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apoio a associação de 
costureiras 
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Projeto social abre 
portas para um 
futuro melhor
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Trabalho de manejo de plantas aquáticas 
beneficia o rio e transforma resíduos em 
substrato para reflorestamento 
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Saiba mais

Educação Ambiental

em pauta
QUEM
Dyeiny Corrêa Cremasco
27 anos

DE ONDE

Escola Municipal José Clemente da 
Silva, no distrito de Independência - 
Resplendor/MG

O QUE FAZ

Professora 

COMO O TEMA “ÁGUA” É TRATADO EM 
SALA DE AULA E QUAL A MENSAGEM MAIS 
ENFATIZADA AOS ESTUDANTES? 

Durante todo o ano, os alunos entram 
em contato com o tema, através de 
leitura de textos, confecção de cartazes, 
murais e maquetes. Eles aprendem 
sobre os benefícios e a importância de 
se economizar esse recurso natural. Na 
semana que envolve o Dia Mundial da 
Água, as turmas compartilham com os 
colegas o conhecimento adquirido e 
todos se mostram muito empolgados. 
Atualmente, é preciso motivar as crianças 
a buscar mais informações, e por isso essa 
iniciativa é muito importante. O tema 
é abordado de forma simples, gerando 
interesse e curiosidade.
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Conhecendo
a Usina
N esta edição vamos falar um pouco sobre 

a Bacia do Rio Doce, onde está inserida 
nossa comunidade e onde funciona a Usina 
Hidrelétrica Eliezer Batista, ou Usina de 
Aimorés

A bacia hidrográfica do rio Doce possui uma área 
de drenagem de mais de 86 mil km², tem a sua 
nascente localizada na serra da Mantiqueira, no 
município de Ressaquinha (MG), percorrendo 
853 km até atingir o oceano Atlântico no 
povoado de Regência, no Espírito Santo. 

A região abrange 228 municípios sendo 28 no estado 
do Espírito Santo e 200 em Minas Gerais. Apresenta 

grande importância no abastecimento 
da população, turismo e 

atividades de pesca.

da área 
pertencem a 
Minas Gerais

da área 
pertencem ao 
Espírito Santo

de extensão 
do Rio Doce

de habitantes é a 
população total 
banhada pela bacia 
hidrográfica

86

14

%

%

3,2

km

milhões

Rio Doce
Aimorés

879

Fonte: http://www.cbhdoce.org.br
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D esde fevereiro a Associação 
Providart, do bairro Antônio de 
Matos em Resplendor/MG, pode 
ampliar a sua receita. Através 
de um convênio de cooperação 

firmado com a Aliança Energia, novos 
equipamentos e materiais foram adquiridos 
e irão contribuir para o incremento das 
atividades e produção. Uma outra ação 
foi realizada com objetivo de impulsionar 
o desenvolvimento deste grupo: no dia 
20 de fevereiro, a Aliança intermediou 
um intercâmbio entre as costureiras da 
Providart e da Associação de Artesãs de 
Itueta/MG – AMAI, que já atuam no mercado 
há três anos.  Contato de fornecedores, 
melhores marcas e tipos de tecidos e de 
linhas, dicas sobre como organizar um 
estoque e fazer mostruário foram algumas 
das sugestões recebidas.

A AMAI e a Providart integram o programa 
Rede que Gera Renda da Aliança, na 
região da UHE Aimorés, e tem como 
objetivo construir soluções com potencial 
para trazer aprimoramento e consequente 
ampliação de receita, tendo em vista as 
oportunidades locais.  

Por causa da experiência da 
AMAI, recebemos muitas dicas e 

informações importantes para o nosso 
grupo, que está começando em resplendor”.

