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10 anos de 
Parque Botânico

Música e aprendizado: 
projeto ganha  
novo fôlego 
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PAE: medidas  
preventivas para criar  
uma cultura de prontidão
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Saiba mais

Água é vida,
água é arte 

no futuro

A água é vital e desde o dia 29 de março, o 
município de Resplendor conta com um novo 
lembrete sobre a importância de utilizar esse 
recurso tão precioso de forma responsável e 
consciente: um painel pintado por 19 alunos 

do 9º ano da Escola Municipal Coronel José Pereira de 
Jesus. 

A obra é resultado de uma oficina de grafite. Para 
sensibilizar os moradores sobre o papel da água na 
nossa vida, os estudantes fizeram ilustrações num 
trecho de 30 metros do muro da orla Norte. 

A atividade, que encerrou as comemorações do 
Dia Mundial da Água promovidas pela Aliança 
Energia, foi ministrada pela artista plástica Renata 
Apolinário, que apresentou aos participantes 
diversas técnicas. “Durante o trabalho, eles 
exercitaram mais do que a criatividade e a 
expressão: eles tiveram a oportunidade de exercer 
outras habilidades, como o respeito ao outro e o 
controle do tempo e dos materiais disponíveis”, 
destaca Renata. 
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Estudantes dão o recado sobre o bom 
uso do recurso com muita criatividade 

QUEM
Jaqueline Lourenço 

DE ONDE

Reslendor/MG 

O QUE FAZ

Diretora da Escola Municipal Coronel 
José Pereira de Jesus

QUE MENSAGEM A ESCOLA QUIS 
DEIXAR PARA A POPULAÇÃO DE 
RESPLENDOR, COM ESSE PAINEL?

A água é um dos recursos naturais 
mais valiosos do nosso planeta. É 
fonte de vida para a humanidade, 
porém o mau uso pode levar ao seu 
fim. Devemos rever nossas atividades 
quanto à agressão à natureza, já 
que ela está pedindo socorro e nós 
também. Você e eu estamos fazendo 
a nossa parte?

Pensando
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Mais energia 
para a música 

U
Intercâmbio valoriza cultura, promove aperfeiçoamento  
e a expressão artística da nossa região
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“As oportunidades que 
a Aliança viabiliza vêm 
para somar. Me sinto 
privilegiado por ter acesso 
a tudo isso, poder participar 
e aprender cada vez mais”

Carlos Roberto Hudson, 
morador de Aimorés 

“É muito gratificante estar 
aqui novamete.  
O retorno dos músicos foi 
fantástico e eu acredito 
que serão colhidos muitos 
bons frutos daqueles que 
participaram do curso” 

João Paulo Moreira, 
professor convidado

Aprimoramento 

Além da capacitação, os alunos poderão 
concorrer ao Prêmio Ouro Preto que irá 
contemplar um ganhador com uma 
residência artística e musical de uma 
semana, em São Paulo, com tudo pago. Na 
oportunidade, haverá uma visita a espaços 
culturais, como teatros, museus, orquestras 
e universidades, e oportunidade de buscar 
colaborações com músicos da cidade. 

Social

 “Gosto de observar o nosso 
resultado ao final de cada 
módulo. Mais centrado, 
mais harmonioso e em 
sintonia, onde a dedicação 
de cada um contribui para 
o sucesso do grupo todo”

Quênio Souza Campos, 
músico de Aimorés.

ma das manifestações mais tradicionais 
da cultura popular, as bandas de música 
ganhou um novo fôlego na região de 
Aimorés, com o apoio da Aliança Energia. 

Pelo terceiro ano consecutivo, músicos da região 
estão participando do Curso de Fomento às Bandas 
e Corporações Musicais, um projeto realizado pela 
orquestra, patrocinado pela Aliança Energia, por 
meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Realizado no Parque Botânico da Aliança Energia 
pela Orquestra Ouro Preto, este ano, no curso, 
estão previstos três módulos que unem teoria, 
prática individual e coletiva com músicos que são 
referência no Brasil.
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Vida longa ao 
Parque Botânico

D
Os 10 anos do parque serão comemorados 
com programação especial
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esde que assumiu o Parque 
Botânico, a Aliança Energia tem 
trazido novidades à população. 
Depois da recente revitalização, o 

local passou a contar com um circuito de 
arvorismo, onde os visitantes podem apreciar 
a natureza lá de cima da copa das árvores.

Ao longo de uma década, o Parque Botânico  
tem prestado importante serviço à 
comunidade de Aimorés e região por 
meio da promoção de ações de educação 
ambiental, criando um ambiente vivencial 
para o aprendizado na prática. 

Há ainda projetos sociais como a capoeira, que 
enche o parque de crianças e adolescentes para 
a prática de atividades de cultura e esportes.

Mais de 120 mil pessoas já passaram 
por aqui ao longo deste período.

Toda comunidade pode usufruir deste 
espaço. Basta agendar a sua visita.

Educação Ambiental

Os usuários das redes sociais, em  
especial do Instagram, podem 
acompanhar, desde março, o dia a  
dia do parque botânico no perfil 
@parquebotanicoalianca.

Poste fotos de suas visitas ao parque  
ou faça Stories marcando a gente.  
Utilize as hashtags 
#parquebotanicoalianca10anos 
#educaçãoambiental #aliancaenergia

Instagram  

@parquebotanicoalianca

Acesse e siga o 
nosso perfil
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Um espaço, 

muitos ganhos 
Em uma década de portas abertas 
à comunidade, o local, sediado na 
Fazenda Viçosa, distrito de Santo 
Antônio do Rio Doce, tem consolidado 
a sua vocação como espaço dedicado à 
educação ambiental e à preservação e 
valorização da natureza.

