
InteraçãoAmbiente e prepAro 
AdequAdos dos Alimentos

Membros da Artefunil 
participam de curso de 
manipulação de alimentos

PÁG.5 

Aprenda a fazer 
sabão ecológico

PÁG. 6
65

recicle o óleo de 
cozinhA 

Você contribui com A nAturezA?

Você sabia que esse rejeito pode ser reciclado? E possível reutili-
zá-lo, evitando que seja descartado em locais impróprios. Confi-
ra a receita enviada pela Artefunil.

Responda as perguntas abaixo e descubra o quanto você ajuda a cuidar da água e do meio ambiente. Escolha uma 
opção para cada pergunta. Ao final, some todas as suas respostas e descubra o quanto você ajuda a natureza.

Quanto tempo você 
demora no banho?

A – 5 minutos
B – 10 minutos
C – 15 minutos
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Em prol do planeta, óleo que seria despejado em cursos 
d’água é reutilizado para produção de sabão ecológico

Parceiros do rio
PÁG. 3

nA comunidAde

Os membros da Associação dos Artesãos da Comu-
nidade do Funil (Artefunil) estão empenhados em 
aumentar a própria fonte de renda e, para isso, têm 
buscado informações e orientações técnicas para abrir 
uma padaria. No último dia 3 de março, seis pessoas 
da associação participaram do curso “Boas práticas 
de manipulação segura de alimentos”, realizado pelo 
Departamento de Nutrição da Universidade de Lavras 
(Ufla), com o apoio da Usina de Funil. 

Até então, a associação produzia sabão ecológico e tra-
balhava com diversas demandas de malharia. No en-
tanto, os associados perceberam a necessidade da co-
munidade de ter um local mais próximo, onde pudesse 
comprar pães, bolos, biscoitos frescos e outros quitutes. 
Essa oportunidade animou o grupo a investir na diversi-
ficação da atividade. Isso exigiu a adequação da infraes-
trutura da sede da Artefunil, que está sendo reformada, 
e de a varanda ser coberta para receber os futuros clien-
tes. Também é essencial a capacitação dos associados 
para manipular, de forma adequada, higiênica e segura, 
os alimentos que serão oferecidos ao público.

“O objetivo do curso foi orientar sobre as técnicas e os 
cuidados necessários para se evitar contaminação dos 
alimentos, além de esclarecer o que é adequado para o 
ambiente de produção e em cada etapa de preparo”, co-
menta Fernanda Costa Pereira, nutricionista que minis-
trou o curso.

Os participantes da associação já montaram uma lan-
chonete, que funciona sexta-feira, sábado e domingo, 
onde vendem lanches. A incubadora da universidade 
está elaborando o plano de negócio para a padaria junto 
com a Artefunil. Ele contém possibilidades de parcerias, 
turnos das equipes, rotina diária, produtos, onde com-
prar matéria-prima, o que deve ter ou não no estoque, 
entre outros.

 “Achei muito válido saber sobre as 
formas mais comuns de contami-
nação de alimentos. A higieni-
zação da pia tem que ser feita 
com água sanitária. Também 
é importante a gente estar de 
uniforme e usar calçado fecha-
do. Agora é colocar as orienta-
ções em prática”.
Eliana Amália Pereira Fonseca

“Vou levar para o meu dia a dia o que 
aprendi sobre higiene, o modo de 

guardar os alimentos, como na 
geladeira, onde tudo tem que 
ser tampado. É importante 
para a higiene e para a se-
gurança usar uniforme, luva, 

touca, calçado fechado”.
 Maria Marli Dutra

Participantes da Artefunil 
aprenderam o manuseio 
adequado de alimentos

Rosana, da Artefunil, 
confecciona a embala-

gem do sabão ecológico 

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

Os autores das três melhores respostas, escolhidas pela equipe da Comunicação da Usina 
de Funil, receberão um brinde! 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 endereço. 

