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Recife, capital do Estado de Pernambuco. 
A cidade foi fundada em 1537, inicialmente uma aldeia de pescadores, conquistou sua 

importância no início da colonização pela sua condição estratégica de porto natural 
formado por arrecifes – um cordão de rochedos de arenito, que pode estar submerso e 

às vezes se alinha como uma muralha acima do nível do mar. 
Recife tornou-se capital em 1827.
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O tema responsabilidade social se constitui, para a Companhia 

Energética de Pernambuco (Celpe), motivo de discussão permanente 

no seu processo de desenvolvimento. Representa uma preocupação 

positiva de nossos acionistas, empregados, fornecedores e clientes.

Ao implantarmos o Programa de Responsabilidade Social Empresarial 

no ano de 2001, vimos, em pouco tempo, todas as áreas da Empresa 

incorporarem ao seu dia-a-dia, ações e objetivos que refl etem a 

participação da Celpe no tema. E isso pode ser verifi cado através 

dos prêmios e destaques que a Empresa vem recebendo ao longo 

dos últimos anos. Melhor Distribuidora de Energia Elétrica em 

Responsabilidade Social do Nordeste, Prêmio Ethos/Abradee 

(Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica); Destaque 

Regional Nordeste no Guia Exame da Boa Cidadania Corporativa; e 

Prêmio Balanço Social Norte e Nordeste, pelo terceiro ano consecutivo, 

concedido pelos Institutos Ethos, Apimec, Ibase, Fides e Aberje, com 

apoio da Bovespa. 

Mas, há novos desafi os. E eles estão sendo colocados para toda a 

Empresa e para nosso público relacionado. Como promover nossas 

práticas sociais de forma que elas estejam alinhadas a questões de 

sustentabilidade? Como ampliar ainda mais a consistência de nossos 

relatórios atendendo de forma transparente às expectativas desses 

Mensagem do 
Presidente



4

Mensagem do Presidente

públicos estratégicos? O compromisso é também de estarmos fazendo 

avaliações contínuas e permanentes sobre as nossas práticas.

Durante o ano, tivemos a oportunidade de analisar nossos conceitos e 

práticas que resultaram em avanços importantes. Foi criado o Comitê 

de Ética, revisado o Código de Ética Empresarial, realizada a Pesquisa 

de Mapeamento do Voluntariado Corporativo e consolidada a Escola 

dos Voluntários da Empresa, que completou três anos de atividade 

ininterrupta. Nossa Política de Gestão de Pessoas vem sendo ampliada 

e melhorada qualitativamente, para promover o bem-estar de nossos 

empregados e familiares, como bem o demonstram os cursos de 

extensão profi ssional; os eventos integrados de saúde, segurança e 

meio ambiente; e orientação sobre gestão da economia familiar.

Para a sociedade, estivemos atuando de forma a valorizar ações de 

maior alcance social. A exemplo disso, pode-se citar a Campanha 

Clarear, em parceria com quatro conceituadas instituições 

benefi centes do Estado, o lançamento da conta de energia em 

Braille para um segmento de clientes com necessidades especiais, a 

participação ativa em entidades como Instituto Qualidade no Ensino 

(IQE) e Junior Achievement Pernambuco, além de várias ações 

culturais promovidas ao longo de todo ano, que já se tornaram a 

marca da Celpe no Estado. 

Nossa participação nos temas ligados ao Meio Ambiente esteve 

relacionada à manutenção de certifi cações ambientais em duas de 

nossas mais importantes unidades: o Edifício-sede e a Usina Tubarão, 

geradora de energia em Fernando de Noronha. Na Ilha, nossa 

participação tem sido ativa no trabalho de educação ambiental 
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na Escola do Arquipélago, na formação de agentes comunitários e 

numa parceria com o Projeto Tamar. No Recife, estivemos juntos com 

a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (CPRH) em 

um projeto pioneiro de coleta seletiva de lixo em condomínios.

Para os próximos anos, estamos não só mantendo os compromissos já 

assumidos, mas nos colocamos o desafi o de ampliar nossa participação 

no desenvolvimento da responsabilidade social junto a fornecedores, 

clientes e ao próprio Poder Público, a exemplo do trabalho de 

eletrifi cação rural que temos feito numa parceria com os governos 

federal e estadual. 

A Celpe está se propondo a identifi car, apoiar, fi scalizar e monitorar 

os resultados de todas as suas ações, numa busca permanente 

para alcançar a sustentabilidade social. A Empresa trabalha na 

distribuição de energia elétrica com a determinação de contribuir 

para o desenvolvimento da Região. Cumpre compromissos legais e 

éticos e amplia sua participação na crescente rede de solidariedade 

empresarial que vem se formando no Brasil. 

Roberto Manoel Guedes Alcoforado

Diretor-Presidente da Celpe
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Sobre os arrecifes que margeiam a área portuária e em frente ao Marco Zero da cidade,
o artista plástico Francisco Brennand concebeu e 

realizou o Parque das Esculturas formado por 67 peças em bronze. 
O projeto arquitetônico denomina-se “Eu vi o mundo… ele começava no Recife” 

que inclui também a praça cujo piso retrata a Rosa dos Ventos, do pintor Cícero Dias. 
Aqui começa nosso passeio pela cultura pernambucana.
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A Companhia Energética de Pernambuco 

(Celpe) encerrou o ano de 2004 como a 

vigésima segunda distribuidora nacional 

de energia elétrica e a sexta colocada 

no Nordeste em volume de energia 

comercializada, segundo dados da 

Associação Brasileira de Distribuidores de 

Energia Elétrica (Abradee). A Empresa, 

com uma área de concessão de 102.745 

mil quilômetros quadrados e 1.755 

empregados, atende a 2,5 milhões de 

clientes distribuídos em 186 municípios, o 

que representa um acréscimo de mercado 

de 3,02% em relação ao ano anterior.

A Celpe atua em todo Estado de 

Pernambuco, incluindo o Arquipélago 

de Fernando de Noronha, e no município 

paraibano de Pedras de Fogo, localizado 

na divisa entre os dois Estados.

A Companhia integra o Grupo Neoenergia, 

antes denominado Guaraniana, formado 

pela Previ ,  Iberdrola e Banco do 

Brasil, que se constitui no maior grupo 

privado de energia do Nordeste e na 

terceira maior holding do setor elétrico 

nacional. A nova denominação foi 

concebida em 2004, a partir de um novo 

sistema organizacional e de gestão. Tal 

escolha baseou-se em uma consulta 

feita aos empregados de cada uma das 

concessionárias controladas pela holding: 

as distribuidoras Celpe (PE), Cosern (RN) e 

Coelba (BA); as geradoras Itapebi Geração 

de Energia (BA) e Termopernambuco (PE) 

e a Comercializadora NC Energia (PE).

Perfi l da Empresa
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Perfi l da Empresa

A nova estrutura organizacional da Celpe 

apresenta-se formada pela presidência, 

sete superintendências, 24 departamentos 

e 113 unidades. A mudança de estratégia 

de atuação da holding com a Neoenergia 

permitiu a padronização de um modelo de 

administração para todas as empresas do 

grupo, baseado nas melhores práticas de 

gestão existentes no mercado, facilitando 

o fl uxo de comunicação e melhorando os 

resultados dos processos de gestão.

MISSÃO

A missão da Celpe é prestar serviços de 

energia elétrica com qualidade, ética 

e compromisso com o meio ambiente, 

atendendo às necessidades e expectativas 

dos clientes.

VISÃO

Ser líder na qualidade dos serviços 

prestados, agregando maior valor 

aos clientes, acionistas, empregados e 

sociedade.

PRINCÍPIOS E VALORES

A Empresa acredita na atuação 

profi ssional fundamentada nos princípios 

e valores, tomando como referência em 

todas as atividades, os conceitos de ética 

e justiça, destacando que o interesse 

coletivo está acima dos individuais. 

O comprometimento; a honestidade; 

a transparência e comunicação; a 

competência; a criatividade; e o espírito 

de equipe são outros importantes valores 

que norteiam as ações da Celpe.

GOVERNANÇA CORPORATIVA

A partir de 2004, o Grupo Neoenergia 

adotou um novo modelo de 

governança, cujo enfoque central 

está na implementação de uma nova 

estrutura corporativa para as empresas 

que compõem a holding, expressa 

Lançamento da nova marca
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na criação de comitês do Conselho 

de Administração que contemplam a 

segregação entre Governança e Gestão, 

bem como na redefi nição da estrutura 

de Gestão.

Baseia-se ainda este novo modelo 

em um sistema de comitês temáticos, 

que se relacionam não só entre os 

quadros técnicos e executivos de todas 

as empresas, como principalmente, 

com os conselhos de administração 

e fi scal da holding. As reuniões são 

mensais e realizadas, a cada encontro, 

em uma das empresas, de forma a 

garantir a participação local de todos 

os grupos envolvidos. Nesse modelo 

de governança corporativa, mantém-

se o sistema de reuniões formais e 

legais (assembléias) entre acionistas e 

conselhos.

Na Celpe, merecem destaque os 

encontros entre o presidente da 

Empresa com os empregados, numa 

jornada que também envolve todas as 

regionais do Estado. A distribuição da 

participação nos lucros da Companhia 

é discutida junto ao sindicato da 

categoria, de forma transparente, e 

com ampla divulgação na Empresa.

As ferramentas utilizadas para manter 

a comunicação corporativa entre as 

partes interessadas se compõem de: site 

específi co para acesso do investidor; 

jornal informativo (distribuído para 

sindicatos, fornecedores, empregados, 

imprensa e clientes); e-mails corporativos; 

e cartas personalizadas enviadas para o 

endereço residencial dos empregados. 

Todas essas medidas têm como objetivo 

principal tornar mais transparentes as 

decisões da Administração e direcionar 

estrategicamente os negócios da 

Empresa.

Encontro do presidente do grupo com executivos da Celpe
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Carrancas. Artesanato característico do município de Petrolina, localizado no Sertão 
do Estado de Pernambuco. Constituem numa das mais genuínas e enigmáticas 

manifestações de arte popular da região do Rio São Francisco.
Na regional de Petrolina, a Celpe é responsável pelo atendimento de 182.688 clientes.
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Profi ssionalismo, integridade, capacitação 

permanente, promoção da saúde e 

segurança são as diretrizes fundamentais 

da Política Interna da Celpe. Nesse sentido, 

a Empresa desenvolve trabalhos de 

estímulo à educação continuada, cursos 

de atualização e capacitação, prevenção 

de acidentes, controle de riscos, além de 

oferecer benefícios sociais aos empregados 

e seus dependentes. 

Nas relações institucionais com o público 

interno é respeitada e apoiada a 

participação dos empregados nas 

atividades de interesse coletivo (Sindicato, 

CIPAs, Fundação). O Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no 

Estado de Pernambuco (SINDURB-PE) 

participa diretamente das rodadas de 

negociação salarial, distribuição de lucros e 

resultados (PLR) e mantém um calendário 

permanente de acompanhamento 

do desenvolvimento profi ssional dos 

empregados, além de participar em comitês 

da Empresa. Por outro lado, a Companhia 

mantém com diversas categorias de trabalho 

(a exemplo de conselhos e outras entidades 

classistas), uma relação de cumprimento 

das determinações legais dos códigos de 

exercício profi ssional de cada setor.

CÓDIGO DE ÉTICA

Com a perspectiva de nortear a atuação 

individual e coletiva dos seus profi ssionais 

no contexto global, o Código de Ética 

Profi ssional da Celpe, aprovado desde 

2002, é o documento que traça as diretrizes 

corporativas na relação com clientes, 

fornecedores, concorrentes, sociedade e 

acionistas. O Código se encontra disponível 

na internet, intranet e como documento 

impresso acessível a empregados, 

fornecedores, clientes e parceiros. 

Para permitir a avaliação periódica do 

Código foi criado em 2004 o Comitê de 

Ética, composto por representantes de cada 

uma das Superintendências, com o objetivo 

Relacionamento com o
Público Interno
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de disseminar, acompanhar e propor as 

ações de melhoria. O Código também passa 

por auditoria anual com vistas a verifi car 

se a política, os procedimentos e as ações 

relacionadas à sua gestão estão adequados, 

recomendando melhorias e contribuindo 

para a divulgação e a disseminação dos 

valores e princípios éticos da Companhia. 

As avaliações servem ainda para indicar os 

pontos mais importantes na aplicação do 

Código e seus efeitos sobre a Empresa. 

O Código observa também premissas 

importantes: o respeito aos direitos 

humanos como critério formal em 

decisões de investimentos ou aquisições; a 

concordância das operações com as normas 

da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) e as normas de procedimentos 

da Organização para Cooperação

e Desenvolvimento Econômico (OCDE); 

a relação de transparência com seus 

profi ssionais; a disponibilidade de recursos e 

meios necessários para o desenvolvimento 

das atividades profi ssionais; a correta 

aplicação das práticas empresariais no 

ambiente de concorrência; e o veto às formas 

ilegais de obtenção de vantagens comerciais.

Comitê de Ética
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PESQUISA DE OPINIÃO DOS EMPREGADOS

Para medir o grau de responsabilidade 

social e identifi car a percepção coletiva 

dos seus empregados na organização, 

a Celpe realiza, anualmente, uma 

Pesquisa de Opinião junto ao seu corpo 

funcional. Entretanto, em 2004, essa 

pesquisa não foi realizada, em virtude 

da reestruturação organizacional e 

adequação da pesquisa à identidade 

e universo da holding. O Grupo 

Neoenergia pretende, em 2005, 

realizar a pesquisa em paralelo com 

todas as empresas concessionárias, 

visando a uma homogeneidade no 

processo de avaliação, e conseqüente 

aperfeiçoamento dos métodos e 

condições de trabalho.

PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NOS 
RESULTADOS

Por acreditar na contribuição de cada 

empregado para o funcionamento e 

crescimento da Empresa, a Celpe distribui 

participação nos lucros e resultados (PLR). 

Essa distribuição é resultante de Acordo 

Coletivo, fi rmado entre a Empresa e o 

sindicato da categoria, à luz do que reza 

a legislação específi ca. A PLR de 2004 

abrangeu a totalidade dos empregados, 

representando 11% do percentual dos valores 

distribuídos em relação à massa salarial.

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL

A Política de Desenvolvimento de 

Pessoal está alinhada às estratégias 

corporativas, com foco no sistema 

de gestão por objetivos, visando a 

investir nas competências técnicas 

e comportamentais necessárias ao 

atendimento das exigências atuais e aos 

desafios futuros da Organização. 

Nesse sentido, a Empresa promove a formação 

de seus profi ssionais e propicia a igualdade 

de oportunidades e o desenvolvimento de 

uma carreira profi ssional, contribuindo para 

a realização dos seus objetivos. Em função 

disso, tem adotado uma estratégia de largo 

espectro no que se refere à capacitação 

e desenvolvimento das pessoas, que 

envolve desde a qualifi cação técnica de 

eletricistas, até cursos de pós-graduação para 

executivos envolvidos em projetos especiais.

Em 2004, foram investidos R$1.142.412,161  

em 293 eventos de capacitação 

1 Neste valor estão computados gastos com despesas de contratação de consultoria, 
pagamento de inscrições, diárias e passagens em treinamento.
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e aperfeiçoamento profissional, no 

âmbito interno e externo. Foram cursos, 

seminários, workshops, conferências, 

palestras, jornadas, que reuniram 5.161 

participações, resultando em 93.625 

homens x hora e 52,7 horas de formação 

por empregado.

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Dentro da Política de Incentivo à 

Capacitação Funcional, a Celpe deu 

continuidade ao seu Programa de 

Pós-Graduação, e em 2004, foram 

investidos R$91.737,00, beneficiando 

25 empregados, nas áreas especifi cadas 

a seguir. Somando-se os profissionais 

especializados nos três últimos anos, 

obtém-se o total de 52 empregados.

FORMAÇÃO DE ELETROTÉCNICOS

A Celpe destacou 80 agentes de serviços 

elétricos, sendo 45 da capital e 35 do interior 

do Estado, para receberem formação 

técnico-profi ssional específi ca ao nível de 

ensino médio, através de Convênio com o 

Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Pernambuco (CEFET).

Para estes empregados, representou a 

realização de um sonho receber o diploma 

de Eletrotécnico e ter o reconhecimento 

profissional. Para a Empresa, significa 

a possibilidade de habilitá-los a prestar 

serviços com mais qualidade e segurança 

aos seus clientes.

