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Voluntários do Núcleo de Alerta 
de Chuvas (NAC) sensibilizam 
moradores de Resplendor 

PÁG 3

Projeto Formação de Pequenos 
Músicos terá aulas de flauta doce 
no Parque Botânico  

PÁG 7

a nosso favor
O sol 

Aliança promove seminário 
sobre benefícios e 
oportunidades da utilização 
da energia solar   
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Mantenha as

córregos sempre
limpos.

galerias e os

Luzia, moradora há 20 anos
na Ilha do Príncipe (Salgado) 

e integrante do NAC

Vamos manter

e sem entulho?
as ruas limpas

Beneir, morador do bairro Nossa 
Senhora de Fátima e integrante do 

NAC

Deixe os bueiros
sempre livres para

escoar a água!
Márcia, moradora do bairro Antônio 

de Mattos e integrante do NAC

Saiba mais

Segurança em
primeiro lugar
QUEM

Aloisio Otavio Ferreira 

DE ONDE

Gerência de Meio Ambiente da UHE 
Aimorés

O QUE FAZ

Analista ambiental sênior

QUAL A IMPORTÂNCIA DO 
TRABALHO DE MONITORAMENTO 
DE PEIXES DESENVOLVIDO PELA 
ALIANÇA ENERGIA DURANTE A 
PIRACEMA? 

O monitoramento dos peixes 
durante este período possibilita 
à Aliança acompanhar a 
movimentação dos cardumes, quais 
espécies estão utilizando o Sistema 
de Transposição para Peixes (STP), 
avaliar e certificar as condições 
reprodutivas por meio de captura 
de amostras de exemplares e, 
dessa forma, avaliar e reportar aos 
órgãos ambientais competentes as 
evidências de utilização e eficiência 
dos sistemas de transposição em 
suas barragens.
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Preservação 
de espécies

esta edição, vamos falar um pouco sobre a 
campanha de monitoramento de peixes 
desenvolvida pela Aliança Energia durante a 
piracema, período em que os peixes sobem até 
a cabeceira dos rios para a sua reprodução. Por 

isso, durante essa época, conhecida como “defeso” e que na 
nossa região vai de 01 de novembro a 28 de fevereiro, a pesca 
é proibida ou muito restrita.

O STP (Sistema de Transposição para Peixes) da Usina 
de Aimorés consiste no caminho utilizado pelos peixes 
para transpor a barragem e funciona ao longo de todo 
o ano, permitindo o livre deslocamento de peixes. O 
sistema adotado na UHE Aimorés é do tipo “Vertical Slot”, 
popularmente conhecido como escada de peixes.

O sistema é monitorado mensalmente no período da 
piracema e trimestralmente no período seco por uma 
empresa especializada. É o momento onde são coletadas 
informações sobre espécies, hábitos e quantidades dos 
peixes no STP.

Durante o último ciclo de monitoramento 
do STP, que compreendeu o período 

de 2016 a 2018, foram realizadas 
quatorze campanhas, através das 

quais registraram-se 27 espécies 
de peixes, sendo 18 nativas, 
num total de 3.533 peixes 
amostrados. O novo ciclo de 
monitoramento 2018-2020 já 
foi iniciado e os dados coletados  

serão apresentados em um  
relatório a ser divulgado no 

segundo semestre de 2019.
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Voluntários 
em ação
Ao longo do mês de janeiro deste ano, 
os voluntários do Núcleo de Alerta de 
Chuvas (NAC) de Resplendor realizaram 
a distribuição de mil folhetos com dicas 
sobre como cuidar da cidade para 
reduzir os riscos de alagamentos no 
período das chuvas.

A ação foi realizada nos bairros Vila do 
Príncipe (Córrego do Salgado), Nossa 
Senhora de Fátima, Antônio de Mattos 
e Centro e, durante a distribuição, os 
voluntários buscaram sensibilizar as 
pessoas sobre a importância de cada 
um fazer sua parte para evitarem 
alagamentos.

responsabilidade de todos
Segurança e Alerta: 

ara evitar que as enchentes continuem 
causando mais prejuízos, a Luzia, moradora 
há 20 anos no bairro Ilha do Príncipe 
(Salgado), em Resplendor, e integrante 
do Núcleo de Alerta de Chuvas – NAC, 

lembra que cada um pode fazer a sua parte. “Já 
presenciei enchentes, com a água invadindo 
as casas, que poderiam ter sido evitadas se não 
fossem jogados lixo e entulho que entopem as 
galerias”.

É para reforçar este recado que a Aliança Energia 
apoia a Defesa Civil e o NAC dos municípios 
próximos a suas usinas, nas campanhas de 
conscientização ambiental, geralmente realizadas 
durante o período das chuvas, entre novembro 
e março. Em Resplendor, os próprios moradores 
são os personagens principais da ação e 
mostram a importância de todos no processo de 
manutenção da segurança antes, durante e após 
o período de chuva. 

Comunidade em foco
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A ssim como acontece em todo o Brasil, que já 
tem mais de 30 mil residências, comércios 
e indústrias que geram e utilizam a energia 
solar fotovoltaica, cresce na região de 
Aimorés, Itueta e Resplendor o interesse por 

esse tipo de tecnologia.

