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 De 23 a 27 de outubro, a CERAN realizou a 

13ª SIPAT (Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes no Trabalho), evento que anualmente 
busca conscientizar os colaboradores sobre a 
importância de aspectos fundamentais para a 
qualidade de vida no trabalho, como saúde e 
bem‐estar dos empregados, práticas de 
segurança e ações que melhorem o ambiente de 
trabalho.
 Para destacar o tema "Gerando com Segu‐
rança", o colaborador Luiz Fernando Schneider 
dos Santos foi o autor da frase vencedora do 
concurso de frases: "Geração com segurança: 
sincronismo perfeito para a vida". Nos cinco dias 

do evento, a SIPAT abordou temas relevantes, 
como avaliação nutricional, saúde e conservação 
auditiva, comportamentos e atitudes seguras, 
segurança no lar, saúde e bem‐estar, resíduos 
sólidos e outros. Destaque também para a oficina 
de "Relações Interpessoais com Foco no Engaja‐
mento e Comportamento Seguro" e o teatro edu‐
cacional de segurança, com a peça “O Julga‐
mento do Joca”.
 Outro aspecto bem positivo foi a boa parti‐
cipação dos colaboradores em todos as ativi‐
dades desenvolvidas, comprovando que a SIPAT é 
uma ótima oportunidade para reflexão, cons‐
cientização e integração social.

SIPAT destaca a importância da segurança do
trabalho, saúde e bem-estar dos colaboradores

Usina de Notícias



02

 Apresentação teatral, fórum de debate 
com professores da rede de ensino, capacitação 
de conselheiros d0s municípios da região, pales‐
tras e distribuição do livro "Planeta Energia: edu‐
cação e conscientização" foram algumas das 
atrações do projeto "A Cultura da Sustentabili‐
dade", iniciativa da CERAN para difundir, entre 
crianças e adultos, conceitos e práticas de susten‐
tabilidade e conservação de recursos naturais, 
além de valores como ética, respeito, tolerância, 
cidadania e participação comunitária. 
 A primeira ação realizada foi a capacitação 
de conselheiros dos COMDICAs (Conselho Muni‐
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e 
tutelares que atuam nos municípios de Bento 
Gonçalves, Cotiporã, Pinto Bandeira, Flores da 
Cunha, Veranópolis, Antônio Prado, Nova Pádua 
e Nova Roma do Sul. 
 Outra atividade foi a apresentação da peça 
teatral "Onde foi parar a Dona Gentileza?", ence‐
nada pelo Grupo Teatrando por Aí nas cidades de 
Nova Pádua e Flores da Cunha.
 Alunos das escolas da região receberam 
exemplares do livro "Planeta Energia: educação e

 Seis projetos apresentados pela prefeitura 
de Bento Gonçalves receberam aprovação da 
CERAN, sendo três patrocinados pela Lei de In‐
centivo à Cultura (Lei Rouanet) e três pelo Fundo 
para Infância e Adolescência (FIA). 
 Pela Lei Rouanet, destaque para o Festival 

Bento em Dança, realizado de 7 a 14 de outubro, e 

a 32ª Feira do Livro de Bento Gonçalves (ver ma‐

téria na página 3). O outro projeto aprovado, 
"Despertar ‐ Novos Rumos", prevê a continuidade 
das atividades de três grupos musicais: Flauta 
Doce, Fanfarra Bersaglieri e Coro Polifônico 
Adulto. Além disso, serão realizadas apresenta‐
ções itinerantes do Concerto de Natal pelas 
cidades da região. 

 Já os projetos aprovados pelo FIA com‐
preendem a capacitação de Conselheiros de 
Direitos da Criança e do Adolescente, atendi‐
mento especializado a crianças e adolescentes 
com síndrome de Down, e formação de professo‐
res sobre a sexualidade no contexto da saúde, da 
escola e da família.  
 Destaque para o projeto "Um Olhar de 
Encanto e Esperança", que vai priorizar ativida‐
des como leitura, escrita, noções de uso do 
computador e oficina de dança para crianças e 
adolescentes com síndrome de Down. O objetivo 
é trabalhar atividades de coordenação, laterali‐
dade, musicalidade, socialização, sensibilização 
corporal e outros.

conscientização", obra que destaca aspectos rela‐
cionados com a natureza, como a fauna e a flora, 
os ecossistemas, a água, os oceanos, o solo, o 
clima e outros. Além disso, alerta para ameaças ao 
meio ambiente, como efeito estufa, desmata‐
mento, queimadas, poluição e lixo a céu aberto. 
 Coordenado pelo Instituto Humaniza, o 
projeto "A Cultura da Sustentabilidade" é patroci‐
nado pela CERAN, mediante benefícios fiscais da 
Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Projeto "A Cultura da Sustentabilidade"
desenvolve ações nos municípios da região 

