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Premiação do 
2° Concurso de Redação 

PÁG 3

Destinação de 
resíduos 

PÁG 8

para todos
Música

Aliança Energia leva Orquestra 
Ouro Preto para tocar The Beatles 
no Parque Botânico em Aimorés  
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Saiba mais

É hora de
prevenir
QUEM

Márcia de Souza Küster

DE ONDE

Moradora do bairro Antônio de Matos, em 
Resplendor

O QUE FAZ

Trabalha com a limpeza pública de 
Resplendor

ESTAMOS EM ÉPOCA DE CHUVA E JÁ 
CONHECEMOS O PROBLEMA QUE IREMOS 
ENFRENTAR: BOCAS DE LOBO ENTUPIDAS 
QUE NÃO PERMITEM O ESCOAMENTO DA 
ÁGUA, ALAGANDO RUAS E CASAS. VAMOS  
MUDAR ESTA HISTÓRIA? COMO CADA UM 
PODE CONTRIBUIR PARA EVITAR QUE ESTE 
PROBLEMA SE REPITA?  

Gostaria de alertar as pessoas para terem 
a consciência de não jogar lixo em lugares 
indevidos e não tamparem a boca de lobo 
com papelão ou outro material. As duas 
ações prejudicam muito o escoamento da 
água da chuva, provocando alagamento nas 
nossas ruas e casas. Precisamos também 
evitar descartar lixo na orla do rio, o que 
piora a situação. Nós temos caminhão de 
lixo todos os dias. É só deixar o lixo no lugar 
correto para ser recolhido. 
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responsabilidade de todos
Segurança e Alerta

D urante o período das chuvas, entre novembro 
e março, a Aliança Energia apoia campanha, 
em parceria com a Defesa Civil e os Núcleos de 
Alerta de Chuvas (NACs), para conscientização 
ambiental das comunidades de Aimorés e 
Resplendor, sobre cuidados importantes para 
prevenir alagamentos. A campanha traz dicas 
de atitudes simples como, por exemplo:

Não construa casas próximas às 
margens dos rios e não desmate. 
O desmatamento pode causar 
assoreamento - que acontece quando a 
terra é arrastada para dentro dos rios, por 
causa da ausência de raízes de árvores 
que a segurem.

Não jogue lixo no chão. Lembre-se de 
que o lixo no lugar errado pode entupir 
os bueiros e causar alagamentos.
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caminhos
Escrevendo novos

Chegamos ao término da segunda edição 
do Concurso de Redação da Aliança 
Energia. Comunidade, escolas e alunos 
envolvidos puderam aprender mais sobre 
a conservação da biodiversidade

Concurso de Redação promovido pela Aliança 
Energia premiou 50 estudantes da rede pública 
de ensino de Aimorés, Itueta, Resplendor, Lavras 
e Ijaci.. Foram 24 escolas participantes, dos 5 
municípios, e mais de 200 redações inscritas. Os 

autores das melhores redações, um de cada cidade 
participante, receberam um notebook como prêmio. 

O tema do Concurso

Com o tema “Vida Moderna e a conservação da 
Biodiversidade”, o Concurso visava estimular os alunos 
a refletir sobre formas de consumo consciente, com 
menos impacto à biodiversidade e mais qualidade de 
vida. Para elaborar a redação, as escolas participantes 
trabalharam o tema em sala de aula e visitaram o Centro 
de Educação Ambiental da Aliança onde os alunos 
receberam informações importantes.

Para ajudar no processo de pesquisas e elaboração do 
conteúdo, a empresa criou um site exclusivo do concurso

“A professora foi nossa 
maior incentivadora, 

falando sobre as vantagens 
e o aprendizado que 

conquistamos participando 
do concurso de redação. O maior 

aprendizado, para mim, foi estudar sobre a 
importância de preservar a biodiversidade, 
por que senão, daqui a alguns dias, a gente 
vai ficar sem ela”.

Ana Júlia Curty de Lima Lenk Dias (14 anos)
1º Lugar em Aimorés (E.E. Machado de Assis)

“A gente investe no estudo dos filhos, 
a gente incentiva e quando nós 
vemos o retorno disso, é muito 
gratificante. Em casa a gente 
incentivou ela a participar, a estudar, 

a ler muito e se informar. Ver que 
minha filha conquistou o primeiro lugar 

no Concurso de Redação é uma emoção 
que não tem como descrever.

