, em busca de contato com a natureza, contemplação e paz. 

Parte do percurso é por estrada de terra. Uma boa pedida, para quem ani-
mar, é ir de bicicleta. Chegando ao destino, o acesso é feito por uma pas-
sarela, sobre o espelho d’água do rio Grande, resultante da formação do 
reservatório da Usina de Funil. 

O salão principal da gruta tem, aproximadamente, 40 metros de extensão, 
12 metros de largura e 13 metros de altura, o que permite ao visitante pas-
sar alguns bons momentos decifrando cada desenho das formações rocho-
sas. Ele pode, ainda, reservar um tempo para agradecer ou mesmo fazer 
pedidos a Santo Antônio, considerado, popularmente, como casamenteiro, 
cuja imagem fica em um pequeno oratório, no interior da gruta.

Há mais de 30 anos, o “João deitado” faz parte das delícias servidas à mesa de Maria Ercília dos Santos, 46 anos, au-
xiliar de serviços gerais da Phoenix Serviços, fornecedor da Usina de Funil. Mas é nesta época do ano que a receita de 
broa de fubá com queijo minas, assada na folha de bananeira, é ainda mais presente, pois combina com os quitutes 
próprios das festas juninas.
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Crianças participam de atividade sobre o Dia 
do Meio Ambiente, promovida pela Usina 

CULTIVANDO O FUTURO
PÁG. 3

INGREDIENTES
1 kg de fubá
1 kg de farinha de trigo
2 ovos
3 xícaras (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento
1 pitada de sal
Nata de leite (para amolecer a massa e dar o ponto de 
enrolar) 
Canela a gosto
Pedaços de queijo minas a gosto 
Folhas de bananeira (lavar dos dois lados e cortar na me-
dida certa, para enrolar a massa) 

PREPARO
:: Misture os ovos, o açúcar e a nata em uma bacia. Acres-
cente, aos poucos, o fubá e a farinha de trigo, até obter 
uma massa mais firme. Quando a massa estiver no pon-
to, acrescente a pitada de sal, a canela e o fermento. Os 

pedaços do queijo minas podem ser misturados à 
massa, de acordo com a preferência. 
:: Em seguida, coloque três colheres de sopa da mis-
tura na folha de bananeira. Enrole-a e coloque-a para 
assar a 260 graus, até corar.

RENDIMENTO: 8 a 10 porções.

A gruta está a:

:: 6 km de distância de Rosário, 
distrito de Itumirim;

:: 10 km de Ijaci; 

:: 20 km de Lavras.

RETIRADA DE PLANTAS AQUÁTICAS 

COLABORE COM OS ESTUDOS SOBRE 
PEIXES DO RIO GRANDE

Quase três hectares de plantas aquáticas foram retiradas dos córregos Piampum e Pintado, nas divisas do 
reservatório da Usina de Funil, em Ijaci. Esse volume equivale, por exemplo, a três campos de futebol. A 
remoção contribui para preservar o potencial de usos múltiplos do reservatório, como navegação, pesca, 
natação, esportes náuticos e outras atividades de lazer. 

O empresário Marcos de Andrade mora, há três anos, em uma casa próxima ao reservatório da Usina de 
Funil. Aos finais de semana, ele costuma praticar esportes náuticos no local. “Desde que moro aqui, essa é 
a segunda vez que acompanho os trabalhos de limpeza do reservatório. É muito bonito ver o local limpo e 
livre dessas plantas, mantendo as condições propícias para o lazer de todos”.

Os trabalhos de limpeza aconteceram em maio e envolveram equipes da Usina e da Prefeitura de Ijaci.  

Quem pesca no rio Grande pode contribuir 
com os estudos das espécies de peixes da 
região. Para isso, a equipe da Usina de Fu-
nil conta com a importante colaboração dos 
pescadores. Se você encontrar um peixe com 
etiqueta de identificação, entre em contato 
com a Usina e informe os seguintes dados: 
tamanho, peso aproximado, local e data em 
que ele foi pescado. 