O destaque desta formação está no 

intercâmbio entre o conhecimento 

produzido na Empresa, através das práticas 

em campo, e o conhecimento formal 

gerado no meio acadêmico. É o exercício 

da transformação do conhecimento tácito 

em conhecimento explícito, fortalecendo o 

capital intelectual. O curso, ministrado em 

Áreas de Conhecimento Número de Empregados

Recursos Humanos

Comercial e Financeira 09

Área Técnica 04

Gestão e Planejamento
Empresarial 07

05

Formatura no CEFET
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18 meses, teve carga horária de 1,2 mil horas 

e representou, em 2004, investimentos na 

ordem de R$270.700,00.

CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE ELETRICISTAS

N a  b u s c a  d o  a p e r f e i ç o a m e n t o 

c o n t í n u o  e  d a  c a p a c i t a ç ã o 

permanente dos profissionais, foi 

implementado um programa que 

consiste no treinamento de todo o 

contingente de eletricistas, que atua 

na prontidão da Celpe no Estado de 

Pernambuco. 

A programação, com aulas ministradas 

por empregados e empresas contratadas, 

segue até 30 de setembro de 2005. 

Entre os temas apresentados, destacam-

se: combate às perdas comerciais; 

noções de eletricidade; danos elétricos; 

manobra de equipamentos; emendas e 

conexões; procedimentos operacionais; 

atendimento;  meio  ambiente ; 

segurança; e direção defensiva. Estão 

sendo capacitados 574 profi ssionais, 

totalizando um investimento estimado de 

R$74.620,00, até o fi nal do treinamento.

Treinamento de eletricistas
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CAPACITAÇÃO DE EQUIPES E GESTORES 
EM PROJETOS DE PESQUISA & 
DESENVOLVIMENTO

Capacitar empregados para produzirem 

uma oferta interna, contínua e 

s i s temát ica  de projetos  de P&D, 

alinhada às estratégias empresariais, 

é o objetivo do Programa que conta 

com 28 participantes e duração de 18 

meses.

Iniciada em agosto de 2004, a 

capacitação se desenvolve com um 

instrutor da própria Celpe e trata sobre 

os seguintes temas: mudanças; modelos 

mentais; paradigmas; realidade e 

percepção; teoria geral dos sistemas; 

inteligência; gestão do conhecimento; 

capital intelectual; gestão de projetos; 

inovação e criatividade; metodologia 

de pesquisa; e empreendedorismo.  

A Empresa visualiza neste programa 

o enriquecimento intelectual dos 

participantes com vistas à liberação do 

potencial criativo e inovador que deverá 

se manifestar não apenas na concepção 

e execução dos projetos, mas também 

na maximização dos retornos que os 

mesmos proporcionam, tanto para a 

Empresa como para a Sociedade.

FORMAÇÃO EM SISTEMAS DE GESTÃO 
DA QUALIDADE NBR ISO 9001/2000 
E AUDITORES INTERNOS DA NBR ISO 
9001/2000

Participaram do curso de Formação de 

Auditores Internos da NBR ISO 9001, 73 

empregados e 106 nos cursos de Sistema 

de Gestão da Qualidade. A metodologia 

utilizada foi a de exposição interativa 

dos requisitos da norma, práticas com 

dinâmicas de grupos, simulação de 

auditorias, estudo de casos, testes, 

exercícios de avaliação, orientações e 

debates, qualificando os empregados 

na preparação e condução de auditorias 

internas de Sistema de Gestão da 

Qualidade na própria Empresa e junto 

a fornecedores. O valor investido nesses 

cursos foi de R$13.560,00.

CIRCUITO DO SABER

O Programa Circuito do Saber 

possibilita aos empregados a troca e 

atualização de informações sobre as 

novas tendências do mercado, bem 

como o desenvolvimento de atitudes 

e competências organizacionais, no 
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sentido de contribuir com o processo 

de educação continuada do corpo 

funcional. Além disso, estimula o 

processo participativo nas ações de 

desenvolvimento de pessoal e de 

comunicação interna. 

Na realização de 08 eventos, foram 

abordados os seguintes temas: Balanço 

Social – Uma Ferramenta de Gestão 

Empresarial; A Língua Portuguesa Como 

Elemento de Poder; Relacionamento 

Humano e Produtividade na Organização; 

Gestão da Economia Familiar; Negociação 

– Base do Relacionamento na Organização e 

no Mercado; Administração do Tempo 

– Diferencial Competitivo x Produtividade; 

Entendendo a Mudança e A Arte de 

Coreografar Talentos.

Em algumas dessas palestras, a Empresa 

contou com a participação de instrutores 

da casa, valorizando o conhecimento 

dos profi ssionais e conferindo maior 

aderência dos assuntos apresentados à 

realidade vivida no dia-a-dia empresarial.

Circuito do  Saber
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POLÍTICA DE ESTÁGIO

A Política de Estágio é outra forma de 

estímulo ao desenvolvimento profi ssional 

e pessoal que a Celpe oferece a estudantes 

de nível técnico e universitário.

Com o objetivo de proporcionar a 

complementação da formação escolar dos 

alunos, a política é planejada, executada, 

acompanhada e avaliada em conformidade 

com os currículos e programas dos cursos

dos estudantes. Em 2004, foram contratados 

120 estagiários, o que representou um 

investimento de R$869.607,59.

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

A Celpe tem como Política de Recrutamento 

e Seleção buscar o profi ssional que apresente 

a melhor performance educacional e 

profi ssional; que demonstre possuir um perfi l 

ético-comportamental alinhado aos princípios 

e valores corporativos; e que tenha potencial 

para desenvolver carreira na Empresa, 

contribuindo, inclusive, para o equilíbrio do 

processo de sucessão. Os critérios de seleção 

têm como referência a competência técnica, 

a habilidade para o trabalho em equipe, a 

orientação para os clientes e resultados. 

A Empresa fechou o ano de 2004 com 1.755 

empregados, conforme especifi cado no 

quadro a seguir. Destes, 58 são portadores de 

necessidades especiais e 76 se referem a novas 

admissões. Somando-se as contratações 

de 2003 e 2004, obtém-se o total de 180 

empregados admitidos.

2 No Censo de 2004, os próprios empregados identifi caram-se quanto ao seu perfi l racial.
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MULHERES SÃO PIONEIRAS NA OPERAÇÃO

Dos 38 operadores do Centro de Operação 

Integrada (COI), 05 são mulheres. 

Mesmo sendo minoria, a presença dessas 

eletrotécnicas signifi ca um grande avanço, 

já que esse tipo de operação tem sido 

tradicionalmente executada por homens 

no mercado nacional. Mas, com o aumento 

da mão-de-obra feminina, formada através 

das Escolas Técnicas, a Empresa tem 

conseguido absorver um maior número de 

mulheres em áreas operacionais.

BENEFÍCIOS

O conjunto de ações que integram a Política 

de Benefícios da Celpe tem por objetivo 

oferecer melhores condições de trabalho e 

bem-estar aos seus empregados.

Entre os benefícios oferecidos está o 

Programa de Incentivo à Educação Formal, 

que estimula o estudo dos empregados em 

cursos técnicos e de graduação. A Celpe 

participa com 50% do valor da mensalidade 

de quem ganha até R$1.500,00 e 40% 

para os que recebem acima deste valor. 

Durante o ano, foram benefi ciados 186 

profi ssionais da capital e interior do Estado, 

sem distinção de posto e área de atuação.

Também são oferecidos o auxílio-

creche, auxílio funeral na importância 

de R$1.300,00 para despesas com 

funeral do empregado ou seus 

dependentes diretos (cônjuge e filhos 

menores ou portadores de deficiência) 

e benefício para o empregado que tem 

filho portador de deficiência.

Quanto ao vale-transporte, o mesmo 

é distribuído a partir de uma política 

de concessão que prevê a participação 

dos empregados e a garantia do 

benefício, exclusivamente para os dias 

efetivamente trabalhados. 

O auxílio alimentação é fornecido a 

cada empregado através de crédito em 

cartão ou de cartela mensal, contendo 

21 tíquetes refeição/alimentação 

para quem trabalha nos turnos 

convencionais e 24 tíquetes para os 

empregados que trabalham em turnos 

de escala de revezamento.

A Empresa também custeia parte do 

plano de saúde dos empregados e 

seus dependentes diretos (cônjuge e 

filhos), oferecendo serviços médico-
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hospitalares e odontológicos. Como 

patrocinadora, participa, obedecendo 

aos limites legais na base da 

paridade contributiva, da Fundação 

Celpe de Seguridade Social (Celpos), 

mantendo vários Planos de Previdência 

Complementar para seus empregados.

Em junho de 2004, a Empresa lançou 

o Guia de Convênios, publicação 

que reúne dados precisos sobre as 

empresas com as quais a Celpe mantém 

parceria. O Guia está organizado 

em se i s  temas  subd iv id idos  por 

região. Nele, o empregado encontra 

as orientações sobre os benefícios 

oferecidos nas áreas de Serviços, 

Diversão, Academias, Cursos de 

Idiomas, Óticas, Farmácias, Vacinas, 

Escolas e Faculdades.

SAÚDE, SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA 
NO TRABALHO

A Política de Saúde e Segurança do 

Trabalho da Empresa transcende ao 

cumprimento da legislação vigente 

e busca a construção de uma cultura 

prevencionista junto aos empregados 

e prestadores de serviço. Na atuação, 

são desenvolvidas ações de educação, 

fi scalização, controle de equipamentos 

de proteção, disseminação das inspeções 

de segurança, dentre outras.

O Comitê de Segurança do Trabalho 

está presente para planejar, controlar 

e dar seguimento à gestão da 

at iv idade preventiva e também 

exigir das empresas prestadoras de 

serviços o cumprimento das normas de 

segurança.

Na Empresa,  o modelo adotado 

pela Saúde e Segurança pode ser 

representado pela fi gura a seguir. Nela 

se visualiza uma Gestão Integrada, cuja 

atuação é descentralizada e focada 

na busca da melhoria contínua, com 

envolvimento de todos os níveis da 

administração.

Benefícios Investimentos (R$)

Programa para empregado com
filho portador de deficiência

Incentivo à educação formal 230.652,73

Vale-transporte 617.375,77

Auxílio-creche 31.310,40

69.997,71

Benefício alimentação

Auxílio funeral

Plano de saúde financiado
aos ativos

Plano de previdência financiado
aos ativos

4.181.000,00

3.600,00

2.313.000,00

5.591.053,83
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SAÚDE OCUPACIONAL

D e m o n s t r a n d o  u m a  c r e s c e n t e 

preocupação com a segurança e a 

saúde de seus empregados, a Celpe dá 

continuidade a uma série de ações que 

contribuem para a melhoria da qualidade 

de vida no trabalho. O Programa Energia 

da Vida vem integrando os empregados, 

estimulando práticas saudáveis de 

vida e incentivando a autogestão da 

saúde, através dos subprogramas que o 

compõem:

GINÁSTICA LABORAL

Com um investimento de R$31.600,00, a 

Ginástica Laboral foi ampliada de 37 para 

42 áreas de trabalho, visando a estimular 

a prática da atividade física e contribuir 

para a integração e melhoria do clima 

organizacional. Atualmente, participam 

do programa, uma média de 480 

participantes/mês, distribuídos no Edifício-

sede, Bongi, Centro de Treinamento 

e Regionais de Petrolina e Cabo. Em 

2003, este número correspondia a 300 

participantes/mês. Além desse trabalho, 

foi realizada ainda uma ação preventiva, 

Ginástica laboral
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especifi camente de LER/DORT em todas 

as Agências de Atendimento da Região 

Metropolitana do Recife.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO 
CONTRA A GRIPE

A Campanha de Vacinação contra 

a Gripe, contando com u m 

invest imento de R$27.216,50 , 

i m u n i z o u  v o l u n t a r i a m e n t e 

1.385 empregados, número este 

que corresponde a 78% do quadro 

de pessoal da Empresa no mês 

de realização desta ação. Este 

resultado consolida uma ação 

preventiva que se realiza pelo 

3º ano consecutivo e cuja adesão 

tem superado as expectativas a 

cada ano. Num acordo com uma 

clínica de vacinação, o benefício 

foi estendido para estagiár ios 

e  dependentes dos empregados 

a um custo reduzido, na Região 

Metropolitana do Recife.

CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE

A Campanha de Doação de Sangue, 

real izada em parcer ia com o 

H e m o c e n t r o  d e  P e r n a m b u c o 

(HEMOPE) e com apoio das Comissões 

Internas de Prevenção de Acidentes 

(CIPAs), teve por objetivo contribuir 

para o estoque do banco de sangue 

do Estado nos períodos de maior 

demanda, quando acontecem grandes 

festividades como Carnaval e São 

João.

O tema da edição deste ano foi “A 

Cidadania está no Sangue”.  Em duas 

coletas realizadas, registraram-se 102 

doações. Esse resultado mostrou mais 

uma vez a importância das ações 

conjuntas em benefício da cidadania, 

solidariedade e qualidade de vida.

Campanha  de vacinação contra a gripe
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GESTÃO DA ECONOMIA FAMILIAR

Aberto para o empregado e família, este 

programa tem por objetivo orientar sobre 

o uso efi ciente dos recursos fi nanceiros, 

de modo a atingir o equilíbrio através do 

planejamento orçamentário familiar e 

da melhoria dos hábitos de consumo. O 

programa contou com um investimento 

de R$7.500,00. Foram realizadas palestras 

educativas no Edifício-sede e na Regional de 

Serra Talhada, cursos no Edifício-sede e nas 

Regionais do Cabo e Caruaru e uma ofi cina 

para adolescentes, fi lhos de empregados em 

Serra Talhada, totalizando 489 participantes.

CAMINHADA DE PREVENÇÃO E DA 
SOLIDARIEDADE

A III Caminhada de Prevenção e da 

Solidariedade, evento que além de 

possibilitar a prática de atividades 

físicas, estimula a solidariedade e a 

responsabilidade social, aconteceu 

simultaneamente no Recife, Garanhuns, 

Serra Talhada, Cabo e Petrolina. Com 

um investimento de R$16.600,00, 

reuniu 500 pessoas entre empregados, 

estagiários, prestadores de serviços e 

familiares.

Para participar da Caminhada, os 

empregados trocaram alimentos 

não perecíveis por kits compostos 

de camiseta e boné. A arrecadação 

totalizou mais de três toneladas, que 

foram entregues a 15 entidades de 

Campanha de Doação de Sangue

Caminhada de Prevenção e da Solidariedade
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assistência a crianças em situação de 

risco social. Durante o evento, também 

foram realizadas aulas de Aero Jump 

e o I Campeonato Interno de Vôlei de 

Praia.

PREVENÇÃO AO TABAGISMO

O programa aborda a questão do 

tabagismo de forma educativa, através 

de mensagens e distribuição de folderes 

nos contracheques. Contou este ano 

com a participação de 04 empregados 

que buscaram o tratamento oferecido, 

sendo orientados por equipe 

multidisciplinar, composta por médico 

do trabalho, assistente social da 

Empresa, pneumologista e psicólogo 

da rede credenciada. 

MEDICINA OCUPACIONAL

Ao longo do ano de 2004, foram 

realizados 1.229 exames, conforme 

detalhado no quadro a seguir. Dentre 

eles, destacaram-se os exames 

periódicos, cuja convocação anual foi 

realizada para os empregados que 

trabalham com risco elétrico e expostos 

à altura e, também, para aqueles com 

idade igual ou superior a 45 anos.

Com relação às licenças concedidas 

no período de 01 de janeiro a 31 de 

dezembro, veja-se o detalhamento 

exposto no quadro a seguir.

COMITÊ DE SEGURANÇA

O Comitê de Segurança da Celpe é 

constituído por representantes do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas no 

Estado de Pernambuco (SINDURB-PE) e de 

diversas Superintendências da Organização, 

principalmente daquelas cuja atividade 

requer maior controle dos riscos. Este 

grupo tem a fi nalidade de participar do 

planejamento, controle e acompanhamento 

Exames Quantidade

Retorno ao trabalho

Periódicos 1.009

Demissionais 45

31

Admissionais

Mudança de função

Total

144

1.229

-



25 Balanço Social 2004

da gestão da atividade preventiva de 

acidentes na Empresa, sendo um espaço 

importante de discussão sobre a segurança 

do trabalho e preservação da vida. 

