Apresentação
Criada há seis décadas, Furnas é uma empresa que se reinventa constantemente para continuar como referência no setor elétrico. Além de produzir e transmitir energia limpa e renovável para o desenvolvimento do Brasil, a companhia
imprime sua marca nos negócios, sem deixar de priorizar iniciativas que fazem
de nós uma empresa única, voltada para o crescimento social e cultural nas regiões onde atua.
Em 2018, Furnas desenvolveu, por meio da Gerência de Responsabilidade Sociocultural, centenas de programas, campanhas, ações e projetos nas áreas de
atuação da companhia espalhadas pelo país. Reafirmamos o compromisso com
órgãos públicos, universidades e organizações sem fins lucrativos ou instituições sociais, bem como criamos novas parcerias para promover o bem estar das
pessoas.
Neste período, a empresa investiu R$ 15,4 milhões em ações e projetos sociais,
patrocínios culturais e esportivos incentivados, patrocínio de eventos, programas de voluntariado e de gênero, além do acesso democrático à cultura com
a ocupação dos espaços culturais da empresa. No total, aproximadamente 78
mil pessoas foram beneficiadas com a promoção da cidadania e do desenvolvimento humano e cerca de 54 mil atendimentos foram realizados.
Todas as iniciativas de Furnas estão alinhadas com programas do Governo Federal, políticas públicas, legislação e diretrizes da Eletrobras. Além disso, pautamos
proativamente nossa atuação pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), com o objetivo de erradicar a pobreza e promover vida digna para todos. Cada iniciativa de
Furnas segue um ODS e faz parte do plano de ação da empresa, que coloca em
prática atividades definidas pela comunidade.
Este relatório mostra como cumprimos nossas metas e superamos os desafios
em busca de uma sociedade mais sustentável e solidária. Boa leitura!
Marcos Machado de Almeida

Gerente de Responsabilidade Sociocultural
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Responsabilidade Social em Números

Mapa de Atuação Sociocultural

Valor em Investimento Social: R$ 15,4 milhões
Renúncia Fiscal: R$ 9,8 milhões
Despesas Operacionais Dedutíveis no IRPJ: R$ 1,8 milhão
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O Programa de Desenvolvimento
Territorial é uma proposta metodológica
de desenvolvimento local que visa
impulsionar o progresso socioeconômico
de comunidades, fortalecendo as
relações sociais entre a população e
o poder público. A iniciativa propõe
incrementar a participação das
comunidades como protagonistas de
seu próprio destino.
O programa se pauta em um método
de construção coletiva pactuada,
cuja condução cabe a cada um dos
envolvidos. A metodologia prevê a
elaboração de Diagnósticos Sociais
Participativos, a formação de Fóruns
Comunitários, a construção de Planos de
Ação de Desenvolvimento Comunitários
e a identificação do Projeto de
Referência a ser implantado. Os Projetos
de Referência serão, ainda, monitorados
avaliando-se a capacidade da
comunidade na condução do processo
de autogestão.

5 novos Núcleos
de Integração

O projeto Núcleo de Integração Comunitária nasceu de uma parceria estabelecida entre Furnas e o
Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas
– IBASE, para realizar pesquisa e levantamento de
dados nas comunidades localizadas próximas aos
empreendimentos de Furnas.
O projeto aposta na participação ativa da população local como componente essencial para sua organização e autonomia, na formulação de soluções
para os problemas locais, na implementação de
propostas para a solução dos mesmos, na distribuição de responsabilidades entre os diversos atores e
no acompanhamento da população junto ao poder
público e das soluções que interferem nas políticas
públicas.
Em 2018, Furnas viabilizou a implantação de cinco
novos núcleos de integração em comunidades em
situação de vulnerabilidade social próximas aos
seus empreendimentos: Subestação de Angra dos
Reis (RJ), Usina Hidrelétrica de Funil (Itatiaia, RJ),
Subestação de Foz de Iguaçu (PR), Subestação de
Mogi das Cruzes (SP) e Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes (Ibiraci, MG). A seleção seguiu
critérios de menor Índice de Desenvolvimento Humano das áreas.
Ao todo, os projetos de Núcleo de Integração beneficiam aproximadamente 50 mil pessoas.

