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SUSTENTABILIDADE

#FICAADICA

Interação

Estudantes de Aimorés fazem  
vídeo sobre espécie em extinção

PAPAGAIO-CHAUÁ 
EM CENA

PÁG. 4

Hidrelétrica de Aimorés 
integra empresa de geração 
de energia

PÁG. 6

Aprenda a fazer uma 
embalagem criativa para 
presentear na Páscoa

PÁG. 6

PESCADORES E EQUIPE DA USINA SE 
UNEM PARA SALVAMENTO DE PEIXES

“Ajudar no salvamento dos pei-
xes é uma das coisas de que mais 
me orgulho”, afirma o pescador 
Silas Evangelista. Morador de Bai-
xo Guandu (ES), ele integrou uma 
equipe de 25 pessoas que resgatou 
mais de 1.000 peixes, de aproxima-
damente 20 espécies, que estavam 
ameaçados por causa da lama de 
rejeitos que atingiu o rio Doce.

Foi o amor pelo rio, onde pes-
ca há 37 anos, ensinado pelo pai, 
Joel, que motivou Silas a procurar 
a Usina de Aimorés em busca de 
orientações para salvar os peixes. 
O biólogo e também supervisor de 
meio ambiente da Usina, Ricardo 
Siqueira, coordenou tecnicamente 
as atividades, devido à experiência 
dele e de sua equipe nesse tipo de 
trabalho. Ele esclarece que os pei-
xes foram soltos no rio Manhuaçu, 
afluente do Doce.

Algumas espécies resgatadas, 
como o piau-branco, tiveram 
exemplares encaminhados para o 
Centro Nacional de Pesquisa e Con-
servação da Biodiversidade Aquáti-
ca Continental (Cepta), órgão fe-
deral vinculado ao Instituto Chico 
Mendes (ICMBio) e encarregado da 
preservação ambiental. Segundo 
o coordenador do Cepta, José Se-
nhorini, será feito um trabalho de 
reprodução com alta qualidade ge-
nética, para que essas espécies, no 
futuro e caso necessário, possam 
recompor a fauna do rio Doce. 

FIQUE POR DENTRO! 

Além do Willis Rocha e da Maria das Graças Pinheiro, muitas 
outras outras pessoas têm dúvidas sobre como o episódio no 
rio Doce impactou a UHE Aimóres. A Usina esclarece que:

 o avanço da lama foi monitorado pela Usina por meio de 
boletins de órgãos oficiais e equipes de campo; 

 preventivamente, desde novembro, a operação das turbi-
nas foi suspensa devido à alteração dos parâmetros da água;

 a água do rio está sendo liberada pelas comportas, dentro 
dos parâmetros operativos, de forma controlada, regulando o 
nível do reservatório, conforme a vazão; 

 todas as atividades realizadas seguem as orientações dos 
órgãos reguladores, e a Usina permanece em contato com os 
órgãos, entidades e prefeituras da região;

 estudos técnicos para avaliar o impacto na Usina, no reser-
vatório e nos equipamentos, por exemplo, estão sendo feitos. 

Essas ações são importantes para a retomada da geração, 
prevista para ocorrer entre fevereiro e março deste ano.

Mais de 1.000 peixes 
foram resgatados 

durante o trabalho

CENOURINHA RECHEADA 
DE CHOCOLATE
Ovos e lembranças com chocolate são típicos para comemorar 
a Páscoa. Neste ano, a celebração acontece no dia 27 de março, 
e nada melhor do que investir em uma produção artesanal e 
de baixo custo para presentear a família e os amigos. Aprenda 
a fazer uma cenoura em tecido. Quem dá a dica é a Associação 
das Mulheres Artesãs de Itueta e Região (Amai).

Dobre o tecido ao 
meio pelo avesso e, 
em seguida, dobre 
uma aba de tecido 

com 8 cm para dentro.

Dobre o tecido ao meio, 
novamente, e, com uma 
régua, marque o corte 
de uma extremidade a 

outra, deixando o fundo 
com 1,5 cm.

