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Nos meses de maio e junho,  foram
realizados os serviços de manutenção 
preventiva na Unidade Geradora (UG) 1 da
Usina Hidrelétrica Monte Claro. Dentre os 
trabalhos executados, destaque para ins-
peção e ensaios em vários equipamentos, 
como gerador, turbina, transformador, 
disjuntor, seccionadora e subestação 
associada.

Unidade Geradora 1 da Usina
Hidrelétrica Monte Claro

recebe manutenção preventiva
Juntamente com a manutenção pre-

ventiva da UG 1, foi realizada a limpeza 
de detritos da tomada d’água e troca 
das grades. Essas atividades estão pre-
vistas no plano de manutenção, cujo 
objetivo é manter a disponibilidade das 
Unidades Geradoras para atendimento 
às necessidades do Sistema Interligado 
Nacional (SIN).
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CERAN apresenta Política de 
Sustentabilidade e Investimento Social
 Nos meses de maio e junho, a 
Coordenadora de Projetos Sociais, Da- 
niela Toller, apresentou a Política de 
Sustentabilidade e Investimento Social 
da CERAN para lideranças da cidade de 
Bento Gonçalves. 

Trata-se de um programa desen-
volvido pela empresa com o propósito 
de apoiar projetos socioambientais rele-
vantes nas áreas de saúde, educação, 
assistência social, cultura, esporte, ter-
ceira idade e geração de renda.

Os projetos recebem apoio me-
diante aprovação em leis de incentivo 
fiscal, como o FIA (Fundo para Infância 
e Adolescência), Lei de Incentivo ao 
Esporte, PRONON (Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica), Lei do 
Idoso, PRONAS (Programa Nacional de 

Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência), Lei de Incentivo à Cul-
tura e outras.
 Na primeira quinzena de maio, ela
se reuniu com o Secretário de Cultura 
de Bento Gonçalves, Evandro Soares, 
e o Diretor Geral da Área de Projetos e 
Captação de Recursos, Mauro Villa.

No dia 16 de junho, Daniela minis-
trou uma capacitação sobre o tema na 
Fundação Casa das Artes. O objetivo foi 
estimular representantes de instituições 
para que elaborem bons projetos, com 
vistas a obter apoio da CERAN.    

Criada em 2016, a Política de Susten-
tentabilidade e Investimento Social prio-
riza projetos e ações sociais direcio- 
nados aos municípios do entorno das 
Usinas Hidrelétricas Monte Claro, 14 de 
Julho e Castro Alves, ou seja, Bento 
Gonçalves, Pinto Bandeira, Cotiporã, 
Antônio  Prado, Veranópolis, Nova Roma 
do Sul,  Nova Pádua e Flores da Cunha.
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Escola de Bento Gonçalves recebe
materiais de proteção à Covid-19

 Uma parceria firmada entre a 
CERAN e a Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Pedro Vicente da Rosa, 
de Bento Gonçalves, possibilitou a 
concretização do projeto Aquisição de 
Equipamentos de Proteção para o Retorno 
Presencial.

No mês de maio, a Coordenadora 
de Projetos Sociais, Daniela Toller, fez 
a entrega dos itens solicitados: tapete 
sanitizante, dispenser de parede para 
álcool, dispenser de chão para álcool em 
gel, equipamentos de proteção individual 
e outros.

Com o atendimento ao projeto, a 
Escola Estadual Pedro Vicente da Rosa 
poderá reestruturar o ambiente escolar 

de acordo com as diretrizes sanitárias im-
postas pela pandemia causada pelo novo 
coronavírus.

CERAN repassa equipamentos
para a Polícia Rodoviária Federal

Desde o início da pandemia cau-
sada pelo novo coronavírus, em feverei-
ro de 2020, a CERAN tem se dedicado 
a colaborar de forma permanente com 
prefeituras, unidades hospitalares e insti-
tuições sociais que atuam em sua região 
de abrangência. O objetivo é contribuir no 
combate à Covid-19.
 A mais recente foi a entrega de 
equipamentos de proteção individual 
(EPIs) para a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) de Bento Gonçalves. Foram repas-
sados 30 litros de álcool em gel, três 
conjuntos de tapetes sanitizantes e três 
totens. Os materiais serão distribuídos
também para a unidade da PRF de 
Veranópolis.

Ao longo de todo esse período de 
enfrentamento à pandemia, a CERAN já
investiu montante expressivo na compra 
e repasse de diversos materiais de prote-
ção, como luvas, máscaras, álcool em gel 
e testes rápidos para detecção do vírus.  
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Uma das boas iniciativas apoiadas 
pela CERAN é o projeto Veranópolis 
Cidade Resiliente, desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Social, Habitação e Longevidade, 
e sob a coordenação da Consultora da 
ONU, Daniela Gasperin.

No dia 31 de maio, o Prefeito Wal-
demar De Carli conheceu os primeiros 
resultados da experiência. A Secretária 
Fabiane Parise e a Consultora Daniela 
Gasperin entregaram o relatório das

Projeto Veranópolis Cidade Resiliente
desenvolve atividades com estudantes

atividades realizadas du-
rante três encontros com
alunos do 7º ano das Es-
colas Municipais de Ensi-
no Fundamental Adriano
Farina, Irmão Artur Fran-
cisco, Irmão Jerônimo e 
Joana Aimé.

Os estudantes parti- 
ciparam da oficina “Qua- 
lidade de Vida: Conhe-
cendo os Sentimentos”, 
na qual foram desenvol-
vidas técnicas de autoco-
nhecimeno, inteligência
emocional, além da im-
portância da respiração. 

O Diagnóstico Social é uma publica-
ção que reúne informações relevantes e
atualizadas para a definição de políticas 
públicas que fortaleçam a Rede de 
Proteção da Criança e do Adolescente. 
Trata-se de um projeto inédito no 
município, cujos dados obtidos em 2019 
e 2020 vão permitir que a prefeitura 
de Veranópolis desenvolva ações em 
educação, saúde, esporte, cultura etc., 
visando ao desenvolvimento integral de 
crianças e adolescentes.


