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Horta comunitária: 
benefício para todos 
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Chegou a época sa 
Piracema. 
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vencedores
Somos todos

Edição 2018 do Concuros de Redação promovido 
pela Aliança Energia foi um sucesso
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Nathalia Cristine Henrique, 
vencedora da E.M. Álvaro  
Botelho, Lavras/MG
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Saiba mais

Comunidade

em foco
QUEM

Luciene Kátia de Carvalho, 45 anos  

DE ONDE

Lavras/MG

O QUE FAZ

Cantineira na Escola Municipal Sebastião 
Vicente Ferreira, Comunidade do Funil, 
Lavras/MG

COMO A HORTA COMUNITÁRIA AJUDA NA 
ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS?

Trabalho há 30 anos com alimentação 
das crianças. Esta sempre foi a minha 
profissão e é o que eu gosto de fazer. 
Para que as crianças se alimentem bem, 
precisamos sempre variar os alimentos. 
A horta da comunidade nos ajuda muito 
a enriquecer a merenda, com verduras 
frescas e de ótima qualidade. Sabemos a 
procedência e sabemos que é cultivada 
com todo cuidado e carinho. Dá gosto 
ver as crianças comendo as verduras que, 
algumas vezes, foram elas mesmas que 
plantaram.
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ma iniciativa que une a comunidade em 
benefício de todos. Há cerca de vinte anos, 
moradores da comunidade do Funil se 
organizaram, dividiram as tarefas e hoje colhem 
os benefícios da horta comunitária: contam 

sempre com uma variedade de alimentos fresquinhos, 
sem agrotóxico, e ainda economizam na compra do 
mercado. “Atualmente, moradores, visitantes e a escola 
podem pegar verduras e hortaliças produzidas na horta 
e colaboram para a manutenção do local”,  comenta 
Alessandro Ribeiro, morador e colaborador do projeto da 
horta comunitária. 

Uma horta comunitária também pode ser uma 
oportunidade de cooperação e promoção da saúde e 
da consciência ambiental. As crianças da escola, por 
exemplo, realizam plantio de hortaliças, o que incentiva o 
contato delas com a natureza e estimula o sentimento de 
trabalho voluntário e sustentabilidade.

Sérgio Alvarenga, morador da comunidade e um dos 
responsáveis pela manutenção 
da horta, ressalta que cada 
um contribui com 
o que pode: “Uns 
doam sementes 
ou mudas, outros 
fazem o manejo 
e cultivo, outros 
juntam materiais 
recicláveis, como 
latinhas, para 
vender e comprar 
novas mudas de 
hortaliças”, diz.  

por uma horta comunitária
Moradores se unem
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Piracema
é preservação

e novembro a fevereiro, acontece o período da 
piracema nos rios. Para entender mais sobre o 
assunto, convidamos o Walisson Soares, analista 
de meio ambiente da Aliança Energia, para falar 
sobre o tema. Confira: 
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O que é a piracema?
A piracema é o momento em que os peixes se 
deslocam contra a correnteza até a cabeceira 
dos rios para encontrar o local ideal para a 
desova. Normalmente, os peixes buscam um 
local com água mais quente, rica em oxigênio 
e turva, uma vez que a água límpida facilita a 
predação. Por isso, a migração ocorre no período 
mais chuvoso do ano.

Por que a pesca é proibida 
durante a piracema? 
É extremamente importante controlar a pesca 
porque, neste período, os cardumes encontram-
se no seu estágio reprodutivo. A captura 
de grande quantidade desses peixes pode 
ocasionar uma diminuição da população de 
uma determinada espécie.

Como a Aliança atua 
durante a piracema?
Neste período, são realizados os 
monitoramentos qualitativos e quantitativos 
das espécies de peixes que são transpostos 
pelo Sistema de Transposição para Peixes 
(STP), além de estudar suas rotas migratórias 
e ciclos reprodutivos. Esses estudos 
colaboram para adoção de medidas de 
proteção e conservação das espécies de 
peixes da região. 

é uma palavra que vem do tupi e 
significa “subida do peixe”.

Piracema

Curiosidade

Até o ciclo 2017/2018, já foram monitoradas 48 
espécies de peixes e mais de 317 toneladas já 
foram transpostas pelo STP. 
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escolas 
participantes23

municípios5
redações 
inscritas no 
Concurso200

Mais de

Social

Chegamos ao término da 
segunda edição do Concurso de 
Redação e os resultados foram 
excelentes. Comunidade, escola 
e alunos puderam se envolver 
mais com a educação ambiental

caminhos
Escrevendo novos

Concurso de Redação promovido pela 
Aliança Energia premiou 50 estudantes 
da rede pública de ensino dos municípios 
de Lavras, Ijaci, Resplendor, Aimorés e 
Itueta, regiões próximas de onde estão 

instaladas as usinas de Funil e Aimorés. Os autores 
das melhores redações, um de cada município 
participante, receberam um notebook como 
prêmio. Duas escolas participaram do Concurso em 
Lavras e Ijaci e 43 redações foram inscritas.

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 trabalharam 
o tema em sala de aula e visitaram o Centro de 
Educação Ambiental onde os alunos receberam 
informações importantes.  

