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Social

Doces
conquistas

Gente que
gera renda

A lém do açúcar, a dedicação é o principal 
ingrediente para as receitas de sucesso da 
Associação de Doces São José da Pedra Negra, 
localizada no município mineiro de Ijaci. Depois de 
participar do programa Rede Que Gera Renda, da 

Aliança Energia, o grupo cresceu ainda mais.

Em março deste ano, a Aliança assinou um contrato 
de prestação de serviços com a associação, ampliando 
sua atuação no mercado. Mas essa é apenas uma das 
conquistas das associadas.

Em 2018, também com o apoio da Aliança, o grupo 
revitalizou seu espaço de trabalho e de vendas, com 
equipamentos e uma estrutura mais adequada e 

organizada. Além disso, as associadas participaram 
de capacitações e mentorias sobre giro 

produtivo, precificação, compras, 
vendas e associativismo.

QUEM

Joziane Aparecida

DE ONDE

Associação de Doces São José da Pedra 
Negra, de Ijaci

O QUE FAZ

Presidente da associação

COMO VOCÊ PERCEBE OS 
RESULTADOS DESSA NOVA FASE DO 
GRUPO?

Fomos aprendendo com nossos 
tropeços e acertos. Hoje, o grupo está 
mais maduro e nos organizamos para 
atender mais clientes e criar sempre 
coisas diferentes. O contrato com a 
Aliança vai nos exigir também mais 
planejamento, e isso é bom, porque 
nos ajuda a perceber a importância da 
divisão de tarefas e de fazer uma boa 
gestão do negócio. Espero que este seja 
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Com apoio da Aliança, Associação de Doces 
São José da Pedra Negra ganha mais espaço 
no mercado de quitutes

O programa Rede Que 
Gera Renda da Aliança 
busca desenvolver 
entidades que possuem 
atuação em negócios 

de economia solidária. 
As ações são planejadas 

respeitando as características 
culturais, ambientais, sociais e 

ideológicas de cada comunidade, 
buscando valorizar o potencial local.

Jornal Interação - FUNIL - v5.indd   2 14/06/2019   16:06



Educação Ambiental
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Água viva

Q ual a importância da água para 
nossa sobrevivência? Essa foi a 
reflexão proposta aos moradores das 
comunidades próximas às operações 

da usina do Funil, em comemoração ao Dia 
Mundial da Água.

Alunos da Escola Municipal Professora Henriqueta 
Botelho, localizada em Macaia, distrito de Bom Sucesso 
(MG), se divertiram com o curta Os Segredos do Rio Grande, 
produzido pela Aliança Energia. Eles também participaram 
de uma dinâmica que reforçou o valor da água em nosso dia 
a dia e como somos corresponsáveis pela sua preservação. 

Na Comunidade do Funil, em Lavras, a ideia de proteger as 
nascentes, como forma de contribuir com a qualidade da 
água, foi colocada em prática com o plantio de mudas no 
entorno de um manancial da região. A ação contou com 
empregados da Aliança Energia, crianças de escolas da 
comunidade, além de associações parceiras.

Dia Mundial da Água reforça a 
responsabilidade de todos para 
preservação desse bem natural

Empregados 
e moradores 
plantaram 
mudas 
próximo à 
nascente

“É importante que as pessoas se 
preocupem com a água. As crianças 
aprendem quando elas vêem o exemplo, 
e nós precisamos ser esse exemplo”, 

Jorge Nogueira Barbosa, proprietário do 
sítio onde o plantio foi realizado.
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Tons de verde

A
Plantio de mudas contribui para a preservação ambiental 

Só o começo
O primeiro ciclo de plantio já foi finalizado. As mudas são plantadas apenas no 
período úmido, que vai de novembro a março, para garantir que recebam água 
suficiente para o seu crescimento. Em 2019, mais áreas serão recuperadas e, em 
cada edição, traremos mais informações sobre essa ação para você. 
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cada dia, o entorno do lago da usina de Funil ganha mais tons de verde. O 
motivo? Desde 2018, a Aliança Energia se uniu a proprietários locais para o 
plantio de mudas de árvores nativas na região. A iniciativa visa preservar as 
matas ciliares e as áreas de preservação permanentes, fundamentais para 
a conservação da qualidade da água e do meio ambiente.

Para implementar esse projeto, a Aliança Energia buscou conhecer os potenciais 
parceiros, vizinhos ao reservatório, e mapeou as áreas a serem reflorestadas..

Meio ambiente
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Confira os números do primeiro ciclo de plantio
2018/2019

Realizar esse trabalho é um orgulho para nós. Não trabalhamos apenas plantando 
mudas, estamos plantando um futuro melhor para as pessoas e para o meio 
ambiente. Os proprietários têm sido muito acolhedores e parceiros durante todo o 
processo. Desejo voltar aqui, daqui a alguns anos, e ver essas mudinhas já grandes e 
formando uma linda mata.