50 mil pessoas
beneficiadas

Desenvolvimento Territorial
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Segue a relação de Núcleos que são acompanhados
atualmente por Furnas:

Periquito: Núcleo de São Sebastião do Baixio
Fernandes Tourinho: Núcleo do Distrito de Senhora
da Penha

Os objetivos e metas relacionados ao projeto Núcleo de Integração são:

Angra dos Reis: Núcleo do Bairro Parque Mambucaba

Sobrália: Núcleo do Bairro Bela Vista

Itatiaia: Núcleo do Bairro de Nova Conquista

- Selecionar as comunidades definidas por Furnas próximas aos empreendimentos para identificação dos agentes e lideranças, que farão parte das equipes de implantação dos Projetos
nos territórios;

Paraná

Duque de Caxias: Núcleo do Bairro Jardim Gramacho

Foz do Iguaçu: Núcleo dos Bairros Cidades Nova I e II

- Construir e validar os diagnósticos sociais participativos junto às comunidades locais;

Espírito Santo

São Paulo

Viana: Núcleo Quilombolas de Araçatiba

Mogi das Cruzes: Núcleo do Bairro Conjunto Vereador Jefferson da Silva

Rio de Janeiro

Santa Leopoldina: Núcleo Quilombolas de Retiro
Minas Gerais
Ibiraci: Núcleo do Bairro Rural da Lage
Governador Valadares: Núcleo do Distrito de Baguari

Mato Grosso
Chapada dos Guimarães: Dois núcleos da Localidade de João Carro

- Contribuir para o fortalecimento do caráter associativo, assessorando a formação dos Fóruns Comunitários, de forma que os moradores se reconheçam como sujeitos de direitos e
transformação;
- Constituir e fortalecer os Fóruns Comunitários para que possam, futuramente, dar continuidade aos avanços nos processos de desenvolvimento local;
- Capacitar os agentes locais e membros dos Fóruns Comunitários;
- Construir, de forma participativa, os Planos de Ação de Desenvolvimento Comunitário;
- Identificar e monitorar o processo de implantação e desenvolvimento dos Projetos de Referência;
- Definir ações complementares e aproximar parceiros e/ou atores estratégicos (governamentais, instituições, empresas privadas), visando a implementação dos Planos de Ação de Desenvolvimento Comunitário e a sustentabilidade dos Projetos de Referência.
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Os projetos em parceria realizados
pela Gerência de Responsabilidade
Sociocultural de Furnas traduzem
o comprometimento da empresa
com o despertar da consciência para
questões como respeito, tolerância,
sustentabilidade e cidadania na
sociedade.
As instituições públicas que recebem o
apoio de Furnas têm a oportunidade de
transmitir essas mensagens a crianças,
jovens e adultos, por meio de voluntários
que acreditam na possibilidade de
evolução dos participantes. Desta forma,
um ciclo de aprendizado se cria com a
participação de vários agentes, tendo
como resultado a conscientização e o
acesso democrático à capacitação.

30 mil atendimentos
pelo Energia Social

645 pessoas
capacitadas pelo
Banco da Providência

Energia Social Furnas
Programa educacional itinerante, o Energia Social
Furnas promove a cidadania e fortalece as políticas
públicas por meio de palestras, debates, atividades
pedagógicas e lúdicas para professores e alunos da
rede pública. A iniciativa conscientiza a população
vizinha aos empreendimentos da empresa sobre
temas como sustentabilidade, cidadania, uso racional de energia e água, valorização e respeito ao
indivíduo, alimentação saudável, maternidade e paternidade na adolescência e a questão do bullying.
A proposta é despertar o interesse das crianças e
jovens para temas importantes para o crescimento
sociocultural que fazem parte do dia a dia. O ciclo de
atividades em 2018 contou com aproximadamente
30 mil atendimentos, em 43 municípios localizados
nos estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito
Santo, São Paulo, Goiás, Tocantins e Paraná.

