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Segurança é 
prioridade

PÁG 7

Aprendizado e 
empreendedorismo

PÁG 3

Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN), Mata do Tetê 

repensar e agir
Meio ambiente:

Educação e preservação ambiental são o 
caminho para conservação da biodiversidade
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Saiba mais

Empreendedorismo

em pauta
QUEM

Janice Carvalho  

DE ONDE

Pedra Negra, Ijaci/MG

O QUE FAZ

Integrante da associação de doces de 
Pedra Negra “Delícias da Estação”

Depois de participar do Café e Prosa, 
promovido pela Aliança Energia em parceria 
com a Sebrae, o que acredita ser fundamental 
para o sucesso das Doceiras de Pedra Negra? 
Trocar experiências com outros grupos de 
empreendedores foi muito importante 
para entendermos nossos acertos e nossos 
desafios. Foi muito bom ouvir elogios pela 
qualidade dos doces que fazemos, mas 
ficou claro que precisamos melhorar na 
organização e no comprometimento com 
a lanchonete. 

Também tivemos oportunidade de 
conversar sobre receitas, qualidade dos 
doces e marcas de produtos. Agora é focar 
ainda mais no desenvolvimento do nosso 
negócio. 

Informativo Interação - nº 14 - Julho de 2018 | Publicação da Aliança Geração de 
Energia S.A. destinada aos municípios de atuação da UHE Funil | Coordenadora 
de Comunicação: Fernanda Marques – Analistas de Comunicação: Letícia Vicente 
e Milene Novaes | Projeto gráfico e produção: AVI Design | Jornalista responsável 
e redação: Eduardo Aquino (3867 MG) | Fotos: Acervo Aliança Energia e Marcos 
Gumercindo | Impressão: Center Gráfica e Editora | Tiragem: 500 exemplares | 
Contatos: comunicacao@aliancaenergia.com.br | www.aliancaenergia.com.br | 
UHE Funil - Hidréletrica Engenheiro José Mendes Júnior | BR 381 - Km 662, s/nº, 
Estrada da Ponte do Funil, Perdões – MG – Caixa Postal nº 80 | (35) 3864-9229.

2    Interação  

Trabalho
reconhecido

A s diretoras e os alunos das escolas Álvaro 
Botelho e Sebastião Vicente Ferreira, de Lavras e 
Comunidade do Funil, receberam das mãos do 
gerente de relações sociais da Aliança, Marcelo 
Werly, o troféu do prêmio “A Voz do Cidadão” 

pela produção do curta “Os Segredos do Rio Grande”, 
que faz parte do Programa de Educação Ambiental da 
empresa .

A premiação aconteceu no 8º Fórum Mundial das Águas, 
organizado no Brasil pelo Conselho Mundial da Água, 
pelo Ministério do Meio Ambiente, representado pela 
Agência Nacional de Águas (ANA), e pelo governo do 
Distrito Federal. 

Confira o curta animação “Os Segredos do 
rio Grande” no site e no youtube. Acesse 
e inscreva-se www.youtube.com.br/c/
aliancaenergia



aprendizado
Café, prosa e muito

Empreendedores de Funil se reúnem para trocar 
experiências e traçar trazer planos para o futuro
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M  otivação, confiança e trabalho em 
equipe. Essas foram as palavras que 
marcaram o último “Café e Prosa”, 
realizado em maio, entre os grupos de 
empreendedores da Comunidade de 

Funil - Agrofunil, Artefunil e as doceiras de Pedra 
Negra, Ijaci/MG. O objetivo do encontro foi dar 
oportunidade de conhecerem as dificuldades e 
os desafios enfrentados por todos, conciliando, 
dentro da realidade de cada um, a possibilidade 
de crescimento financeiro e profissional. 

A analista do Sebrae, Glaucya Jerusa Souto Vale, 
que já realizou outras atividades com os grupos 
em parceria com a Aliança, ressalta como é 
importante o trabalho coletivo para conseguir 
resultados satisfatórios com propósito de 
crescimento nos negócios. 

Parte do caminho já foi percorrido. Mas novos 
desafios foram propostos para incentivar 
os grupos a irem ainda mais longe, com a 
ampliação de suas iniciativas e a consolidação de 
seus negócios.   
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Social

“Tenho prazer 
em levantar de 
madrugada para 

amassar pão. Sinto 
muito feliz em trabalhar 

na padaria e lanchonete 
da Artefunil. Quando recebo 

algumas críticas não me sinto 
desmotivado, pelo contrário, uso 
a informação para melhorar a 
qualidade do produto e agradar 
ainda mais os clientes”, 

Luis Antônio – Artefunil. 

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias



Pessoas 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. 

Momentos de interação e reflexão 
marcaram as comemorações do 
Dia do Meio Ambiente em Funil

meio ambiente
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A equipe da Aliança Energia definiu o tema Água 
versus Lixo para trabalhar com os alunos da Escola 
Municipal Erinea Maria Inácia de Carvalho Silva de 
Itutinga/MG, no Dia Mundial do Meio Ambiente. 
Em parceria com a Copasa e de forma lúdica, a 
equipe mostrou para os alunos que água e lixo 
não combinam e que a responsabilidade em 
manter nossos rios, nascentes e lagos limpos 
é dever de todos. A dinâmica contou com a 
interação de 255 alunos. 

Outras atividades como a troca do óleo de 
cozinha usado, oficina de sabão ecológico e 
cultivo de semente em argila envolveram os 
alunos e a comunidade. “Apresentamos aos 
alunos, de maneira prática, como podemos 
preservar o meio ambiente. Além disso, 
compartilhamos com os professores ferramentas 
que podem ser trabalhadas em sala de aula para 
promover a educação ambiental”, explica Renata 
Oliveira, analista social da Aliança. 