Sônia Cordeiro, costureira da Providart

de geração de renda
Aliança apoia grupos

Contribuir para o desenvolvimento da 
comunidade é um dos pilares sociais da empresa

Social



Você sabe o que são macrófitas?

bom para todos nós
Bom para o meio ambiente, 

A

4    Interação  

Trabalho de 
monitoramento, retirada 
e compostagem de 
plantas aquáticas 
(macrófitas) no rio 
garante qualidade da 
água, sustentabilidade 
e renovação de áreas de 
reflorestamento

111.985
de material 
retirado do rio 
em 2017

de adubo
produzido em
2017

Aliança investe constantemente em práticas para 
diminuir a quantidade de macrófitas no reservatório 
e, nos últimos dez anos, tem tido bons resultados, 
proporcionando ganhos ambientais significativos, 
além de aumento de disponiblidade  da Usina . 

Todas as plantas retiradas do reservatório da Usina de 
Aimorés passam por um processo de compostagem. Assim, 
o material se transforma em adubo para ser utilizado nas 
áreas de reflorestamento. 

Meio Ambiente

28.845

m3

m3

São plantas aquáticas que vivem em rios, reservatórios 
de água, brejos ou até mesmo ambientes submersos. 
Elas desempenham um papel fundamental para o 
ecossistema onde estão porque “purificam” a água, 
servem de alimento e abrigo para os peixes, entre 
outras funções. Porém, a ocorrência das plantas 
aquáticas em excesso pode trazer transtornos para o 
meio ambiente e também para o funcionamento da 
usina. Assim, vários estudos têm sido desenvolvidos 
para o monitoramento e o manejo de plantas 
aquáticas. 
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A compostagem é um processo 
biológico em que os micro-
organismos, como fungos e bactérias, 
são responsáveis pela degradação de 
matéria orgânica de origem animal 
ou vegetal. 

O produto gerado a partir da 
compostagem recebe o nome de 
composto orgânico ou adubo, que 
é rico em nutrientes minerais e em 
substâncias que contribuem para 
fertilizar ou regenerar o solo. Por isso 
esse composto é muito utilizado em 
hortas, jardins e para fins agrícolas, 
devolvendo à terra os nutrientes de 
que necessita e evitando o uso de 
fertilizantes artificiais.

Na Aliança Energia, esse adubo 
resultante da compostagem das 
macrófitas é utilizado nas áreas de 
reflorestamento, próximas à Usina de 
Aimorés.

Você sabe o que é
compostagem?

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

A macrófita (planta aquática) é retirada 
do reservatório/lago e colocada em 
leiras – ou seja, formando morros 
compridos, parecidos com um grande 
canteiro de horta.

1

2

3

Aprenda como é
o processo

Esse material é revirado 
diariamente, de baixo para cima, 
para que a compostagem ocorra 
por igual. 

O composto orgânico ou adubo 
está pronto para uso. O material 
fica parecido com terra vegetal.  

Foto aérea das leiras de 
material de compostagem
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O peixe deve ficar no rio, não é papai? Ele tem que 
voltar para casa dele”, conclui o pequeno João 
Menezes Siqueira que, com apenas 4 anos, já sabe 
exatamente a importância de se preservar o rio e as 
espécies que vivem nele.

Para que exemplos como o do João sejam cada vez 
mais comuns, anualmente é comemorado o Dia 
Mundial da água, em  22 de março. Com o objetivo de 
destacar a importância desse precioso recurso natural e 
da consciência ambiental, a Aliança Energia comemora 
a data com a campanha de conscientização. Nela, serão 
relembrados conceitos de preservação e mensagens 
sobre a importância da água para todos. 

Meio Ambiente

No dia Mundial da Água, vamos relembrar 
a importância da água em nosso dia 
a dia, seja no lazer, no consumo, na 
alimentação ou no trabalho

DIA MUNDIAL DA

DÁ PRA FICAR SEM ELA?
Desenvolvimento da 

economia

Os rios brasileiros garantem 
capacidade de produção de energia 

elétrica, o que atrai instalação de 
hidrelétricas (UHEs), como a Usina 

de Aimorés, no Rio Doce. A geração 
de energia é acompanhada pelo 

desenvolvimento, através do aumento 
de arrecadação dos municípios e da 

melhor condição 
produtiva na indústria.