Com esses dados, será possível, por exemplo, 
conhecer mais sobre a rota migratória e o de-
senvolvimento dos peixes no rio Grande. Até 
junho, foram entregues 80 etiquetas, o que 
demonstra o envolvimento dos pescadores.

SUSTENTABILIDADE

ANTES DEPOIS

COMO CONTRIBUIR

Pescou um peixe com etiqueta? De-
volva-a e informe os dados à Usina 
de Funil. A entrega pode ser feita:

pessoalmente, na Hidrelétrica (BR 381 – Km 662, 
s/nº. Estrada da Ponte de Funil, Perdões/MG) 

via Correios (Caixa Postal nº 80, Perdões/MG).

Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo 
telefone (35) 3864-9211.

ou
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Eu contribuo

Córrego Piampum, em Ijaci
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plantadas em escola
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SEMEANDO BOAS 
PRÁTICAS
“Foi muito bom aprender a plantar essas mudas. Assim, todo 
mundo da comunidade poderá vir aqui, pegar hortaliças ou mu-
dinhas para replantar em casa”. É assim que Luiz Fernando da Sil-
va Ferreira, aluno da Escola Municipal Sebastião Vicente Pereira, 
da Comunidade do Funil, descreve a experiência de ter ajudado 
no plantio de sementes no local. Com apenas 11 anos, ele já apren-
deu a importância de preservar hoje para colher amanhã. 

Assim como Luiz, a colega dele, Heleny Eduarda de Carvalho, reco-
nhece a importância da atividade, realizada pela equipe da Usina 
de Funil, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 
celebrado em 5 de junho. Com as dicas recebidas, ela vai se de-
dicar aos cuidados da horta da casa dela. “Antes não sabia como 
ajudar, agora já sei”, contou, orgulhosa. Mais ainda, Heleny tam-
bém está animada para repassar o que aprendeu a outras pesso-
as. “É importante que todos se preocupem com o meio ambiente, 
evitando desmatar e jogar lixo na rua”, completou.  

Além da atividade promovida na Comunidade do Funil, a Usina 
promoveu blitze educativas, em Ijaci, dinâmicas e troca de óleo 
usado por sabão ecológico, em Lavras. Carla Gonçalves Amarante 
Reis, 11 anos, foi uma das crianças que participaram da dinâmica 
“Pesque essa ideia”. Na ação, em formato da tradicional pescaria, 
elas eram convidadas a pescar orientações de como preservar o 
meio ambiente, recebendo, como brinde, o sabão. “Nessa brinca-
deira, aprendi que não se deve jogar o óleo usado nos rios. Inclu-
sive, minha vó faz um tipo de sabão ecológico bem semelhante 
com o recebido hoje”, contou. 
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Marcelo Almeida 
trabalha com 

manutenção mecânica

PERFIL

ENERGIA 
SUSTENTÁVEL

OLÁ

A Usina de Funil, empreendimento que 
compõe o parque gerador da Aliança 
Energia, entende a sustentabilidade como 
parte do negócio que desenvolve. Atenta 
à essa questão, a empresa busca atuar de 
forma responsável, comprometida com a 
construção de um legado positivo.

Os empreendimentos da Aliança Ener-
gia utilizam a força de fontes renováveis, 
como a água e o vento, para geração 
de energia elétrica. A empresa segue a 
legislação aplicável e, como parte dos 
compromissos assumidos, desenvolve 
um conjunto de programas socioam-
bientais, por meio de ações voltadas para 
monitoramentos, educação ambiental e 
projetos para comunidades.