Carmen Lúcia Gaede Astori (mãe da aluna 
Sara Gaede Astori, que conquistou o 1º lugar 
em Itueta – E.E. Américo Vespúcio)

Educação Ambiental

O

www.aliancaenergia.com.br/concursoderedacao,

com dicas e informações acerca do tema.
Para as próximas edições do Concurso de 
Redação, esperamos melhorar ainda mais, com  
ações que reforcem e estimulem a educação 
ambiental em nossa comunidade.

UHE Aimorés

escolas 
participantes22

municípios3
redações inscritas 
no Concurso168
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lota Parque Botânico da Aliança
Público de Aimorés e região 

para ouvir The Beatles
ais de 300 pessoas lotaram o Espaço 
Cultural do Parque Botânico da 
Aliança, em Aimorés, para o concerto 
da Orquestra Ouro Preto que, ao som 
de The Beatles, encantou o público. O 

espetáculo, viabilizado pelo patrocínio e incentivo 
à cultura da Aliança, teve entrada franca e, devido à 
grande procura, os ingressos logo se esgotaram.

Com perfil experimental e inovador, a Orquestra 
Ouro Preto uniu a música clássica ao rock e 
o resultado foi um público encantado. Várias 
gerações puderam compartilhar a paixão pela 

Orquestra Ouro Preto 
encanta público de 
Aimorés e região e 
mostra que boa música 
tem sempre seu lugar

Social
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Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

“Esse trabalho de 
apoio às bandas e, 
principalmente, aos 

músicos da nossa 
cidade, incentiva a 

cultura, traz visibilidade 
para a nossa região e 

oportunidades de entretenimento, 
cultura e lazer”

Maria Madalena da Silva Patrocínio 
– Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de 
Aimorés.

música. De crianças a idosos, os participantes 
se emocionaram e reconheceram a 
importância da programação para a região.

Antes do concerto, o Maestro Rodrigo Toffolo 
apresentou um pouco da história da Orquestra 
Ouro Preto, das peças como o Concerto The 
Beatles  e outros tantos espetáculos do grupo, 
com potencial de atrair os mais variados perfis 
de público. Ele encerrou sua fala, apresentando 
a Associação de Bandas Filarmônica e Marcial de 
Aimorés, Asbam, que abriu o concerto com duas 
músicas executadas pelos alunos do Projeto 
Jovens Músicos. 

Em 2018, o patrocínio à Orquestra Ouro Preto 
pela Aliança ainda viabilizou conquistas para o 
projeto Jovens Músicos, junto à Asban, com a 
capacitação de professores e maestros e uma 
viagem para Ouro Preto, com tudo pago, para 
se apresentarem no encerramento do Curso de 
Fomento a Bandas e Corporações Musicais.

Você Sabia?
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ara driblar as condições climáticas 
da região de Aimorés, Itueta e 
Resplendor, onde a Aliança Energia 
realiza atividades de reflorestamento, 
a empresa apostou em uma nova 
forma de manejo dos plantios.

Devido aos longos períodos de seca, entre 
abril e outubro, e chuvas concentradas e 
fortes, no verão, a equipe da Aliança modificou 
sua metodologia de manejo e de irrigação 
de socorro, adaptando-se ao atual cenário 
climatológico.

A nova forma de manejo reduziu a perda 
de mudas no primeiro mês de plantio. 
Antes, a cada 3 mil mudas plantadas mais 
de 150 morriam e agora apenas 5 não se 
desenvolvem. Obteve-se, também, um ganho 
em produtividade e eficiência nos trabalhos, 
com a inclusão do processo mecanizado de 
irrigação de socorro, proposto pela Cooperbari. 

“O ponto chave de sucesso dessa técnica é 
a irrigação de socorro, com a qual é possível 
proteger as mudas da incerteza climática 
e garantir o seu enraizamento adequado”, 
comenta Oséias Costa Valverde, da Cooperbari.

P

Meio Ambiente

de reflorestamento
Nova técnica de manejo

aumenta resultados

APP da proprietária rural Annette 
Milagres, que firmou parceria com a 

Aliança Energia para o reflorestamento, 
depois de um ano utilizando a nova 

técnica de manejo do plantio

Você sabia?
Desde a implantação da Usina 
de Aimorés, em 2005, já foram 
reflorestados mais de 3,5 milhões de 
metros quadrados no entorno do 
reservatório da hidrelétrica. Com a nova 
técnica será possível investir ainda mais 
em novas áreas de reflorestamento.

