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Prevenção ao mexilhão-dourado 
é tema de ação no Sul de Minas

ou um dos usuários da represa. Portanto, 
também sou responsável por ela. 
Fazendo a minha parte, eu posso ajudar 
a controlar a chegada desse mexilhão.” A 

mensagem foi dita por Gilson Veloso, um dos 
participantes do evento de pesca esportiva, 
realizado às margens do rio Grande, na cidade 

de Bom Sucesso (MG). Ele ressalta 
a relevância da união de toda a 

comunidade na proteção do lago 
da Usina de Funil, essencial para 
a economia local, lazer e turismo 
da região. 

Para reforçar a mensagem 
de prevenção sobre o avanço 

do mexilhão-dourado, a Aliança 
Energia realizou ações de educação 

educação ambiental junto aos mais de 
70 competidores do evento, com a distribuição 

de kits de limpeza das embarcações, uma das 
medidas adotadas para evitar o transporte de 
larvas do mexilhão. Todos também puderam 
conferir uma palestra sobre o tema. 

A Aliança também recebeu vários 
participantes em um estande montado às 
margens da represa da UHE Funil e uma 
centena de mudas nativas da Mata Atlântica 
foram distribuídas como 
forma de incentivar a 
preservação das matas 
ciliares, foco do programa 
de recuperação da  
APP do reservatório 
da Usina de Funil. 

S“

Mudas nativas da Mata Atlântica 
foram distribuídas no evento

Orientar a comunidade é fundamental para evitar o avanço da espécie

Saiba mais sobre o programa em   
aliancaenergia.com.br/br/mais-tons-de-verde/
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C omprometida com a sustentabilidade, a 
Aliança Energia analisa, anualmente, a 
eficácia do sistema de transposição da 
hidrelétrica de Funil. O monitoramento 

de peixes da hidrelétrica pelo sistema 
contribui para avaliar, entre outros fatores, a 
rota migratória das espécies e entender sua 
dinâmica de reprodução. 

E cada vez mais, a parceria com os pescadores 
é fortalecida. Nos últimos meses, uma 
equipe visitou 15 municípios do entorno 
do reservatório de Funil para explicar 
a importância de as etiquetas serem 
devolvidas à empresa para possibilitar esse 
estudo. Além do número de devoluções ter 
aumentado no último ano, os pescadores 
valorizam a iniciativa.

Passo a passo do  
monitoramento de peixes

1. Na subida do rio, os peixes chegam ao STP;

2. Eles são medidos, pesados e identificados 
com uma etiqueta;

3. Os peixes são devolvidos ao elevador e 
continuam subindo o rio;

4. Tempos depois, alguns são capturados 
por pescadores que devolvem as etiquetas. 
A Aliança compara as informações atuais 
com as coletadas no dia da marcação;

5. Todos os dados são consolidados e 
possibilitam uma análise mais completa 
sobre as espécies monitoradas.

Pescadores são parceiros da Aliança Energia no 
trabalho de monitoramento durante a piracema

O rio está pra peixe

15 municípios visitados  
na mobilização

+de 160 
etiquetas devolvidas

48 espécies já foram 
identificadas no Sistema

Pescador devolve a etiqueta de controle para análise 

Você sabia?

O Sistema de Transposição para Peixes (STP) da usina de Funil é único no país. Ele possui um 
modelo sofisticado de elevador que transpõe os peixes de jusante (abaixo) para montante 
(acima), de onde seguem pelo reservatório e outros afluentes da bacia para desova. O STP opera 
exclusivamente durante a piracema, de 1 de novembro até final de fevereiro do ano seguinte.

Saiba mais sobre o programa em   
aliancaenergia.com.br/br/mais-tons-de-verde/



4    Interação  

simulado de evacuação realizado em 
Ribeirão Vermelho (MG) e comunidade 
de Niterói, em Lavras (MG), foi 
considerado um sucesso. Cerca de mil 

pessoas participaram do exercício que faz 
parte da implantação do Plano de Ação 
de Emergência (PAE) da Hidrelétrica de 
Funil em nossa região, em atendimento à 
legislação vigente.

A prática teve como objetivo testar o sistema 
de alerta instalado nos municípios e contribuir 
para capacitação das Defesas Civis e equipes 
de socorro, além de orientar a população sobre 
como proceder em caso de emergência.  

Quem participou

O exercício mobilizou representantes da Defesa 
Civil Estadual, das Defesas Civis de Lavras e 
Ribeirão Vermelho, Corpo de Bombeiros, Polícia 
Militar, voluntários do Tiro de Guerra do Exército, 
prefeituras dos dois municípios envolvidos, 
equipe da Aliança Energia e a população 
localizada às margens do barramento.

Capa

Saiba como foi feito:

 Às 15 horas um sinal sonoro de 
emergência foi acionado;

 A população do município 
de Ribeirão Vermelho e a 
comunidade de Niterói, em Lavras, 
seguiram a sinalização das rotas 
de fuga (trajeto a ser seguido no 
caso de uma emergência que exija 
evacuação da área);

 O destino foi o ponto de encontro 
mais próximo (local seguro para 
permanência de pessoas), já 
definido previamente no PAE;

 Os moradores foram 
recepcionados nos pontos 
de encontro e responderam 
questionários para validar a ação e 
esclarecer eventuais dúvidas sobre 
o simulado.