Por isso, o Dia Mundial do Meio Am-
biente, comemorado em 5 de junho,  é 
sempre uma boa oportunidade para, 
juntamente com os parceiros locais, de-
senvolver ações que permitam relem-
brar a população sobre a importância 
de cuidar da preservação dos recursos 
naturais, fundamentais para a nossa 
sobrevivência. Na Usina de Funil, a data 
foi celebrada, ao longo de todo o mês, 
com a realização de atividades que en-
volveram a participação da população 
e da comunidade escolar. Veja mais na 
página 3. 

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br

CUIDADO EM CASA E NO TRABALHO
Nesta edição, vamos conhecer mais um colaborador da Alian-
ça, saber o que ele faz e os cuidados dele com o meio ambien-
te, tema da matéria de capa deste informativo.

QUEM
Marcelo de Cássia Almeida
41 anos

DE ONDE
Aliança Geração de Energia S.A.
 
O QUE FAZ
Manutenção mecânica
 
COMO RECICLA
“Sou bem dedicado nesse ponto e minha maior preocupação é 
com a educação dos meus filhos. Em casa, consegui ensinar ao 
Gabriel e ao Leonardo, de 15 e 13 anos, respectivamente, a preser-
var. Orientamos a não jogar lixo no chão, fazemos a coleta sele-
tiva do lixo doméstico. Também reduzimos o uso de detergente, 
priorizando o sabão ecológico em barra, que contribui para pre-
servar os rios. Na empresa, também me preocupo em seguir as 
normas internas, que visam aos cuidados com o meio ambien-
te. Sempre que manuseamos peças mecânicas, temos uma to-
alha própria para limpar os materiais, para não deixar cair óleo, 
pois fazemos o controle de todo o resíduo que geramos, mesmo 
quando trabalhamos em áreas externas”.

“Vou entregar o mate-
rial recebido aqui para 

os meus filhos, pois 
está muito criativo. 
A muda que ganhei 
também será planta-

da na minha hortinha. 
Já plantei outras mudas 

recebidas em blitze anteriores, que já até 
deram frutos. Em casa, tenho o costume 
de separar o lixo adequadamente, para a 
reciclagem. Muita gente não tem esse cui-
dado, mas é preciso ajudar. É o nosso futu-
ro em jogo!”
Hélio Cosme Damião Marques, motoris-
ta abordado pela blitz educativa

 “Na brincadeira, apren-
di muitas coisas, 

como não jogar lixo 
no chão e não dei-
xar água parada, 
para evitar a proli-

feração do mosquito 
transmissor da dengue”.

Juliana Januário Silvério, 9 anos, partici-
pante do “Pesque essa ideia” 

4

BALANÇO DA CAMPANHA DO 
MÊS DO MEIO AMBIENTE

500 pessoas alcançadas

960 sementes distribuídas

638 sabões ecológicos entregues

AÇÕES PARA ENVOLVER A COMUNIDADE

Já Ana Júlia Souza Afonso, 10 anos, está orgulhosa 
de ser considerada uma agente ambiental. Aluna da 
Escola Municipal Padre Dehon, em Lavras, ela se for-
mou, no dia 23 de junho, no Programa de Educação 
Ambiental (Progea), iniciativa da Polícia Militar do 
Meio Ambiente, que conta com a parceria da Alian-
ça Energia. “Aprendi muitas coisas sobre poluição 
sonora e do ar e sobre o meio ambiente. Contei para 
a minha família, e, lá em casa, passamos a separar o 
lixo para ser reciclado”, comenta. 

A menina planeja, agora, ações para envolver os co-
legas e comenta que, na escola, a proposta é pedir 
a todos que levem garrafinhas para beber água e, 
assim, economizem copos descartáveis. O objetivo 
é que os estudantes identifiquem o que pode ser 
melhorado na escola e na comunidade, a partir dos 
conhecimentos adquiridos. 

Uma das formas de avaliar a percepção das crianças 
é por meio dos desenhos. No primeiro encontro, elas 
fazem árvores, plantas. Depois, passam a desenhar 
coleta seletiva, caminhões de reciclagem, etc., o que 
demonstra uma grande diferença em termos de 
aprendizagem sobre o conceito de meio ambiente.

