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Saiba mais

Educação Ambiental

em pauta
QUEM
Ana Carolina Falcão
14 anos

DE ONDE

Escola Municipal Olímpio Alves 
Machado - Resplendor/MG

O QUE FAZ

Aluna do 9º ano 

QUE APRENDIZADO VOCÊ LEVARÁ 
DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL DA ALIANÇA? 

Na visita ao Parque Botânico, 
aprendi que podemos conviver 
com as matas e a natureza sem 
prejudicar em nada. Hoje, eu vou 
levar para casa e para minha vida, 
conhecimento e respeito.
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A partir de maio, a Aliança inicia 
mais uma obra em Resplendor. O 
trabalho será executado ao longo 
de 2,3 quilômetros da orla do rio 
Doce e consiste no aumento do 

dique de contenção para uma altura de 
1,3 metros, na margem do rio no Norte da 
cidade.

Esta elevação trará mais segurança 
à população nos períodos de chuva, 
quando o nível do rio costuma subir.

Durante o período da obra, pedimos 
desculpas pelos transtornos  e colocamos 
à disposição da comunidade um canal de 
comunicação para esclarecer dúvidas e 
disponibilizar outras informações: 
(33) 99973-9190. 

Fique atento às 
sinalizações de segurança.

Evite transitar nas 
proximidades da obra.

Não toque em estruturas e 
equipamentos.

Caminhe com cuidado e atenção.

Respeite as orientações de 
segurança das placas e bloqueios.

para Resplendor
Mais segurança 

Organização e Método

1,7m

1,3 m

muro
antes 
da obra

muro 
após 
a obra

Como será o 
novo muro

Confira algumas dicas  de 
segurança durante as obras:

E o prêmio
vai para...
O curta-animação “Os Segredos do Rio Grande” 

foi destaque e vencedor no festival “A Voz 
dos Cidadãos”. Aberto à votação popular, o 
curta-animação concorreu com outras 100 
produções, de 26 países e recebeu uma 

votação expressiva em comparação aos demais filmes 
participantes, com 3.650 votos..

Produzido por meio do Programa de Educação 
Ambiental da Aliança, com a participação de 
estudantes de escolas públicas da região de Lavras/
MG, o filme contou com o apoio dos moradores de 
Aimorés, Itueta e Resplendor que votaram no filme e 
contribuíram para a conquista do prêmio. A animação 
apresenta a divertida aventura da peixinha Brisa e sua 
amiga humana Sara pela limpeza do rio e proteção 
dos seres vivos que dele dependem.

Confira este e outros vídeos de educação 
ambiental e de projetos sociais apoiados 
pela Aliança, nas regiões onde estão 
instaladas as usinas de Aimorés e Funil. 
Acesse e inscreva-se www.youtube.com.
br/c/aliancaenergia

Imagem ilustrativa da altura do 
muro. Tamanho máximo 1,3m
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Artesãos investem no 
corte e na costura para 
aumento de renda e 
melhoria da qualidade 
de vida

ransformar a atividade prazerosa da costura em 
uma profissão é o sonho de muitas costureiras do 
bairro Antônio de Mattos, em Resplendor. Para que 
o sonho se torne realidade, apoio, incentivo e um 
mercado consumidor são fundamentais. 

Para a moradora Márcia de Souza Kiester, Resplendor tem 
tudo isso. “Por que existe o potencial de mercado, existe 
a demanda - principalmente em relação a reparos e em 
relação à confecção de uniformes”, comenta Márcia. 

A Aliança, por meio do Programa Rede que Gera Renda, 
apoia o sonho de costureiras e alfaiates, através da Fábrica 
de Costura Providart. Cursos profissionalizantes e de 
qualificação e a interação entre os grupos interessados 
em aprender alimentam a perspectiva dos artesãos de se 
tornarem donos de seu próprio negócio e gerar renda para 
suas famílias e para a cidade.

A parceria entre a Aliança Energia, a Providart e a 
criatividade dos moradores de Resplendor fomentam a 
oportunidade de aprender e de ajudar a quem precisa 
de trabalho e renda. Confira a opinião de quem participa 
dessas iniciativas.

Social

“A costura é coisa de família. 
Minha mãe gosta; minhas avós 
gostavam de costurar. Aí surgiu 
essa oportunidade da Aliança para 
aprender mais, ter chance de fazer 
mais renda para nós e para a cidade. 

Eu me imagino trabalhando bastante, 
com muita saúde e, se Deus quiser, 
acompanhando a Providart funcionar por 
muito tempo”.

Cleia Rocha, costureira associada da Providart

“Meu sonho é que isso 
dê certo e que produza 
emprego para as 
pessoas que precisam. 