Além deste Comitê, a Empresa possui 

nove Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes (CIPAs), que são formadas por 

representantes eleitos pelos empregados 

e por outros indicados pelo empregador, 

atendendo a exigência legal. 

Em 2004, ressalta-se a redução em 19% no 

índice de freqüência de acidentes, e em 55% 

no índice de gravidade dos casos, tomando-

se como referência o computado no período 

de 2003, conforme quadro abaixo.

SALA DE REEDUCAÇÃO

Constitui um importante espaço de 

discussão dos objetivos, metas, condições 

de trabalho e análise de acidentes. Foram 

atendidos 22 empregados acidentados 

ou que se envolveram na ocorrência de 

acidentes do trabalho. Em relação ao 

ano de 2003, houve uma redução de 31 

atendimentos. 

PRÊMIO DE SAÚDE & SEGURANÇA

O Prêmio tem por objetivo promover a 

participação de todos os empregados na 

prevenção de acidentes do trabalho, com 

pessoal próprio e prestadores de serviço, 

e também estimular a participação nas 

atividades promovidas pelas CIPAs. Em 

2004, a CIPA Petrolina obteve o Melhor 

Desempenho Geral na Prevenção 

de Acidentes, medido pelo Nível de 

Segurança do Trabalho (NST). 

SIPATMA

A Semana Interna de Prevenção 

de Acidentes do Trabalho e Meio 

Ambiente (SIPATMA) ocorreu no 

período de 13 a 17 de setembro com 

o tema “Você é a nossa fonte de 

energia – Trabalhe com segurança”. 

Pela segunda vez, a ação aconteceu 

simultaneamente nas CIPAs Sede, 

Bongi, Olinda, Cabo, Carpina, Caruaru, 

Garanhuns, Serra Talhada e Petrolina. 

Ocorrências em 2004 Quantidade

Dias perdidos por acidentes

Acidentes com afastamento 23

Acidentes sem afastamento 12

Acidente fatal 01

5.780

Índice de freqüência

Índice de incidência

Índice de gravidade

6,61%

1.660

ND
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O evento se dirige aos empregados, 

estagiários e prestadores de serviço, 

com o objetivo de integrar e levantar 

reflexões sobre assuntos relacionados 

à saúde, ao meio ambiente e à 

segurança do trabalho. 

PLANO DE EMERGÊNCIA

Para o desenvolvimento e a manutenção 

desta ação, foram treinados 78 

empregados, membros da Brigada de 

Incêndio e multiplicadores que apóiam o 

plano de evacuação. O Plano Simulado 

de Evacuação ocorreu em dezembro e 

conseguiu retirar todos os ocupantes 

do Edifício-sede. As não-conformidades 

identifi cadas foram solucionadas e 

orientações necessárias continuarão 

sendo repassadas  para  todos  os 

empregados.

ENCONTRO DE SAÚDE, SEGURANÇA, MEIO 
AMBIENTE & CIPA

O IV Encontro de Saúde, Segurança, 

Meio Ambiente, RSM & CIPA contou com 

a participação dos presidentes e vice-

presidentes das nove CIPAs da Empresa, 

membros do Comitê de Segurança e 

ainda de representante do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do 

Estado de Pernambuco (SINDURB-PE).

Estes encontros vêm se destacando 

como um dos principais eventos da 

área e têm por objetivo nivelar as ações 

desenvolvidas pelas CIPAs de acordo 

Encontro de CIPAs

Semana Interna de Prevenção
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com a Política de Gestão Integrada de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 

Foram discutidos os Planos de Trabalho 

das CIPAs, a proposta da SIPATMA e 

apresentado experiências de empresas 

convidadas.

JORNADA DE SEGURANÇA

A III Jornada de Segurança teve como 

tema “Segurança, Trabalho de Todos”. 

A ação, que aconteceu na capital e no 

interior do Estado, realizou-se com 

enfoque na prevenção de acidentes 

elétricos e teve como público-alvo 

todos os empregados e prestadores 

de serviço da área de operação e 

construção rural da Empresa. As 

palestras aconteceram nos locais 

de trabalho, de julho a novembro, 

reunindo 401 participantes.

PROGRAMA DE INSPEÇÕES DE SEGURANÇA

Com o objetivo de supervisionar e 

fiscalizar as condições de trabalho na 

Empresa e nas empreiteiras, foram 

realizadas dentro deste programa 

3.769 inspeções, quantitativo este 

que superou em 34,6% a meta 

estabelecida. 

As ações deram origem a 1.929 

recomendações classif icadas por 

grau de risco Menor, Moderado 

ou Crítico e foram encaminhadas 

às áreas gestoras dos processos e/

ou ambientes inspecionados, para 

que as não-conformidades fossem 

regularizadas. 

O número de recomendações emitidas 

foi 14% menor em relação a 2003, 

e pelos resultados apresentados, 

observou-se uma maior preocupação 

das áreas em relação ao atendimento 

das recomendações de grau de risco 

crítico. Este resultado refl ete o trabalho 

desenvolvido no controle de riscos e de 

melhoria das condições de execução 

das atividades.

FORMAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA

Dentro da política de valorização 

da segurança no trabalho, a Celpe 

promoveu a formação de 152 agentes 

de segurança entre empregados e 

prestadores de serviço. Foram realizados 

16 treinamentos com o objetivo de 

sensibilizá-los para o controle de 

riscos. 
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Xaxado. Forte expressão da cultura popular que valoriza o artista 
sertanejo e ratifi ca a condição de “capital do xaxado” defendida pelo 

município de Serra Talhada, no Sertão Pernambucano.  
Na regional de Serra Talhada, a Celpe é responsável pelo atendimento de 204.740 clientes.
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O relacionamento da Celpe com todas 

as partes interessadas é pautado pelos 

valores de ética e transparência e, 

ainda, pelo fácil e permanente acesso 

de todos os públicos aos serviços e 

informações da Empresa. Todos os canais 

de relacionamento são também de 

comunicação, a exemplo do CelpeNotícias, 

boletim informativo mensal, com tiragem 

de 3 mil exemplares; do Boletim Especial 

Trimestral para clientes corporativos; da 

home-page; e da participação em fóruns, 

encontros e discussões que estejam 

relacionadas aos serviços ou posição 

estratégica da Empresa.

Em 2004,  uma das  rea l izações 

mais importantes da Comunicação 

Institucional esteve ligada à divulgação 

do lançamento da nova marca da holding 

e da Celpe. A mudança, que signifi cou 

uma nova atuação de negócios do 

Grupo Empresarial, teve lançamento no 

Recife, em novembro, contando com a 

presença de diretores do Grupo, políticos, 

empresários e jornalistas.

No relacionamento com os veículos de 

comunicação, o destaque foi a participação 

permanente do Departamento de 

Comunicação Institucional, através da 

Unidade de Relações com a Imprensa, no 

programa Balanço das Notícias, da Rádio 

Jornal, a maior audiência do sistema de 

rádio em Pernambuco. Foram concedidas 

137 entrevistas ao vivo: uma média de 11 

por mês. Nessas ocasiões, a Celpe respondeu 

Relacionamento
Institucional

Lançamento da nova marca
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questões levantadas pelos ouvintes e foram 

disponibilizadas orientações sobre os serviços 

prestados pela Empresa.

A Celpe também promoveu visitas a 

comunicadores de rádios da Região 

Metropolitana do Recife, atendeu a 846 

solicitações da imprensa local e nacional  

e enviou 374 releases e respostas sobre 

seus produtos e serviços.

Com relação ao público interno, foram 

enviadas 292 edições do clipping on-line, 39 

a mais que no ano anterior. O clipping traz 

uma coletânea com as principais notícias da 

Empresa e do setor elétrico publicadas nos 

jornais locais e nacionais. Foram também 

produzidas 08 edições do CelpeNotícias, 

boletim informativo das ações internas; 09 

edições do clipping de rádio, com as notícias 

divulgadas em programas de interesse público 

de rádios de maior audiência no Estado; além 

de 44 notícias para veiculação no sistema de 

som do Edifício-sede e 87 e-mails corporativos. 

Todos estes números foram superiores aos 

constatados no ano anterior.

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS

As ações de publicidade da Empresa tiveram 

como foco principal o estímulo à adimplência 

e ao combate às perdas e ao furto de 

energia. As Campanhas foram veiculadas 

nos principais veículos de comunicação e 

nos programas de maior audiência no Estado, 

com um investimento total de R$3.692.969,45. 

Durante o ano, também foram investidos 

R$146.382,01 na publicação de 17 anúncios 

na mídia impressa, divulgando serviços e 

ações de responsabilidade social.

GANHE COM A CELPE, 
SUA CONTA DÁ SORTE

De julho a dezembro, foi realizada a 

Campanha “Ganhe com a Celpe, Sua Conta 

Dá Sorte” para as unidades consumidoras de 

baixa tensão residencial, comercial, industrial 

e rural. A Campanha teve como principais 

objetivos, estimular a adimplência, aumentar 

o nível de satisfação dos clientes, manter a 

boa imagem da Empresa e premiar os clientes 

adimplentes. Não participaram os executivos 

da Empresa e da agência de publicidade.

Para a divulgação, foram utilizados cartazes, 

outdoors, outbus, folders, banners, 

panfl etos, inserções na TV, spots em rádios, 

anúncios em jornais, e-mails corporativos e 

o site da Empresa. Durante os seis meses da 

Campanha, foram entregues 119 prêmios 

mensais, incluindo carros, eletrodomésticos, 

eletroeletrônicos e vales-compra. 
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Ao todo, foram investidos um total de 

R$3.423.169,00. Como suporte da Campanha, 

foram realizadas várias ações de cobrança, 

cortes de energia e visitas a clientes.

CAMPANHA DE ESTÍMULO À ADIMPLÊNCIA

Em outubro de 2004, com o fi m da greve 

nacional dos bancários, a Celpe ofereceu 

aos seus clientes a possibilidade de 

quitar suas contas de energia em atraso, 

de qualquer mês e ano, sem cobrança 

de multa. A ação reforçava, ainda, que 

fi cando em dia, os clientes poderiam 

participar da promoção “Ganhe com a 

Celpe, Sua Conta Dá Sorte”. A divulgação 

foi através dos principais veículos de 

comunicação, como rádio e televisão, e 

teve um investimento de R$162.240,13.

CAMPANHA DE COMBATE ÀS PERDAS

Através dos principais comunicadores dos 

programas de rádios de maior audiência 

no Estado e na televisão, a Campanha 

visava conscientizar a população sobre 

os prejuízos e os perigos que causam 

a fraude e o desvio de energia. Foram 

abordados os temas: Eletrotrafi cante, 

Macaco, Auto-religação, Código Penal, 

dentre outros, esclarecendo que o furto 

de energia elétrica é ato passível de prisão 

e divulgando os telefones da Empresa 

para atendimento aos clientes. 

A Campanha, que aconteceu em outubro 

e novembro, contou com um investimento 

de R$107.560,32 e terá continuação ao 

longo de todo ano de 2005.

Campanha Ganhe com a Celpe Sua Conta Dá Sorte



Rendeira. No município de Garanhuns, assim como em diversas outras partes do interior do Estado, em 
quase todas as casas encontram–se mulheres, de todas as idades, reunidas, cantando e tecendo por 

longas horas a fi o. A renda foi trazida da Europa e suas técnicas vêm sendo repassadas de geração em 
geração, sustentando a tradição e vida de milhares de famílias, que vivem deste ramo artesanal.

Na regional de Garanhuns, a Celpe é responsável pelo atendimento de 274.524 clientes.
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A Celpe se relaciona com seus 

fornecedores, através de uma política 

pautada em princípios éticos, legais 

e sociais que se ancoram nas metas 

de aprofundamento de práticas de 

responsabilidade sócio-empresarial. 

Além de monitorar o cumprimento da 

legislação, a Empresa negocia com seus 

fornecedores para que proporcionem a 

seus funcionários salários compatíveis 

c o m  a s  m é d i a s  d e  m e r c a d o . 

Paralelamente, integra os terceirizados 

a seus programas de treinamento e 

desenvolvimento profi ssional, bem como 

aos seus princípios e valores.

Na aquisição de produtos e serviços, 

são privilegiados os fornecedores 

detentores de certificação sócio-

ambiental, além de serem adotados 

critérios de compra que consideram 

Relacionamento com
Fornecedores
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a garantia de origem, para evitar 

aquisição de material  “pirata”, 

falsifi cado ou fruto de roubo de carga.

Incluindo entre seus fornecedores, 

indivíduos ou grupos da comunidade 

local, como cooperativas, associações 

de bairro e organizações de grupos 

usualmente excluídos, a exemplo das 

cooperativas de eletrifi cação rural, 

a Celpe, além de contribuir para o 

crescimento de seus parceiros, estimula 

e facilita seu envolvimento em projetos 

sociais e ambientais.

Entre os fornecedores que prestam 

serviços à Empresa, conta-se com um 

quadro 3.375 profi ssionais terceirizados. 

Entre os serviços oferecidos estão os de 

limpeza e conservação, leitura, corte e 

medição de energia, teleatendimento, 

atendimento ao cliente, entre outros. 

CÓDIGO DE ÉTICA EM RELAÇÃO AOS 
FORNECEDORES

Os principais compromissos da 

Empresa com seus fornecedores 

estão definidos em um Código 

de Ética elaborado especialmente 

para nortear essa relação. Entre 

os pontos mais importantes do 

documento estão: manter uma relação 

de parceria e confi ança mútua; manter 

o fornecedor permanentemente 

informado sobre as políticas de 

compras e inovações tecnológicas, 

facil itando sua antecipação às 

necessidades da Empresa; assegurar 

uma competitividade sadia entre 

fornecedores  como resultado de 

uma política de avaliação baseada 

em critérios profissionais e neutros; 

e manter programas de capacitação 

para os trabalhadores terceirizados.

Ainda dentro desta visão ética, a Celpe 

utiliza também uma política de seleção 

de fornecedores ou prestadores de serviço, 

baseada na objetividade e imparcialidade, 

com vistas a evitar conflitos de 

interesses ou favoritismos. Os preços e 

as informações apresentadas em processo 

de seleção são tratados com sigilo, e não 

são divulgados, salvo por consentimento 

prévio e por escrito, e por obrigação legal, 

administrativa ou judicial. Os profi ssionais 

da Celpe que, por sua atividade, 

tenham acesso a dados de fornecedores e 
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prestadores de serviço, comprometem-se a 

manter o sigilo dos mesmos.

CANAIS DE RELACIONAMENTO

A solicitação de cadastramento de 

fornecedores pode ser feita através do 

site das empresas do Grupo Neoenergia, 

por meio de contato direto com as áreas 

de suprimento locais, ou com a área 

usuária do produto ou serviço.

Durante as fases de cadastramento, 

cotação e fornecimento, há profi ssionais 

da área de suprimento que são 

especifi camente designados para manter 

contato com os fornecedores, conforme 

a natureza do produto ou serviço.

No caso de fornecimento de serviços 

e equipamentos técnicos de maior 

relevância para a organização, 

profi ssionais das áreas usuárias também 

mantêm contato com as empresas 

fornecedoras, para esclarecimentos 

e adequações dos equipamentos ou 

serviços.

Adicionalmente, aos parceiros cadastrados 

se proporciona uma senha para acesso ao 

sistema de compras eletrônicas, através da 

qual podem informar-se sobre as cotações; 

alimentar propostas comerciais e técnicas; 

acompanhar o seu desenvolvimento; receber 

o contrato de fornecimento; entre outros.

Todos os fornecedores, no momento da 

contratação, assumem o compromisso 

formal de atendimento às Condições 

Gerais de Fornecimento – SUC 01.02, as 

quais envolvem normas relacionadas às 

estratégias e valores da Empresa, como 

aspectos éticos, sociais e ambientais. 

Há, inclusive, um Programa de Saúde e 

Segurança que contém procedimentos 

e exigências a serem cumpridos pelas 

empresas contratadas.

 Os fornecedores de serviços relacionados 

à gestão da energia elétrica assumem 

o compromisso de cumprimento de 

objetivos específi cos, coincidentes com 

os das áreas operacionais das empresas.

CAPACITAÇÃO DE TERCEIROS

Com vistas a aumentar a produtividade 

dos serviços de terceiros, a Empresa 

investiu em capacitação R$154.374,07. 