Ana Júlia propõe 
novas ideias em prol 

do meio ambiente

O programa é estadual e visa à cons-
cientização ambiental dos estudantes, 
entre 9 e 11 anos, de escolas públicas.

Neste ano, participaram 315 alunos do 
9º ano do Ensino Fundamental. Foram 
12 turmas; três escolas municipais e 
uma, estadual.

Em 2015, foram 
73 estudantes de 
três turmas.

SABÃO ECOLÓGICO
Feito com óleo usado, o sabão é produzido pela 
Artefunil, parceira da Usina. 
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Marcelo Almeida 
trabalha com 

manutenção mecânica

PERFIL

ENERGIA 
SUSTENTÁVEL

OLÁ

A Usina de Funil, empreendimento que 
compõe o parque gerador da Aliança 
Energia, entende a sustentabilidade como 
parte do negócio que desenvolve. Atenta 
à essa questão, a empresa busca atuar de 
forma responsável, comprometida com a 
construção de um legado positivo.

Os empreendimentos da Aliança Ener-
gia utilizam a força de fontes renováveis, 
como a água e o vento, para geração 
de energia elétrica. A empresa segue a 
legislação aplicável e, como parte dos 
compromissos assumidos, desenvolve 
um conjunto de programas socioam-
bientais, por meio de ações voltadas para 
monitoramentos, educação ambiental e 
projetos para comunidades.

Por isso, o Dia Mundial do Meio Am-
biente, comemorado em 5 de junho,  é 
sempre uma boa oportunidade para, 
juntamente com os parceiros locais, de-
senvolver ações que permitam relem-
brar a população sobre a importância 
de cuidar da preservação dos recursos 
naturais, fundamentais para a nossa 
sobrevivência. Na Usina de Funil, a data 
foi celebrada, ao longo de todo o mês, 
com a realização de atividades que en-
volveram a participação da população 
e da comunidade escolar. Veja mais na 
página 3. 

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br

CUIDADO EM CASA E NO TRABALHO
Nesta edição, vamos conhecer mais um colaborador da Alian-
ça, saber o que ele faz e os cuidados dele com o meio ambien-
te, tema da matéria de capa deste informativo.

QUEM
Marcelo de Cássia Almeida
41 anos

DE ONDE
Aliança Geração de Energia S.A.
 
O QUE FAZ
Manutenção mecânica
 
COMO RECICLA
“Sou bem dedicado nesse ponto e minha maior preocupação é 
com a educação dos meus filhos. Em casa, consegui ensinar ao 
Gabriel e ao Leonardo, de 15 e 13 anos, respectivamente, a preser-
var. Orientamos a não jogar lixo no chão, fazemos a coleta sele-
tiva do lixo doméstico. Também reduzimos o uso de detergente, 
priorizando o sabão ecológico em barra, que contribui para pre-
servar os rios. Na empresa, também me preocupo em seguir as 
normas internas, que visam aos cuidados com o meio ambien-
te. Sempre que manuseamos peças mecânicas, temos uma to-
alha própria para limpar os materiais, para não deixar cair óleo, 
pois fazemos o controle de todo o resíduo que geramos, mesmo 
quando trabalhamos em áreas externas”.

“Vou entregar o mate-
rial recebido aqui para 

os meus filhos, pois 
está muito criativo. 
A muda que ganhei 
também será planta-

da na minha hortinha. 
Já plantei outras mudas 

recebidas em blitze anteriores, que já até 
deram frutos. Em casa, tenho o costume 
de separar o lixo adequadamente, para a 
reciclagem. Muita gente não tem esse cui-
dado, mas é preciso ajudar. É o nosso futu-
ro em jogo!”
Hélio Cosme Damião Marques, motoris-
ta abordado pela blitz educativa

 “Na brincadeira, apren-
di muitas coisas, 

como não jogar lixo 
no chão e não dei-
xar água parada, 
para evitar a proli-

feração do mosquito 
transmissor da dengue”.