Total de áreas reflorestadas
368,17ha

Áreas de APP

221,35 ha

3732.2857(27)

Para os produtores Rurais das cidades de Aimorés, Itueta e Resplendor que 

tenham interesse em reflorestar suas Áreas de Preservação Permanente 

(APP), localizadas às margens do reservatório da Usina de Aimorés, é 

possível firmar parceria com a Aliança Energia para realizar o plantio.

Para isto, basta entrar em contato pelo telefone 

ou e-mail: ricardo.siqueira@aliancaenergia.com.br . 
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Educação Ambiental

Orla Norte de Resplendor com
mais cor, segurança e educação ambiental

proximadamente 200 pessoas 
prestigiaram as programações 
educativas, culturais e de lazer 
realizadas pela empresa na Praça 
do Norte. O objetivo do evento, 

realizado em 02 de dezembro, foi promover 
educação ambiental e marcar a entrega da 
obra no muro, realizada pela Aliança para 
trazer mais segurança à população nos 
períodos de chuvas.

A criançada dos bairros Antônio de Mattos 
e Nossa Senhora de Fátima marcou 
presença, juntamente com suas famílias, 
e registrou sua criatividade na oficina de 
pintura artística com grafite, colorindo uma 
parte do muro.

“A participação das crianças fez toda a 
diferença. O resultado foi um painel muito 
bonito. Essa iniciativa da Aliança foi muito 
importante para envolver as nossas crianças 
e deixar a nossa praça linda”, elogiou 
Jaqueline Medeiros, diretora da E.M. Cel. 
José Pereira de Jesus, que acompanhou as 
atividades do início ao fim.

A
Moradores e equipe da Aliança comemoram a conclusão da 
obra de Modernização da Proteção Estrutural na Orla Norte de 
Resplendor, com destaque para a Oficina de Grafite no Muro

Sorteio 
de 100 
mudas de 
árvores

Contação de 
histórias

Oficina Ecológica 
com materiais 
reciclados e 
plantio de 
sementes



Fica a dica

A Aliança Energia busca sempre 
reduzir a geração de resíduos. 
Porém, diante da necessidade 
de descartar materiais, 
identificou a alternativa de 

reutilizar ou reciclar e, para isso, 
entregou aproximadamente 11 
caminhões de resíduos que não 
seriam mais utilizados pela UHE 
Aimorés, mas que beneficiaram 
a comunidade local.

A Associação dos Catadores Unidos 
de Resplendor, Ascaures, recebeu 
225 m³ de material metálico que 
foram vendidos e quase dobraram a 
arrecadação dos cinco associados. “A 
cada dois meses a gente consegue 
fechar uma carga para vender. 
Só com a doação da sucata pela 
Aliança, fizemos uma carga inteira de 
14.150 quilos.” comenta Fábio Moreira 
Coelho, associado da Ascaures.

2 garrafas PET de 2 litros; palitos de churrasco; tintas 
guache; tampinhas de garrafas PET; objeto com 
ponta que possa ser aquecida; tesoura; e estilete.

Aproveitando o exemplo da Aliança, que tal transformar resíduos em brinquedos?

Resíduos que
fazem bem

Cai não cai de garrafa pet

Materiais
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Atenção! Para fazer 
esse brinquedo, peça 
a ajuda de um adulto.

Usando o objeto com ponta aquecida, 
faça vários furinhos em volta da garrafa 
PET cortada (faça em fileiras horizontais, 
para ficar mais fácil). Atenção, um adulto 
deve fazer este passo, pois há risco das 
crianças se queimarem.

2
Corte o bocal de uma das 
garrafas PET e o fundo da 
outra garrafa, que servirá de 
tampa para o brinquedo.

1

Pinte os palitos de 
churrasco com as tintas 
guache. O ideal é variar nas 
cores. Deixe secar.

3

Para montar o jogo é só 
“espetar” os palitos nos 
furinhos e colocar diversas 
tampinhas de garrafa em 
cima. Depois tampe com 
a outra parte da garrafa 
PET.

4

Material sendo recolhido 
na área de estocagem 
da usina e preparado 

para doação.

na UHE Aimorés, totalmente refl orestada.Situação atual da antiga área de estocagem


