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Vamberto trabalha com 
projetos sociais voltados para 

crianças e adolescentes

PERFIL
OLÁ

APOSTA NAS 
CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES
A Aliança Energia é uma empresa que 
tem buscado promover iniciativas que es-
timulam o desenvolvimento das pessoas 
nas áreas onde atua. As crianças e os ado-
lescentes têm tido um espaço especial 
nos projetos sociais realizados na região 
da Usina de Aimorés. Cada atividade tem 
sido idealizada de modo a oferecer às fa-
mílias oportunidades no presente e no 
futuro, por meio do aprimoramento das 
habilidades pessoais seja no esporte, seja 
na música, seja na arte.
 
Os projetos alcançam mais de 150 crian-
ças e adolescentes, e os resultados já 
começaram a aparecer. Os talentos têm 
sido despertados e desenvolvidos dia a 
dia, como pode ser visto nas aulas de 
capoeira, jiu-jítsu e musicalização por 
meio da flauta doce, ministradas em Ai-
morés e Itueta. Outro importante tema, 
que também tem forte relação com as 
crianças e adolescentes, é a educação e 
a preservação ambiental.
 
Alunos de Aimorés participaram de uma 
oficina para criação de um curta-animação 
e elegeram o papagaio-chauá como per-
sonagem principal. No Parque Botânico, 
uma figueira centenária e um viveiro de 
mudas chamam a atenção dos visitan-
tes e são palco das lições de preservação. 
 
A Aliança realmente acredita que o 
desenvolvimento econômico, social 
e ambiental vem por meio das pes-
soas. Confira esses e outros assuntos 
da Aliança Energia nesta e nas próxi-
mas edições do Interação e pelo site 
www.aliancaenergiacom.br.

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br

ATENÇÃO AO SOCIAL

QUEM
Vamberto Lomasso de Lima
38 anos

DE ONDE
Aliança Geração de Energia S.A.
 
O QUE FAZ
Analista da área de Relações Sociais da Aliança, responsá-
vel pelos projetos sociais realizados com crianças e jovens 
da região da Usina de Aimorés. 

COMO A MÚSICA E O ESPORTE SE TORNAM ALIADOS NO 
DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES? 
Além do aprendizado da técnica, essas práticas estimulam 
alguns conceitos, como equilíbrio, disciplina e respeito, 
bem como novas formas de socialização. Os cursos propor-
cionam educação em forma de lazer, trazendo desenvolvi-
mento aos alunos, como um complemento à vida escolar. 
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LUZ, CÂMERA E 
CRIATIVIDADE
Os alunos da Escola Municipal Santo Antônio do 
Norte, em Aimorés, não mediram esforços na pro-
dução do curta-metragem “As aventuras do Chauá”. 
O filme é resultado de uma oficina oferecida pela 
Aliança Energia aos estudantes. Em junho, ocorreu 
a primeira exibição no auditório do Parque Botânico, 
deixando orgulhosos os próprios alunos e os cerca 
de 100 convidados, dentre familiares e amigos, pre-
sentes no evento. 

A dona de casa Joelma Cardoso, mãe de Amanda, 14 
anos, e Alice, 12 anos, estava muito ansiosa para assis-
tir à exibição. “Um mês antes do evento, soube que o 

COMUNIDADE

trabalho estava muito bonito. Desde então, fiquei doi-
da pra ver. Durante a elaboração, minhas filhas che-
gavam em casa bastante empolgadas e me contavam 
sempre um pouco do que tinham feito”, relembra.

Com duração de quatro minutos, o vídeo foi produ-
zido em uma semana. O diretor da escola, Fabrício 
Maldonado, acompanhou de perto os trabalhos. “Os 
estudantes foram orientados por profissionais mui-
to competentes. O resultado do curta e a expectati-
va para o evento mostram isso. Todos estavam muito 
orgulhosos e se esforçaram para trazer os amigos e 
familiares para o Parque Botânico”, conta.

