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O QUE FAZ

Analista de Meio Ambiente 

COMO PODEMOS CONTRIBUIR PARA A 
DESTINAÇÃO CORRETA DE RESÍDUOS E 
QUAIS OS BENEFÍCIOS? 

A coleta seletiva é um passo importante 
no processo de destinação do resíduo. 
Antes, porém, é preciso refletir sobre 
os nossos hábitos de consumo. Avaliar 
as possibilidades de reaproveitamento 
dos produtos, consumir de forma 
consciente e, em casa ou no trabalho, 
separar o lixo corretamente para que 
possam ser reciclados. Atitudes assim 
ajudam a economizar água e energia, 
diminuem os gastos com limpeza 
urbana e ainda geram emprego e 
renda para as pessoas que trabalham 
com a comercialização de recicláveis.
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A Aliança Energia irá promover mais uma 
edição do Concurso de Redação. Este 
ano o tema será: “Vida e a conservação 
da biodiversidade”.

O Concurso, voltado para alunos do 
9º ano, acontece em parceria com as escolas 
públicas dos municípios de Aimorés, Itueta e 
Resplendor e visa ampliar a conscientização 
ambiental por meio da promoção de hábitos e 
atitudes sustentáveis.

A partir de agosto, as escolas participantes já 
iniciam a visitação ao Parque Botânico e Centro 
de Educação Ambiental da Usina de Aimorés 
para saber os detalhes do Concurso e receber 
mais informações sobre o tema. Ao longo de 
todo o mês, os alunos e professores receberão 
informações exclusivas sobre o Concurso. 

Fique ligado!

Confira as datas e os 
depoimentos dos 
participantes em nosso site. 

www.aliancaenergia.com.br
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O caminhão Usina na Comunidade 
da Aliança Energia chegou a 
Aimorés carregado de atividades 
de educação ambiental, cultura, 
cidadania e lazer. Trata-se do 

Programa de Educação Ambiental 
Itinerante da Aliança Energia, que 
utilizando atividades interativas e 
lúdicas promove educação ambiental 
nas regiões onde se localizam os 
empreendimentos da
Aliança.

Na tarde do domingo, 22 de julho, 
mais de 100 pessoas da comunidade 
de Aimorés conferiram as atrações 
promovidas pela Aliança na Praça Raul 
Soares:

Educação Ambiental

educação ambiental
Aliança leva

até você
Interação, diversão e 
educação ambiental 
movimentaram Aimorés

Exibição de três vídeos de 
curta-animação com conteúdo 
socioambiental - “As Aventuras do 
Chauá”, “Os Segredos do Rio Grande” 
e “A Mulher dos Três Desejos”.

Sorteio de mais de 80 mudas de árvores.

Apresentação de um teatro de 
fantoches, onde 5 personagens 
interagiram com o público, 
compartilhando conhecimentos sobre 
coleta seletiva e uso racional da água.

Contação de histórias e oficina de colorir.

Oficina ecológica com materiais 
reciclados e plantio de sementes.

Jogo de tabuleiro gigante, educativo 
sobre o uso consciente de energia.



responsabilidade de todos
Cuidar é

PDia do Meio Ambiente 
é momento de refletir 
sobre a importância de 
cada um no processo de 
preservação ambiental

essoas de todo o mundo estão repensando a sua 
forma de consumir e se comprometendo com 
estilos de vida mais sustentáveis. Para estimular 
ainda mais esse comportamento, em 2018, o Dia 
Mundial do Meio Ambiente teve com o tema “Mares 

Limpos”, o maior movimento mundial de luta contra o lixo 
marinho. A Aliança Energia aproveitou a oportunidade 
e também trouxe o tema para sua campanha e realizou 
ações em escolas da região. A cada visita ao Parque 
Botânico, em Aimorés, professores e alunos recebem 
informações e participam de atividades de educação 
ambiental que reforçam a importância do nosso papel para 
recuperação e preservação do meio ambiente.

de áreas reflorestadas
ha

em anos anteriores.*

Manutenção de

333,53

Educação Ambiental
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Alunos da E.M. Santo Antônio do 
Norte participaram de atividade 

de plantio de mudas

* Dados de 2017
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No Dia do Meio Ambiente, além das 
programações no Parque Botânico, a 
Aliança Energia também participou de 
uma atividade proposta pelos alunos do 3º 
e 4º anos do ensino fundamental da Escola 
Municipal Santo Antônio do Norte, em 
Aimorés.   

Na prática, a ação contou ainda a 
participação de cerca de 20 alunos no 
plantio de mudas no pátio da escola e, 
juntamente com a equipe do Parque 
Botânico, assistiram a uma palestra sobre 
a importância da preservação do meio 
ambiente e da coleta seletiva. 

mudas, totalizando

34,64 ha
de área reflorestada.

Plantio de

42.169

58

8.502
de ensino fundamental 
e médio e

instituições

alunos.

Realização de atividades 
de Educação Ambiental 
no Parque Botânico, 
recebendo

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

“A gente ensina às crianças 
para que elas já cresçam 
com a consciência de 
cuidar e de preservar. 
As atividades mais 

práticas como estas que 
desenvolvemos fortalecem 

o nosso trabalho de sala 
de aula já que proporcionam o 

contato com a natureza preservada. Os 
alunos ficam encantados”, 

Professora Regina Zanotti.