Hélio Raylan, da empresa Cayana, contratada da Aliança para o reflorestamento

1.813.538
Quantidade em quilos de carbono (CO2) que 
essas árvores irão capturar, melhorando a 
atmosfera: (considerando as árvores adultas)

6.053Total de 
cercas 
instaladas: 11.126Total de 

mudas 
plantadas: 

18
Quantidade  
de pessoas 
envolvidas na ação: 30,75

Área total 
recuperada
(em hectares): 
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Fiscalização
em dia
UHE Funil da Aliança Energia é 
inspecionada pela ANEEL  

M anter as usinas em condições 
de segurança faz parte das 
diretrizes de operação da 
Aliança Energia. Recentemente, 
a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) designou uma força-
tarefa para avaliar, até maio, as questões 
de segurança de barragens e a adesão 
aos Planos de Ação de Emergência 
(PAE) das 142 usinas hidrelétricas da 
empresa, distribuídas em 18 estados 
do país, além do Distrito Federal.

Na usina de Funil, a inspeção 
ocorreu nos dias 28 e 29 de março 
e contou com a participação de 
profissionais do corpo técnico da 
Aliança Energia e de representantes 
das defesas civis dos municípios da área 
abrangida pelo PAE.

Usina

Representantes

da Aliança 

e da ANEEL 

inspecioanam a 

barragem

Trabalho em Parceria

A Aliança Energia protocolou, em 2017, 
o Plano de Ação de Emergência (PAE) 
junto às coordenadorias municipais 
de defesa civil dos municípios 
envolvidos, atendendo aos prazos da 
lei. A empresa vem realizando diversos 
encontros com os grupos de trabalho 
desses municípios. Essa ação atende 
à Política Nacional de Segurança de 
Barragens, nos termos da resolução 

696 publicada  pela Agência 
Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL em 
2015. 

“As informações prestadas pelo empreendedor 
junto à ANEEL foram verificadas na inspeção de 
campo confirmando, segundo os regulamentos 
estabelecidos, que o empreendimento possui 
nível de risco baixo. Chama atenção o bom 
trabalho desempenhado junto às defesas civis 
municipais que apresentaram alto grau de 
maturidade em seus planos de contingência. 
É importante continuar a desempenhar um 
bom relacionamento entre as partes até a 
total implantação e compreensão do Plano 
de Ação e Emergência”, Sérgio Ribeiro Leite, 
Representante da ANEEL
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Conhecendo a usina 
de Funil

N esta edição do Interação, apresentamos algumas informações importantes sobre as instalações 
da Hidrelétrica Engenheiro José Mendes Júnior, a UHE Funil, localizada no Rio Grande

Por que temos  
uma barragem? 

Ela é necessária para o aumento do potencial 
hídrico na produção de energia. O reservatório da 
usina de Funil é do tipo fio d’água, porque não 
estoca água, e a geração da energia ocorre pela 
vazão natural das águas do rio.

Seu tamanho e especificações técnicas 
asseguram que a estrutura da barragem suporte 
o volume de água esperado em seu reservatório.

Como ela foi  
projetada? 
A Usina Hidrelétrica de Funil possui uma 
barragem de água destinada a geração de 
energia elétrica. Em sua construção, foram 
aplicados critérios, métodos construtivos 

Usina

Altura: 50 metros da crista da 
barragem até o leito do rio

Extensão: 420 metros de extensão, 
considerando parte da barragem de 
terra e enrocamento e outra parte de 
cimento e concreto

e materiais específicos a esse tipo de 
empreendimento, visando garantir a qualidade 
e a segurança das instalações.

As estruturas civis e eletromecânicas atendem 
aos parâmetros de projeto e de estabilidade 
desse setor e são permanentemente fiscalizadas 
e acompanhadas pelos órgãos reguladores, 
como a ANEEL.

As inspeções e manutenções regulares  
estão plenamente em dia, o que reforça  
a atuação sistemática, diligente, com  
foco na prevenção, monitoramento e 
conservação de nossas estruturas.

A Aliança Energia monitora, 
constantemente, a estrutura de suas 
instalações e está aderente aos requisitos 
de segurança de barragem previstos na 
legislação. Acompanhe as novidades 
aqui no Interação.
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Fica a dica

Qual é o caminho para
o reflorestamento?

C uidar da natureza é papel de 
todos. A cada dia, pequenas 
ações podem contribuir para 
melhorar a relação entre 
homem e meio ambiente. 

Somos os únicos responsáveis por 
devolver à natureza aquilo que, de 

alguma forma, extraímos dela.

Na Aliança Energia, o caminho para o 
reflorestamento, que devolve à paisagem o 
verde das árvores, segue os seguintes passos:

• Conhecer as áreas a serem reflorestadas

• Plantar as mudas nativas 

• Manter as áreas recuperadas

Agora é sua vez!  Pequenas atitudes também fazem a diferença. Escolha uma semente, 
de girassol, feijão ou outra que você tenha em casa plante-a e cuide, diariamente.  
Assim você aprende se tornar mais responsável pela natureza. E ela agradece!
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