Criar serviço para as 
pessoas aqui, por que é 

muita gente aqui no bairro que 
precisa de trabalho. O sonho da gente é 
que a gente possa ajudar o bairro. Ajudar 
as pessoas que precisam mais do que a 
gente”.

Jovelina Bonela, costureira associada da 
Providart

“A parceria com a Aliança 
e com a Providart é 
uma oportunidade 
de profissionalizar as 

costureiras e divulgar esse 
tipo de atividade. Essa iniciativa 

é muito importante para dar essa 
visibilidade para as mulheres que gostam 
da costura. É um trabalho que pode unir o 
sonho de ganhar a vida a partir da costura e 
a profissionalização – transformar esse sonho 
em uma oportunidade profissional”.

Márcia de Souza Kiester, moradora do bairro 
Antônio de Mattos que participou de uma das 
capacitações para costureiras

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias
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 produção rural tem um importante papel no 
abastecimento da população e na economia 
do país. Por isso, aplicar técnicas conciliando 
a prática da atividade produtiva e proteção 
ambiental podem contribuir ainda mais para 

a sustentabilidade do negócio, favorecendo pessoas e 
meio ambiente.

Consciente do seu papel para a preservação ambiental 
junto às comunidades onde estão localizados seus 
empreendimentos, a Aliança compartilha algumas 
orientações que ajudarão a cuidar melhor do meio 
ambiente ao seu redor. A aplicação de boas técnicas 
nas atividades agrícolas, o cuidado com o solo e com 
a água, a preservação de nascentes e a proteção de 
animais silvestres são alguns exemplos.

Meio Ambiente
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Conjunto de práticas utilizadas em áreas 
agrícolas, com o objetivo de desenvolver 
formas de uso ou manejo da terra, nos quais se 
combinam espécies de árvores com cultivos 
agrícolas ou criação de animais, promovendo 
benefícios econômicos e ecológico.

A produtora rural Grasieli Maria da Silva 
dá o exemplo:
“Aqui a gente já trabalha com o 
Sistema Agroflorestal pois nossa área 
de reserva de mata tem o capim e 

usamos para proteger o solo e como 
área de pastagem. A gente tem uma 

área que tem muita árvore e o capim no 
meio. E o capim saiu muito bem e o gado fica 
na sombra. E no solo, a gente faz adubação 
com o próprio esterco do gado e não usamos 
nenhum produto químico. E não fazemos  mais 
queimada, o que deixou o solo muito melhor.”

Sistema 
Agroflorestal (SAF)

e rentabilidade
Unindo preservação

Divulgação de conceitos de sustentabilidade 
no agronegócio leva conhecimento e 
conscientização a produtores rurais da 
região de Aimorés

Confira essas e outras informações em 

www.aliancaenergia.com.br/publicacoes/MeioAmbiente

Saiba mais

Conhecer e respeitar as diferenças entre os animais 
silvestres e os de estimação é fundamental para haver 
um equilíbrio no meio ambiente.

“Nós temos as criações que a gente cuida com ração 
e restos de comida, como galinhas, gansos, marrecos, 
perus.  Mas para os animais silvestres nós plantamos 
árvores frutíferas e eles ficam livres. E sempre voltam. 
Se você olhar aqui, nós temos banana, cajá, pinha do 
conde, laranja. Se você olhar, eles estão todos ali, furando 
as frutas. Tudo solto e vivendo aqui da natureza”.

O trabalhador rural Fábio Correa 
Torres conta como funciona na 
fazenda que ele cuida:

Existem cuidados que podem e devem ser tomados 
para conservar uma nascente. É ela que alimenta um 
rio, um córrego ou mesmo um lago. E uma forma 
simples de preservar a quantidade e qualidade 
dessas águas é proteger para que as árvores ao 
redor cresçam, sem ser danificadas pelo pisoteio de 
animais, veículos ou pessoas.

“Tem um lugar aqui que o meu patrão já até 
mandou cercar para o gado nem ter acesso às 
minas. Igual, o terreno de onde o córrego desce, ele já 
largou uma faixa de uns 15 metros longe da margem, 
de um lado e do outro, com árvores. Desde que ele 
começou a fazer isso eu vi diferença. A gente tem 
essas represas para o gado beber água, você vê que 
não secou. E fora as erosões, que acabou não dando 
igual dava. Por que a vegetação está ali no meio.”

A Aliança Energia reforça o 
compromisso de promover a 
conscientização ambiental junto 
a crianças, adolescentes e adultos 
nas regiões onde atua e realiza 

diversas ações no Parque Botânico, em 
Aimorés/MG.