Distribuição de mais de

de árvores para as comunidades em 
Aimorés, Itueta e Resplendor, com o 
objetivo de incentivar o plantio de áreas 
verdes e reflorestamento.

Dados da preservação (2017)

500 mudas
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s grupos do programa “Rede que Gera 
Renda”, da Aliança Energia, e outros 
microempreendedores de Aimorés e 
Resplendor, participaram de capacitação 
promovida pelo Sebrae com o tema “Como 

manter suas finanças em dia”. Os 75 participantes 
puderam aprender novas técnicas de gerenciamento 
que podem contribuir para consolidar e desenvolver 
seus negócios.

As palestras focaram principalmente a gestão financeira 
dos negócios, com informações e métodos práticos 
que contribuem para aprimorar o controle sobre 
os recursos de forma a garantir a rentabilidade aos 
empreendedores.

Quem participou das palestras reconhece a importância 
desse tipo de iniciativa para o desenvolvimento das 
empresas que estão começando agora.

para empreender
Aprender

Eventos em Aimorés e 
Resplendor reúnem dezenas de 
microempreendedores individuais para 
aprendizado e troca de experiência

Com o objetivo de apoiar empreendimentos sociais na geração de renda – por meio de capacitação 
empreendedora, aquisição de equipamentos, organização da produção e fortalecimento de parcerias – o 
Programa Rede que Gera Renda beneficia 131 famílias, buscando a independência e sustentabilidade de oitos 
empreendimentos sociais na região da usina de Aimorés. 

“Gostei muito das orientações 
repassadas e dos exemplos 
que foram citados. Eu precisava 
dessas dicas por que às vezes 
começamos empolgados e com isso compramos 
muitas coisas, às vezes até desnecessárias, usando 
a força do coração e não a da razão, como disse o 
palestrante.”

Stella Bastos Conrado, Associação Talento e 
Esperança, empreendimento social de Aimorés

“Achei o evento muito 
interessante, por que foram 
repassadas orientações sobre 
como trabalhar e evitar as 
dívidas. Também gostei das 
informações sobre a importância 
de fazer um planejamento para crescer.”

Luciana de Brito, Associação de Catadores de 
Resplendor (ASCAURES), empreendimento 
social de Resplendor

O

REDEQUE
GERARENDA

Social
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N o dia 06 de julho, um evento 
no Parque Botânico celebrou a 
conclusão do curso “Crescendo 
e Aprendendo” que revelou o 
potencial empreendedor dos 

participantes e contribuiu para que 
educadores levem para a sala de aula 
ainda mais inovação, criatividade e 
sustentabilidade ambiental. Cerca de 
120 profissionais da educação foram 
preparados para ensinar os fundamentos do 
empreendedorismo aos jovens alunos. 

Atividades como estudos de caso e 
dinâmicas em grupo fizeram parte da 
programação do curso que reforçou o 
importante papel dos professores como 
multiplicadores de conhecimento e 
motivadores de criatividade e autonomia.  

Para a Secretária Municipal de Educação 
de Aimorés, Maria Madalena Patrício, 
a oportunidade proporcionada pelo 
Sebrae-MG e pela Aliança Energia é o 
caminho para transformar os profissionais 
da educação em profissionais inovadores. 

Professoras da rede municipal de ensino de Aimorés 
participam de capacitação em empreendedorismo 

empreendedora
Educação

“Acredito que só aprendendo novos 
conceitos é que vamos conseguir levar 
atividades diferentes para dentro da sala 
de aula e, consequentemente, formar 
estudantes e cidadãos melhores”, afirma 
Madalena. 

Este é um momento importante tanto para 
as professoras quanto para o futuro dos 
alunos que poderão vivenciar experiências 
empreendedoras, abrindo seus horizontes 
e ampliando as possibilidades 
de trabalho e realização 
profissional.

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias



Fica a dica

R eciclar ajuda a diminuir o desperdício de energia, 
água, a contaminação do solo e lençóis freáticos, além 
de proteger o ecossistema e a vida humana. 

2 garrafas PET, barbante, tesoura, durex colorido (ou fitas 
adesivas), dois miolos de papel higiênico ou papel cartão

Corte com a tesoura 1/3 da garrafa a partir do fundo;

Com as partes de cima que sobraram encaixe-as uma na 
outra, deixando os gargalos voltados para o lado de fora;

Separe dois fios de barbante e passe dentro das garrafas (corte 
um tamanho que se adeque para a criança conseguir abrir os 
braços);

Para fazer as 4 pegas, corte os rolinhos de papel higiênico em 2 
rolinhos menores para passar a corda . Utilize o durex ou a fita 
adesiva para fortalecer a pega e deixá-la mais resistente;

Para decorar o “vai e vem” passe durex colorido ou fita adesiva 
em volta das garrafas. Quem quiser também pode pintar as 
garrafas que fica muito bacana.

O caminho é
reciclar

Jogo vai e vem
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Pedro Paulo Moura Soares, neto 
do colaborador Edgar Leite


