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Saiba mais

Educação Ambiental

em pauta
QUEM
Natália Vita de Oliveira 
30 anos

DE ONDE

Escola Municipal Honório Vicente de 
Oliveira, em Aimorés (MG)

O QUE FAZ

Professora 

COMO O CONCURSO DE REDAÇÃO 
CONTRIBUIU PARA O PROCESSO DE 
EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO 
AMBIENTAL DOS ALUNOS? 

Os alunos se envolveram através de 
pesquisas, que, além de conhecimento 
e educação ambiental, trouxeram 
enriquecimento no vocabulário. 
Conhecendo o passado e o presente 
da Mata Atlântica, houve uma 
conscientização da necessidade da 
preservação da natureza. No fechamento, 
observamos o quão enriquecedor foi, pois 
as redações continham uma vasta gama 
de conhecimento sobre a Mata Atlântica, 
fruto do trabalho e motivação dos alunos.
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Conhecendo
a Usina

Turbina

S eguindo nossa série que mostra, por partes, 
como funciona uma usina hidrelétrica e os 
processos necessários para a geração de 
energia, destacaremos, nesta edição, a casa de 
força da UHE Eliezer Batista, localizada no Rio 

Doce, em Aimorés (MG).  

A casa de força é o local que concentra os 
equipamentos elétricos, mecânicos e de 
monitoramento das unidades de produção da 
energia. Nela, temos a sala de controle, que contém 
todos os dados e informações das unidades 
geradoras, as galerias elétrica, mecânica, de tubulação 
e sucção. Cada galeria e equipamento tem um papel 
específico no processo de produção da energia 
elétrica, garantindo uma geração mais eficiente e 

segura. Na casa de força também estão 
as turbinas que, conectadas 

ao gerador, transformam a 
energia hidráulica (força 

das águas do rio) em 
energia elétrica.

Unidades 
Geradoras

capacidade de 
produção

de pessoas 
que podem ser 
atendidas

3

330

1,3

MW

milhões



Grupo de Artesãs:

Aperfeiçoando o 
ofício da pintura
Arte e trabalho são o caminho para 
a mudança na vida de mulheres da 
comunidade de Resplendor

 Interação     3

H á tempos Jovelina Bonela, moradora de 
Resplendor, aguardava a oportunidade 
de aprender a pintar em tecido. Nos 
dias 17 a 20 de outubro, ela e mais 11 

mulheres da comunidade puderam participar 
do Curso de Pintura com Molde 
Vazado, promovido pela Aliança 
Energia, em parceria com 
o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural  - 
Senar. “Estou muito feliz 
com o curso. Aprendi a fazer 
molde e matizar o desenho, 
o que vai me ajudar muito no 
trabalho”.

Com carga horária de 32 horas, o 
curso foi divido em dois momentos: no primeiro, 
as artesãs participaram de dinâmicas que 
tratavam de temas como inclusão social e 
desenvolvimento pessoal. Depois, receberam 
orientações para criar moldes, preparar 
materiais para pintura em tecido, além de 
compartilharem técnicas de decoração 
em roupas e objetos, diversificando a 
oferta de produtos. 

O curso de capacitação oferecido à 
Associação Providart é mais uma iniciativa 
da Aliança Energia que pretende contribuir 
para geração de trabalho e renda de grupos e 
pessoas da comunidade.

Social

“O curso de 
pintura foi ótimo. 

Saio daqui fazendo 
minhas pinturas de 

rosas, frutas e outros 
em diversos materiais.”

Marta de Melo, moradora de 
Resplendor e aluna do curso

“Temos muitas pessoas empenhadas em 
aprender. Gostamos  muito do curso de 
pintura. A parceria da Aliança e do Senar, 
ao trazer o curso pra gente, foi muito 
importante. Nós aprendemos novas 
habilidades para podermos trabalhar.”

Sonia das Graças Cordeiro da Silva, 
moradora de Resplendor e aluna do 
curso



e abrem caminhos
Palavras que inspiram

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

Concurso de Redação 
abre novos cominhos 
na vida dos alunos, 
despertando o interesse 
pela escrita e pesquisa. 
Muitos descobriram 
talentos que não 
imaginavam ter e 
puderam refletir sobre 
o meio ambiente, a 
preservação da Mata 
Atlântica e mudar suas 
atitudes em benefício 
desse bioma tão 
importante

ara mim, escrever é desabafar, soltar aquilo que está preso 
no meu coração. Temos muitas coisas importantes que, 
muitas vezes, guardamos só para a gente, mas eu consigo 
me expressar através do texto e da música”. Este é o 
depoimento de Erlimar Felipe Liberato, aluno da Escola 

Municipal Agenor Antônio de Farias, em Resplendor (MG) e um 
dos dos vencedores do Concurso de Redação promovido pela 
Aliança Energia. 