Meio Ambiente

Aliança na escola

Eu, você e o



Para marcar as comemorações do Dia 
do Meio Ambiente, a Aliança convidou 
o coordenador regional do Núcleo 
de Apoio Regional  do IEF, em Lavras, 
Jander Gaspar Rezende, para comentar 
sobre a importância da preservação das 
matas ciliares. 

São áreas que possuem localizações diversas – por 
exemplo matas ciliares - e que requerem proteção 
especial permanentemente, como seu próprio 
nome define. No contexto geral, estas áreas têm 
importância na proteção do ecossistema, ou seja, 
flora, fauna e recursos hídricos. 

As matas ciliares são grandes aliados na proteção 
dos recursos hídricos. Elas agem como uma 
“esponja” na retenção de água, permitindo o 
abastecimento do lençol freático. 

Primeiramente há um impacto negativo para a 
flora e a fauna e, como consequência, da qualidade 
climática. Todo esse processo interfere diretamente 
na produção rural que depende de um bom solo e 
condições climáticas favoráveis.

Sim, é possível. Atividades como o 
reflorestamento com espécies nativas, a 
preservação dos remanescentes vegetais 
nativos e programas de proteção e implantação 
de novas áreas podem contribuir com o 
processo de recuperação das matas ciliares. 
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O que são Áreas de Preservação 
Permanente (APPs)? Qual a 
importância dessas áreas?

Qual a contribuição das matas ciliares 
para o meio ambiente?

Qual o impacto do desmatamento para 
a qualidade do solo e reflexos para a 
produção rural, por exemplo?

É possível recuperar uma mata ciliar? 

aliancaenergia.com.br/noticias

Resultados
das ações

50 litros de óleo 
usado recolhidos

200
Mais de ‘bombas de argila’ 

para cultivo de 
sementes

250 barras de sabão 
ecológico produzidos 
na oficina

255 alunos 
participantes

Entrevista especial

A Aliança também participou 
de uma ação de blitz educativa, 
promovida pela Secretaria de Meio 
Ambiente de Bom Sucesso (MG), 
em que foram distribuídos cerca de 
300 sacos para carro, sementes de 
hortaliças e materiais informativos de 
conscientização ambiental.
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Prevenção e controle de eventual impacto 
ambiental causado por vazamento de óleo foi o 
tema da capacitação promovida pela Aliança, em 
maio. O treinamento contou com a participação 
de profissionais da Aliança e outras usinas do 
grupo e foi ministrado pela Suatrans – empresa 
especialista neste segmento. 

Os exercícios simulados tiveram o objetivo de 
preparar as equipes para atuar de forma rápida e 
eficiente. “É imprescindível que as equipes internas 

para atuarProntos

Equipes são treinadas para saber prevenir e lidar com situações de 
emergências ambientais

Meio Ambiente

saibam atuar prontamente até a chegada 
da equipe especializada”, afirma Guilherme 
Bretas, coordenador da usina de Funil.

A Aliança monitora, constantemente, 
seus equipamentos e instalações de 
forma a prevenir e antecipar situações. 
O planejamento eficiente aliado às 
manutenções periódicas minimiza a 
possibilidade de ocorrências na segurança de 
pessoas e no meio ambiente.  



históricoMarco
Equipes comemoram sete anos sem 
acidente com afastamento 

O  s empregados da Aliança Energia e prestadores de serviço da Usina 
de Funil chegaram à marca de 2.555 dias sem acidentes de trabalho 
com afastamento, no dia 7 de junho, o que equivale a 7 anos sem 
esse tipo de ocorrência. Fabrício Franco, técnico de planejamento de 
manutenção da Aliança, destaca quais os fatores fazem a diferença para 

o alcance desse importante marco. 

Cada atividade que a gente desenvolve requer 
um treinamento específico. Então, anualmente, 
passamos por capacitações que nos qualificam 
tecnicamente e com a máxima segurança. 
Também temos uma série de procedimentos, 
equipamentos e análises de riscos potenciais que 
visam proteger as equipes antes de ir a campo.   

Compromisso das pessoas e também repetição. 
Falamos de segurança todos os dias. Tem gente 
na equipe que trabalha aqui há mais de 15 anos 
e mesmo nas atividades de rotina faz a análise de 
risco e atua conforme o procedimento.    

Primeiro, há um forte sentimento de zelar não apenas 
por sua própria segurança mas de todos os colegas 
envolvidos na atividade, sejam da Aliança ou de 
pessoas que prestam serviço para a empresa. Então, 
todo mundo está sempre atento no que o outro está 
fazendo e, se necessário, vai lá e opina sobre uma 
situação de fragilidade. Às vezes, quem está realizando 
a tarefa não consegue perceber um detalhe. Esse olhar 
atento dos colegas é muito importante. 

Olha, tem uma fala da nossa diretoria que sempre é 
repetida, sobretudo nas ações de maior volume, como 
as manutenções programadas, que levam mais tempo 
e demandam mais pessoas. É algo como “vamos 
cumprir a programação, no prazo e com o orçamento 
mais adequado, mas sempre com a segurança das 
pessoas à frente de todas as outras prioridades”. Essa 
mensagem levamos para o dia a dia. 

Quais ações são realizadas pela 
Aliança em prol da segurança? 

São 7 anos sem acidente com 
afastamento. Quais fatores avalia serem 
primordiais para atingir esse resultado? 

Como você avalia o envolvimento das 
equipes no processo de segurança? Qual sua visão sobre a Aliança e seus 

procedimentos no quesito segurança? 

Segurança

7anos
sem acidente  

de trabalho com 
afastametno

 Interação     7



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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Materiais

Como fazer

1
2

3

4

5

Pedro Paulo Moura Soares, neto 
do colaborador Edgar Leite