Juliana Januário Silvério, 9 anos, partici-
pante do “Pesque essa ideia” 

4

BALANÇO DA CAMPANHA DO 
MÊS DO MEIO AMBIENTE

500 pessoas alcançadas

960 sementes distribuídas

638 sabões ecológicos entregues

AÇÕES PARA ENVOLVER A COMUNIDADE

Já Ana Júlia Souza Afonso, 10 anos, está orgulhosa 
de ser considerada uma agente ambiental. Aluna da 
Escola Municipal Padre Dehon, em Lavras, ela se for-
mou, no dia 23 de junho, no Programa de Educação 
Ambiental (Progea), iniciativa da Polícia Militar do 
Meio Ambiente, que conta com a parceria da Alian-
ça Energia. “Aprendi muitas coisas sobre poluição 
sonora e do ar e sobre o meio ambiente. Contei para 
a minha família, e, lá em casa, passamos a separar o 
lixo para ser reciclado”, comenta. 

A menina planeja, agora, ações para envolver os co-
legas e comenta que, na escola, a proposta é pedir 
a todos que levem garrafinhas para beber água e, 
assim, economizem copos descartáveis. O objetivo 
é que os estudantes identifiquem o que pode ser 
melhorado na escola e na comunidade, a partir dos 
conhecimentos adquiridos. 

Uma das formas de avaliar a percepção das crianças 
é por meio dos desenhos. No primeiro encontro, elas 
fazem árvores, plantas. Depois, passam a desenhar 
coleta seletiva, caminhões de reciclagem, etc., o que 
demonstra uma grande diferença em termos de 
aprendizagem sobre o conceito de meio ambiente.

Ana Júlia propõe 
novas ideias em prol 

do meio ambiente

O programa é estadual e visa à cons-
cientização ambiental dos estudantes, 
entre 9 e 11 anos, de escolas públicas.

Neste ano, participaram 315 alunos do 
9º ano do Ensino Fundamental. Foram 
12 turmas; três escolas municipais e 
uma, estadual.

Em 2015, foram 
73 estudantes de 
três turmas.

SABÃO ECOLÓGICO
Feito com óleo usado, o sabão é produzido pela 
Artefunil, parceira da Usina. 



Interação

Gruta de Santo Antônio é 
opção de lazer

PÁG. 6

Saiba como fazer o 
quitute “João deitado”

PÁG. 6
65

AVENTURA NA 
GRUTA

RECEITA DE ‘JOÃO DEITADO’

Visitar uma gruta costuma ser uma experiência fascinante. E 
não é necessário ir tão longe para admirar as belezas das intri-
gantes formações rochosas. Em Itumirim, a gruta de Santo Antô-
nio, que fica à margem esquerda do rio Grande, recebe visitantes nos 
fins de semana, em busca de contato com a natureza, contemplação e paz. 

Parte do percurso é por estrada de terra. Uma boa pedida, para quem ani-
mar, é ir de bicicleta. Chegando ao destino, o acesso é feito por uma pas-
sarela, sobre o espelho d’água do rio Grande, resultante da formação do 
reservatório da Usina de Funil. 

O salão principal da gruta tem, aproximadamente, 40 metros de extensão, 
12 metros de largura e 13 metros de altura, o que permite ao visitante pas-
sar alguns bons momentos decifrando cada desenho das formações rocho-
sas. Ele pode, ainda, reservar um tempo para agradecer ou mesmo fazer 
pedidos a Santo Antônio, considerado, popularmente, como casamenteiro, 
cuja imagem fica em um pequeno oratório, no interior da gruta.

Há mais de 30 anos, o “João deitado” faz parte das delícias servidas à mesa de Maria Ercília dos Santos, 46 anos, au-
xiliar de serviços gerais da Phoenix Serviços, fornecedor da Usina de Funil. Mas é nesta época do ano que a receita de 
broa de fubá com queijo minas, assada na folha de bananeira, é ainda mais presente, pois combina com os quitutes 
próprios das festas juninas.