Foram realizados 69 cursos, em 
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vár ias  áreas  com abrangênc ia 

técnica ,  comerc ia l  e  de  gestão, 

tendo sido concluídas 99 turmas no 

período. Ao todo, foram capacitados 

1.911 empregados terceir izados, 

totalizando 32.759 homens x hora de 

capacitação.

PARCERIAS EM PROJETOS SOCIAIS

Atrelada à sua Política de Atendimento 

à Comunidade, a Celpe desenvolveu 

com vários fornecedores parcerias em 

projetos sociais.  

No caso das empresas Xerox do Brasil, 

Gráfi ca Santa Marta e Inteligência 

Informática, a parceria foi consolidada 

através da construção de um sistema 

operacional e de impressão de boletos 

bancários para arrecadar contribuições 

dos clientes para a Campanha Clarear, que 

benefi cia quatro entidades assistenciais. 

Com a rede credenciada de pagamento de 

contas de energia, denominada Agentes 

Arrecadadores, a parceria consistiu na 

divulgação da Campanha e orientação ao 

cliente. Foram distribuídos materiais de 

Lançamento da Conta de Energia em Braille
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ponto de venda nos mais de 1.200 postos 

de arrecadação.

 A Xerox do Brasil também desenvolveu 

numa parceria com a Empresa e 

o Centro de Estudos Inclusivos da 

Universidade Federal de Pernambuco, 

um sistema para impressão de modelo 

de Conta em Braille para um segmento 

de clientes especiais. Nessa parceria, os 

Agentes Arrecadadores contribuíram 

novamente na divulgação do serviço 

aos clientes.

Escola Nova Liberdade

Com a Ticket Alimentos, a parceria 

esteve ligada ao projeto de recuperação 

e valorização da Escola Comunitária 

de Nova Liberdade, na periferia do 

município de Jaboatão dos Guararapes. 

Lá, foram restauradas salas de aula 

e está em desenvolvimento o Projeto 

de Treinamento de Educadores 

para o Ensino de Computação e 

Cidadania, através do Comitê para 

a Democratização da Informática 

(CDI), com instrutores da própria 

comunidade.
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Artesanato de barro de Caruaru. Cidade pólo da Região Agreste de Pernambuco, com 
um rico e variado potencial artístico-cultural. O Museu do Barro de Caruaru - Espaço 
Zé Caboclo - conta com um acervo estimado em 700 peças procedentes do “Alto do 

Moura”, bairro da Cidade que concentra centenas de ceramistas, sendo considerado o 
“Maior Centro de Arte Figurativa das Américas”. 

Na regional de Caruaru, a Celpe é responsável pelo atendimento de 350.892 clientes. 
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A Celpe desenvolve uma Política de 

Comunicação Comercial pró-ativa, 

primando pela excelência no atendimento 

e realizando um trabalho minucioso na 

informação de seus produtos e serviços. 

A Empresa acredita que a transparência 

na informação possibilita uma visão 

crítica e, conseqüentemente, um melhor 

entendimento por parte dos clientes, que 

passarão a exigir e valorizar, ainda mais, os 

serviços recebidos. Por isso, todo material 

de comunicação é atualizado, sempre 

que necessário, destacando características 

e peculiaridades quanto ao uso seguro e 

efi ciente da energia elétrica.

SISTEMAS DE ATENDIMENTO

Para acompanhar o desempenho das 

ferramentas de relacionamento com o 

cliente, a Celpe contratou os institutos 

Vox Populi e Painel Brasil Informação 

e Planejamento para realizar pesquisa 

qualitativa de satisfação dos clientes 

residenciais, comerciais, industriais 

Relacionamento
com o Cliente
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e rurais quanto às agências de 

atendimento, teleatendimento, Pontos 

Celpe, internet e auto-atendimento. A 

pesquisa foi realizada por amostragem, 

em três municípios de tamanhos 

distintos: Recife (grande porte), Caruaru 

(médio porte), e Condado (pequeno 

porte).

No estudo, os clientes dos três municípios 

consideraram o atendimento das agências 

da Celpe como superior aos de outras 

empresas fornecedoras de serviços 

públicos. Destacaram a paciência dos 

funcionários, o contato com as pessoas 

e o conforto oferecido no local em 

termos de infra-estrutura. 

Quando questionados sobre que 

canais utilizaram antes de ir a 

uma agência de atendimento, a 

maioria mencionou, sobretudo, o 

teleatendimento. Essa ferramenta 

foi avaliada positivamente quando 

comparada ao teleatendimento de 

outras empresas. Os entrevistados 

destacaram como pontos positivos, a 

rapidez no atendimento, a educação 

e o preparo dos atendentes.

Com relação ao atendimento nos Pontos 

Celpe, o grupo pesquisado afi rmou que 

houve progresso em relação ao ano 

da privatização (2000), destacando a 

melhoria da estrutura física. 

O site da Empresa também foi avaliado 

positivamente, com destaque para o 

serviço de troca de endereço, considerado 

pelo grupo como um representativo 

diferencial em relação ao de outras 

empresas. De uma forma geral, os clientes 

também se mostraram satisfeitos com 

os terminais de auto-atendimento, que 

utilizam principalmente, para retirar a 

segunda via da conta de energia elétrica.

GUIA DO CLIENTE

Lançado em fevereiro de 2003, o Guia do 

Cliente é uma cartilha informativa de 20 

páginas, com linguagem simples e didática, 

que orienta todos os consumidores 

sobre os produtos e serviços da Empresa, 

quando da solicitação de novas ligações 

de energia, que em 2004 foi de 75.046. 

O Guia contém, ainda, os direitos e 

deveres do consumidor; informações 

sobre a utilização da energia elétrica com 

efi ciência, conforto e segurança; e os 
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telefones de órgãos e serviços de utilidade 

pública, incluindo a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). 

TELEATENDIMENTO

Formada por analistas e supervisores, 

a equipe do teleatendimento obteve 

conquistas importantes. A principal delas 

foi a redução do índice de reclamação que 

caiu de 6,48%, em 2003, para 2,47% em 

2004. O tempo médio de atendimento 

entre os dois anos também diminuiu de 

3,34 para 3,13 minutos, enquanto que o 

tempo de espera foi reduzido de 14 para 

12 segundos. Levando-se em consideração 

que no período foram realizados 3,34 

milhões de atendimentos, um acréscimo 

de 7,6% em relação a 2003, pode-se 

considerar que todos os resultados 

mencionados são bastante signifi cativos 

para indicar o avanço desta modalidade 

de atendimento.

A equipe trabalha em conjunto com 

diversas áreas da Empresa, visando à 

satisfação dos clientes que se comunicam 

pelos números do atendimento comercial 

(0800 81 0120), e da prontidão de luz (0800 

81 0196). Além disso, o teleatendimento 

também recebe as solicitações feitas 

pelos clientes mediante o site da Celpe, e 

realiza o acompanhamento das ordens de 

Teleatendimento
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serviço eletrônicas, geradas no período de 

indisponibilidade do Sistema Comercial.

AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO

A Celpe encerrou o ano com 45 Agências de 

Atendimento espalhadas por todo o Estado, 

funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h 

às 16h30. Oferece também um atendimento em 

horário especial nas agências do Shopping 

Guararapes e Centro de Atendimento ao 

Cidadão (CAC). As Agências disponibilizam 

diversos serviços como solicitação de novas 

ligações, ligações temporárias e religação, 

atualização cadastral, programação de 

débito automático em conta corrente, 

emissão de segunda via da conta, mudança 

de endereço da conta, entre outros.

Para prestar atendimento comercial aos 

moradores e turistas no Arquipélago 

de Fernando de Noronha, foram 

capacitados 20 estudantes através do 

Programa Agentes Comunitários. O 

grupo recebeu informações sobre a 

estrutura organizacional da Celpe, 

sua evolução histórica, o processo de 

Agência de Atendimento
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geração, transmissão e distribuição 

de energia na ilha, a política de 

gestão ambiental, e orientação sobre 

atendimento ao público. Os estudantes 

atuam também na Usina Tubarão, 

dando informações sobre o Memorial 

da Energia.

PONTOS CELPE

Com o objetivo de atender à população 

do interior do Estado, a Empresa vem 

ampliando o número de Pontos Celpe, 

estabelecimentos comerciais que dispõem 

de duas linhas telefônicas gratuitas 

ligadas diretamente ao teleatendimento. 

Até o fi nal de 2004, havia 171 Pontos 

credenciados. Nesses Pontos, também são 

disponibilizados os serviços de emissão 

de segunda via da conta de energia, 

recebimento de pagamentos e negociação 

de débitos.

Em maio, foi concluída a segunda edição 

do Treinamento de Pontos Celpe em 

nove municípios do interior do Estado. 

As cidades de Carpina, Goiana, Cabo, 

Garanhuns, Pesqueira, Caruaru, Ouricuri, 

Serra Talhada e Petrolina sediaram os 

encontros, onde dois representantes 

de cada Ponto foram capacitados, 

totalizando 342 participantes. 

LOJAS CERTIFICADAS

Objetivando vender ao consumidor o 

padrão de energia dentro das normas 

técnicas e de segurança, as Lojas 

Certificadas têm seus vendedores 

treinados para levantar a carga do 

cliente e vender o padrão dentro dos 

critérios exigidos. Ao todo, são 104 lojas, 

sendo 32 no Grande Recife, 20 na Zona 

da Mata, 22 no Agreste e 30 no Sertão.

Nessas lojas, o cliente recebe indicação 

dos profi ssionais treinados pela Celpe, 

em parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), que 

estão aptos a instalar corretamente o 

padrão de ligação, fazendo com que tenha 

seu pedido atendido na primeira visita. 

SITE

A agilidade oferecida pela Internet 

fez a Celpe investir em um modelo 

de site interativo que proporciona 

facilidade, segurança e conforto 

a seus clientes. Vários serviços são 

disponibilizados, inclusive o acesso 
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à segunda via e pagamento da 

conta de energia. Estima-se que são 

realizados, aproximadamente, 1.000 

acessos por dia.

Em 2004, o site foi eleito para fi nalista, 

entre os dez melhores, da premiação 

TOP 10 do prêmio Ibest na categoria de 

Minas e Energia. A boa navegabilidade, 

a  c lareza nas  informações  e  a 

facilidade de acesso aos serviços foram 

fatores fundamentais para garantir a 

posição.

REDE DE ARRECADAÇÃO

A fi m de propiciar maior comodidade no 

pagamento das contas de energia elétrica, 

a Celpe vem, gradativamente, otimizando 

www.celpe.com.br
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a ampliação de sua rede credenciada 

de arrecadação. São 993 pontos de 

recebimento, formados por casas lotéricas e 

estabelecimentos comerciais (supermercados, 

farmácias, panifi cadoras, etc), além de 12 

agências bancárias, que oferecem variadas 

opções de pagamentos, como débito em 

conta corrente, guichê de caixa, auto-

atendimento e internet.

CONTA EM BRAILLE

Um avanço importante no atendimento 

ao cliente portador de necessidades 

especiais foi a emissão de contas de 

energia elétrica em Braille. Tal medida 

foi fruto de um trabalho de Pesquisa 

e Desenvolvimento executado em 

parceria com o Centro de Estudos 

Inclusivos da Universidade F e d e r a l 

d e  P e r n a m b u c o  (CEI/UFPE),  p a r a 

beneficiar as pessoas portadoras de 

deficiência visual (cega ou com baixa 

visão). A emissão das contas é fruto 

de uma parceria com o CEI e a Xerox 

do Brasil. Como resultado da Pesquisa, 

outros estudos estão em andamento, 

como por exemplo, o aumento do 

campo visual nas contas com letras 

ampliadas, o atendimento especial 

via telefone, a disponibilização de 

material informativo em Braille nos 

pontos de atendimento e o acesso 

para navegação no site.

CLIENTES CORPORATIVOS

Para o atendimento dos clientes 

corporativos, a Celpe dispõe de uma 

equipe de analistas de negócios 

capacitada a desenvolver parcerias 

estratégicas com as empresas, 

aprimorando o relacionamento e 

oferecendo soluções para melhoria do 
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uso da energia elétrica, sempre mantendo 

o compromisso da melhor confi abilidade 

e qualidade no fornecimento. Esses 

clientes são monitorados 24 horas pelo 

Centro de Operação Integrada (COI), e 

em caso de emergência, têm à disposição 

duas linhas telefônicas ligadas ao COI, 

além de um 0800 exclusivo. 

Os clientes corporativos - empresas, 

indústrias, comércios, prefeituras 

e órgãos públicos -, recebem uma 

revista trimestral com informações de 

serviços; investimento e obras; efi ciência 

energética; reajuste tarifário; automação 

de subestações; responsabilidade social 

e ações culturais. A revista tem tiragem 

média de 1.200 exemplares. 

Durante o ano, dois grandes eventos foram 

realizados para estreitar o relacionamento 

com esses clientes: O Cine Celpe, com 

sessão exclusiva e o Camarote do Galo 

da Madrugada, dando oportunidade ao 

grupo de assistir ao desfi le do maior bloco 

de carnaval do mundo.

ATENDIMENTO A COMUNIDADES ESPECIAIS

Para atendimento às Comunidades de 

Baixa Renda – Comunidades Especiais – ,

Reunião com o Conselho de Consumidores
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Periodicamente, são realizados encontros 

regionais que possibilitam um maior 

intercâmbio de informações. No Recife, 

foram realizadas seis reuniões, atendidos 

122 consumidores e gerados 75 processos, 

dos quais 54 foram encerrados. Quanto às 

ações administrativas, foram recebidas 151 

cartas e expedidas 112; para prefeitos foram 

enviadas 184, e para vereadores, 1.969.

Em maio, a cidade de Arcoverde sediou 

o III Encontro Regional do Conselho de 

Consumidores da Celpe, que contou 

com a participação de representantes 

da Empresa e da Agência Estadual 

de Regulação de Serviços Públicos 

Delegados de Pernambuco (ARPE).

a Celpe conta com uma equipe de 

profissionais qualificados que levam 

informações e orientações sobre produtos 

e serviços ligados à energia elétrica. 

O trabalho consiste em atendimentos 

personalizados, realizações de palestras, 

mutirões para negociação de débitos e 

reuniões educativas, nas quais noções de 

cidadania são repassadas à comunidade.

No atendimento personalizado, 

que se realiza através de visitas 

às unidades consumidoras, é feito 

um mapeamento das necessidades 

e  demandas  des ses  c l i entes  que 

recebem um tratamento diferenciado 

por parte da Empresa.

CONSELHO DE CONSUMIDORES

O Conselho de Consumidores é mais 

um canal de relacionamento com 

clientes, formado por representantes 

da Celpe, das classes de consumo 

residencial, industrial, rural, comercial 

e serviços públicos; além dos Procons 

estaduais e municipais. Tem o papel 

de trabalhar pelo equilíbrio entre os 

interesses dos consumidores e os da 

Empresa. 
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Caboclo de Lança. Elemento do maracatu rural da Zona da Mata do Estado de Pernambuco. 
A sua indumentária talvez seja umas das fantasias mais bonitas já vistas em folguedos. 

A do Lanceiro chega a pesar em média 20 kg por conta dos chocalhos que carregam nas costas, anunciando a sua chegada. 
Em Nazaré da Mata, cidade atendida pela regional Carpina, acontece todos os anos o famoso encontro dos maracatus.

Na regional de Carpina, a Celpe é responsável pelo atendimento de 322.101 clientes.
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O relacionamento da Celpe com as 

comunidades especiais – baixa renda – está 

baseado em duas linhas de trabalho. O 

cliente procura na Empresa o atendimento 

comercial e seus diversos serviços e a Empresa 

vai até as comunidades levar energia elétrica 

e desenvolvimento, através de projetos que 

contribuem para a inclusão social e melhoria 

da qualidade de vida. Esse segmento 

de clientes, que corresponde a 60,49% 

dos consumidores residenciais, recebe 

atenção diferenciada através da Unidade 

de Atendimento à Comunidades Especiais. 

Parte desse universo está enquadrada na 

chamada Tarifa Social, prevista em Lei e 

regulamentada pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel). 

A Celpe atua junto às comunidades em 

todo o Estado, dando atenção especial 

às áreas rurais e da periferia das grandes 

cidades. Nos programas desenvolvidos, os 

temas são abordados a partir da perspectiva 

do uso seguro e efi ciente da energia, 

regularização das ligações clandestinas 

e orientação sobre cuidados com o meio 

ambiente e o quanto ele impacta nos 

processos de geração de energia elétrica. 