Corte o tecido na 
linha tracejada.

Após o corte, costure 
(à mão ou com uma 

máquina) ou cole 
(com cola de tecido) 

as laterais.

Preencha o interior 
da cenoura com os 

chocolates e feche-a, 
fazendo um laço 

com a fita de cetim.
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MATERIAIS

Tecido laranja (70 x 20 cm), 50 cm de 
fita de cetim verde, tesoura, régua e 

chocolates de sua preferência.
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ANTENADO

UHE AIMORÉS 
AGORA É ALIANÇA
A Usina de Aimorés – Hidrelétrica Eliezer Batista passou a ser 
gerida, desde março de 2015, pela Aliança Geração de Energia 
S.A., empresa de geração e comercialização de energia. A partir de 
então, a Usina passou a integrar o conglomerado de hidrelétricas que 
compõe a Aliança. Juntos, esses empreendimentos têm 1.158 MW de capaci-
dade instalada, sendo que a Usina de Aimorés corresponde a quase 29% desse 
total, com 330 MW.
 
“Pertencer a um grupo que possui outros empreendimentos de energia é muito po-
sitivo, pela troca de experiências e de conhecimentos entre profissionais, o que contri-
bui para que possamos melhorar, cada vez mais, a nossa forma de trabalhar”, afirma o 
coordenador responsável pela Usina, Humberto Oliveira Barbosa, há quase oito anos na UHE 
Aimorés. Ele ainda destaca a importância do trabalho da equipe local. “Nossos empregados têm 
sido muito comprometidos e aplicados na condução das operações e demais atividades.”

Ainda segundo ele, a chegada da Aliança mantém as ações nos municípios onde está inserida. “Os compromissos 
assumidos junto às comunidades e ao poder público terão continuidade, assim como os programas de inclusão 
social e outros desenvolvidos em parceria com os grupos da região”, reforça.

Comprometimento dos 
empregados resulta no bom 

funcionamento da Usina 
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MAIS INFORMAÇÃO 
PARA VOCÊ!

Você está receben-
do a primeira edi-
ção do informativo 
Interação. Com pe-
riodicidade bimes-
tral, ele foi pensado 
para ser um canal de 
diálogo entre a Usina 
Hidrelétrica (UHE) 
Aimorés e as comu-
nidades dos municí-
pios onde a empresa 
atua. Com um visual 
dinâmico e atrativo, 

a publicação foi idealizada e produzida para 
oferecer a você uma leitura agradável.

Afinal, um dos principais objetivos do 
Interação é deixá-lo por dentro dos progra-
mas e das ações desenvolvidas pela Usina. 
Além disso, o informativo irá explorar assun-
tos das áreas ambiental, social, de interesse 
da comunidade e, ainda, dicas e assuntos do 
dia a dia de pessoas como você. 
 
Nesta primeira edição, apresentamos a em-
presa Aliança, que, desde março de 2015, in-
corporou a hidrelétrica de Aimorés ao seu 
parque gerador. Veja mais detalhes na página 
6. Trazemos também os resultados da primei-
ra oficina de curta animação, promovida pela 
Usina, para estudantes de Aimorés. Esse é o 
tema da nossa matéria de capa.

Mais do que mantê-lo informado, queremos 
ouvir a sua opinião e saber quais assuntos você 
quer ler aqui. Para participar, envie um e-mail 
para comunicacao@aliancaenergia.com.br. 
Pelo site (www.aliancaenergia.com.br), tam-
bém é possível ler esta publicação, acessar 
outras informações e sugerir matérias do seu 
interesse! 

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br

EXPEDIENTE
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MELHORIA NO SISTEMA 
DE DRENAGEM
Parte do sistema de drenagem do bairro Nossa Senhora 
de Fátima, em Resplendor, está em obras. A substitui-
ção das tubulações antigas por outras mais amplas e a 
mudança da direção dos novos tubos deverão melho-
rar o escoamento das águas da chuva. O trabalho está 
sendo feito por meio de uma parceria entre a Usina de 
Aimorés e a Prefeitura de Resplendor.
 