A ação foi importante para os jovens conhecerem mais sobre o 
bioma onde vivem e ainda no processo de conscientização sobre 
a necessidade da preservação de sua fauna, flora e rios.  

Além disso, durante as atividades devenvolvidas nas escolas, 
centenas de alunos investiram no hábito da leitura, da pesquisa 

Meio Ambiente



Concurso de Redação
Como foi o
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e da escrita, produzindo redações criativas 
e abrindo novas perspectivas de futuro 
para suas vidas, como destaca Erlimar: 
“Ganhar o prêmio foi ótimo. Fiquei ainda 
mais motivado a a continuar compondo e 
escrevendo”.

Laynne Ditbenner Brunow, aluna da 
Escola Municipal Honório Vicente de 
Oiveira, em Aimorés (MG), é também 
uma das vencedoras do Concurso de 
Redação. Bastante surpresa e triste ao 
saber que não resta muito da Mata 
Atlântica, ela conta como o Concurso de 
Redação a motivou a saber ainda mais 
sobre o bioma.

“Não sabia que tinha tão pouco de 
uma mata tão bonita. Ao participar do 
Concurso de Redação, aprendi muito 
sobre a importância dela e do quanto 
precisamos dela para sobreviver.

Fiquei tão interessada no assunto que 
resolvi pesquisar por minha conta ainda 
mais sobre a preservação da natureza. 
Meus pais e minha irmã me ajudaram 
nesta tarefa. Assim como eu, eles 
também ficaram muito felizes 
por eu ter ganhado, pois a 
vitória premiou também 
o esforço deles em me 
ajudar”.

Para a estudante Lara Hespanhol 
Cremasco, da Escola Estadual 
Américo Vespúcio, em Itueta (MG), o 
Concurso de Redação possibilitou o 
acesso a informações simples, mas muito 
importantes. Ela diz que a sua participação 
no Concurso foi fundamental para pensar 
mais em preservação ambiental.

“Não sabia que a região em que vivo faz parte da Mata 
Atlântica. Agora que sei que estou tão próxima, posso 
ajudar ainda mais na sua preservação.  Foi na palestra 
que participei no Parque Botânico da UHE Aimorés, 
que aprendi muito sobre a Mata Atlântica e fiquei muito 
triste ao descobrir que o bioma, tema do Concurso de 
Redação, tem menos de 7% do seu total preservado e 
que tantos animais que vivem lá estão correndo risco 
de extinção. Por isso, acho importante conversar sobre 
o assunto com os amigos. Temos que falar com todo 
mundo sobre a importância dessa preservação. 

A premiação, deixou toda  a minha família feliz, em 
especial a minha mãe. A partir de agora, vou escrever 
ainda mais e participar de outros concursos.”

Tão perto, tão longe

O desafio proposto pela Aliança Energia, 
para escrever sobre o tema “Preservação da 
Mata Atlântica”,  reuniu mais de 600 alunos 
do 9° ano de escolas públicas das cidades de 
Aimorés, Baixo Guandu, Itueta e Resplendor. 
Eles fizeram trabalhos de pesquisa com 
seus professores, além de visitas ao Parque 
Botânico, onde refletiram sobre o assunto e 
sobre como podem preservar esse bioma, 
encontrado na região do Vale do Rio Doce.
Do total de trabalhos inscritos, 30 foram 
escolhidos conforme os critérios de avaliação 
determinados no regulamento do Concurso 
de Redação. Em seguida, um júri foi 
responsável por selecionar as três melhores 
redações. Os vencedores conheceram o 
centro de botânica e arte moderna - Inhotim, 
projeto patrocinado pela Aliança Energia, 
e que conta com um dos mais relevantes 
acervos de arte contemporânea e de 
botânica do país.