ArmAzene o óleo
Após utilizar o óleo de fritura velho, armazene-o 
em uma garrafa PET. Use um funil para facili-
tar a entrada do óleo na garrafa. Essa forma de 
armazenamento conserva melhor o produto e 
evita vazamento. Feche bem a garrafa PET. 

mAteriAl
5 litros de óleo de cozinha usado
2 litros de água
200 mililitros de amaciante
1 quilo de soda cáustica em escama

prepAro
:: Coloque, cuidadosamente, a soda em 
escamas no fundo de um balde. 
:: Em seguida, acrescente a água fervente.
:: Mexa os produtos até diluir todas as 
escamas da soda.
:: Adicione o óleo usado e misture-o bem.
:: Adicione o amaciante e mexa tudo até 
obter uma mistura homogênea.
:: Jogue a mistura num recipiente qua-
drado e espere-a secar.
:: Corte o sabão em barras.

A soda cáustica 
pode causar quei-
maduras na pele. 
Use luvas e utensí-
lios de madeira ou 
plástico para pre-
parar a mistura. 

regrAs dA pontuAção
Resposta A vale 3 pontos
Resposta B vale dois pontos 
Resposta C vale um ponto
>> De 10 a 12 pontos – Parabéns! Você é um 
protetor da natureza. Continue brilhando e 
melhorando. 
>> De 7 a 8 pontos – Muito bem! Você está 
no caminho certo e pode ajudar ainda mais!
>> De 4 a 6 pontos – O começo é mais difícil, 
mas fica cada vez melhor. Está na hora de 
mudar e ajudar a natureza!

Atenção!

Você já conversou com a 
sua família sobre a im-

portância de cuidar da nossa 
água?
A – Sim
B – Ainda não, mas vou falar
C – Nunca 

Você escova dente com 
a torneira aberta?

A – Sempre
B – Às vezes
C – Nunca

Você apaga a luz ao sair?
A – Sempre

B – Às vezes
C – Nunca
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pelA conserVAção dA águA

cApA

Não é à toa que a Terra é conhecida como “Planeta Água”, já que 70% dela é composto por esse recurso. Entre-
tanto, apenas 2,5% são de água doce. Por isso, cuidar da preservação significa garantir o futuro das próximas 
gerações. Nos municípios de Ijaci e Perdões, a celebração do Dia Mundial da Água não passou em branco. Con-
fira as iniciativas desenvolvidas nesses locais com o apoio da Usina de Funil. 
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Aline faz a gestão 
tributária da Usina

perFil

águA, nosso 
bem mAis 
precioso

olá

As comemorações do Dia Mundial da 
Água, celebrado em 22 de março, são im-
portantes para reforçar o quanto esse 
recurso é essencial no nosso cotidiano. 
Você já parou para pensar como a água é 
fundamental para a vida humana e para a 
sobrevivência dos animais e das plantas?

Mais ainda, a água é fonte para a produ-
ção de energia elétrica, também impor-
tante para as nossas atividades. Hoje, 
no Brasil, as hidrelétricas são a maior 
matriz de geração de energia. Segundo 
dados da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), aproximadamente 61% 
dos empreendimentos da área em ope-
ração no país são hidrelétricas.

Nesse contexto, cuidar desse importan-
te recurso é tarefa de todos. Por isso, 
para relembrar a adoção de hábitos de 
consumo consciente, a Usina de Funil 
participou de diversas atividades junto 
às comunidades. Confira na página 3. 

Aliás, estar em contato com as comu-
nidades onde está inserida sempre foi 
um desejo da Usina. É por isso que cria-
mos este informativo, para que ele seja 
um canal de troca e de diálogo entre a 
empresa e as pessoas. Sendo assim, es-
peramos contar com a sua opinião para 
que o Interação traga sempre assuntos 
de seu interesse. Para participar,  basta 
enviar um e-mail para comunicacao@
aliancaenergia.com.br. 

boa leitura!

Assessoria de comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br 2,5% da água do 

planeta é doce. 

350 sabões 
ecológicos doados

400 sementes de 
crotalária distribuídas 

600 pessoas mobilizadas nos 
municípios de Ijaci e Perdões

Você sAbiA?

números dA Ação 

Desse total, 2,2% encontram-
se em regiões de difícil aces-
so, como as geleiras. 

Data: 21 de março. 

Mais de 150 motoristas que passaram pela principal 
via de acesso de Ijaci receberam dicas sobre cons-
cientização ambiental e sementes de crotalária, 
planta que atrai uma libélula predadora do mosqui-
to Aedes aegypti. Durante a ação, coordenada pela 
Patrulha Ambiental Mirim (Pamirim), eles também 
ganharam sabão ecológico, produzido pela Artefunil, 
a partir de óleo de cozinha usado (veja como fazer, na 
página 6). Lorena Aparecida de Oliveira, 14 anos, uma 
das monitoras do Pamirim, avaliou a importância da 
ação. “É uma forma de orientar as pessoas a também 
cuidarem no meio ambiente”. 

blitz educAtiVA

Data: 22 de março.