Esse investimento reforça um compromisso firmado 
com o município, à época da construção da Usina, que 
visa contribuir com as estruturas de proteção de Res-
plendor contra enchentes.

Um mês antes do início das intervenções, no ano passa-
do, moradores residentes nas ruas Henrique Brostel, Pri-
meiro de Maio e Nestor Rodrigues participaram de uma 
reunião, na qual foram informados sobre os objetivos 
e os benefícios das obras. Todos receberam orientações 
de segurança para transitar pelos locais.
 
Foram tomados alguns cuidados para reduzir os trans-
tornos na vida dos moradores, como a instalação de 
um estacionamento temporário para os veículos cujas 
as garagens ficaram por algum momento inacessíveis. 
Também foi feita vistoria nos imóveis antes da ação das 
máquinas. “Estamos muito unidos e empenhados para 
cumprir o cronograma”, afirma o encarregado da obra, 
Chrisley Gonçalves.
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Obra é realizada no 
bairro Nossa Senhora de 

Fátima, em Resplendor
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PARCERIA PARA PREVENIR ENCHENTES
Na época de chuvas intensas, o rio Doce pode trans-
bordar e provocar enchentes, principalmente em locais 
muito próximos do rio, como, por exemplo, o bairro 
Barra do Manhuaçu, em Aimorés, onde residem cerca 
de 2.600 moradores. A Defesa Civil do município, com 

apoio da Usina de Aimorés e da associação dos mora-
dores do bairro, executa um plano de segurança e aler-
ta, já apresentado à comunidade.

Uma das ações foi espalhar bandeiras em três pontos 
estratégicos do bairro, cujas cores correspondem ao 
risco de alagamento, conforme a vazão do rio: verde 
(normal), amarela (atenção), laranja (risco de enchen-
te) e vermelho (risco alto). Neste último caso, afirma o 
coordenador da Defesa Civil de Aimorés, Jorge Luiz Sil-
va, as secretarias municipais de Saúde, de Assistência 
Social e de Educação já deverão estar preparadas para 
acolher os possíveis atingidos, disponibilizando abrigo, 
alimentos e remédios. 

Elias Bastos e Nilza Ferreira, ambos da associação de 
moradores, são os responsáveis pela troca das ban-
deiras. “O objetivo é contribuir para alertar as pessoas 
sobre a situação e tentar evitar perdas, como aconte-
ceram no passado”, disse Nilza. 

ALUNOS DE AIMORÉS CRIAM FILME 
EDUCATIVO SOBRE PAPAGAIO-CHAUÁ

te”, disse. Já Andrei Brasil da Silva, do 8º ano, ressalta: 
“devemos lutar contra o desmatamento e cuidar do 
meio ambiente”.

PAPAGAIO-CHAUÁ

Também conhecido como papagaio de cabeça 
vermelha, o chauá (Amazona rhodocorytha) é 
nativo da mata atlântica, e a sobrevivência dele 
depende da preservação do meio em que vive. 
Além do desmatamento, do aprisionamento e 
da venda ilegal, tem como ameaça e predadores 
o gambá, o quati e o gavião. 

O chauá mede cerca de 40 cm, vive 
em bando e se alimenta de 
frutas, sementes, botões de 
flores e folhas que encon-
tra na mata.
 
A Usina de Aimorés re-
aliza o monitoramento 
do papagaio-chauá e 
atividades de educação 
ambiental que contri-
buem para a preservação 
da ave.

Promover uma discussão sobre a preservação ambiental 
aliada à arte do cinema. Com esse objetivo, a Usina de 
Aimorés ofereceu uma oficina de curta-animação para 
23 alunos da Escola Municipal Santo Antônio do Norte, 
na área rural de Aimorés, vizinha ao Parque Botânico 
Usina de Aimorés. O tema foi o papagaio-chauá. O re-
sultado foi um vídeo de quase quatro minutos, previsto 
para ser lançado em março deste ano, quando o traba-
lho será apresentado, em primeira mão, para os pais das 
crianças participantes. Após o lançamento, o filme será 
disponibilizado no site www.aliancaenergia.com.br.