Conhecendo 
cada vez mais

Acesse o video 
no Youtube
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O que fazer durante uma inundação? Que caminho 
seguir? A quem procurar? Para responder a 
perguntas como essas e ajudar as pessoas 
num momento de emergência, o Programa de 

Segurança e Alerta, que tem o apoio da Aliança Energia, 
lançou uma cartilha com informações sobre os cuidados 
importantes antes, durante e depois das chuvas.

Ressaltando que a prevenção é sempre a maior aliada, 
a cartilha também orienta os moradores sobre as 
mais de 20 placas que compõem o sistema de alerta 
e que mostram, por meio de cores e de um ponteiro, 
se a situação está normal, em atenção, com risco de 
inundação ou com alto risco de inundação.

As placas foram instaladas em locais estratégicos, em 
pontos de visibilidade, definidos pelas coordenadorias 
municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), e serão 
atualizadas por voluntários treinados dos Núcleos de Alertas 
de Chuvas (NAC) das cidades de Aimorés e Resplendor.  

Organização e método

O Programa de Segurança e Alerta em Aimorés 
e Resplendor ganha força com essas novas 
ferramentas de divulgação 

Atenção no

período de chuvas

Defesa Civil de Aimorés 

(33) 3263-2997 ou 
(33) 99926-9526

Defesa Civil de Resplendor 

(33) 3267-1855
(33) 99953 2728
(33) 98454-4807

Contatos

Pontos de encontro

Aimorés
Bairro Barra do Manhuaçu 
Escola Estadual Américo Martins da Costa
Rua Dr. Hugo Lopes Nally, 830

Resplendor
Bairro Ilha do Príncipe
Rua Sete de Setembro, esquina com Rua 
Alfredo Lopes da Silva
Bairro Centro-Sul (Orla Sul) 
Estacionamento da Estação Ferroviária de 
Resplendor
Bairro Antônio de Matos 
Santuário Nossa Senhora de Fátima 
Rua Euclides Moreira, s/n
Bairro Nossa Senhora de Fátima 
Escola Municipal Coronel José Pereira de Jesus 
Rua Euclides Moreira, 188
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Proteger as margens dos 
rios e suas encostas, além 
de não jogar lixo e entulho 
em locais inadequados. 
Atitudes assim colaboram 
para a preservação do 
meio ambiente e evitam 
alagamentos.

Você também 
pode ajudar
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Realizar a limpeza das galerias de 
Resplendor faz parte do planejamento 
anual de manutenções, realizado pela 
Aliança Energia. Essa ação preventiva 
garante a correta drenagem pluvial na 
cidade no período chuvoso

Para não deixar
a água parar

A Aliança Energia realiza todos os anos, antes do 
período das chuvas, um planejamento detalhado 
de manutenção nas galerias de drenagem pluvial 
e das margens dos córregos de Resplendor. Esse é 
um compromisso da empresa que, há mais de 10 
anos, executa vistorias e manutenções preventivas 
para que a estrutura funcione corretamente no 
período chuvoso, quando é mais necessária.

As atividades envolvem a manutenção dos 
equipamentos e das estruturas dos Tanques de 
Amortecimento (TAs). Além disso, é feita a limpeza 
das galerias que conduzem as águas das chuvas 
até os tanques, onde acontece seu bombeamento 
para o rio Doce. 

A Aliança trabalha com planejamento para 
viabilizar a correta drenagem das águas das chuvas 
na cidade, minimizar alagamentos e contribuir 
para a segurança da comunidade de Resplendor.

Organização e método

Limpeza preventiva de galerias em Resplendor

10
5

pessoas envolvidas 
nas manutenções

de material arenoso de 
assoreamento retirado 
das galerias

máquinas 
utilizadas

m31.900
Média por galeria

Antes Depois



Qual atividade não pode ser 
realizada nos rios durante a 
piracema?

1

3

4

2

Qual o caminho que 
leva nossos peixinhos 
até a cabeceira do rio?

C

BA

cabeceira 
do rio

Fica a dica
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A Piracema é o período de desova dos peixes que ocorre entre 
os meses de novembro e março. Por isso é tão importante não 
pescarmos nesse período. Agora é hora de aprender brincando!

Vamos subir o rio
com os peixinhos?

Feliz

Boas festas e um feliz ano novo.

Energias renovadas para o novo ano 
que vem chegando. 
Serão mais 365 dias para 
superar desafios, celebrar conquistas, 
compartilhar sonhos e sorrisos.

Resposta: B, 

Resposta: 3, 