Aproximadamente 35 estudantes da Escola Estadual Carmelita Carvalho, de Santana do Jacaré, participaram 
de dinâmicas no Centro de Educação Ambiental e conheceram as estruturas da Usina de Funil. 

ceA em Ação

Criada há dois anos, a patrulha prepara jovens 
a partir de 14 anos para se transformarem em 
agentes de mobilização capazes de discutir os 
problemas sociais, urbanos e ambientais de Ijaci. 

pAtrulhA AmbientAl mirim (pAmirim)

Data: 23 de março.

Em mais uma ação de educação ambiental, 
foram recolhidos mais de 40 litros de óleo de 
cozinha usado para serem utilizados na fabri-
cação de sabão ecológico. A ação foi divulga-
da nas redes sociais. “Além disso, também foi 
feita uma mobilização porta a porta”, contou 
uma das coordenadoras do Pamirim, Ednalva 
de Souza Oliveira. 

trocA de óleo por sAbão 
ecológico

VisitA Ao núcleo 
de AprendizAgem 
integrAdA (nAi) 

Data: 31 de março.

Crianças do Núcleo de Apren-
dizagem Integrada (NAI), em 
Perdões, participaram de ati-
vidades educativas sobre o 
tema “Água e energia”, com a 
equipe da Usina de Funil. Na 
ocasião, também foram feitos 
o plantio simbólico e a doação 
de sementes de crotalária. 

gente nossA
A partir desta edição do Interação, você poderá conhecer um 
pouco mais da opinião das pessoas que atuam na Usina de Fu-
nil, ou dos moradores da comunidade do entorno, sobre temas 
abordados neste informativo. 

QuEM
Aline Masson de Sousa
30 anos

DE ONDE
Aliança Geração de Energia S.A.
 
O QuE FAZ
Analista fiscal
 
COMO RECICLA
“Em casa, costumo reutilizar a água do enxágue da máquina 
de lavar para a próxima lavagem e também para lavar o quin-
tal. Fico muito atenta à duração do banho e fecho a torneira ao 
escovar os dentes. Além disso, costumo conversar com o meu 
filho, João Gabriel, de 3 anos, sobre a importância de economizar 
esse recurso, seja durante o banho seja ao escovar os dentes. 

Como toda criança, ele adora brincar com água. Com o intuito 
de poupá-la, substituí o banho de mangueira pela brincadei-
ra de escorregar na lona. Gasta-se muito menos água, e eu só 
preciso de um balde de água com um pouco de condicionador 
para garantir a diversão!”
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QuEM
Aline Masson de Sousa
30 anos

DE ONDE
Aliança Geração de Energia S.A.
 
O QuE FAZ
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recicle o óleo de 
cozinhA 

Você contribui com A nAturezA?

Você sabia que esse rejeito pode ser reciclado? E possível reutili-
zá-lo, evitando que seja descartado em locais impróprios. Confi-
ra a receita enviada pela Artefunil.

Responda as perguntas abaixo e descubra o quanto você ajuda a cuidar da água e do meio ambiente. Escolha uma 
opção para cada pergunta. Ao final, some todas as suas respostas e descubra o quanto você ajuda a natureza.

Quanto tempo você 
demora no banho?

A – 5 minutos
B – 10 minutos
C – 15 minutos

#FicAAdicA
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Em prol do planeta, óleo que seria despejado em cursos 
d’água é reutilizado para produção de sabão ecológico

Parceiros do rio
PÁG. 3

nA comunidAde

Os membros da Associação dos Artesãos da Comu-
nidade do Funil (Artefunil) estão empenhados em 
aumentar a própria fonte de renda e, para isso, têm 
buscado informações e orientações técnicas para abrir 
uma padaria. No último dia 3 de março, seis pessoas 
da associação participaram do curso “Boas práticas 
de manipulação segura de alimentos”, realizado pelo 
Departamento de Nutrição da Universidade de Lavras 
(Ufla), com o apoio da Usina de Funil. 