A oficina foi realizada em novembro passado. O instru-
tor que ministrou o curso, Irson Júnior, conta que as 
crianças criaram uma história, elaboraram o roteiro do 
vídeo e deram vida aos personagens e aos cenários. O 
passo seguinte foi a filmagem das cenas por elas mes-
mas. “Apenas a montagem e a finalização foram rea-
lizadas em estúdio, pela equipe do instituto”, explica.

André Bregenski Frederico, do 6º ano, está empolgado 
para conferir o resultado da oficina. “O vídeo conta a 
história de homens que desmatam a floresta para fa-
zer móveis e acabam derrubando uma árvore que ser-
via de casa para uma família de papagaios-chauá. Mas 
o melhor é a vingança das aves, que não deixam bara-
to”, afirma. Mateus Moreira Iansen, do 9º ano, consi-
derou o trabalho “incrível”. “O aprendizado técnico da 
criação de um desenho animado é muito interessan-

Criatividade dos  
estudantes marcou a 
oficina de  
curta-animação

VOCÊ ONLINE@

AGIR PARA 
CRESCER
Dezenas de participantes do Programa Agir – Apoio à 
geração e ao incremento de renda reuniram-se, no dia 
26 de janeiro, para trocar informações e debater proje-
tos sobre empreendedorismo. O programa, idealizado 
pela Fundação Vale, tem apoio da Usina de Aimorés e já 
beneficiou 12 grupos, sendo sete na primeira edição, que 
termina neste início de ano, e cinco na segunda, que co-
meça a partir de fevereiro. 
 
Quem é contemplado recebe apoio especializado de 
uma consultoria, por meio da incubação de negócios, a 
fim de fortalecer a atividade para que ela se torne mais 
rentável. São fornecidas orientações sobre organização, 
documentação, formalização, contabilidade, emissão 
de nota fiscal e, ainda, equipamentos, matéria-prima e 
toda a estrutura para alavancar a produção, de acordo 
com a necessidade de cada negócio.

Quer saber mais sobre o Programa Agir? 
Continue sua leitura no site  
www.aliancaenergia.com.br

Um dos participantes é a Associação de Catadores Uni-
dos de Resplendor (Ascaures), composta por seis tra-
balhadores que afirmam ter conseguido implementar 
melhorias com o apoio do Programa Agir. “Antes a gen-
te trabalhava em um espaço improvisado e abafado. 
Agora fomos para um galpão melhor, compramos uma 
moto para ajudar a pegar o material nas ruas, dois car-
rinhos plataforma, além de termos toda a estrutura 
montada para trabalharmos”, afirma a coordenadora 
temática da entidade, Vanderliza da Silva. 

Programa Agir 
motivou os 
trabalhadores  
da Ascaures
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pela Fundação Vale, tem apoio da Usina de Aimorés e já 
beneficiou 12 grupos, sendo sete na primeira edição, que 
termina neste início de ano, e cinco na segunda, que co-
meça a partir de fevereiro. 
 
Quem é contemplado recebe apoio especializado de 
uma consultoria, por meio da incubação de negócios, a 
fim de fortalecer a atividade para que ela se torne mais 
rentável. São fornecidas orientações sobre organização, 
documentação, formalização, contabilidade, emissão 
de nota fiscal e, ainda, equipamentos, matéria-prima e 
toda a estrutura para alavancar a produção, de acordo 
com a necessidade de cada negócio.

Quer saber mais sobre o Programa Agir? 
Continue sua leitura no site  
www.aliancaenergia.com.br

Um dos participantes é a Associação de Catadores Uni-
dos de Resplendor (Ascaures), composta por seis tra-
balhadores que afirmam ter conseguido implementar 
melhorias com o apoio do Programa Agir. “Antes a gen-
te trabalhava em um espaço improvisado e abafado. 
Agora fomos para um galpão melhor, compramos uma 
moto para ajudar a pegar o material nas ruas, dois car-
rinhos plataforma, além de termos toda a estrutura 
montada para trabalharmos”, afirma a coordenadora 
temática da entidade, Vanderliza da Silva. 