Quer conhecer  
de perto  

tudo isso? 

O Parque Botânico está aberto para visitação de terça a sexta-feira, das 8h  
às 17h. Entre em contato pelo e-mail parque.aimores@aliancaenergia.com.br 
ou pelos telefones  (27) 3732–2872 e 3732-2876.

Mais de 
120 mil 
visitantes em 10 anos 

200 mil 
árvores em 186 hectares 
reflorestados, com espécies 
nativas da Mata Atlântica 

Trilha suspensa com 

14  
obstáculos 

Trilha Ecológica de  

1.100  
metros para caminhada  
em meio à Mata Atlântica

Centro de Educação  
Ambiental com

7  
painéis temáticos
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Planejar
para prevenir 
A segurança deve vir sempre em primeiro lugar. 
Saiba mais sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens 
e as ações previstas para Aimorés, Baixo Guandu e região

R egulamentada em 2017 para o Setor 
Elétrico, a  Política Nacional de 
Segurança de Barragens define diversas 
ações para os empreendimentos que 

possuem alguma barragem em sua estrutura.  
Essas exigências vêm sendo implementadas 
na Usina Hidrelétrica de Aimorés, que possui 
uma barragem de água destinada à geração 
de energia. Entre elas, está o Plano de Ação 
Emergencial (PAE).

Usina

A Usina de Aimorés é classificada pela ANEEL 
como de baixo risco, mas por estar localizada 
em uma região urbanizada, com moradores 
à jusante, o dano, no caso de uma eventual 
situação de emergência, precisa ser considerado. 
A Aliança Energia trabalha permanentemente 
na conservação e manutenção de suas 
estruturas, além de possuir instrumentos 
de monitoramento capazes de apontar as 
sensibilidades para atuação preventiva. 

Com as manutenções em dia, a usina sempre 
atua com foco na prevenção, monitoramento 
e conservação. Suas estruturas civis e 
eletromecânicas atendem aos parâmetros de 
estabilidade, o que foi comprovado pela ANEEL na 
última inspeção, e também pelos representantes 
da defesa civil e lideranças municipais em 
março, quando realizaram visita técnica.

“Fiquei muito tranquilo com o que eu vi e ouvi. Com 
a implantação do PAE, as pessoas aprenderão como 
agir, caso ocorra alguma situação de emergência, e 
isso é fundamental”

André Vidal de Freitas, presidente da Câmara 
Municipal de Aimorés

Confira o depoimento completo  
no canal da Aliança Energia no  
youtube.com.br/c/aliancaenergia

Baixo risco

  Reservatório de água para geração de energia 

Conhecido também como lago ou barragem, é construído, 
operado e monitorado seguindo recomendações do CBDB 
- Comitê Brasileiro de Grandes Barragens. Seu perfeito 
funcionamento e segurança são fundamentais para a 
geração de energia.
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Reuniões 
do Grupo de 

Trabalho do PAE

Planejamento e integração
O Plano de Ação Emergencial (PAE) integra 
o Plano de Contingência Municipal, que 
deve considerar todos os eventuais riscos 
e tratativas conforme regulamentação.  
No caso do PAE, atendendo ao prazo 
regulamentar, a Aliança protocolou seu 
documento  em 2017.

De forma transparente e detalhada, 
o documento apresenta informações 
técnicas relacionadas à Usina e suas 
estruturas, descreve as possíveis 
ocorrências que poderiam gerar situações 
de emergência, e define o fluxo de 
comunicação com os órgãos de proteção e 
defesa civil e com a população localizada à 
jusante dos barramentos e diques. 

Para 2019, em continuidade às tratativas, 
estão previstas reuniões com as 
comunidades, definição das rotas de 
fuga, dos pontos de encontro, além dos 
simulados de evacuação. Esse tipo de 
ação fará cada vez mais parte da rotina 
das populações e de uma nova cultura 
de segurança que surge no país, sempre 
conduzidas pela Defesa Civil, com o 
apoio das partes relacionadas.

Defesa Civil

somos todos nós
O trabalho de prontidão para emergência 
é desenvolvido em conjunto, e a lei define 
as atribuições de cada parte no processo. O 
objetivo é assegurar as ações de prevenção, 
mitigação, preparação e resposta voltadas 
para a proteção e defesa civil.

• ALIANÇA ENERGIA: O empreendedor 
deve acionar o seu PAE, em situação de 
emergência. 

• DEFESA CIVIL MUNICIPAL: deve orientar 
as comunidades a adotar comportamentos 
adequados de prevenção e resposta 
à situação de desastre e promover a 
autoproteção.

• COMUNIDADE: deve participar, buscar 
informações e atender aos chamados            
para os simulados, deve conhecer a rota de                  
fuga e os pontos de encontro, para casos  
de emergência.

Fique atento aos comunicados da 
Defesa Civil e e procure atender 
as convocações e orientações.

interacao-ed18 _ V3.indd   7 14/06/2019   16:08



Dez anos de 
muito verde
P ara marcar a comemoração dos 10 anos do Parque Botânico da Aliança 

Energia, estão previstas diversas atividades culturais. Uma delas é o 
lançamento de um selo comemorativo que estampará as peças de 
divulgação das ações promovidas pelo parque, ao longo de 2019.  

Fica a dica

O selo do aniversário de 10 anos do Parque Botânico é  
inspirado na casa verde e nas muitas árvores que plantamos.  
Vamos colorir o desenho e deixá-lo bonito como o parque?
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