Você sabe a 
importância da 

água em sua 
vida?

VAMOS CUIDAR?

Turismo e Lazer

Os corrégos e lagoas também 
podem se destacar por belas 
paisagens, o que estimula o 

turismo e lazer. Áreas destinadas 
a pesca esportiva têm sido uma 

tendência e uma ótima opção de 
lazer entre amigos e até mesmo 

em familía.

João, filho de 
Ricardo Siqueira, 
aprendeu desde 
cedo a importância 
da preservação das 
águas do rio Doce
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a favor da comunidade
Gol de placa

Escolinha de futebol, promovendo a inclusão 
social em Santo Antônio do Rio Doce

O ferecer a crianças e adolescentes a oportunidade 
de aprimoramento de suas habilidades, desenvolver 
o corpo e a mente através do futebol e ainda 
vislumbrar um futuro melhor. Esse é o foco do 

projeto social apoiado pela Aliança Energia, no distrito 
Santo Antônio do Rio Doce, em Aimorés. 

Ao longo dos últimos dois anos, a empresa vem transformando 
vidas e despertando talentos em diversos projetos sociais. E, 
em 2018, não será diferente. A escolinha de futebol do distrito, 
localizada próxima ao Parque Botânico, conta com o apoio da 
Aliança. Crianças e adolescentes poderão aprender e praticar 
as técnicas do esporte e também exercitar os conceitos de 
respeito, disciplina e vida saudável. Além de fortalecerem a 
convivência em grupo e resgatarem os vínculos familiares e 
sociais entre os participantes. Será o primeiro ano do projeto, 
com o apoio da Aliança Energia. 

Para o instrutor Paulo César Gama, conhecido como Shell  e 
que está à frente desse tipo de iniciativa há 12 anos, o apoio da 
Aliança Energia será fundamental para ajudar ainda mais 
crianças e jovens. “O objetivo é formar homens de moral 
e caráter e ainda afastá-los das drogas. É gratificante 
ajudar quem precisa”, ressalta Paulo César. O 
projeto é uma parceria entre a empresa, Prefeitura 
de Aimorés (por meio da Secretaria Municipal de 
Educação/Diretoria de Esportes) e Associação de 
Moradores do Distrito Santo Antônio do Rio Doce.

Projeto social
Escolinha de Futebol

Participantes: crianças e 
adolescentes, de 8 a 17 anos, 
moradores do distrito Santo Antônio 
do Rio Doce.

Número de vagas: 100

Inscrições: Instrutor Shell  
(27) 99867-5571.

Início do projeto: 13 de março

Social
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Fica a dica

Complete a cruzadinha de acordo com a 
palavra que falta em cada frase.
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No calor, devemos ingerir _____ mais 
leves. 
Devemos evitá-lo entre o período de 10hs 
às 16hs: 
Nunca deve ser jogado na rua:
Usamos para limpar folhas e sujeiras do 
quintal: 
No calor devemos regar preferencialmen-
te de manhã ou noite para a água não 
evaporar:
Não lave a ________  com a mangueira, 
para evitar desperdício:

L
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Ç
A

E
N
E
R
G
I
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A A

Feche a _________ enquanto escovar 
os dentes:
Preserve o ____________ sempre: 
Tome ____________ rápido para economizar 
água: 
Devemos praticar _______ para manter a  saúde: 
O _______ é nosso maior aliado contra os raios 
solares:
Precisamos tomar até 2 litros de ____ por dia: 
Podemos __________ a água da máquina de 
lavar ou das chuvas para economizar: 
Devemos sempre usar em períodos de calor: 

N o verão, a estação mais quente do ano, devemos 
redobrar os cuidados com a saúde para nos 
manter hidratados e saudáveis. E nessa época 
também, o meio ambiente requer muita atenção. 
Uma das formas que podemos fazer isso é 

evitando o desperdício e economizando água. Agora 
vamos aprender algumas dicas de como cuidar da 
nossa saúde e do meio ambiente brincando!

Atenção redobrada
no período de calor