Programa Agir 
motivou os 
trabalhadores  
da Ascaures
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MAIS INFORMAÇÃO 
PARA VOCÊ!

Você está receben-
do a primeira edi-
ção do informativo 
Interação. Com pe-
riodicidade bimes-
tral, ele foi pensado 
para ser um canal de 
diálogo entre a Usina 
Hidrelétrica (UHE) 
Aimorés e as comu-
nidades dos municí-
pios onde a empresa 
atua. Com um visual 
dinâmico e atrativo, 
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MELHORIA NO SISTEMA 
DE DRENAGEM
Parte do sistema de drenagem do bairro Nossa Senhora 
de Fátima, em Resplendor, está em obras. A substitui-
ção das tubulações antigas por outras mais amplas e a 
mudança da direção dos novos tubos deverão melho-
rar o escoamento das águas da chuva. O trabalho está 
sendo feito por meio de uma parceria entre a Usina de 
Aimorés e a Prefeitura de Resplendor.
 
Esse investimento reforça um compromisso firmado 
com o município, à época da construção da Usina, que 
visa contribuir com as estruturas de proteção de Res-
plendor contra enchentes.

Um mês antes do início das intervenções, no ano passa-
do, moradores residentes nas ruas Henrique Brostel, Pri-
meiro de Maio e Nestor Rodrigues participaram de uma 
reunião, na qual foram informados sobre os objetivos 
e os benefícios das obras. Todos receberam orientações 
de segurança para transitar pelos locais.
 
Foram tomados alguns cuidados para reduzir os trans-
tornos na vida dos moradores, como a instalação de 
um estacionamento temporário para os veículos cujas 
as garagens ficaram por algum momento inacessíveis. 
Também foi feita vistoria nos imóveis antes da ação das 
máquinas. “Estamos muito unidos e empenhados para 
cumprir o cronograma”, afirma o encarregado da obra, 
Chrisley Gonçalves.
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Obra é realizada no 
bairro Nossa Senhora de 

Fátima, em Resplendor

RESPONSABILIDADE

PARCERIA PARA PREVENIR ENCHENTES
Na época de chuvas intensas, o rio Doce pode trans-
bordar e provocar enchentes, principalmente em locais 
muito próximos do rio, como, por exemplo, o bairro 
Barra do Manhuaçu, em Aimorés, onde residem cerca 
de 2.600 moradores. A Defesa Civil do município, com 

apoio da Usina de Aimorés e da associação dos mora-
dores do bairro, executa um plano de segurança e aler-
ta, já apresentado à comunidade.

Uma das ações foi espalhar bandeiras em três pontos 
estratégicos do bairro, cujas cores correspondem ao 
risco de alagamento, conforme a vazão do rio: verde 
(normal), amarela (atenção), laranja (risco de enchen-
te) e vermelho (risco alto). Neste último caso, afirma o 
coordenador da Defesa Civil de Aimorés, Jorge Luiz Sil-
va, as secretarias municipais de Saúde, de Assistência 
Social e de Educação já deverão estar preparadas para 
acolher os possíveis atingidos, disponibilizando abrigo, 
alimentos e remédios. 

Elias Bastos e Nilza Ferreira, ambos da associação de 
moradores, são os responsáveis pela troca das ban-
deiras. “O objetivo é contribuir para alertar as pessoas 
sobre a situação e tentar evitar perdas, como aconte-
ceram no passado”, disse Nilza. 

ALUNOS DE AIMORÉS CRIAM FILME 
EDUCATIVO SOBRE PAPAGAIO-CHAUÁ

te”, disse. Já Andrei Brasil da Silva, do 8º ano, ressalta: 
“devemos lutar contra o desmatamento e cuidar do 
meio ambiente”.

