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Foi concluído com sucesso a manu-
tenção corretiva em equipamentos da 
Unidade Geradora (UG) 03 da Usina 
Hidrelétrica Castro Alves. Nos meses de 
fevereiro e março, os colaboradores da 
CERAN realizaram a manutenção corretiva 
no anel de regulação e nas palhetas dire-
trizes, equipamentos responsáveis pela 
abertura e fechamento do fluxo de água 
que aciona o rotor da turbina.  

O anel de regulação e palhetas dire-
trizes são projetados para trabalhar com 
folgas mínimas. Durante as manutenções 
preventivas foram identificadas folgas 
nesses equipamentos acima do desejado. 
Para corrigir esses desvios, a CERAN 
programou a manutenção juntamente 
com a parada bienal da UG 03. 

Durante a parada foi feito o levanta-
mento do anel de regulação e a substitui-

UHE Castro Alves conclui manutenção
corretiva em equipamentos da UG 03

ção dos setores autolubrificantes do anel 
de regulação, e também as correções ne-
cessárias para o pleno funcionamento das
palhetas diretrizes, garantindo a mínima 
folga entre elas, de modo a oferecer con- 
dições seguras de operação da UG 03. 

Um dos projetos sociais mais rele-
vantes apoiados pela CERAN é o Pró-
Biblioteca, iniciativa que estimula a litera-
tura e a educação, por meio da doação de 
acervos literários para formação, amplia-
ção e atualização de bibliotecas públicas, 
escolares e comunitárias.

Aprovado pela Lei de Incentivo de 
Cultura, o projeto prevê a entrega de 
dez bibliotecas, com 200 livros cada, 
para escolas públicas dos municípios da 
região. Além disso, serão desenvolvidas 
atividades de apoio à educação, um por-
tal virtual para os leitores e um canal de 
vídeos exclusivos.

CERAN apoia o projeto Pró-Biblioteca
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Municípios recebem materiais 
para enfrentamento da Covid-19

 Desde o início da pandemia, em
fevereiro de 2020, a CERAN tem contri-
buído de forma permanente no auxílio 
aos municípios da região. Ao longo de 
todos esses meses de enfrentamento 
da  Covid-19, a empresa concretizou di-
versas ações para ajudar instituições no 
atendimento prestado à população. 
 Nos meses de março e abril, três 
ações se destacaram. Na primeira delas, 
no dia 17 de março, o colabora-dor Marcio 
Rama Vargas representou a CERAN na 
entrega de materiais para o Hospital São 
Peregrino Lazziozi, de Veranópolis. 

Por solicitação da unidade hospi-
talar, a empresa repassou equipamen-
tos de proteção individual e de testes 
rápidos para detecção da Covid-19, 
possibilitando a melhoria do trabalho 
das equipes de saúde.

No mesmo dia, o técnico em ma- 
nutenção da da Usina Hidrelétrica 14 
de Julho, Douglas da Costa, entregou 
pessoalmente materiais e equipamen-
tos de proteção contra a Covid-19 para 
a Secretaria de Saúde e Assistência So-

cial de Cotiporã. Estiveram presentes o 
prefeito Ivelton Zardo, a vice-prefeita 
Lenita Tomazi, a Secretária de Saúde, 
Rozeli Frizon, e a Dirigente do Setor de 
Farmácia e Insumos, Gilmara Bessega. 

Na oportunidade, foram destinados 
mais de R$ 5 mil para a aquisição de 125 
testes rápidos para detecção do vírus 
e mais de 3 mil luvas para proteção 
individual. 

Por fim, no dia 9 de abril, a CERAN 
repassou 3 mil luvas de proteção para a
cidade de Nova Roma do Sul. São mate-
riais fundamentais para o enfrentamen-
to da Covid-19. O colaborador Cristian
Della Vecchia entregou pessoalmente os
materiais para o vice-prefeito e secretário 
da saúde, Roberto Panazzolo.

Colaborador Márcio Rama Vargas (à esquerda) 
repassa materiais para o Hospital São 
Pelegrino Lazzioli, de Veranópolis

Douglas da Costa (centro) entrega os 
materiais para as autoridades de Cotiporã

Cristian Della Vecchia (à direita) e o vice-
prefeito e secretário da Saúde de Nova Roma 
do Sul, Roberto Panazzolo
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Veranópolis já dispõe do Diagnóstico
Social da Criança e do Adolescente

IBGE e de pesquisas de percepção com 
a rede de atendimento do Sistema de 
Garantia de Direitos (SGDA).

Com base nas informações, a pre-
feitura de Veranópolis poderá formular e 
colocar em prática ações mais precisas 
em áreas como educação, saúde, esporte, 
cultura, assistência social etc., visando ao 
desenvolvimento integral de crianças e 
adolescentes do município.

 Se já é reconhecida 
como a Capital da Longe-
vidade, Veranópolis poderá
se destacar também no 
atendimento a crianças e 
adolescentes. No mês de 
abril, a prefeitura recebeu 
exemplares do Diagnóstico 
Social da Criança e do Ado-
lescente, publicação que 
reúne informações relevan-
tes e atualizadas para a de-
finição de políticas públicas 
que fortaleçam a Rede de 
Proteção da Criança e do 
Adolescente.

Patrocinado pela CERAN, e coorde-
nado pela Secretaria de Desenvolvimento 
Social, Habitação e Longevidade, e a 
empresa Painel Pesquisas e Consultoria, o 
projeto é inédito no município e os dados 
obtidos em 2019 e 2020 estão reunidos em 
dois volumes. O conteúdo foi elaborado 
a partir da coleta e análise de dados 
fornecidos por instituições municipais,

Escola Ernesto Dorneles recebe 
materiais para o retorno às aulas

Durante esse período de pandemia 
da Covid-19, um dos aspectos que tem
preocupado pais, professores e autori-
dades públicas é a dificulade do retorno 
ao ensino presencial nas escolas de todo 
o Brasil. 

A preocupação é compreensível. 
Afinal, as aulas remotas diferem muito em
relação ao dia a dia na escola, principal-
mente pela ausência da integração dos 
alunos. 

Por essa razão, assim que a Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Ernesto 
Dorneles, de Bento Gonçalves, solicitou 
ajuda para retomar, gradativamente, as 
aulas presenciais, a CERAN fez questão

de colaborar. No dia 23 de março, a em-
presa repassou 50 mil folhas de ofício e 
25 litros de álcool em gel.
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Uma das unidades de saúde mais 
importantes da Serra Gaúcha, o Hospital 
Tacchini, de Bento Gonçalves também 
foi contemplado pela CERAN com o 
repasse de equipamentos de proteção 
individual. 

No mês de abril, a Coordenadora 
de Projetos Sociais, Daniela Toller, en-
tregou pessoalmente um total de 9 mil

CERAN repassa equipamentos 
para o Hospital Tacchini

pares de luvas de látex para ajudar no 
atendimento do hospital. 

A contribuição da CERAN foi fun-
damental, já que com o avanço da 
pandemia da Covid-19, o consumo de 
equipamentos de proteção individual 
aumentou 26,3% em 2020. Ao todo, 
foram utilizados cerca de 170 mil pares 
de luvas de látex no ano passado.