Destacamos que, dentro das atividades 

sociais externas, está o apoio a diversos 

programas educacionais voltados para 

crianças e adolescentes em situação 

de risco no Estado de Pernambuco. 

Além disso, a Empresa contribuiu 

signifi cativamente com depósitos no 

Fundo de Desenvolvimento Social do Estado, 

totalizando o valor de R$24.000.000,00 em 

créditos de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS).

 PROGRAMAS DE ATENDIMENTO

Com os programas Porta Aberta, 

Operação Fazendo Acontecer e 

Atendimento Personalizado, uma equipe 

de educadores da Celpe trabalhou a 

cidadania e orientou 298 comunidades 

especiais em todo o Estado.

Relacionamento
com a Comunidade
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Foram desenvolvidas ações sócio-educativas, 

em parceria com as lideranças comunitárias 

e escolas da rede pública de ensino, 

mapeando as demandas das áreas sobre 

fornecimento de energia elétrica com 

qualidade e segurança. No total, foram 

141.408 clientes orientados e 2.953 unidades 

consumidoras clandestinas identifi cadas, 

com um investimento de R$70.690,00.

O número de consumidores clandestinos 

regularizados em áreas de baixa-renda foi 

de 27.543 durante todo ano. O trabalho da 

Unidade de Atendimento às Comunidades 

Especiais também identifi cou usuários 

de energia que estão fora do sistema da 

Celpe, porém em bairros e ocupações que 

já têm energia regularizada. 

Como parte desses Programas, a Empresa 

também realizou o V Encontro Celpe e 

Comunidades Especiais, com o objetivo de 

consolidar as parcerias estabelecidas durante 

o ano de trabalho. O evento, que reúne 

lideranças comunitárias e representantes da 

Empresa, integra comunidades e possibilita 

a divulgação de trabalhos artísticos locais, 

Encontro Celpe e Comunidades Especiais

Clientes orientados

Clandestinos identificados

Comunidades trabalhadas

2000

251

17.346

ND

2001

335

33.774

6.561

2002

346

104.572

6.958

2003

295

123.187

2.703

2004

298

141.408

2.953

Total

1.525

420.287

19.175
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valorizando e incentivando tradições 

culturais de diferentes regiões do Estado. 

Em 2004, pelo 5º ano consecutivo, 224 

representantes de comunidades da Região 

Metropolitana do Recife e representantes 

de Mirandiba (Sertão) e Aliança (Agreste) 

participaram do evento.

JORNADAS DE ESCLARECIMENTO

No campo da Saúde e Segurança, 

são realizadas ações de orientação 

à comunidade sobre o uso seguro e 

efi ciente de energia, através de Jornadas 

de Esclarecimento sobre fornecimento de 

energia para eletricistas autônomos de 

diversas regiões do Estado. O objetivo é 

orientar esses profi ssionais sobre o efetivo 

controle dos riscos de acidentes na execução 

de serviços elétricos e reduzir o número de 

reprovações nas instalações do padrão de 

entrada de unidades consumidoras.

Os participantes receberam orientações sobre 

Eletricidade Básica, Normas de Fornecimento 

de Energia Elétrica, Responsabilidade Civil e 

Criminal e Riscos Elétricos. As jornadas foram 

realizadas em Ouricuri, Garanhuns, Carpina 

e Recife e contaram com 229 participantes 

entre eletricistas autônomos e pedreiros.

Além das Jornadas, a Empresa também 

realizou palestras de orientação para 14 

comunidades instaladas nas proximidades 

das Subestações. A meta é preveni-los 

quanto ao risco de acidentes nas tentativas 

de ocupação da área, resultando, em última 

instância, em acidentes fatais, pane elétrica 

na região abrangida pela Subestação ou 

na queima de equipamentos.

ELETRIFICAÇÃO RURAL

Lançado pelo Governo Federal, o 

Programa Luz Para Todos de Eletrifi cação 

Rural, em parceria com a Celpe e o 

Governo do Estado, benefi ciou 7.260 mil 

unidades consumidoras em 2004. Com o 

objetivo de levar energia elétrica para 

as áreas rurais do interior que ainda 

não dispõem do serviço, o programa 

proporciona a melhoria da qualidade 

de vida da população e contribui para o 

desenvolvimento da região. 

O programa benefi ciou mais de 128 

municípios e concluiu projetos pioneiros 

de eletrifi cação em áreas com menor 

Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de Pernambuco, contemplando os 

municípios de Carnaubeira da Penha, 
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Manarí e Águas Belas localizados no 

Agreste e Sertão do Estado. Vale destacar 

que nesses municípios a população 

tem menos de 25 mil habitantes 

com prevalência de altos índices de 

analfabetismo, baixa renda e pequeno 

percentual de domicílios com acesso a 

água.

Em todo o Estado, o índice de 

universalização de energia elétrica é de 

96%. Na área rural, 90% da população já 

tem acesso à luz e na área urbana, 99,35%, 

colocando Pernambuco na 6ª posição em 

universalização de energia, atrás apenas 

de estados da região Sul e Sudeste do 

país, como Rio de Janeiro, Paraná, Santa 

Catarina, Espírito Santo e São Paulo. 

Em apenas 02 anos (2004-2005), serão 

investidos R$138,4 milhões na eletrifi cação 

de 38 mil domicílios e na instalação de 

9 mil Km de rede, 120 mil postes e 11 mil 

transformadores. Até 2008, serão 80 mil 

propriedades rurais benefi ciadas com 

recursos na ordem de R$315 milhões.

O COMPROMISSO DA EMPRESA COM AS 
METAS DO MILÊNIO

Em setembro de 2000, a Organização 

das Nações Unidas (ONU) aprovou os 

Oito Objetivos do Milênio – um conjunto 

de metas a serem atingidas pelos 191 

países membros até 2015 em prol da 

sustentabilidade do Planeta – por meio de 

ações concretas dos governos, empresas 

e da sociedade.

Para incentivar a mobilização de todos 

em torno da 1ª Semana Nacional pela 

Cidadania e Solidariedade, que aconteceu 

de 09 a 15 de agosto, a Empresa divulgou 

junto a seus empregados a Campanha 

Nós Podemos – Oito Jeitos de Mudar o 

Mundo.
Eletrifi cação rural
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Nesse clima, a Celpe atuou ativamente, 

apoiando e desenvolvendo projetos 

que atendem a sete das oito metas 

estabelecidas, dando a sua contribuição e 

incentivando o voluntariado corporativo. 

A Empresa esteve presente em 

Universidades, Fóruns de empresários e 

entidades do Terceiro Setor, apresentando 

seu Programa de Responsabilidade Sócio-

ambiental. 

META 1 - ACABAR COM A FOME E A 
MISÉRIA

Inspirada nessa 

meta, a Empresa 

desenvolveu algumas 

ações de combate 

à fome na Região 

Metropolitana e na área rural, através 

de iniciativas de voluntariado; apoio a 

programas de educação, capacitação 

e inclusão digital de crianças e jovens 

para futura inserção no mercado de 

trabalho; e implementação de políticas 

de diversidade, com inclusão de minorias 

étnicas, portadores de deficiência 

e outros grupos discriminados. A 

seguir, as principais ações e projetos 

desenvolvidos:

ESCOLA DOS VOLUNTÁRIOS DA CELPE

Criada em abril de 2002, desenvolve 

atividades educacionais que estimulam 

as expressões sócio-culturais de crianças 

e adolescentes e contribui na formação 

de jovens e adultos para o mercado de 

trabalho.

O projeto conta com o apoio de 40 

voluntários que, aos sábados, pela 

manhã, sob a coordenação da Unidade 

de Responsabilidade Sócio-Ambiental, 

ministram aulas de artes, inglês, 

informática, teatro, alfabetização 

de adultos, ofi cina de construção do 

conhecimento e banca de estudos. São 

atendidos anualmente uma média de 

Escola dos Voluntários



54

Relacionamento com a Comunidade

125 alunos entre crianças, adolescentes, 

jovens e adultos das Comunidades do 

Bongi e Jacaré, situadas no entorno da 

Empresa.

Localizada no prédio anexo ao Centro 

de Treinamento da Celpe, numa área 

com 550m2, no bairro do Bongi, no 

Recife, a iniciativa representa uma 

das ações de maior impacto para o 

desenvolvimento educacional das 

comunidades, melhorando e estreitando 

sensivelmente as relações com a Empresa. 

Foram investidos cerca de R$30.000,00 

entre a compra de material escolar, 

equipamentos, lanches e atividades 

extraclasse.

PROJETO NOVA LIBERDADE

A distribuidora fi rmou convênio com a 

Associação dos Moradores da Comunidade 

Nova Liberdade, no bairro de Cavaleiro, 

no município de Jaboatão dos Guararapes, 

e fi nanciou a recuperação das instalações 

físicas da Escolinha Comunitária.

A unidade de ensino passou por uma 

reforma geral, com pintura na área 

externa, interna e no piso, além de 

reformas no telhado, iluminação e nas 

instalações elétricas. Também foram 

promovidas ações de melhorias na infra-

estrutura do imóvel, através da doação de 

20 mesas, 80 cadeiras, 200 fardamentos e 

camisas para as professoras voluntárias.

A iniciativa também abriu espaço 

para o incentivo de outros parceiros. 

O Comitê para a Democratização da 

Informática (CDI), junto com a Celpe, 

está implantando no bairro uma Escola 

de Inclusão Digital.

CAMPANHA PARA DOAÇÃO DE ALIMENTOS

Foram arrecadados 3.351 kg na Campanha 

de Doação de Alimentos realizada de 

13 a 18 de setembro, durante a Semana 

Interna de Prevenção de Acidentes do 

Trabalho e Meio Ambiente.

Os alimentos foram doados a 15 

Instituições da capital e interior do 

Estado: Lar Paulo de Tarso, Creche e 

Pré-escola Futuro Brilhante, Núcleo de 

Apoio à Criança com Câncer (NACC), 

Creche Vivendo e Aprendendo, Centro 

de Reabilitação e Valorização da Criança 

(CERVAC), Casa da Criança, Lar Espírita 
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Amor e Caridade, Abrigo São Franscisco 

de Assis, Desafi o Jovem de Garanhuns, 

Abrigo Eterna Aliança, Creche e Recanto 

Sagrada Família, Creche São João Batista, 

Abrigo Ana Ribeiro, Associação dos Pais 

e Amigos dos Excepcionais (APAE) e 

Associação dos Amigos do Petrape.

As entidades contempladas fazem 

parte do cadastro da Unidade 

de Responsabilidade Sócio-Ambiental 

da Celpe e são responsáveis pelo 

atendimento a crianças, jovens, 

adolescentes e idosos, oferecendo-lhes 

educação, abrigo, orientação profi ssional, 

atendimento médico e psicossocial, 

socialização e reintegração familiar.

CAMPANHA ENERGIA SOLIDÁRIA NO NATAL

Pelo segundo ano consecutivo, os 

empregados da Empresa foram 

convidados a participar do Natal Solidário 

de 200 crianças de entidades carentes 

do Recife e do interior de Pernambuco.  

Escola Futuro Brilhante



56

Relacionamento com a Comunidade

Foram colocadas em árvores natalinas 

do Edifício-sede, Bongi, Centro de 

Treinamento e Agências de Atendimento 

da Região Metropolitana, cartões com 

os pedidos de crianças da Creche Nova 

Liberdade e das Comunidades Antônio 

Maria e Mirandiba. 

A entrega dos presentes foi realizada no 

dia 23 de dezembro com a presença de 

voluntários da Empresa.

PROJETO INDÍGENA

A comunidade de índios Funiôs de Águas 

Belas, interior de Pernambuco, recebeu 

um investimento de R$65.000,00 para 

desenvolvimento de projeto social de 

caprinocultura. A ação, realizada em 

parceria com a Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI), benefi ciou 25 famílias. O 

projeto foi implementado como parte 

de um acordo operacional na área da 

reserva, que permite a utilização do 

espaço aéreo por linhas de distribuição. 

A Celpe é responsável pela distribuição 

de energia em toda área da reserva 

Funiô.

META 2 - EDUCAÇÃO BÁSICA DE 
QUALIDADE PARA TODOS

O objetivo da meta  é 

apoiar programas de 

criação de oportunidades 

e estímulo no acesso ao 

ensino fundamental e 

melhoria da qualidade do ensino, através 

do  envolvimento direto/indireto em ações 

de prevenção e erradicação do trabalho 

infantil em regiões metropolitanas e 

rurais; contribuição para a melhoria 

dos equipamentos das escolas básicas 

e fornecimento de material didático 

e de leitura; programas de reciclagem 

e capacitação de professores do 

ensino fundamental; e programas de 

implantação de projetos educacionais 

Creche Nova Liberdade
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complementares, com envolvimento 

familiar, visando estimular a permanência 

do aluno na escola. Baseada nesses 

objetivos, a Celpe apoiou em 2004 os 

seguintes projetos:

APOIO AO INSTITUTO QUALIDADE NO 
ENSINO

O Instituto Qualidade no Ensino (IQE) é uma 

organização sem fi ns lucrativos, coordenada 

pela Câmara Americana de Comércio de São 

Paulo, AMCHAM. Sua missão é contribuir 

para a melhoria do processo de ensino e de 

aprendizagem nas escolas da rede pública do 

ensino fundamental, investindo na formação 

e valorização do educador e na relação da 

escola com a comunidade, promovendo a 

cidadania.

Os programas desenvolvidos pelo IQE 

têm como foco pedagógico o ensino e a 

aprendizagem de Língua Portuguesa e 

Matemática de 1ª à 4ª série, consideradas 

áreas prioritárias para a compreensão 

das demais disciplinas. 

E m  P e r n a m b u c o ,  o  I n s t i t u t o  é 

representado pela Aliança Empresarial 

Pró-Educação e tem o apoio das 

Secretarias de Educação Estadual e 

Municipal do Recife, da Celpe e mais 34 

empresas que participam do custeio anual 

do programa. Em 2004, foram atendidos 

alunos de 33 escolas, cabendo à Celpe 

um investimento anual de R$12.000,00.

APOIO À ESCOLA DO ARQUIPÉLAGO DE 
FERNANDO DE NORONHA

A renda da venda dos resíduos do óleo que 

é queimado para a geração de energia na 

ilha é doada pela Empresa para a única 

escola pública estadual do arquipélago, 

benefi ciando diretamente 550 alunos.

A escola oferece uma educação capaz 

de conduzi-los a uma plena integração, 

aos princípios básicos da solidariedade 

humana, ao exercício da cidadania e 

qualifi cação intelectual para o trabalho. Os 

alunos também participaram de ações de 

educação ambiental promovida pela Celpe 

através do Projeto Parceiros da Energia.

PROJETO SALAS DE LEITURA

Em novembro, foi implantado o Projeto 

Salas de Leitura em cinco instituições 

fi lantrópicas que atendem a crianças e 

adolescentes no Estado de Pernambuco. 
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Desenvolvimento. A Celpe participou do 

trabalho através da Lei de Incentivo à Cultura 

(Lei Rouanet), investindo R$19.950,00.

METAS 4, 5 E 6 - REDUZIR A 
MORTALIDADE INFANTIL, MELHORAR A 
SAÚDE DAS GESTANTES E COMBATER A 
AIDS, MALÁRIA E OUTRAS DOENÇAS

As metas acima ressaltam a importância 

do apoio a programas de acesso a água 

Foram contemplados os Hospitais Português 

e da Mirueira, o Instituto de Assistência 

Social e Cidadania (IASC), o Grupo de Ajuda 

à Criança com Câncer (GAC) e o Núcleo de 

Apoio à Criança com Câncer (NACC).

Cada instituição recebeu um acervo de 

1.000 livros com temas infantis, infanto-

juvenis, música, cinema e biografi as, além 

de publicações voltadas para o ensino de 

idiomas estrangeiros.