PAPAGAIO-CHAUÁ

Também conhecido como papagaio de cabeça 
vermelha, o chauá (Amazona rhodocorytha) é 
nativo da mata atlântica, e a sobrevivência dele 
depende da preservação do meio em que vive. 
Além do desmatamento, do aprisionamento e 
da venda ilegal, tem como ameaça e predadores 
o gambá, o quati e o gavião. 

O chauá mede cerca de 40 cm, vive 
em bando e se alimenta de 
frutas, sementes, botões de 
flores e folhas que encon-
tra na mata.
 
A Usina de Aimorés re-
aliza o monitoramento 
do papagaio-chauá e 
atividades de educação 
ambiental que contri-
buem para a preservação 
da ave.

Promover uma discussão sobre a preservação ambiental 
aliada à arte do cinema. Com esse objetivo, a Usina de 
Aimorés ofereceu uma oficina de curta-animação para 
23 alunos da Escola Municipal Santo Antônio do Norte, 
na área rural de Aimorés, vizinha ao Parque Botânico 
Usina de Aimorés. O tema foi o papagaio-chauá. O re-
sultado foi um vídeo de quase quatro minutos, previsto 
para ser lançado em março deste ano, quando o traba-
lho será apresentado, em primeira mão, para os pais das 
crianças participantes. Após o lançamento, o filme será 
disponibilizado no site www.aliancaenergia.com.br.

A oficina foi realizada em novembro passado. O instru-
tor que ministrou o curso, Irson Júnior, conta que as 
crianças criaram uma história, elaboraram o roteiro do 
vídeo e deram vida aos personagens e aos cenários. O 
passo seguinte foi a filmagem das cenas por elas mes-
mas. “Apenas a montagem e a finalização foram rea-
lizadas em estúdio, pela equipe do instituto”, explica.

André Bregenski Frederico, do 6º ano, está empolgado 
para conferir o resultado da oficina. “O vídeo conta a 
história de homens que desmatam a floresta para fa-
zer móveis e acabam derrubando uma árvore que ser-
via de casa para uma família de papagaios-chauá. Mas 
o melhor é a vingança das aves, que não deixam bara-
to”, afirma. Mateus Moreira Iansen, do 9º ano, consi-
derou o trabalho “incrível”. “O aprendizado técnico da 
criação de um desenho animado é muito interessan-
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de energia
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Aprenda a fazer uma 
embalagem criativa para 
presentear na Páscoa
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PESCADORES E EQUIPE DA USINA SE 
UNEM PARA SALVAMENTO DE PEIXES

“Ajudar no salvamento dos pei-
xes é uma das coisas de que mais 
me orgulho”, afirma o pescador 
Silas Evangelista. Morador de Bai-
xo Guandu (ES), ele integrou uma 
equipe de 25 pessoas que resgatou 
mais de 1.000 peixes, de aproxima-
damente 20 espécies, que estavam 
ameaçados por causa da lama de 
rejeitos que atingiu o rio Doce.

Foi o amor pelo rio, onde pes-
ca há 37 anos, ensinado pelo pai, 
Joel, que motivou Silas a procurar 
a Usina de Aimorés em busca de 
orientações para salvar os peixes. 
O biólogo e também supervisor de 
meio ambiente da Usina, Ricardo 
Siqueira, coordenou tecnicamente 
as atividades, devido à experiência 
dele e de sua equipe nesse tipo de 
trabalho. Ele esclarece que os pei-
xes foram soltos no rio Manhuaçu, 
afluente do Doce.

Algumas espécies resgatadas, 
como o piau-branco, tiveram 
exemplares encaminhados para o 
Centro Nacional de Pesquisa e Con-
servação da Biodiversidade Aquáti-
ca Continental (Cepta), órgão fe-
deral vinculado ao Instituto Chico 
Mendes (ICMBio) e encarregado da 
preservação ambiental. Segundo 
o coordenador do Cepta, José Se-
nhorini, será feito um trabalho de 
reprodução com alta qualidade ge-
nética, para que essas espécies, no 
futuro e caso necessário, possam 
recompor a fauna do rio Doce. 