Banco da Providência
Há 9 anos, Furnas e o Banco da Providência são parceiras no programa que promove cursos de qualificação profissional para jovens e adultos de comunidades em situação de vulnerabilidade social
da cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa possibilita
oportunidade futura de inserção no mercado trabalho formal ou informal, gerando renda e contribuindo assim com a diminuição do quadro de pobreza
extrema das famílias beneficiadas. Em 2018, 645
jovens e adultos foram capacitados, em cursos gratuitos nas áreas de Estética, Confeitaria, Construção
Civil, Mecânica de Refrigeração, Serviços, Informática e Turismo.

Atuação Social
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Curso de Cuidador
Desde 1997, Furnas promove o Curso de Cuidador
para qualificar profissionalmente jovens e adultos, a
partir do desenvolvimento de habilidade, competências e atitudes no trato com a pessoa. O curso vem
se tornando referência, inserindo profissionais qualificados na área da saúde no mercado de trabalho.
Entre os vários temas abordados estão saúde e legislação social. Em 2018, em parceria com a Faculdade
Mackenzie Rio, foram mais de 200 pessoas formadas.
Após a conclusão do curso, os nomes dos formados
passam a fazer parte do Cadastro de Cuidadores, organizado pelo Serviço Social de Furnas para atender
a todos que necessitem de tratamentos especiais.
Ao longo do curso foram realizadas turmas em diversas localidades fluminenses como Duque de
Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, além de diferentes
bairros da cidade do Rio de Janeiro, tal como Santa
Cruz, Botafogo e Laranjeiras. Também foi ofertada
uma turma no município de Pedregulho (SP).
Além da formação, os professores e alunos do Curso
de Cuidador prepararam uma aula aberta para os
aposentados de Furnas e seus dependentes abordando os cuidados com a mobilidade do idoso.
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Centro Comunitário Vila Santa Teresa –
Projeto Raízes Locais

Fundo de Desenvolvimento Regional
de Serra da Mesa e Cana Brava

O Centro Comunitário Vila Santa Tereza, construído
em 1993, nasceu de uma proposta de compensação
social para moradores da região, próxima à Subestação de São José, de Furnas, em Belford Roxo (RJ).
O projeto busca contribuir para a inclusão social e a
redução da violência entre crianças e adolescentes
utilizando o esporte, a arte e a cultura como principais ferramentas. O Centro promove, ainda, a inclusão
social e financeira de jovens e adultos, incentivando
posturas de empreendedorismo individual e coletivo que contribuam para a melhoria de qualidade de
vida. Também favorece o fortalecimento dos vínculos
familiares e subsidia o planejamento de projeto de
desenvolvimento comunitário da Vila Santa Tereza a
partir de um levantamento socioeconômico. Em parceria com a Associação Brasileira Terra dos Homens,
em 2018, foram realizadas oficinas educacionais e de
lazer, contando com a participação de mais de 1.300
moradores do entorno.