O Projeto tem abrangência nacional e 

foi criado pelo Instituto Oldemburg de 

Sala de leitura do NACC
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potável para populações carentes; 

mobilização e informação no combate 

à Aids e outras doenças epidêmicas 

como malária, tuberculose, dengue, 

febre amarela; realização de programas 

educacionais de esclarecimento sobre 

higiene pessoal e sanitária, aleitamento 

materno e nutrição infantil; projetos 

de atendimento à gestante (pré e pós-

parto) e melhoria da saúde materna; 

programas de apoio à saúde da mulher, 

facilitando acesso a informações sobre 

planejamento familiar, DST, prevenção 

do câncer de mama, gestação de risco 

e nutrição da mulher; programas de 

doações e distribuição de remédios 

às populações de risco e baixa renda; 

trabalhos de prevenção na disseminação 

de informação sobre saúde sexual e 

reprodutiva para jovens e adultos, 

através de ações de voluntariado, etc.

Conheça a seguir algumas entidades 

e projetos apoiados pela Celpe que 

realizam ações dessa natureza:

LAR DO NENÉM

Instituição social benefi cente, fundada 

em 13 de fevereiro de 1978. Seu 

objetivo principal é o acolhimento de 

crianças de 0 a 2 anos que se encontram 

em situação de risco e cujos processos 

de medida de proteção ou destituição 

do pátrio poder tramitam nos Juizados 

da Infância e da Juventude da Capital 

ou do interior do Estado. As crianças 

são encaminhadas à instituição pelos 

Conselhos Tutelares ou através de 

Juízes e Promotores de Comarcas da 

Capital e do Interior. No Lar do Neném, 

elas permanecem em regime de abrigo 

provisório até que seja defi nida a sua 

situação jurídica. Recebem cuidados 

médicos, psicológicos e sociais. A idéia é 

que todas elas possam ser reintegradas 

as suas famílias, responsáveis ou sejam 

encaminhadas para adoção.

A contribuição fi nanceira à entidade foi 

repassada mensalmente, perfazendo um 

total no ano de R$7.920,00. A Celpe é 

parceira da entidade desde o ano de 2002.

CAMPANHA CLAREAR

A Campanha Clarear foi realizada através 

de parceria entre a Celpe, o Movimento 

Pró-Criança, a Organização Auxílio Fraterno 

(OAF), a Pastoral da Criança e a Associação 
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Benefi cente Criança Cidadã, além de um 

grupo de empresas parceiras, entre elas 

fornecedores da Empresa.

Iniciado em maio, o projeto consiste 

na arrecadação de doações mensais de 

R$0,98 nas contas de energia elétrica dos 

clientes residenciais. De maio a agosto 

foram arrecadados R$168.645,10 e, desse 

total, foram pagas despesas operacionais 

da campanha, no valor de R$152.071,49, 

restando um saldo de R$16.573,61 

distribuídos às quatro entidades. Nos 

meses de setembro, outubro, novembro 

e dezembro foram repassados às 

entidades os valores respectivamente de 

R$45.193,62, R$60.234,54, R$68.882,38 

e R$65.459,80.

PASTORAL DA CRIANÇA

ONG anexa à Conferência dos Bispos 

do Brasil (CNBB), atua nas periferias 

das grandes cidades e nos bolsões de 

pobreza e miséria dos pequenos e 

médios municípios brasileiros, tanto 

nos meios urbano e rural quanto 

em áreas indígenas. Em todas as 

comunidades atendidas, coloca-se em 

prática um conjunto de ações que vão 

daquelas voltadas para a sobrevivência 

e desenvolvimento integral da criança 

até a melhoria da qualidade de vida 

das famílias carentes, no plano físico, 

material e espiritual.

Entre as ações realizadas, destaca-se o 

apoio integral às gestantes, incentivo 

ao aleitamento materno, vigilância 

nutricional, alimentação enriquecida, 

controle de doenças diarréicas e 

respiratórias, educação para práticas 

de medicina caseira e natural, 

estimulação para a vacinação de rotina 

das crianças e gestantes, prevenção de 

acidentes domésticos e da violência 

contra a criança no ambiente familiar, 

prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis e etc.

Lançamento da Campanha Clarear
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Além disso, a entidade também atua com 

projetos complementares de geração de 

renda, alfabetização de jovens e adultos, 

saúde mental comunitária, planejamento 

familiar, terceira idade, comunicação 

social, dentre outros.

Em Pernambuco, segundo dados da 

Revista Clareando, editada pelo conjunto 

das entidades que integram a Campanha 

Clarear (edição 02, dez 2004, pág 15), 

foram atendidas em média mais de 74 mil 

crianças pela Pastoral em todo o Estado.

ORGANIZAÇÃO AUXÍLIO FRATERNO

A entidade atua no Recife desde 1960 

com a missão de diminuir a diferença 

social e oferecer a crianças, adolescentes 

e jovens de comunidades menos assistidas 

possibilidades de um futuro melhor.

A OAF atende a mais de 200 crianças 

e adolescentes em ofi cinas de reforço 

escolar, arte culinária, artes plásticas, 

música, recreação, capoeira, pastelaria, 

alimentação, artesanato e dança popular. 

Além disso, promove atendimentos 

médicos e odontológicos, fornece 

refeições às crianças que participam das 

ofi cinas e encaminha jovens capacitados 

a programas de estágio e primeiro 

emprego. Às mães são dirigidos cursos 

de corte e costura e confecção de 

bijuterias.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRIANÇA CIDADÃ

Fundada em agosto de 2003, a entidade 

assumiu a administração de duas vilas - 

São Francisco e Nossa Senhora de Fátima 

- construídas no Recife para abrigar 

famílias de moradores de rua da cidade. 

A entidade atende, em média, a 24 

famílias, benefi ciando aproximadamente 

120 pessoas. 

META 7 - QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO 
AO MEIO AMBIENTE

O objetivo da meta é 

apoiar iniciativas de 

implementação de 

práticas ambientais 

s u s t e n t á v e i s 

e  r e s p o n s á v e i s ,  a t r a v é s  d a 

conscientização e disseminação das 

informações nas escolas, comunidades 

e empresas; programas de mobilização 

coletiva para estímulo à reciclagem 

e reutilização de materiais; ações de 
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voluntariado na comunidade com 

vistas à educação e sensibilização 

da população, com interferência 

direta nas associações e órgãos 

representativos, escolas, parques, 

reservas, etc; suporte a projetos 

de pesquisa e formação na área 

ambiental; promoção de concursos 

internos ou locais que estimulem 

o debate  e  a  consc ient ização 

individual sobre o meio ambiente e a 

importância da colaboração de cada 

um; desenvolvimento de programas 

parceiros no tratamento de resíduos, 

procurando reverter o resultado em 

benefício de comunidades carentes.

Conheça a seguir as principais ações e 

projetos desenvolvidos pela Celpe.

PARCEIROS DA ENERGIA NAS ESCOLAS DO 
INTERIOR DO ESTADO

O projeto se desenvolve dentro do 

Programa de Eficiência Energética, 

aprovado pela Aneel, cumprindo 

obrigatoriedade do contrato de 

concessão, e visualiza nos alunos, 

a possibilidade deles se tornarem, 

em suas  comunidades ,  agentes 

multipl icadores sobre o uso 

adequado da energia, preservação 

da fauna e flora e na formação de 

cidadãos conscientes do seu papel 

na sociedade.

Durante o período de 10 meses, e 

através de uma ação psicopedagógica, 

o projeto treina professores de 

escolas particulares, municipais e 

estaduais de cidades do interior de 

maior porte, para atuarem junto aos 

seus alunos através de atividades 

como aulas expositivas, dinâmicas de 

grupo, filmes e atividades artísticas 

sobre o tema Energia x Preservação do 

Meio Ambiente. O ponto alto da ação 

acontece nos meses de novembro e 

dezembro nos municípios participantes, 

quando as escolas promovem feiras 

de conhecimento, onde os alunos 

apresentam os melhores trabalhos 

desenvolvidos durante o ano.

Foram beneficiados 13 municípios 

do interior do Estado e a ilha de 

Fernando de Noronha, 68 escolas e 

11.179 alunos com um investimento 

de R$847.478,20.
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CARAVANA PARCEIROS DA ENERGIA

Criado em 2004, o Projeto de Educação 

Ambiental Parceiros da Energia esteve 

na estrada em formato de caravana, 

visitando cidades de pequeno porte e 

de baixo Índice de Desenvolvimento 

Municipal (IDH-M) do interior de 

Pernambuco.

Durante dois dias, a equipe de arte-

educadores implantou uma série de ações 

educativas nas escolas públicas municipais, 

através da capacitação de professores 

que receberam cartilhas sobre o projeto 

e instruções para inserir os temas sobre os 

benefícios e cuidados com a eletricidade, 

preservação e segurança ambiental, nas 

disciplinas escolares dos alunos de 3ª, 4ª e 5ª 

séries do ensino fundamental.

Utilizando um caminhão como palco, em 

cada cidade visitada, o público assistiu 

à peça teatral “Os Parceiros da Energia 

contra as ameaças do Sr. Blackout”, 

Parceiros da Energia no interior
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estrelada pelos super-heróis Elétrika, 

Watt, Visor e Gea, que são bonecos 

gigantes criados especialmente para as 

atividades educativas. Em seguida, foram 

exibidos vídeos institucionais da Celpe e o 

longa-metragem “No Coração dos Deuses”, 

protagonizado por Antônio Fagundes. 

Em 2004, foram visitados 07 municípios, 

benefi ciando 21.000 pessoas entre 

crianças, professores e a comunidade 

local. O investimento total foi de 

R$557.830,20, recursos oriundos do 

Programa de Eficiência Energética, 

aprovado pela Aneel, cumprindo 

obrigatoriedade do contrato de 

concessão.

ESPAÇO EDUCACIONAL PARCEIROS DA 
ENERGIA

Funcionando desde 2003, o espaço 

construído nas dependências da Celpe 

no Centro de Operação do Bongi, no 

Recife, tem como objetivo receber alunos 

e professores das redes pública e privada 

de ensino, empresas, comunidades, 

associações de classe e a população em 

geral, para orientar e formar agentes 

multiplicadores no uso efi ciente e seguro 

da energia e na preservação do meio 

ambiente.

Com investimento de R$110.174,18, 

através do Programa de Efi ciência 

Energética, aprovado pela Aneel, 

cumprindo obrigatoriedade do contrato 

de concessão, o espaço, de 260 m², teve 

Apresentação em Jucati, interior do Estado

Espaço Educacional Parceiros da Energia



65 Balanço Social 2004

seu projeto arquitetônico adaptado 

para representar uma unidade 

consumidora residencial. O cenário da 

casa é composto de cinco ambientes: 

sala de estar, cozinha, área de serviço, 

banheiro e quarto, e foi ambientado 

com eletrodomésticos que dependem 

da energia e são indispensáveis para 

proporcionar conforto e bem-estar. 

Em 2004, investiu-se no projeto, 

R$204.495,41. Foram contempladas 

145 instituições e 9.958 pessoas, entre 

alunos, professores, funcionários de 

empresas e membros de associações de 

classe.

FESTIVAL DA CRIANÇA

O IV Festival da Criança Celpe 

aconteceu em outubro no Horto de 

Dois Irmãos. O evento foi elaborado 

para despertar a consciência 

ambiental das crianças de 7 a 14 anos, 

provenientes de escolas públicas 

estaduais de ensino das comunidades 

especiais trabalhadas pela Empresa. 

Foram beneficiadas 1.000 crianças e 

o evento contou com investimento de 

R$4.868,00.

META 8 - TODO MUNDO TRABALHANDO PELO 
DESENVOLVIMENTO

A meta visa o 

apoio a programas 

d e  f o r m a ç ã o  e 

capacitação técnica 

profi ssional de jovens 

menos favorecidos; a mobilização de 

voluntários para criarem situações 

de aprendizagem e gestão em suas 

áreas de formação; o desenvolvimento 

de programas de geração de novas 

oportunidades para jovens nas 

pequenas e médias empresas; a 

realização de parcerias para a inclusão 

digital da população menos favorecida; 

programas de formação e disseminação 

Festival da Criança Celpe
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das novas tecnologias, em especial, 

da informação, que promovam 

também a inclusão de portadores de 

defi ciência; doações de equipamentos 

novos ou usados a escolas, bibliotecas, 

instituições voltadas ao atendimento 

a menores e jovens carentes; estímulo 

a programas que contemplem o 

empreendedorismo e auto-sustentação; 

e ações que promovam a inserção 

das comunidades carentes na cadeia 

produtiva, através de financiamento 

direto de suas atividades, com a 

disponibil ização alternativa da 

política de microcrédito. 

Conheça a seguir as principais ações e 

projetos desenvolvidos ou apoiados pela 

Celpe.

PROJETO MENOR APRENDIZ

O programa, criado pelo Governo 

Federal em 2000, tem como objetivo 

capacitar jovens menores de 18 anos, 

estudantes de cursos técnicos no Serviço 

Nacional da Indústria (SENAI), dando 

a eles a possibilidade de atuar no 

mercado de trabalho junto a empresas 

conveniadas.

Em 2004, a Celpe investiu R$51.450,00 

no Projeto e contou com 9 jovens em 

áreas como eletrônica e eletrotécnica. 

Os Menores Aprendizes trabalham com 

carteira assinada em turnos diários de 

quatro horas, no expediente da manhã 

ou da tarde, em semanas alternadas. 

JUNIOR ACHIEVEMENT

Organização não-governamental, sem 

fi ns lucrativos, que tem como objetivo o 

engajamento de profi ssionais na formação 

de jovens para o empreendedorismo. 

Atualmente, a instituição atua em 112 

países, benefi ciando cerca de seis milhões de 

jovens.

Com o apoio da Celpe, que integra o 

Conselho Diretor do programa desde 

agosto de 2003, e de mais 11 empresas, 

o instituto possibilitou a realização de 

cursos em Escolas da Rede Estadual de 

Ensino de Pernambuco, para alunos da 5ª 

série do ensino fundamental até o 2º ano 

do ensino médio. No ano de 2004, a ONG 

benefi ciou um total de 4.214 mil alunos 

de 142 turmas de 15 escolas.  Um total 

de 234 voluntários de várias empresas 

participaram de oito programas.
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A Celpe investiu R$12.000,00 no 

projeto e teve cinco funcionários 

atuando como voluntários na Escola 

Estadual Governador Barbosa Lima, 

ministrando os cursos “Miniempresa” 

e “Introdução ao Mundo dos 

Negócios”, aos alunos das 5as séries. 

Em ambos os cursos os alunos 

aprenderam a desenvolver planos 

de negócios, contratar funcionários, 

comparar os métodos de produção 

em série e unitária, ter uma visão 

geral de marketing e das etapas de 

uma venda pessoal.

MOVIMENTO PRÓ-CRIANÇA

Atuante há 11 anos no Recife, a 

entidade não-governamental, sem fi ns 

lucrativos, tem a missão de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida 

e conquista da cidadania de crianças, 

adolescentes e jovens em situação de 

risco ou abandono, na região abrangida 

pela Arquidiocese de Olinda e Recife.

A organização vem recebendo apoio da 

Celpe desde 2000 e, em 2004, a Empresa 

investiu R$192.000,00 nas três unidades 

da entidade: Coelhos, Recife Antigo 

Exposição de miniempresas treinadas em convênio com a Junior Achievement
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e Piedade, que atendem cerca de 972 

benefi ciados por mês.

Os recursos subsidiaram a realização de 

cursos técnicos profi ssionalizantes de 

marcenaria, fotografi a e computação, aulas 

de artes, percussão, reforço escolar, dança, 

atividades esportivas, etc. Além disso, as crianças 

e jovens receberam alimentação, assistência 

médica, odontológica, psicossocial e judicial.

VOLUNTARIADO

Visando a identifi car os voluntários reais 

e potenciais da Empresa, bem como sua 

área de atuação e atividades de interesse, 

a Unidade de Responsabilidade Sócio-

Ambiental da Celpe realizou a Pesquisa 

Voluntariado 2004.

Foram enviados 1.921 questionários de 

pesquisa, abrangendo todos os 1.785 

empregados da capital e do interior 

e os 136 estagiários, integrantes do 

quadro de pessoal no mês de realização 

da Pesquisa. O retorno foi de 29,20%. 

Formatura na Escola dos Voluntários

Movimento Pró-Criança
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Do total de respondentes, 91,27% são 

de empregados, sendo 71,30% do sexo 

masculino. Os voluntários já atuantes 

em projetos sociais comunitários 

correspondem a 14,80% do total de 

pesquisados. Dos não voluntários, 

46,23% exprimiram o desejo de 

engajamento na causa social. 