FIQUE POR DENTRO! 

Além do Willis Rocha e da Maria das Graças Pinheiro, muitas 
outras outras pessoas têm dúvidas sobre como o episódio no 
rio Doce impactou a UHE Aimóres. A Usina esclarece que:

 o avanço da lama foi monitorado pela Usina por meio de 
boletins de órgãos oficiais e equipes de campo; 

 preventivamente, desde novembro, a operação das turbi-
nas foi suspensa devido à alteração dos parâmetros da água;

 a água do rio está sendo liberada pelas comportas, dentro 
dos parâmetros operativos, de forma controlada, regulando o 
nível do reservatório, conforme a vazão; 

 todas as atividades realizadas seguem as orientações dos 
órgãos reguladores, e a Usina permanece em contato com os 
órgãos, entidades e prefeituras da região;

 estudos técnicos para avaliar o impacto na Usina, no reser-
vatório e nos equipamentos, por exemplo, estão sendo feitos. 

Essas ações são importantes para a retomada da geração, 
prevista para ocorrer entre fevereiro e março deste ano.

Mais de 1.000 peixes 
foram resgatados 

durante o trabalho

CENOURINHA RECHEADA 
DE CHOCOLATE
Ovos e lembranças com chocolate são típicos para comemorar 
a Páscoa. Neste ano, a celebração acontece no dia 27 de março, 
e nada melhor do que investir em uma produção artesanal e 
de baixo custo para presentear a família e os amigos. Aprenda 
a fazer uma cenoura em tecido. Quem dá a dica é a Associação 
das Mulheres Artesãs de Itueta e Região (Amai).

Dobre o tecido ao 
meio pelo avesso e, 
em seguida, dobre 
uma aba de tecido 

com 8 cm para dentro.

Dobre o tecido ao meio, 
novamente, e, com uma 
régua, marque o corte 
de uma extremidade a 

outra, deixando o fundo 
com 1,5 cm.

Corte o tecido na 
linha tracejada.

Após o corte, costure 
(à mão ou com uma 

máquina) ou cole 
(com cola de tecido) 

as laterais.

Preencha o interior 
da cenoura com os 

chocolates e feche-a, 
fazendo um laço 

com a fita de cetim.

1 2 3 4 5

MATERIAIS

Tecido laranja (70 x 20 cm), 50 cm de 
fita de cetim verde, tesoura, régua e 

chocolates de sua preferência.
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ANTENADO

UHE AIMORÉS 
AGORA É ALIANÇA
A Usina de Aimorés – Hidrelétrica Eliezer Batista passou a ser 
gerida, desde março de 2015, pela Aliança Geração de Energia 
S.A., empresa de geração e comercialização de energia. A partir de 
então, a Usina passou a integrar o conglomerado de hidrelétricas que 
compõe a Aliança. Juntos, esses empreendimentos têm 1.158 MW de capaci-
dade instalada, sendo que a Usina de Aimorés corresponde a quase 29% desse 
total, com 330 MW.
 
“Pertencer a um grupo que possui outros empreendimentos de energia é muito po-
sitivo, pela troca de experiências e de conhecimentos entre profissionais, o que contri-
bui para que possamos melhorar, cada vez mais, a nossa forma de trabalhar”, afirma o 
coordenador responsável pela Usina, Humberto Oliveira Barbosa, há quase oito anos na UHE 
Aimorés. Ele ainda destaca a importância do trabalho da equipe local. “Nossos empregados têm 
sido muito comprometidos e aplicados na condução das operações e demais atividades.”

Ainda segundo ele, a chegada da Aliança mantém as ações nos municípios onde está inserida. “Os compromissos 
assumidos junto às comunidades e ao poder público terão continuidade, assim como os programas de inclusão 
social e outros desenvolvidos em parceria com os grupos da região”, reforça.

Comprometimento dos 
empregados resulta no bom 

funcionamento da Usina 
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