Orgulhosos, alunos 
participam da 

exibição do filme

Qual a principal mensagem do curta? As ir-
mãs Alice e Amanda têm a lição do vídeo na 
ponta da língua. “Precisamos cuidar da natu-
reza, para que os animais também possam 
sobreviver”, diz Amanda. “O chauá vive em 
árvores bem altas, por isso, quando desma-
tamos, ele fica sem casa, o que é muito ruim”, 
ressalta Alice. 

ENSINAMENTO PARA UMA VIDA

Confira o vídeo do papagaio-chauá
As aventuras do chaua



CAPA

Meu filho passa a semana ansioso para chegar o dia da 
aula de flauta. Esse projeto é uma oportunidade de proporcionar 
a ele uma atividade, já que a cidade tem poucas opções”
Patrícia Zorzal, voluntária e mãe de Micah, 4 anos, aluno do 
projeto de musicalização infantil

O jiu-jítsu é uma arte suave, que nos ajuda a relaxar 
o corpo e a tranquilizar a mente. Acredito que esse projeto 
vai trazer uma transformação na cidade, pois contribui para 
tirar os jovens do caminho errado”
Samuel Alves, 17 anos, aluno do jiu-jítsu

Meu neto está muito mais sociável e independente. 
A prática dos movimentos tem dado mais segurança e auto-
nomia a ele” 
Marizete Madeira, avó de Brayan, 10 anos, aluno da capoeira 

PLANTANDO AGORA PARA COLHER 
NO FUTURO
Proporcionar o contato com atividades de 
cultura, esporte e lazer a cerca de 150 crian-
ças e adolescentes de Aimorés e Itueta. 
Esse é o objetivo dos projetos de musica-
lização infantil e de esportes, promovidos 
por uma rede de parceiros da qual a Alian-
ça Energia faz parte. 

Os participantes têm aulas de capoeira, 
jiu-jítsu e flauta doce. A Aliança dispõe de 
recursos próprios para essas ações de res-
ponsabilidade social. Isso permite propor-
cionar desenvolvimento na formação das 
pessoas e mais qualidade de vida para toda 
a comunidade.
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A música está
presente nos projetos 

sociais em Itueta



LOREM IPSUM DOLLOR

LOREM IPSUM DOLLOR

LOREM IPSUM DOLLOR
Tenho melhorado minhas notas na es-

cola e estou respeitando mais as outras pes-
soas. O jiu-jítsu nos ensina a conviver melhor 
com os outros”
Abisaque Rodrigues da Silva, 12 anos

A cidade está recebendo o projeto de 
braços abertos. Já temos crianças à espera de 
vagas”
Maria das Graças Menini, voluntária e membro 
da Associação dos Moradores de Itueta

Meu filho Beijamin tem autismo, e as 
aulas estão ajudando muito no desenvolvi-
mento social dele. O convívio com os colegas e 
com o irmão, que também participa do projeto, 
está ótimo”
Vanilde Hespanhol, mãe de Beijamin e Kevin, de 
6 e 4 anos, alunos do jiu-jítsu

Esse projeto tem sido muito bem aceito. As fa-
mílias já percebem a evolução das crianças com rela-
ção à disciplina e ao desempenho escolar. Elas têm que 
apresentar bom rendimento na escola para continua-
rem no projeto”
Mirelle Piske, gestora da Secretaria de Assistência 
Social (Cras) de Itueta

Em cidade pequena, os meninos têm muita li-
berdade, e essas atividades ajudam a ocupar o tempo 
ocioso. Percebo que meu filho está mais disciplinado”
Renata dos Santos, mãe de Jonathan, 12 anos, aluno 
do jiu-jítsu
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Jiu-jítsu ajuda  
a desenvolver a

disciplina



FIGUEIRA 
CENTENÁRIA É 
PRESERVADA NO 
PARQUE BOTÂNICO
Todo adulto guarda lembranças da infância. Para 
a dona de casa Sônia Costa Wutk, 48 anos, uma 
das coisas que mais marcaram essa fase foi o 
contato com a figueira centenária, localizada na 
Fazenda Viçosa, onde o pai dela era caseiro. Por 
20 anos, a família morou no local, que hoje abri-
ga o Parque Botânico. 

