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Empreendorismo 
como agente de 
crescimento
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planejamento 
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para crescer
Empreender

Encontro de Lideranças 
empreendedoras: oportunidade de 
crescimento e aprendizado. 
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Saiba mais

Empreendedorismo

em pauta
QUEM
Estéfane Henrique Freire 
25 anos

DE ONDE

Itueta/MG

O QUE FAZ

Assistente de Comunicação da Rede 
Vidas

COMO A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO 
DE LIDERANÇAS EMPREENDEDORAS 
PODE AJUDAR PARA A REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES DE EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL NA REGIÃO? 

A iniciativa foi muito importante para 
fomentar e agregar valor juntamente 
com as iniciativas de turismo que existem 
na região. As ideias discutidas foram 
muito úteis para o empreendedorismo 
e acreditamos que o sucesso se constrói 
com a força do conjunto.
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Conhecendo
a Usina

“ Quando a energia elétrica é gerada em uma 
usina sua tensão é alterada diversas vezes até que 
chegue em condições para o consumo residencial 
ou da indústria. Após a energia ser produzida 
nos geradores da Usina de Aimorés, sua tensão 

é aumentada na Subestação Elevadora, visando  
reduzir as perdas na transmissão. 

Além dos transformadores que elevam a tensão para 
os níveis de transmissão, também fazem parte da 
subestação os “dispositivos de proteção e manobra”, 
como chaves seccionadoras e disjuntores, que 

permitem a conexão dos equipamentos 
da Usina ao sistema de 

transmissão com segurança e 
flexibilidade operacional.

Nesta edição vamos apresentar a Subestação 
Elevadora de Energia. A cada edição 
apresentamos uma das estruturas que 
compõe uma Usina Hidrelétrica, necessárias 
para geração de energia

A subestação que 
recebe a energia 
gerada pela 
Usina de Aimorés 
é de 230 kV



garante bom
desempenho

Planejamento

Ações de manutenção programadas 
para 2017 realizadas com sucesso
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P ara garantir a sua segurança e da sua 
família, você fica atento às revisões do 
seu carro ou realiza reparos na sua casa, 
por exemplo, não é verdade? O processo 

das manutenções preventivas nas usinas 
também acontece de forma periódica e com a 
mesma finalidade. 

O objetivo de se fazer manutenção preventiva 
é evitar falhas nos equipamentos e atender os 
indicadores de disponibilidade estabelecidos 
para as Usinas, contribuindo para o sistema 
elétrico nacional e, consequentemente, para o 
fornecimento de energia elétrica.  

Para executar esse trabalho de forma 
eficiente e qualificada, a Aliança Energia 
cumpre um calendário anual de manutenção 
preventiva,visando evitar paradas não 
programadas nas usinas, antecipando ações 
que mantenham os equipamentos em boas 
condições de operação.

As manutenções são programadas e 
realizadas no período seco, preparando 
os equipamentos para produzir de 
forma mais intensa no período chuvoso, 
quando o volume de água é maior e 
o potencial energético também. “Isso 
permite maximizar a geração durante o 
ano”, explica o supervisor de Operação e 
Manutenção na UHE Aimorés, Jefferson 
Moreira da Silva.

Organização e Método

Ações realizadas
Equipes qualificadas realizaram as 
manutenções nos equipamentos 
e utilizaram inclusive 
mergulhadores para os reparos 
embaixo d’água.

Manutenção preventiva nos 
transformadores

Inspeções e reforma nas turbinas

Manutenção em equipamentos 
da Subestação 

Calibração de equipamentos 
e instrumentos

Inspeções gerais

Manutenções preventivas 
elétrica, eletrônica e mecânica



Empreendedorismo

na busca pelo 
empreendedorismo social

Criatividade e inovação 

“ Foi muito bom participar do encontro. 
Somos seis pessoas de Resplendor 
planejando abrir um buffet e ouvir 
essas palestras foi muito bom”. O 
depoimento é de Ana Maria Domingos, 

moradora de Resplendor, que participou de 
um evento promovido pela Aliança Energia em 
parceria com o Sebrae no Instituto Inhotim, 
em Brumadinho (MG), para debater o tema 
Empreendedorismo Social. Além de Ana 
Maria, participaram da iniciativa outros 30 
empreendedores, lideranças comunitárias e 
pequenos empresários das cidades de Aimorés, 
Baixo Guandu, Itueta e Resplendor.
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Lideranças empreendedoras participam de encontro 
em busca de aprendizado e crescimento 

O encontro foi importante para a troca de 
experiências entre os participantes que 
poderão aplicar os novos conhecimentos 
em seus negócios. “Esperamos, com isso, 
melhorar nossos resultados a partir de 
agora”, completa Ana Maria. 

Para Marcelo Gonçalves, analista do Sebrae/
MG, os grupos sociais saíram do evento 
ainda mais motivados a trabalhar com 
liderança e com desenvolvimento, gerando 
renda e empregos na região.
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Leia mais em www.aliancaenergia.com.br/noticias

empreendedores
cidades 
participantes

30
4

“A visita traz um 
grande conhecimento 

e bagagem. Enriquece 
o que já temos de 

experiências vividas no 
relacionamento com a comunidade e 
com os grupos de economia criativa e 
incentiva os grupos para que tenham 
o empoderamento do conhecimento, 
a coragem de empreender e de serem 
autossuficientes”. 