CERAN apoia projetos em Bento Gonçalves

Alunos da Escola Barão do Rio Branco, do município de
Nova Roma do Sul, receberam exemplares do livro 

"Planeta Energia: educação e conscientização"
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 Com a presença de um público superior a 

50 mil pessoas e ampla programação cultural, a 
Feira do Livro de Bento Gonçalves mais uma vez 
comprovou sua importância no calendário de 

eventos da região. Realizada de 18 a 29 de outu‐
bro, na Praça Via Del Vino, a Feira ofereceu diver‐
sas atrações, como lançamento de livros, shows 
musicais, encenação de peças teatrais, oficinas 
literárias, contação de histórias, palestras com 
escritores, sessões de autógrafos e workshops. 

 Em sua 32ª edição, a Feira escolheu o tema 
"Literatura Fantástica", privilegiando atrações 
típicas desse universo cultural, que familiariza o 
leitor com elementos ficcionais, mundos, objetos 
e seres sobrenaturais, mágicos, mitológicos e 
surpreendentes, e que cada vez mais desperta o 
interesse do público. 
 Promovida pela prefeitura de Bento Gon‐

çalves, a Feira do Livro é realizada desde 1985, e 
na edição desse ano também contou com o apoio 
da CERAN, mediante benefícios fiscais da Lei de 
Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). 

 No mês de outubro, três grupos de estu‐
dantes visitaram as Usinas Hidrelétricas Monte 
Claro e Castro Alves, somando 88 pessoas, entre 
alunos e professores. Todos eles destacaram a 
engenhosidade das obras e ressaltaram a impor‐
tância da geração de energia limpa e sustentável. 
 O primeiro grupo, formado por alunos e 
professores da Escola Estadual Luiz Gelain, do 
município de Nova Pádua, realizou a visita à Usina 

Hidrelétrica Castro Alves no dia 2 de outubro. Já o 

segundo grupo, formado por alunos do curso de 
Engenharia Hidráulica da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS), conheceu a Usina 

Hidrelétrica Monte Claro no dia 18 de outubro. E, 

por fim, no dia 20 de outubro, futuros enge‐
nheiros da UFRGS também visitaram a Usina 
Monte Claro. Em comum, os elogios à geniali‐
dade dos empreendimentos, desde a logística  de 
funcionamento das usinas até a forma de controle 
da operação.

Sucesso total na 32ª Feira do Livro de Bento Gonçalves

Estudantes visitam as Usinas Monte Claro e Castro Alves

Alunos de Engenharia Hidráulica visitam a UHE Monte Claro Visita da Escola Estadual Luiz Gelain à UHE Castro Alves

"Literatura Fantástica" foi o tema escolhido para
a 32ª Feira do Livro de Bento Gonçalves

Público superior a 50 mil pessoas visitou a Feira do Livro
e aproveitou para curtir as várias atrações do evento
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Acionistas:

Alexsandra Antoniazzi

André Akashi

André Thompson

Daniela Toller

Juliano Natal

Marco Villar Cesar

Rafael Masselli

Sandro Vaccaro
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CERAN realiza Workshop de Sustentabilidade
 Três palestras sobre o reservatório da 
CERAN, ministradas durante o Workshop de Sus‐
tentabilidade, detalharam regras e formas de uso 
do local, abordando questões relevantes como 
zoneamento, legislação e danos ambientais. 

 Realizado no dia 29 de setembro, emna 
cidade de Veranópolis, o evento contou com 

cerca de 60 pessoas. Destaque para a palestra 
sobre o PACUERA (Plano Ambiental de Conserva‐
ção e Uso do Entorno de Reservatório), apresen‐
tada pelo Coordenador de Meio Ambiente da 
CERAN, Sandro Vaccaro. Também foram 
ministradas as palestras "Legislação Aplicável a 
Navegação em Reservatórios Artificiais", profe‐
rida por representantes da Capitania Fluvial de 
Porto Alegre – Marinha do Brasil; e "Danos Ambi‐
entais nos Reservatórios da CERAN e Áreas do 

Entorno", apresentada pelo 1º Sgto. Paulo Cesar 
Rodrigues dos Santos, Comandante do Primeiro 
Pelotão Ambiental de Caxias do Sul.

1º Sgto. Paulo Cesar Rodrigues dos Santos alertou
para danos ambientais  em reservatórios artificiais

Legislação aplicável a navegação em reservatório
artificiais foi outro tema abordado no evento

 Coordenador de Meio Ambiente da CERAN, Sandro
Vaccaro, proferiu palestra sobre o PACUERA 

Expediente
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