Dentre os empregados, 15% já são 

voluntários atuando, em sua maioria, 

nas áreas de educação e assistência 

social, com crianças, adolescentes 

e jovens, desenvolvendo atividades 

de atendimento direto ao público 

benefi ciado e participando em eventos, 

campanhas e mutirões, conforme 

gráfi cos a seguir.

Dos voluntários já atuantes, 32% são 

da Escola dos Voluntários da Celpe. Os 

demais realizam trabalhos voluntários 

em abrigos para idosos (ex: Abrigo São 

Vicente de Paula e Pastoral da Esperança), 

creches para crianças (ex: Lar do Neném 

e Creche Lar de Nazaré), hospitais e casas 

de saúde (ex: Instituto Materno Infantil 

de Pernambuco – IMIP, Núcleo de Apoio 

às Crianças com Câncer, entre outros).

PESQUISA VOLUNTARIADO 2004



Arquipélago de Fernando de Noronha. Patrimônio natural da humanidade. A ilha, também conhecida como 
a Esmeralda do Atlântico, reúne uma rica diversidade de espécies, abrigando as mais importantes colônias 

reprodutivas de  aves e uma vida marinha repleta dos mais diferentes seres.
Desde setembro de 1980, a Celpe é responsável pela geração e distribuição de energia na ilha.

No arquipélago, a Celpe é responsável pelo atendimento de 677 clientes.
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Preocupada com a qualidade de vida 

desta e das próximas gerações, a Celpe 

vem investindo em ações de preservação 

ambiental, bem como na conscientização 

de seus empregados e da população, sobre 

o importante papel de cada um na busca de 

uma sociedade ecologicamente sustentável.

A Empresa desenvolve uma Política 

Ambiental que, alinhada às estratégias 

corporativas, tem como foco a 

minimização dos impactos dos serviços 

de distribuição de energia elétrica 

sobre o meio ambiente. É realizado um 

gerenciamento rigoroso da conformidade 

legal, controle de documentos, defi nição 

dos objetivos ambientais, elaboração dos 

programas de ação e monitoramento 

dos indicadores, perseguindo a melhoria 

contínua dos processos de gestão.

Para integrar, sistematizar e controlar 

seus processos, a Empresa considera o 

Sistema de Gestão Ambiental como uma 

ferramenta fundamental para o alcance 

de resultados a exemplo da redução 

dos riscos de acidentes e passivos 

ambientais; e a minimização dos custos 

operacionais e de não-conformidades. 

Em 2004, foi investido o equivalente 

a R$33.109.100,69 em atendimento a 

indicadores ambientais3 , representando 

1,58% da receita operacional bruta. Em 

2003, os valores representaram 1,04% 

do faturamento bruto.

CERTIFICAÇÃO ISO 14001 NO 
EDIFÍCIO-SEDE E USINA TUBARÃO

As certifi cações NBR ISO 14001 do Edifício-

sede, no Recife, e da Usina Tubarão, em 

Fernando de Noronha, foram mantidas 

Preservação
Ambiental

3 Renovação das licenças de operação dos empreendimentos da empresa;  patrocínios ambientais; monitoramento e controle da qualidade da 
água; monitoramento e controle da qualidade do ar; educação ambiental; incineração de Ascarel; trabalhos de manutenção na rede envolvendo 
meio ambiente; obtenção de licenças e autorizações; investimento em rede protegida; investimento em rede isolada multiplexada; anuidade da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); atestados de regularidade técnica do Corpo de Bombeiros e auditorias ambientais.
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após auditoria realizada em dezembro 

pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). Nos dois locais, foi 

constatado que as normas de segurança 

ambiental exigidas mantiveram-se 

devidamente respeitadas. O Grupo 

de Auditores Internos, formados por 

empregados da Empresa, enriqueceu 

as discussões sobre o tema durante as 

auditorias realizadas semestralmente no 

Edifício-sede e na Usina Tubarão.

O Edifício-sede concentra cerca de 700 

pessoas e abriga áreas estratégicas 

que funcionam 24 horas. Na rotina 

administrativa estão vários itens de 

controle ambiental, como consumo de 

água, energia e papel e há também 

treinamentos para evacuação e combate 

a incêndios. O sistema de refrigeração 

é monitorado e os visitantes recebem 

orientação sobre reciclagem e  

certifi cação ambiental quando ingressam 

pela primeira vez no Edifício.

A Usina Tubarão é composta por três 

grupos geradores modernos e de baixa 

emissão de poluentes, com potência de 

1.000 kVA cada, movidos a óleo diesel. 

O desembarque é feito através de navios 

no Porto de Santo Antônio. Por dia, são 

queimados cinco mil litros de óleo na 

geração de energia. Toda a operação 

de transporte e manipulação do óleo 

combustível/lubrifi cante é controlada 

pelo sistema de gestão ambiental.

Em parceria com Governo do Estado 

e a Empresa Agemar, (que transporta 

o combustível utilizado pela Usina 

Tubarão e para outras empresas), 

foi realizado um Workshop sobre 

Manejo de Cargas Perigosas em Áreas 

de Preservação Ambiental na ilha. O 

evento discutiu temas para contribuir 

para a preservação do meio ambiente 

e controlar riscos, como é o caso do 

debate sobre a legislação brasileira e a 

política da Transpetro, com seus planos 

Preservação ambiental em Fernando de Noronha
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de emergência e combate a derrames 

de hidrocarbonetos. 

A Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários (Antaq) e a Marinha 

Brasileira também participaram do 

encontro que promoveu a assinatura 

da Carta de Noronha. Um termo de 

compromisso onde os profissionais 

assumiram a responsabilidade de defi nir 

medidas básicas que assegurem a gestão 

ambiental integrada, adequadas às 

especifi cidades e peculiaridades da ilha.

A sede da Usina conta ainda com um 

Memorial da Energia, espaço cultural 

aberto ao público, onde é possível 

conhecer mais de um século da história 

da produção de energia no arquipélago. 

O local dispõe de folder educativo, 

maquete e computador interativo com a 

história da energia na ilha. 

POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

A Política de Gestão Integrada de 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente, 

implantada em 2002, tem como 

objetivo a promoção da saúde, a 

prevenção de acidentes e a preservação 

do meio ambiente. Seu instrumento de 

atuação mais importante é o Manual de 

Comportamento Ambiental. Revisado 

anualmente, este material trata não 

apenas das questões ecológicas, 

mas também de primeiros socorros, 

prevenção de acidentes e de incêndios, 

sendo disseminado entre empregados, 

estagiários e prestadores de serviços 

através de cartazes, treinamentos e 

distribuição do manual. Também há 

divulgação para o público externo 

através do site, palestras e eventos.

O Manual traz, ainda, orientações 

sobre o descarte de materiais como 

plástico, metal, vidro, papel e lixo 

orgânico, bem como informa sobre 

a destinação de pilhas e baterias de 

equipamentos eletrônicos, baterias 

de celular, cartuchos de impressoras, 

tonner, produtos químicos e lixo 

ambulatorial. 

A coleta seletiva de papel, plástico, metal, 

vidro e lixo orgânico é um dos pontos do 

programa. Para dar suporte a esta ação, 

estão instalados recipientes específi cos em 

duas unidades de trabalho da Empresa. 
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O gerenciamento da sucata gerada é 

realizado pela Amara Brasil, empresa 

responsável pelo descarte seletivo de lixo 

coletado no Edifício-sede. 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O tema “meio ambiente” é tratado 

transversalmente na Empresa, e percorre 

toda a cadeia de cursos promovidos pelo 

Centro de Treinamento, ampliando a 

rede de multiplicadores e sensibilizando 

novos colaboradores. O módulo de 

Meio Ambiente foi incluído na carga 

horária do curso de Reciclagem de 

Eletricistas, com vistas a oferecer uma 

oportunidade para os profi ssionais do 

Estado interagirem e discutirem sobre 

as difi culdades, perspectivas e soluções 

para esta nova variável que se consolida 

no dia-a-dia de seu trabalho.

Em paralelo, há um trabalho de 

disseminação da cultura prevencionista, 

da mudança de hábitos e da reeducação, 

através de palestras, seminários e 

discussões temáticas. Assim, a Semana 

do Meio Ambiente foi inserida no 

calendário corporativo, comemorada, 

em 2004, com o lançamento do livro 

educacional “Um Passeio pela Fauna e 

Flora de Pernambuco”. A publicação, 

ilustrada por Lailson, cartunista do Diário 

de Pernambuco, se destina a alunos do 

Ensino Fundamental e já benefi ciou, em 

média, 200 escolas das redes municipal, 

estadual e particular de ensino, em todo 

o Estado. O texto do livro é fruto de uma 

pesquisa desenvolvida em parceria com 

o Centro Psicopedagógico de Atividades 

Integradas (CEPAI). 

O tema também esteve presente na 

Semana Interna de Prevenção de 

Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente 

(SIPATMA), com palestra sobre o 

trabalho de preservação ambiental que 

o Projeto Tamar realiza e no Projeto 

Parceiros da Energia que apresentou 

às Regionais uma peça de teatro com 

temática ambiental.

REDE PROTEGIDA E MULTIPLEXADA

A implantação de redes protegidas 

e multiplexadas é uma das ações 

de maior  importânc ia  quanto 

ao impacto no meio ambiente. 

Utilizando condutores protegidos, 

essas redes evitam acidentes com os 
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cabos elétricos tanto provocados por 

contato com galhos de árvores como 

por objetos lançados. Com elas, fica 

reduzida a necessidade de poda da 

arborização local, além de melhorar 

a performance e confiabilidade do 

sistema elétrico.

F o r a m  i n v e s t i d o s ,  e m  2 0 0 4 , 

R$3.068.548,02 na implantação de redes 

protegidas e R$26.106.470,27 em redes 

isoladas multiplexadas, totalizando 

1.727 km de rede, praticamente o dobro 

dos 879 Km de 2003, representando um 

investimento anual de R$30.461.752,96. 

A maior parte desses trabalhos tem se 

concentrado em áreas próximas a praças 

ou locais onde há árvores centenárias, 

tanto na capital como no interior do 

Estado.

PODA DE ÁRVORES

Com o compromisso de investir em 

técnicas que favoreçam o convívio 

harmônico entre a rede elétrica e o 

meio ambiente, foi desenvolvido em 

parceria com a Universidade Federal 

de Pernambuco (UFPE), Projeto de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), 

que tratou dos impactos ambientais 

da rede de distribuição de energia 

elétrica na arborização das vias 

públicas e vegetação do Grande 

Recife. O estudo ressalta a importância 

da realização da poda orientada, 

visando minimizar possíveis danos 

ambientais provocados por essa 

atividade.

Rede protegida
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Para apresentar a conclusão do estudo, 

foi realizado o Seminário Nacional 

sobre Redes de Distribuição de Energia 

Elétrica e Arborização Urbana: Desafi os 

e Soluções. O evento contou com a 

participação de 150 pessoas entre 

representantes de Universidades, 

Sociedade Civil, Órgãos Ambientais e 

concessionárias de energia como a CPFL, 

CEMIG e COELBA.

Como resultado, foi estabelecido um 

Programa de Capacitação Continuada 

para todos os envolvidos no processo 

de poda de árvores. De 22 de abril a 02 

de maio, aconteceu um Curso de Poda 

com a presença de 124 participantes. 

As aulas foram ministradas por 

técnicos da Celpe, profissionais 

da UFPE e do Departamento de 

Paisagismo da Prefeitura da Cidade 

do Recife.

Nos trabalhos de manutenção na rede 

envolvendo meio ambiente foram 

investidos R$3.145.847,28.  

Além de se preocupar com as 130 mil 

árvores existentes no Recife, que são 

preservadas pelas equipes de rede da 

Celpe, a Empresa catalogou as 132 

árvores nativas e exóticas brasileiras 

que ocupam os jardins do seu Edifício-

sede. A mais famosa é um Pau-Brasil 

tombado, em 1986, pelo então 

Treinamento de poda
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Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal, hoje, Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente (IBAMA). Todo esse 

patrimônio será agora destacado por 

placas de identifi cação, com o objetivo 

de colaborar na divulgação das espécies, 

e servir como fonte de pesquisa para o 

público em geral.

EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA

Trabalhos importantes na área de 

efi ciência energética foram executados 

dentro dos Projetos Iluminando a 

Vida e o Projeto Iluminando a Nossa 

História. Na área de saúde foram 

concluídas as melhorias nas instalações 

do Instituto Materno Infantil de 

Pernambuco (IMIP) e da Sociedade 

Pernambucana de Combate ao Câncer. 

No setor cultural e de preservação da 

história pernambucana, o Programa 

promoveu, no Palácio do Campo das 

Princesas, sede do Governo Estadual, 

a reforma das instalações elétricas, 

iluminação especial das palmeiras 

imperiais dos jardins e a substituição 

de condicionadores de ar. A Empresa 

d e u  t a m b é m  c o n t i n u i d a d e  à 

eficientização das instalações do 

Museu de Arte Contemporânea de 

Pernambuco (MAC) e da Torre de 

Malakoff. Todos os projetos foram 

realizados dentro do Programa de 

Eficiência Energética, aprovado pela 

Aneel.

Pau-Brasil nos jardins do Edifício-sede
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Tradicionalmente, a cerâmica do Cabo de Santo Agostinho é representada pela produção de tijolos, 
telhas e moringas. Mas, nas mãos dos habilidosos artesãos locais a Tauá, uma espécie de argila de cor 

avermelhada encontrada na região, ganha a forma de fi ltros, jarras, vasos, fruteiras e peças decorativas.
A produção e venda da cerâmica do Cabo de Santo Agostinho têm promovido a geração de trabalho e 

renda na comunidade. Adquirir uma peça é uma atitude socialmente responsável, pois viabiliza a melhoria 
da qualidade de vida de cidadãos brasileiros e a consolidação de um comércio solidário.

Na regional do Cabo, a Celpe é responsável pelo atendimento de 261.078 clientes.
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A Política Cultural da Empresa incentiva 

ações que resgatam a história e as 

tradições de Pernambuco, de modo 

que as novas gerações possam não só 

conhecê-las, como criar novos trabalhos 

a partir delas. Faz parte também da 

Política patrocinar e apoiar ações 

esportivas, de meio ambiente, sócio-

educativas e eventos considerados 

importantes para o desenvolvimento do 

Estado. 

Os projetos são realizados, na sua 

grande maioria, com recursos próprios 

e através da Lei Federal de Incentivo à 

Cultura (Rouanet). Durante o ano, foram 

recebidos um total de 320 projetos 

para serem analisados e 35 foram 

contemplados com recursos próprios 

por estarem dentro da linha de atuação 

da Empresa, com um investimento de 

R$565.729,78. Através da Lei Rouanet 

foram aprovados dois projetos com 

investimento de R$119.950,00.

Em 2004, a Celpe também contribuiu 

significativamente com a cultura 

pernambucana, depositando no Fundo 

Estadual de Incentivo à Cultura, o valor de 

R$11.500.000,00 em créditos de Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS). Os projetos foram selecionados a 

partir do Conselho Estadual do Funcultura 

e benefi ciaram diversas áreas, como música, 

teatro, dança, literatura, entre outros. Ao 

todo 115 projetos foram benefi ciados pelo 

Fundo.

Duas grandes realizações culturais 

mereceram destaque neste ano. O patrocínio 

da temporada comemorativa dos 21 anos 

do espetáculo “Baile do Menino Deus”, 

que fez parte do ciclo natalino do Recife, 

e o Guia do Recife – Arquitetura e 

Paisagismo.

O Baile do Menino Deus é um espetáculo 

teatral de autoria de Ronaldo Correia de 

Brito, Assis Lima e do músico Antônio 

Patrocínio Cultural
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Madureira. Tem seu enredo desenvolvido 

em torno dos mitos e personagens da 

cultura popular do Nordeste, envolto 

pela presença do Natal e o nascimento 

de Jesus. A montagem foi apresentada 

gratuitamente, ao ar livre, na Praça 

do Marco Zero, Bairro do Recife para 

uma platéia de aproximadamente 35 

mil pessoas em três dias de espetáculo. 

Empregados, familiares, fornecedores 

e clientes da Empresa assistiram a uma 

pré-estréia no Teatro de Santa Isabel.