É só avistar a árvore, situada no Teatro de Arena, 
no parque, para as recordações do tempo em que 
brincava ao redor dela virem à mente. “Essa fi-
gueira foi tudo para mim. A gente não tinha mui-
tos colegas na fazenda. Por isso, eu conversava 
com as árvores”, recorda.

A figueira era também uma espécie de “amiga 
protetora”,  quando ela e o irmão queriam se es-
conder da mãe, por causa de alguma travessura.  
“Minha mãe dizia para a gente não subir na árvo-
re, porque era muito alta, e ela tinha medo de a 
gente cair”, conta, demonstrando uma ponta de 
saudade. 

A figueira foi testemunha de muitos outros acon-
tecimentos. “Se essa figueira soubesse falar... Ela 
guarda muitas histórias, e não só as minhas”, re-
vela, entre risos.

HISTÓRIA DE VIDA 

10 mil visitantes por ano
186 hectares de área de floresta nativa
Viveiro de mudas completa um ano, neste mês 
de setembro. Foi estruturado de maneira susten-
tável e produz espécies frutíferas, como a amora, 
que proporciona alimento à fauna local, da qual 
o papagaio-chauá faz parte. O viveiro também é 
utilizado nas atividades de educação ambiental.

PARQUE BOTÂNICO
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Preservar a 
natureza é 

muito importan-
te, e as crianças 
têm que crescer 
sabendo disso”.

Sônia Costa Wutk

Se no Dia da Árvore, celebrado em 21 de setem-
bro, perguntassem à Sônia qual a preferida dela, 
alguém duvida que ela responderia figueira? 
“Fiquei muito feliz em saber que a figueira foi 
mantida, quando a Usina de Aimorés veio para 
cá. Preservar a natureza é muito importante, e as 
crianças têm que crescer sabendo disso. Imagina 
se alguém tivesse a cortado? Ela é do mesmo jei-
to das minhas lembranças”, comenta, satisfeita.

Hoje os visitantes do Parque Botânico podem usu-
fruir da sombra da figueira, durante as atividades 
de educação ambiental, aprendendo mais sobre a 
natureza.

DIA DA ÁRVORE
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Os visitantes do Parque 
Botânico podem usufruir 

da sombra da figueira 
centenária, durante as 

atividades de educação 
ambiental
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CURIOSIDADES
Jiu-jítsu, capoeira e flauta doce passaram a fazer parte da rotina de crianças e adolescentes de Aimorés e Itueta, desde 
junho. Confira algumas curiosidades sobre essas atividades.

#FICAADICA

FLAUTA DOCE

Ganhou o título de Patrimônio 
Cultural Imaterial da Huma-
nidade pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco), 

em 2014.

O nome se deve ao som suave, 
delicado, aveludado, e existem 
muitas variedades de flautas 

doces, em tamanhos e afinações.

Instrumento mais 
antigo da história da 
humanidade e o mais 

popular na Idade Média. 

CAPOEIRA

Arte marcial
desenvolvida 
nas escolas

de samurais, no 
Japão.

JIU-JÍTSU 

No Brasil, foi apresentado, 
em 1914, pelo japonês 

Mitsuyo Maeda, 
também conhecido 

como “Conde Koma”, que 
ensinou a arte à família 
Gracie, responsável por 

disseminar o esporte 
no país.

Nasceu como  
contraponto às artes 
“rígidas”, que eram 

executadas com 
espada. O nome ‘jiu’ 
quer dizer suave ou 
macio e ‘jítsu’, arte 

ou ofício. 

É um dos maiores 
símbolos da 

identidade brasileira 
e é praticada em mais 

de 160 países, em 
todos os continentes.