Juntos pela  
cultura de segurança
Em novembro, moradores de Lavras e Ribeirão Vermelho participaram de 
exercício simulado. Procedimento faz parte do Plano de Ação de Emergência

O

Acompanhe as principais novidades 
no site aliancaenergia.com.br.

Os voluntários foram fundamentais 
para a realização do treinamento 
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O ponto de 
encontro marca o 
final da simulação

“Com o simulado, temos condições de avaliar, 
na prática, se o sistema instalado em nossas 
comunidades está atendendo ao seu propósito 
de prevenção e informação como, por 
exemplo, o alcance do som da sirene, a clareza 
das rotas de fuga, além de identificarmos 
outros pontos de atenção. Com o envolvimento 
efetivo dos moradores, é possível ter uma 
percepção próxima do real, contribuindo para 
um plano de ação ainda mais eficaz”, explica 
Willian Rosa, coordenador da usina de Funil.

“A iniciativa trouxe tranquilidade para a população, que passou a saber como a 
usina funciona e o que tem sido feito para manter a segurança da comunidade. 
Circulavam muitos boatos na cidade sobre a segurança da barragem.  
A chegada das informações do PAE, e também da ação do simulado,  
ajudaram a esclarecer as dúvidas das pessoas.” 

Ítalo Rosse, mobilizador e participante das ações do simulado de evacuação

O PAE em números:

9 pontos de encontro 
mobilizados no simulado

2 mil cartilhas distribuídas 
nesses municípios

200 voluntários 
participantes

 20 encontros do grupo 
de trabalho em 2019

12 reuniões com moradores 
das comunidades de Lavras e 
Ribeirão Vermelho

  Importante saber!

Os exercícios são realizados em caráter 
preventivo. A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) vistoriou a Usina 
de Funil em março de 2019 e classificou 
a barragem da hidrelétrica na categoria 
de risco B (baixo risco), indicando que 
possui todas as condições de segurança 
necessárias para seu funcionamento.
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Ações cidadãs

N
Aliança Energia e Rotary Clube Lavras se unem para 
promover a conscientização ambiental e a cidadania 

o dia 5 de outubro, foi celebrado o 
Dia Nacional da Cidadania. Essa é 
uma data importante no calendário 
da Aliança Energia, pois vai ao 

encontro do compromisso que a empresa 
tem em contribuir para ações que 
promovam princípios básicos sociais, como 
desenvolvimento e sustentabilidade. E é 
com base nesses valores que, ao longo de 
2019, a Aliança participou de inúmeras 
iniciativas no Sul de Minas em parceria 
com instituições locais. 

Social
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Confi ra o que foi realizado no segundo semestre:

A Aliança Energia esteve presente em duas edições 
do Rotary Day, realizado pelo Rotary Clube de 
Lavras. O evento tem o objetivo de promover a 
conscientização ambiental e a cidadania junto aos 
moradores da cidade. 

A edição do dia 24 de agosto foi a primeira realizada 
na zona rural. O evento levou alegria e informação 
para a comunidade do Funil por meio de ofi cinas 
artísticas, mostras, música, dança, doações de 
roupas e prestação de serviços jurídicos.

A ação contou com uma mostra cultural dos 
alunos da escola local, que também fi zeram 
três apresentações sobre respeito ao próximo 
e à natureza. “A iniciativa uniu a equipe escolar, 
pais, alunos e empresas, cada um contribuindo 
com aquilo que pode, e proporcionou diversão e 
conscientização a todos os participantes”, comenta 
a diretora da escola, Maria das Dores Mendes. 

Já a edição do dia 5 de outubro fechou os 
eventos de 2019. Desta vez, o bairro Novo 
Horizonte, em Lavras, recebeu diversas 
ações: pintura no rosto, ofi cina de desenho, 
apresentação de grupos de dança e banda, 
orientações sobre a escovação correta dos 
dentes, prestação de serviços jurídicos e jogo 
de futebol. 

 “Extrapolamos os muros da usina e fomos 
para as cidades, comunidades e para junto das 
pessoas“, comenta Renata Mercês, analista de 
relacionamento com comunidades. 

A Aliança já se prepara para outras ações em 
2020 que irão promover e valorizar pessoas, 
meio ambiente e a cultura local. 



Fica a dica

Jogo da cidadania

O que signifi ca ser cidadão? Praticar a gentileza é 
importante. Descubra essa e outras qualidades da 
vida em comunidade nesta palavra cruzada.
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1. Quando alguém te oferece uma ajuda, você deve __________.

2. Quando você comete um erro com alguém, deve pedir __________.

3. Uma pessoa está no seu caminho. Para avisá-la que deseja passar, pede __________.

4. É necessário __________ as diversidades religiosa, política e sexual.

5. Se colocar no lugar do outro é praticar a __________.

6. Não jogar __________ nas ruas da cidade ou em áreas verdes.

7. Ajudar a comunidade a se __________ contra doenças que podem causar
 epidemias, como a dengue, por exemplo.

8. __________ água.

9. Avaliar as propostas políticas dos candidatos na hora de __________.