Clóvis Rodrigues, secretário municipal de 
Desenvolvimento Econômico do município 
de Baixo Guandu/ES. 

“Esta iniciativa 
deveria acontecer 

sempre, até mesmo 
nas escolas, onde os 

jovens teriam grandes oportunidades 
de conhecimento e, com isso, poderiam 
colher muitos frutos”. 

Orlando Nunes da Silva, da Associação 
de Bandas Filarmônica e Marcial de 
Aimorés - ASBAM. 

O evento ainda contou com dinâmicas 
interativas visando a integração dos participantes 
e uma palestra sobre “Empreendedorismo 
Social”, ministrada por Rafael Aquino, mestre 
em Ciências Sociais, idealizador do projeto Casa 
Criativa. 

Para finalizar o encontro, uma visita guiada pelos 
belos jardins e ao acervo do Museu encantou a 
todos.

Visita guiada ao acervo do Inhotim
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D ia 5 de outubro, é comemorado o Dia do Empreendedor. Promover o empreendedorismo 
é uma forma de investir no desenvolvimento local, possibilitando oportunidades de 
trabalho, geração de renda e, consequentemente, melhor qualidade de vida para as 
comunidades. A Aliança acredita e incentiva diversos grupos e ações nas comunidades 
locais. Confira os projetos apoiados:

“O treinamento demonstrou a importância do 

empreendedorismo na educação e nos motivou a dinamizar 

as aulas, por meio de atividades que levam os alunos a 

refletirem sobre seu presente e futuro e a fortalecer a 

autoestima do grupo”, comenta a professora Juliana Alves 
da Silva, da Escola Estadual José Tavares de Souza.

Social

Empreendedorismo como 
oportunidade para promoção 
da qualidade de vida 

Empreendedorismo

é o caminho

90
professores da rede de ensino pública de 
Aimorés, receberam capacitação voltada 
para o empreendedorismo.

Capacitação para professores: 
cultura empreendedora no ensino

24
jovens dos municípios de Itueta, Aimorés 
e Baixo Guandu participaram de oficinas 
de estímulo ao empreendedorismo.

Capacitação para jovens empreendedores   

instituições, inclusive 
a Aliança Energia, que 
fomentam o turismo e 
investem na economia de 

Baixo Guandu, Aimorés, Resplendor 
e Itueta (BARI) contribuem para o 
empreendedorismo na região.

Turismo

Conheça os atrativos turísticos 
da nossa região. São mais de 30 
atrações.

Acesse o site

e confira as dicas no guia do BARI.

http://turismonobari.com.br/

Saiba mais sobre o 
Turismo no BARI 
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Estudantes têm oportunidade de 
conhecer, de forma interativa, uma 
floresta no Parque Botânico 

Ao longo dos 500 metros de caminhada, em meio 
a centenas de árvores de espécies nativas da Mata 
Atlântica, estudantes que participam da Trilha 
Interpretativa – no Programa de Educação Ambiental 
da Aliança Energia, no Parque Botânico – vivenciam a 
experiência de conhecer uma pequena floresta. 

De forma participativa e interativa, eles podem 
tocar as árvores; sentir o cheiro de alguns tipos de 
plantas aromáticas e aumentar a consciência sobre 
a preservação do meio ambiente. Os alunos têm 
ainda a oportunidade de conhecer os processos de 
cultivo no viveiro de mudas do Parque, localizado ao 
lado da trilha.

Leia mais em www.aliancaenergia.com.br/noticias

A importância dos materiais orgânicos que 
se acumulam sobre o solo e sua contribuição 
para o desenvolvimento das árvores.

Os estágios de evolução dos vegetais. 

A importância das matas ciliares.

na trilha?
O que aprendemos

As programações na Trilha Interpretativa são realizadas 
sempre em grupos, às quintas-feiras. Para agendar uma 
visita, entre em contato pelos telefones (27) 3732-2872 
ou 3732-2876.

Serviço

Árvore que possui uma série 
de estruturas pontiagudas em 
seu tronco, que servem como 
mecanismo de proteção 
contra animais que tentem 
danificá-la.

Espécie de árvore 
conhecida com este 
nome por possuir o 
tronco tão duro que nem 
aparenta ser madeira.

Você sabia?

Paineira-de-espinhos

Pau-ferro
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Ver, sentir e aprender

Algumas árvores encontradas na Trilha 
Interpretativa do Parque Botânico guardam 
curiosidades sobre o mundo vegetal. Confira 
dois exemplos interessantes:



Depende de você,
depende de nós

Q uando cada um muda sua 
atitude, de alguma forma 
provoca mudança também 
em quem está à sua volta. 
Por isso, seja um agente 

transformador e vamos fazer 
um mundo melhor.

Fica a dica

Jogo da memória
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Primavera
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DOBRE E COLE

Leve nosso 
amiguinho até a 
árvore pelo labirinto 
e o ajude a cuidar 
do meio ambiente

A primavera chegou
Você conhece a diferença das 4 estações do ano? Vamos aprender, 
brincando, as características de cada uma. Recorte as cartinhas e chame 
sua família e amigos para se divertir com este jogo da memória.
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