O
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Mão na massa

O  envolvimento e participação de alunos e 
professores foi fundamental para o sucesso 
do Concurso e serviu de incentivo para a 
adoção de atitudes mais sustentáveis. “Vi 
o empenho dos alunos dia a dia. Entre 
pesquisas e debates eles foram melhorando 
seus textos e se envolvendo com o tema 
do Concurso. Os progressos foram notáveis, 
comenta a professora Daniela de Lourdes 
Vilela Paula.

Participação de todos

Para contribuir ainda mais para as pesquisas 
e elaboração do conteúdo, a empresa criou 
um site do concurso com dicas e informações 
acerca do tema da redação. 

Esperamos que as próximas edições sejam 
ainda melhores e que nossas ações possam 
reforçar e estimular a educação ambiental 
em nossa comunidade.

aliancaenergia.com.br/
concursoderedacao

“Fiquei muito orgulhosa de 
mim mesma por ter sido 
uma das vencedoras. Eu 
não tinha um computador 
e agora posso usar o 
que ganhei para estudar. 

Agradeço muito à Aliança por 
ter me dado essa chance de 

participar”, comenta 

Nathália Henrique, vencedora do 
Concurso no município de Lavras/MG.

Eu refiz a redação 4 
vezes até conseguir 
um bom texto. O 

incentivo da minha 
mãe e da professora 

foram importantes pra 
eu não desistir. Eu acho 

que o Concurso me ajudou a me 
preparar mais pro vestibular.

Felipe Gabriel, vencedor do 
Concurso no município de Ijaci/MG.

milene.novaes
Realce
Aqui, temos que fechar as aspas da fala dela



Por meio de parcerias que 
envolvem o poder público, 
universidades e instituições 
especializadas, a Aliança 
Energia busca somar uma 
frente de incentivo aos 
empreendedores locais 
a fim de fortalecer as 
atividades produtivas, 
geradoras de emprego e 
renda, além de motivar 
o empreendedorismo 
baseado no potencial de 
oportunidades e vocações 
regionais.

novos desafios e mais renda
Juntos, em busca de

Social

aliancaenergia.com.br/concursoderedacao

m 2018, o apoio à Associação de 
Agropecuaristas da Comunidade de Funil, 
(Agrofunil) comprovou que este é um 
caminho promissor. Dez famílias participantes 
do grupo irão alcançar a marca histórica de 

colheita de cerca de 480 sacas de milho. Este número 
é três vezes maior do que o realizado no ano passado, 
por exemplo, quando foram colhidas cerca de 140 
sacas. O resultado incrementa a renda das famílias e 
foi alcançado graças ao apoio de parceiros locais como, 
a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão 
Rural do Estado de Minas Gerais), a Universidade 
Federal de Lavras (UFLA), a Prefeitura Municipal de 
Lavras, por meio da Secretaria de Assuntos Rurais, e a 
Aliança Energia. 

A parceria possibilitou a compra dos grãos e insumos 
para o plantio, uma análise da qualidade do solo e 
indicação de técnicas mais eficazes para melhoria da 
produção, além do acesso a equipamentos e tratores 

E
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para preparo do solo. “Ficamos muito 
contentes com nossa produção deste 
ano. Foram várias pessoas nos ajudando 
a melhorar a produção, com técnicas 
mais adequadas de plantio”, comemora o 

presidente da Agrofunil, 
Ricardo Alvarenga. Para 

o ano que vem, os 
planos continuam: 

“Esperamos uma 
boa safra também 
em 2019”, projeta 
Ricardo. 

Os membros da 
Agrofunil avaliam 

a possibilidade de 
antecipar a colheita 

do milho, aproveitando 
a demanda por produção 

de silo, utilizado na alimentação do gado, 
atividade econômica forte na região. Caso 
se concretize, farão, na sequência, o plantio 
de feijão. 

Produção de tilápias

O apoio da Aliança Energia viabilizou 
também a produção de peixes para 
o ciclo 2018/2019 da Cooperativa de 
Pesca da Comunidade do Funil – 
Cooperfunil. “A expectativa é que, juntos, 
seis cooperados produzam cerca de 18 
mil peixes que serão comercializados 
no próximo ano”, afirma Noel Dutra, 
presidente da cooperativa. 

Estima-se que os peixes levarão em 
torno de seis a oito meses até a engorda 
necessária para o abate. 

18 mil peixes criados 
nos tanques rede
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Fica a dica
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D Como já vimos, de novembro a fevereiro acontece o período da piracema. 
Vamos aprender alguns conceitos sobre o processo reprodutivo dos peixes e 
fazermos nossa parte na preservação das espécies?

Preencha os campos com as palavras 
conforme o significado abaixo:

Aprender a
preservar

Caça-palavras Labirinto da 
Piracema

O jogo

Período em que os peixes sobem 
para a cabeceira dos rios para 
realizar sua reprodução.

1. Piracema | 2. Defeso | 3. Cardume | 4. Desova | 5. Alevino

Período em que se protege o 
peixe durante a Piracema

Coletivo de peixes

Nome dado aos filhotes de peixes

Momento em que os peixes libertam 
para a água os seus os óvulos para dar 
origem aos alevinos.

1

2

3

3

5

5

4

4

1

2

Descubra o caminho que leva 
nosso amigo peixinho até a 
cabeceira do rio.

1
2

3