Para levar conhecimento e informação às pessoas, a 
Aliança Energia firmou uma parceria com o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais (Campus Ribeirão das Neves) e com a empresa 
AlSol Energias Renováveis, e contou com o apoio do 
SEBRAE-MG para realizar o Seminário Energia Solar e 
Oportunidades do Setor, que faz parte do Projeto de 
Pesquisa e Desenvolvimento da Aliança Energia. 

a energia que vem do sol
Conhecer melhor

Com o objetivo de 
levar conhecimento 
para as pessoas que 
moram na região da 
UHE Aimorés, a Aliança 
Energia promoveu 
o Seminário Energia 
Solar e Oportunidades 
do Setor
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Na teoria e na prática

No Seminário, as pessoas 
participaram de palestras com 
os temas: “Conceitos da Energia 
Solar, campo de trabalho 
e tendências da profissão”, 
“Empreendedorismo – Rumo ao 
próprio negócio” e “Como ser MEI 
(Microempreendedor Individual) 
na Prática”. 

Para exercitarem o aprendizado, 
em uma visita ao módulo de 
placas solares montado no 
Parque Botânico, os participantes 
tiveram uma noção prática do 
funcionamento dessa energia. 
Ao final, quem cumpriu as 16 
horas de seminário recebeu um 
certificado. 
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Com inscrições gratuitas, o Seminário foi 
realizado nos dias 20 e 21 de fevereiro, no 
auditório do Parque Botânico da Aliança, em 
Aimorés, e contou com a participação de mais 
de 70 pessoas que moram nas cidades de 
Aimorés, Baixo Guandu, Itueta e Resplendor, 
entre estudantes, profissionais em busca 
de oportunidade, comerciantes e pessoas 
interessadas no assunto.
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O verde como
inspiração musical

ois grupos de 10 crianças cada, 
com idades entre 7 e 17 anos, terão 
a exuberante natureza do Parque 
Botânico da Aliança como inspiração 
para iniciar seus estudos de flauta 

doce. A iniciativa é uma ampliação do 
Projeto Formação de Pequenos Músicos, da 
Associação de Bandas Filarmônica e Marcial 
de Aimorés – Asban, que começou no ano 

passado com musicalização para crianças e 
adolescentes, em Aimorés. 

Os interessados devem comparecer ao 
Parque Botânico, acompanhados pelos pais 
ou responsável legal, e preencher a ficha de 
inscrição. Os 20 primeiros inscritos estarão 
automaticamente selecionados e, havendo 
desistência, os candidatos seguintes poderão 
ser convidados a participar.

D
O Projeto Formação de Pequenos Músicos inclui este ano aulas de flauta doce, 
que serão ministradas também no Parque Botânico da Aliança, em Aimorés

Social

Integrantes da Asban e representantes da 
Aliança dão as boas-vindas aos primeiros 
alunos no Parque Botânico
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Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

Atualmente, o projeto conta com 80 
vagas, sendo que 40 foram abertas em 
2018 para musicalização em geral e 40 
este ano. As aulas são ministradas na sede 
da Asban, no centro da cidade, e agora 
também no Parque Botânico.

Para Luiz Antônio da Silva, professor, 
maestro e coordenador do Projeto na 
Asban, “o estudo da música muda a vida 
das pessoas em vários sentidos. A conduta 
musical ajuda o indivíduo a discernir entre 
o certo e o errado, a hora de intervir ou 
não, e ele se torna uma pessoa melhor”. 
O maestro ressaltou que os jovens 
chegam tão interessados que evoluem 
rapidamente.

O Parque Botânico abre suas portas 
para dois projetos de Aimorés, realizados 
com recursos do Fundo da Infância e da 
Adolescência - FIA: o Projeto de Formação 
de Pequenos Músicos e o Projeto de 
Capoeira.

No último dia 18 de fevereiro, em cerimônia 
realizada na Câmara Municipal de Aimorés 
com a presença do prefeito e de vereadores, 
a Aliança Energia e outras empresas 
realizaram a entrega simbólica dos 
recursos do FIA para o Conselho da Criança 
e do Adolescente de Aimorés.

Em 2019, a Aliança destinou o total de mais 
de R$300 mil para o FIA nos municípios 
de Aimorés, Itueta e Resplendor. Cada 
cidade administra esses recursos através 
de seu Conselho Municipal da Criança e do 
Adolescente.

Formação de Pequenos Músicos

Início das aulas

Datas e horários

Informações

18 de fevereiro

toda segunda-feira, de 13h a 15h

Asban (33) 3267-1034 ou 
Marcela De Martin (27) 3732-2868

Música, capoeira e carinho



Fica a dica

D ia 22 de março é comemorado Dia Mundial da Água. A data visa reforçar e 
conscientizar a população sobre a importância da preservação desse recurso 
fundamental para a vida no planeta.

Em nosso dia a dia devemos ter o hábito de reduzir o desperdício de água 
em casa, no trabalho ou na escola e principalmente não poluir rios, nascentes e 
lençóis freáticos. Eles são nossos reservatórios de água pura mas podem acabar, 
se nos descuidarmos. O uso racional e sua preservação são fundamentais para 
garantir qualidade de vida para a nossa geração e para as futuras. Faça uso 
consciente da água! 

Use a vassoura, e não a mangueira para 
eliminar a sujeira do quintal e da calçada.

Reduza o tempo do chuveiro aberto  
e desligue a água enquanto estiver 
ensaboando o corpo e o cabelo.

Em dias quentes, ajuste o chuveiro na 
posição “verão”, que reduz o consumo de 
energia elétrica.

Reutilize a água despejada pela máquina de 
lavar para limpar o quintal e a calçada.

Feche a torneira enquanto estiver escovando 
os dentes, lavando roupa e ensaboando a 
louça. Enxágue toda a louça de uma só vez.

Elimine vazamentos e conserte torneiras mal 
ajustadas.

Preparamos algumas dicas para você 
economizar água em seu dia a dia e 
ajudar nosso planeta

Que tal ajudar nossos amigos 
peixinhos a atravessarem o 
labirinto e encontrarem o 
caminho da preservação do rio?

Cada gota deve
ser protegida

Sabe como economizar água? Labirinto molhado
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