O Guia do Recife – Arquitetura e Paisagismo 

faz uma viagem pela paisagem natural e 

urbana, desde seus casarões do século XVI, até 

os arranha-céus do século XX. Traz um resumo 

da história e da formação da capital, e mostra 

suas jóias arquitetônicas, passando por estilos 

diversos: seiscentismo, presenças barroca e 

rococó, arquitetura do ferro, art déco, 

modernismo, regionalismo, brutalismo e 

declínio do modernismo. O livro tem 325 

ilustrações que ajudam o leitor a escolher o que 

quer visitar. Ao todo são onze roteiros que, 

de forma sintética, abordam suas principais 

características e os fatos históricos, abrangendo 

21 bairros com doze mapas que evidenciam as 

localizações. No patrocínio de 2.000 exemplares, 

a Celpe investiu R$100.025,00. O Guia foi 

lançado em dezembro, na Livraria Cultura, 

do Paço Alfândega. Parte dos exemplares foi 

enviada como brinde de fi nal de ano a clientes 

corporativos e instituições culturais.

Baile do Menino Deus
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PATROCINANDO A CULTURA

Conheça a seguir outros projetos 

e eventos apoiados pela Empresa 

n a s  á r e a s  d e  t e a t r o ,  m ú s i c a , 

dança, cinema, esportes e meio 

ambiente.

TEATRO

JANEIRO DE GRANDES ESPETÁCULOS

A décima edição do projeto Janeiro 

de Grandes Espetáculos reuniu o que 

de mais signifi cativo foi encenado em 

Pernambuco em 2003. A mostra anual dá 

uma oportunidade à população de assistir 

a espetáculos de qualidade, inclusive 

infantis, a preços populares. A 10ª 

edição do Janeiro também ofereceu 13 

ofi cinas de iniciação e reciclagem às artes 

cênicas; três discussões culturais; leituras 

dramatizadas; exposição fotográfi ca; 

mostra de vídeo; performances de 

dança, circo e música. Cerca de 40.000 

espectadores compareceram aos teatros 

Santa Isabel, do Parque, Arraial e Armazém, 

de 07 de janeiro a 01 de fevereiro. A 

Celpe patrocinou o festival através da Lei 

Federal de Incentivo à Cultura – Rouanet 

– com o valor de R$100.000,00. Ao fi nal 

da edição, aconteceu uma noite de 

premiação, simbolizando um momento 

de grande importância para o artista 

pernambucano, com a entrega do troféu 

APACEPE (Associação dos Produtores e 

Artes Cênicas de Pernambuco) de teatro 
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e dança aos melhores do ano em suas 

categorias.

PAIXÃO DE CRISTO DO RECIFE

Teatro ao ar livre, com entrada 

gratuita, o espetáculo vem se firmando 

como um dos mais importantes da 

Semana Santa em Pernambuco. Na 

Praça do Marco Zero, são montados 

vários cenários, onde 100 atores e 300 

figurantes revivem a paixão e a morte 

de Jesus Cristo. A encenação leva mais 

de 35.000 pessoas ao bairro do Recife 

nos cinco dias de apresentação. A 

Celpe apoiou o projeto com uma cota 

de R$5.000,00.

MÚSICA

PROJETO + MPB

Aliar artistas nacionais a artistas locais, 

para mostrar o que de melhor existe na 

música brasileira, este é o objetivo do 

projeto + MPB. Durante o ano foram 

apresentados nove shows que lotaram 

o Teatro Guararapes, no Centro de 

Convenções, em Olinda. Dentre os 

artistas nacionais se apresentaram 

Elba Ramalho, Ivan Lins, Jorge Vercilo, 

Fábio Junior, MPB4, entre outros. 

Visando a oferecer a seus empregados 

esta oportunidade ímpar, a Celpe 

negociou ingressos com descontos 

de 40 a 50% também para familiares. 

Foram vendidos 1.792 ingressos para 

os empregados da Empresa. O apoio 

ao Projeto teve cota de patrocínio de 

R$30.000,00

DANÇA

ENCONTRO NORDESTINO DO XAXADO

Um dos eventos apoiados pela Celpe nesta 

área foi o II Encontro Nacional do Xaxado 

que reuniu artistas de todo Nordeste, no 

município de Serra Talhada, no Sertão 

de Pernambuco. A dança, uma das mais 

populares da região, valoriza o talento 

do artista sertanejo. No evento, que teve 

entrada gratuita, também se apresentaram 

grupos folclóricos e aconteceu uma 

exposição do artesanato local.

CINEMA

CINEMA, ASPIRINA E URUBUS

O fi lme trata sobre as diferentes 

relações que cultivamos na vida e da 

possibilidade de se compreender o 

outro. O longa-metragem, dirigido 

pelo pernambucano Marcelo Gomes, 
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foi patrocinado pela Empresa através 

da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, 

em 2002, sendo fi nalizado em 2004. 

A trajetória do fi lme em festivais 

internacionais começou ainda este ano, 

quando foi selecionado para participar 

do Cine Construcción no festival de San 

Sebastián na Espanha para fi lmes ainda 

não fi nalizados. O lançamento está 

previsto para 2005.

É MAIS FÁCIL UM BOI VOAR

Patrocinar fi lmes que valorizam a 

cultura pernambucana sempre fez 

parte da Política de Patrocínio da 

Empresa. Por isso, em 2002, através 

da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, 

apoiamos o fi lme É mais fácil um boi 

voar – um cordel musical e alegórico, 

em formato cinematográfi co. O curta-

metragem traz um registro documental, 

etnográfi co e musical em forma de fi cção 

sobre a presença do boi no imaginário 

nordestino e na cultura pernambucana, 

celebrando a variedade e a diversidade 

de formas de expressão cultural e musical 

ameaçadas de desaparecimento. O fi lme 

foi lançado em maio de 2004 no Cine PE 

Festival do audiovisual.

ESPORTES

TORNEIO CELPE DE TÊNIS

Pelo 5º ano consecutivo, a Empresa 

patrocinou um dos mais tradicionais 

torneios de tênis do Norte e Nordeste, 

que este ano reuniu mais de 500 

Torneio Celpe de Tênis
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tenistas dos mais diversos estados, 

incluindo os principais nomes do tênis 

juvenil do Brasil. O torneio, que conta 

pontos para o ranking da Confederação 

Brasileira de Tênis, manteve o sucesso 

das edições anteriores e este ano teve a 

maior premiação regional já oferecida. 

O Torneio Celpe de Tênis surgiu nos 

anos 80 com o nome de Semana da 

Pátria e contou com um investimento 

de R$21.375,00.

REGATA OCEÂNICA INTERNACIONAL 
RECIFE-FERNANDO DE NORONHA

Criada há 16 anos, a Regata Internacional 

Recife – Fernando de Noronha vem 

crescendo a cada ano em número de 

participantes e parceiros. A XVI edição 

da prova teve a participação de 131 

embarcações, 31 a mais que em 2003. Os 

competidores saíram do Marco Zero, no 

Bairro do Recife, no dia 25 de setembro, 

em direção a Fernando de Noronha. 

O encerramento foi comemorado na 

ilha com jantar de premiação e show 

popular. 

A programação foi aberta ao público, 

uma semana antes com uma feira 

náutica, no Terminal de Passageiros 

do Marco Zero, onde foram realizadas 

ofi cinas, exibição fotográfi ca, cursos de 

vela, iatismo e mergulho, e palestras 

envolvendo temas náuticos e de 

preservação ambiental. 

Regata Recife-Fernando de Noronha
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No estande da Celpe, os visitantes tiveram 

a oportunidade de conhecer as ações que 

a Empresa vem realizando para preservar 

os recursos naturais no arquipélago e 

uma réplica do Memorial da Energia, 

que conta a história da energia na ilha e 

funciona ao lado da Usina Tubarão, em 

Noronha. 

Com um patrocínio de R$69.651,76, a Celpe, 

pelo segundo ano consecutivo, associou sua 

marca ao evento. Dessa forma, a Empresa 

reforça seu compromisso em contribuir para 

a formação de uma nova imagem do esporte 

de competição e com a preservação do meio 

ambiente no arquipélago.

CORRIDA DOS SINOS

Inovar, esta foi a meta dos corredores 

que este ano, além da tradicional 

Corrida dos Sinos, que acontece no 

mês de dezembro, lançou a 1ª Corrida 

dos Sininhos, com corredores de 12 a 

15 anos. O evento que acontece há 22 

anos, reuniu 630 atletas que perfazem 

um percurso de 10 quilômetros 

entre os bairros de Piedade e Boa 

Viagem. A Celpe, além do patrocínio 

de R$14.980,00, também é uma das 

organizadoras da corrida, junto com 

o Clube dos Corredores do Recife 

(Corre).

MEIO AMBIENTE

PROJETO TAMAR

Patrimônio Natural da Humanidade, o 

Arquipélago de Fernando de Noronha 

Corrida dos Sinos
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vem recebendo atenção especial da 

Celpe. O patrocínio ao Programa 

Nacional de Conservação e Manejo 

das Tartarugas Marinhas reforça a 

parceria com o Projeto Tamar-Ibama, 

p e r m i t i n d o  o  d e s e n v o l v i m e n t o 

de novas ações de conservação, 

divulgação e educação ambiental no 

arquipélago. O centro de visitantes do 

Projeto Tamar/Ibama na ilha recebeu 

em 2004 cerca de 45 mil visitantes 

que assistiram a palestras dos mais 

diversos temas. A Celpe destinou ao 

programa R$20.000,00.

PROGRAMA EDUCATIVO DE COLETA 
SELETIVA PARA CONDOMÍNIOS

O Programa tem como meta, 

sensibilizar e estimular a comunidade 

a desenvolver atitudes pró-ativas em 

relação à prevenção dos problemas 

ambientais causados pelo lixo, através 

de coleta seletiva. Com um apoio 

de R$5.000,00, a Celpe desenvolveu 

a ação junto à Agência Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(CPRH) e à AMAPE, em Condomínios 

da Cidade do Recife. O lançamento 

ocorreu em 05 de junho – Dia Mundial 

do Meio Ambiente.

EVENTOS

VI SEMINÁRIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

O evento, em sua sexta edição, teve 

como tema “O papel participativo da 

sociedade civil na gestão social”. As 

conferências e palestras abordaram 

temas como Responsabilidade Social, 

Empreendedorismo Jovem e Democracia 

Part i c ipat iva .  A Celpe apoiou o 

seminário com uma cota de R$5.000,00. O 

evento foi organizado pela Associação 

dos Dirigentes de Vendas e Marketing 

do Brasil (ADVB-PE) e reuniu entidades

Seminário de Responsabilidade Social
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como: Grupo e Fundação Orsa, 

Instituto PNBE de Desenvolvimento 

Social, Instituto Aliança, Banco Popular 

do Brasil, Agência Comunicarte de 

Responsabilidade Social e a ONG 

Transparência Brasil.

XII CAVALGADA À PEDRA DO REINO

A Cavalgada realizada pela Associação 

Cultural Pedra do Reino, instituição do 

município de São José do Belmonte, 

sertão de Pernambuco, recebeu 

R$6.000,00 de apoio da Celpe. O evento 

relembra o movimento sebastianista, 

liderado por João Antônio dos Santos, 

em 1838, na Pedra do Reino. O relevo 

composto por duas grandes rochas, uma 

com 30 e outra com 33 metros de altura, 

erguidas na Serra do Catolé, reuniu mais 

de 100 cavaleiros. A Cavalgada ganhou 

destaque quando o escritor Ariano 

Suassuna escreveu sobre o movimento 

e passou a participar da programação 

festiva. O evento atrai cerca de 20 mil 

pessoas para a região.

V EXPO-SERRA

Com um patrocínio de R$15.000,00, 

a Celpe esteve presente no maior 

evento de negócios do interior de 

Pernambuco, e um dos maiores do 

Nordeste. A 5ª Expo-Serra aconteceu 

em Serra Talhada-PE. A feira, que 

contempla a indústria, o comércio e 

a prestação de serviços, é ainda palco 

para apresentações de shows artísticos, 

folclóricos e culturais. Com um público 

estimado de 50.000 pessoas, oriundas 

de todo interior pernambucano, e dos 

Estados do Ceará, Bahia e Paraíba, a Expo-

Serra atraiu cerca de 100 expositores das 

mais diversas áreas. Durante o evento, 

empregados da Empresa estiveram de 

plantão para atender aos visitantes no 

estande montado no local.

3º ENCONTRO BRASILEIRO DE ENTIDADES 
FILANTRÓPICAS EM CÂNCER DE MAMA

O evento aconteceu durante o 13º 

Congresso Mundial de Mastologia, 

no Centro de Convenções, em Olinda. 

Abordou temas sobre como despertar a 

integração entre organizações que têm 

buscado, ao longo de sua existência, 

contribuir com o apoio aos pacientes 

de câncer de mama, bem como com a 

prevenção e combate à doença. Cota 

de apoio R$1.600,00.
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Bonecos Gigantes de Olinda. Primeira Capital brasileira da cultura, Monumento Nacional e 
Patrimônio Natural e Cultural da Humanidade. Pode-se afi rmar que o carnaval de Olinda é o 

mais popular do Brasil, no sentido de que os festejos são protagonizados pelo povo. 
O festejo ostenta dezenas de bonecos gigantes, sendo o mais conhecido, o Homem da 

Meia-Noite, que está nas ruas desde 1932 e é responsável por dar início, 
ofi cialmente, a zero hora do sábado de Zé Pereira.

Na cidade de Olinda, a Celpe é responsável pelo atendimento de 124.186 clientes.
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Como vem acontecendo nos últimos anos, a Celpe recebeu o 

reconhecimento do mercado e da sociedade por suas ações 

sociais e política de gestão corporativa. Os vários prêmios 

e distinções concedidos são resultados de muito trabalho e 

dedicação às questões sociais e ao desenvolvimento de um 

modelo de gestão positivo. 

Prêmio Balanço Social: Pelo 3º ano consecutivo, 

a Empresa recebeu o 1º lugar na Categoria 

Norte-Nordeste, concedido pelo Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social, Associação Brasileira de Comunicação 

Empresarial (Aberje), Associação dos Analistas e Profi ssionais 

de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), Fundação 

Instituto de Desenvolvimento Empresarial e Social (Fides), 

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), 

com apoio da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa);

Empresa Amiga da Criança: Conquistou o 

selo concedido pela Fundação Abrinq pelos 

Direitos da Criança e do Adolescente;

Reconhecimentos
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Destaque Regional Nordeste do Guia 

EXAME de Boa Cidadania Corporativa 

2004;

• Prêmio ABRADEE de Responsabilidade Social: Entre as 40 

maiores distribuidoras do setor elétrico brasileiro, foi avaliada 

como a Melhor do Nordeste e a 4ª do Brasil na categoria 

responsabilidade social;

• Finalista no Prêmio Vida Profi ssional Sodexho Pass: Posição 

conquistada pelos cases de Responsabilidade Social e 

Voluntariado;

• Prêmios de Maior Evolução do Desempenho no Nordeste 

e no Brasil: Premiação concedida pela Revista Eletricidade 

Moderna em parceria com a Soltec – Projetos e Serviços e teve 

a participação de 24 empresas;

• Melhor Distribuidora do Nordeste e 7ª Empresa do País 

pela pesquisa do IBGE: Posição conquistada nos serviços de 

distribuição de energia elétrica;

• TOP 10 do Prêmio Ibest: O site da empresa foi fi nalista na 

categoria de Minas e Energia.
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• Renovação da certifi cação NBR ISO 14001 na sede do 

edifício da Celpe, que abriga mais de 40% do quadro de 

empregados da Empresa, tem uma extensão de 100m por 30 

de altura (com 09 andares) e ocupa uma área de 21.139,14 

m2. Certifi cação conquistada em dezembro de 2002;

• Renovação da certifi cação NBR ISO 14001 para o sistema 

de gestão ambiental operação da Usina Tubarão, termelétrica 

do Arquipélago de Fernando de Noronha. O Parque da Usina 

ocupa uma área de 12.179,30 m2. Certifi cação conquistada 

em agosto de 2003;

• Renovação da NBR ISO 9001/9002 para o Departamento 

de Automação e Telecomunicações. Certifi cação conquistada 

no ano de 2003;

• Renovação da NBR ISO 9001/9002 para o Centro de 

Operação Integrada (COI). A certifi cação ISO 9002/versão 94 

foi concedida em 2000 e a ISO 9001/versão 2000, no ano de 

2003.

Certifi cações
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celpe@celpe.com.br
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