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Aliança premia vencedores do 
Concurso de Redação 2019 

C om essa mensagem de incentivo e plena consciência do importante papel das 
pessoas na preservação ambiental e no futuro da humanidade, que a aluna 
Sara Ananias da Silva, do 9º ano da escola municipal Álvaro Botelho, de Lavras 

(MG), venceu a 3ª edição do Concurso de Redação da Aliança Energia, realizado este 
ano. Ela, os primeiros colocados das outras cidades participantes e os respectivos 
professores e escolas foram homenageados no evento de premiação. 

 
Na região onde está instalada a hidrelétrica de Funil, o tema do concurso foi Muda 
Que Muda: Reflorestar é Plantar a Vida, em alusão ao Programa de Recomposição 
das Matas Ciliares, conduzido pela Aliança.

 

“É preciso investir no reflorestamento e na proteção de unidades de conservação. 
Cada pessoa pode contribuir para melhorar e conservar esses projetos, que são 
importantes para essa e para as futuras gerações.”

Leia mais no site aliancaenergia.com.br
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470 redações inscritas  
 

15 instituições de 
ensino mobilizadas

60 redações premiadas

6 vencedores 
premiados com  
um notebook

6 municípios mineiros 
(Itueta, Aimorés, Resplendor, 

Lavras, Ijaci e Ribeirão Vermelho)

Números gerais  
do concurso nas regiões 
de atuação da Aliança - 

Aimorés e Funil

Estudantes da Escola Estadual Maurício Zákhia 
acompanham a divulgação dos finalistas do concurso 

 
Premiação
O vencedor de cada município participante  recebeu 
um notebook como prêmio principal. Já o professor 
que acompanhou a turma durante o concurso foi 
homenageado com uma placa e a escola recebeu 
um troféu como forma de reconhecimento pelo 
engajamento e promoção da educação. 

As 10 redações finalistas de cada cidade também 
foram premiadas com uma mochila e um kit escolar. 

“Eu reescrevi a redação 8 vezes até chegar 
no texto final. Eu queria muito ganhar, fiquei 
muito ansiosa e nervosa na hora da premiação. 
Quando chamaram meu nome, eu nem 
acreditei. Estou muito feliz.”

Sara Ananias da Silva, Escola Municipal Álvaro Botelho