As Visitas ao Parque, que acontecem 
ao longo de todo o ano, são uma 
oportunidade para alunos e professores 
visualizarem, de maneira prática e 
dinâmica, os conteúdos trabalhados 
habitualmente em sala de aula, 
principalmente nas disciplinas de ciências 
e geografia. 

Segundo a professora Soraia 
Moura dos Santos, da Escola 
Municipal Santo Antônio do 
Norte (Aimorés), os alunos 
aprendem a preservar o Meio 
Ambiente, sobre os animais 
ameaçados de extinção 
e muito sobre respeitar a 
natureza. 

“As visitas nos ajudam muito e é um 
trabalho de campo que a gente faz 

Aliança promove, por meio do Programa de Educação Ambiental, 
ações que buscam divulgar e fortalecer atitudes de preservação do 
meio ambiente 

esse é o caminho
Educação ambiental:

associado ao trabalho em sala de aula. Esse 
é realmente o nosso objetivo com as visitas 
ao Parque Botânico. E dá muito resultado”, 
acrescenta Soraia.

“Cada vez que a gente vem aqui, 
a gente tem um aprendizado 
diferente e os meninos aprendem 
muito com as palestras, a trilha 
ecológica, as fotos e todos os jogos 
educativos”, relata Cristina Aguiar 
de Castro, professora da Escola 
Municipal Secundino Cypriano da Silva, 
distrito de Alto Capim em Aimorés. 

Visitas ao Parque Botânico

Datas
Terças às quintas-feiras

Público: professores e alunos de escolas 
públicas de Aimorés, Itueta e Resplendor

Agendamento: entre em contato 
pelos telefones (027) 3732-2872 ou 
3732-2876 ou pelo e-mail 
tatiana.teixeira@aliancaenergia.com.br.

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/educacaoambiental

Meio Ambiente

Animais Silvestres

Proteção de Nascentes

A
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Parabéns você 
venceu!

E agora sabe ainda 
mais da importância 
da Mata Atlântica e 

como devemos 
preservá-la.

Fica a dica

A Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do 
mundo em biodiversidade, abrigando milhares 
de plantas e animais ameaçados de extinção. 
Além disso, ela garante abastecimento de água 
para milhares de pessoas através de suas bacias 

hidrográficas. Agora vamos aprender um pouco mais 
sobre a Mata Atlântica brincando!

Recorte as cartas no final da página. Cada adversário terá 
direito a 6 cartinhas com perguntas que devem ser feitas 
para o outro jogador alternadamente. A cada acerto você 
pula para a próxima casa. Quando errar uma pergunta, 
ela deve ser repetida até que o jogador acerte a resposta. 
Somente depois muda-se a carta. Ganha a partida, o 
jogador que acertar as seis perguntas primeiro. 

Caminhando pela
Mata Atlântica

Como jogar
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Produto que 
foi mais 

explorado na 
Mata Atlântica?

a) Canela
b) Pau-Brasil
c) Palma

A Mata 
Atlântica é 

um (a):

a) Vegetação
b) Ecossistema
c) Bioma

A Mata 
Atlântica está 
em todos os 

estados abaixo, 
exceto:

a) Rio de Janeiro
b) Santa Catarina
c) Pará

Espécie 
ameaçada de 
extinção na 

nossa região?
a) Papaio-chauá
b) Cachorro do mato
c) Canário-da-terra

A Mata 
Atlântica 

também pode 
ser chamada de:

a) Amazônia
b) Floresta Latifoliada 
Tropical
c) Mata de Aurácrias

É uma espécie 
presentes na 

Mata Atlântica:
a) Elefante
b) Sapo Cururu 
c) Mico Leão 
Dourado 

É uma Bacia 
Hidrográfica 
presente na 

Mata Atlântica:
a) São Francisco 
b) Parnaíba 
c) Atlântico Leste 

Tribo indígena 
que habita na  

Mata Atlântica:

a) Xavantes
b) Guarani
c) Ticunas

Qual data é 
comemorada o 

dia da Mata 
Atlântica?

a) 27 de maio
b) 15 de junho
c) 30 de agosto

A Mata 
Atlântica é a (?)

floresta 
brasileira:

a) maior 
b) 2°maior
c) 3°maior

Clima 
predominante 

na Mata 
Atlântica:

a) Equatorial
b) Subtropical
c) Tropical Úmido

 1° parque 
nacional do 

Brasil
criado na 

Mata Atlântica:
a) Itatiaia
b) Iguaçu
c) Tijuca

Resp: C Resp: B Resp: C Resp: A Resp: B Resp: C

Resp: A Resp: B Resp: A Resp: B Resp: C Resp: A