#FICAADICA
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Crianças participam de atividade sobre o Dia 
do Meio Ambiente, promovida pela Usina 

CULTIVANDO O FUTURO
PÁG. 3

INGREDIENTES
1 kg de fubá
1 kg de farinha de trigo
2 ovos
3 xícaras (chá) de açúcar
1 colher (sopa) de fermento
1 pitada de sal
Nata de leite (para amolecer a massa e dar o ponto de 
enrolar) 
Canela a gosto
Pedaços de queijo minas a gosto 
Folhas de bananeira (lavar dos dois lados e cortar na me-
dida certa, para enrolar a massa) 

PREPARO
:: Misture os ovos, o açúcar e a nata em uma bacia. Acres-
cente, aos poucos, o fubá e a farinha de trigo, até obter 
uma massa mais firme. Quando a massa estiver no pon-
to, acrescente a pitada de sal, a canela e o fermento. Os 

pedaços do queijo minas podem ser misturados à 
massa, de acordo com a preferência. 
:: Em seguida, coloque três colheres de sopa da mis-
tura na folha de bananeira. Enrole-a e coloque-a para 
assar a 260 graus, até corar.

RENDIMENTO: 8 a 10 porções.

A gruta está a:

:: 6 km de distância de Rosário, 
distrito de Itumirim;

:: 10 km de Ijaci; 

:: 20 km de Lavras.

RETIRADA DE PLANTAS AQUÁTICAS 

COLABORE COM OS ESTUDOS SOBRE 
PEIXES DO RIO GRANDE

Quase três hectares de plantas aquáticas foram retiradas dos córregos Piampum e Pintado, nas divisas do 
reservatório da Usina de Funil, em Ijaci. Esse volume equivale, por exemplo, a três campos de futebol. A 
remoção contribui para preservar o potencial de usos múltiplos do reservatório, como navegação, pesca, 
natação, esportes náuticos e outras atividades de lazer. 

O empresário Marcos de Andrade mora, há três anos, em uma casa próxima ao reservatório da Usina de 
Funil. Aos finais de semana, ele costuma praticar esportes náuticos no local. “Desde que moro aqui, essa é 
a segunda vez que acompanho os trabalhos de limpeza do reservatório. É muito bonito ver o local limpo e 
livre dessas plantas, mantendo as condições propícias para o lazer de todos”.

Os trabalhos de limpeza aconteceram em maio e envolveram equipes da Usina e da Prefeitura de Ijaci.  

Quem pesca no rio Grande pode contribuir 
com os estudos das espécies de peixes da 
região. Para isso, a equipe da Usina de Fu-
nil conta com a importante colaboração dos 
pescadores. Se você encontrar um peixe com 
etiqueta de identificação, entre em contato 
com a Usina e informe os seguintes dados: 
tamanho, peso aproximado, local e data em 
que ele foi pescado. 

Com esses dados, será possível, por exemplo, 
conhecer mais sobre a rota migratória e o de-
senvolvimento dos peixes no rio Grande. Até 
junho, foram entregues 80 etiquetas, o que 
demonstra o envolvimento dos pescadores.

SUSTENTABILIDADE

ANTES DEPOIS

COMO CONTRIBUIR

Pescou um peixe com etiqueta? De-
volva-a e informe os dados à Usina 
de Funil. A entrega pode ser feita:

pessoalmente, na Hidrelétrica (BR 381 – Km 662, 
s/nº. Estrada da Ponte de Funil, Perdões/MG) 

via Correios (Caixa Postal nº 80, Perdões/MG).

Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo 
telefone (35) 3864-9211.

ou

M
on

ito
ra

m

ento dos Peixes do rio Grande

Eu contribuo

Córrego Piampum, em Ijaci
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