Até então, a associação produzia sabão ecológico e tra-
balhava com diversas demandas de malharia. No en-
tanto, os associados perceberam a necessidade da co-
munidade de ter um local mais próximo, onde pudesse 
comprar pães, bolos, biscoitos frescos e outros quitutes. 
Essa oportunidade animou o grupo a investir na diversi-
ficação da atividade. Isso exigiu a adequação da infraes-
trutura da sede da Artefunil, que está sendo reformada, 
e de a varanda ser coberta para receber os futuros clien-
tes. Também é essencial a capacitação dos associados 
para manipular, de forma adequada, higiênica e segura, 
os alimentos que serão oferecidos ao público.

“O objetivo do curso foi orientar sobre as técnicas e os 
cuidados necessários para se evitar contaminação dos 
alimentos, além de esclarecer o que é adequado para o 
ambiente de produção e em cada etapa de preparo”, co-
menta Fernanda Costa Pereira, nutricionista que minis-
trou o curso.

Os participantes da associação já montaram uma lan-
chonete, que funciona sexta-feira, sábado e domingo, 
onde vendem lanches. A incubadora da universidade 
está elaborando o plano de negócio para a padaria junto 
com a Artefunil. Ele contém possibilidades de parcerias, 
turnos das equipes, rotina diária, produtos, onde com-
prar matéria-prima, o que deve ter ou não no estoque, 
entre outros.

 “Achei muito válido saber sobre as 
formas mais comuns de contami-
nação de alimentos. A higieni-
zação da pia tem que ser feita 
com água sanitária. Também 
é importante a gente estar de 
uniforme e usar calçado fecha-
do. Agora é colocar as orienta-
ções em prática”.
Eliana Amália Pereira Fonseca

“Vou levar para o meu dia a dia o que 
aprendi sobre higiene, o modo de 

guardar os alimentos, como na 
geladeira, onde tudo tem que 
ser tampado. É importante 
para a higiene e para a se-
gurança usar uniforme, luva, 

touca, calçado fechado”.
 Maria Marli Dutra

Participantes da Artefunil 
aprenderam o manuseio 
adequado de alimentos

Rosana, da Artefunil, 
confecciona a embala-

gem do sabão ecológico 

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

Os autores das três melhores respostas, escolhidas pela equipe da Comunicação da Usina 
de Funil, receberão um brinde! 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 endereço. 

ArmAzene o óleo
Após utilizar o óleo de fritura velho, armazene-o 
em uma garrafa PET. Use um funil para facili-
tar a entrada do óleo na garrafa. Essa forma de 
armazenamento conserva melhor o produto e 
evita vazamento. Feche bem a garrafa PET. 

mAteriAl
5 litros de óleo de cozinha usado
2 litros de água
200 mililitros de amaciante
1 quilo de soda cáustica em escama

prepAro
:: Coloque, cuidadosamente, a soda em 
escamas no fundo de um balde. 
:: Em seguida, acrescente a água fervente.
:: Mexa os produtos até diluir todas as 
escamas da soda.
:: Adicione o óleo usado e misture-o bem.
:: Adicione o amaciante e mexa tudo até 
obter uma mistura homogênea.
:: Jogue a mistura num recipiente qua-
drado e espere-a secar.
:: Corte o sabão em barras.

A soda cáustica 
pode causar quei-
maduras na pele. 
Use luvas e utensí-
lios de madeira ou 
plástico para pre-
parar a mistura. 

regrAs dA pontuAção
Resposta A vale 3 pontos
Resposta B vale dois pontos 
Resposta C vale um ponto
>> De 10 a 12 pontos – Parabéns! Você é um 
protetor da natureza. Continue brilhando e 
melhorando. 
>> De 7 a 8 pontos – Muito bem! Você está 
no caminho certo e pode ajudar ainda mais!
>> De 4 a 6 pontos – O começo é mais difícil, 
mas fica cada vez melhor. Está na hora de 
mudar e ajudar a natureza!

Atenção!

Você já conversou com a 
sua família sobre a im-

portância de cuidar da nossa 
água?
A – Sim
B – Ainda não, mas vou falar
C – Nunca 

Você escova dente com 
a torneira aberta?

A – Sempre
B – Às vezes
C – Nunca

Você apaga a luz ao sair?
A – Sempre

B – Às vezes
C – Nunca
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