Em parceria com a Associação dos Produtores do Alto
Tocantins – APAT, firmada em 2018, Furnas contribuiu
com iniciativas produtivas locais e o desenvolvimento socioeconômico de 13 famílias em situação de
vulnerabilidade social, moradoras do distrito de Vila
Borba, Colinas do Sul (GO), por meio do estímulo ao
cultivo e comercialização de grãos, frutas e legumes.
A empresa auxilia a formar microempreendedores
conscientes e capazes de desenvolver produtos e
serviços sustentáveis. No período, foram produzidas
11 toneladas de abóboras, 20 toneladas de maracujá
e 10 toneladas de milho verde.
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Educar para Preservar
Criado por Furnas em parceria com o Instituto Effort,
o projeto Educar para Preservar faz parte das ações
voltadas para promover a cidadania e fortalecer as
políticas públicas nos municípios em que a empresa
está presente. A iniciativa contou com uma carreta de
15 metros de comprimento, equipada com tecnologia
de ponta, adaptada e transformada em sala de aula e
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laboratório, oferecendo atividades lúdicas, material
audiovisual, jogos e experimentos interativos, filmes
em 3D e material didático.
O público de diferentes faixas etárias foi conscientizado sobre os conceitos relacionados à preservação
ambiental e sobre a importância do uso eficiente e
seguro da energia elétrica. O Educar para Preservar
disponibilizou também website para que os educadores pudessem realizar pesquisas e dar continuidade
ao treinamento. Ao final do programa, eles receberam
um certificado correspondente a 50 horas de aula.
Em 2018, 178 escolas visitaram o projeto, totalizando
quase 20 mil alunos atendidos.
Os municípios visitados estão localizados no entorno
do Lago de Furnas (MG): Aguanil, Alfenas, Alpinópolis,
Alterosa, Areado, Boa Esperança, Cabo Verde, Campo Belo, Campo do Meio, Campos Gerais, Capitólio,
Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida,
Coqueiral, Cristais, Delfinópolis, Divisa Nova, Eloi Mendes, Fama, Formiga, Guapé, Ilicínea, Juruaia, Machado,
Monte Belo, Muzambinho, Nepomuceno, Paraguaçu,
Pimenta, Poço Fundo, Santana da Vargem, São João
Batista do Glória, Serrania, Três Pontas e Varginha.
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serviços sustentáveis. No período, foram produzidas
11 toneladas de abóboras, 20 toneladas de maracujá
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Educar para Preservar
Criado por Furnas em parceria com o Instituto Effort,
o projeto Educar para Preservar faz parte das ações
voltadas para promover a cidadania e fortalecer as
políticas públicas nos municípios em que a empresa
está presente. A iniciativa contou com uma carreta de
15 metros de comprimento, equipada com tecnologia
de ponta, adaptada e transformada em sala de aula e
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laboratório, oferecendo atividades lúdicas, material
audiovisual, jogos e experimentos interativos, filmes
em 3D e material didático.
O público de diferentes faixas etárias foi conscientizado sobre os conceitos relacionados à preservação
ambiental e sobre a importância do uso eficiente e
seguro da energia elétrica. O Educar para Preservar
disponibilizou também website para que os educadores pudessem realizar pesquisas e dar continuidade
ao treinamento. Ao final do programa, eles receberam
um certificado correspondente a 50 horas de aula.
Em 2018, 178 escolas visitaram o projeto, totalizando
quase 20 mil alunos atendidos.
Os municípios visitados estão localizados no entorno
do Lago de Furnas (MG): Aguanil, Alfenas, Alpinópolis,
Alterosa, Areado, Boa Esperança, Cabo Verde, Campo Belo, Campo do Meio, Campos Gerais, Capitólio,
Carmo do Rio Claro, Cássia, Conceição da Aparecida,
Coqueiral, Cristais, Delfinópolis, Divisa Nova, Eloi Mendes, Fama, Formiga, Guapé, Ilicínea, Juruaia, Machado,
Monte Belo, Muzambinho, Nepomuceno, Paraguaçu,
Pimenta, Poço Fundo, Santana da Vargem, São João
Batista do Glória, Serrania, Três Pontas e Varginha.
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Projeto Caminhos
Em parceria com a Sociedade Civil Nossa Senhora
Aparecida, Furnas atendeu crianças e adolescentes
entre 9 e 17 anos com atividades de reforço escolar,
cultura, esporte e lazer. Em 2018, o projeto inseriu,
ainda, no Programa Jovem Aprendiz 45 jovens em
situação de vulnerabilidade e risco social, moradores dos bairros Cidade Nova I e II, vizinhos à Subestação Foz do Iguaçu (PR).

seguintes disciplinas: teoria musical; história da
música; prática musical coletiva com ensaio de repertório e técnica instrumental para flauta doce,
flauta transversal, clarinete, saxofone, trompete,
trombone e percussão.

- Pacto Empresarial contra a Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes.
2.2. Erradicação do Trabalho Infantil:
- Selo Empresa Amiga da Criança da Fundação
Abrinq;
- Rede de Empresas pela Aprendizagem e Erradicação do trabalho Infantil do Instituto Ethos.

de crianças e adolescentes. A adesão ao programa
aconteceu em 2009, quando a empresa se comprometeu no enfrentamento da exploração sexual de
crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras. Furnas também recebeu o reconhecimento de Empresa
Amiga da Criança, pela Fundação Abrinq, concedido
às empresas que desenvolvem ações para combate
da violação dos direitos humanos.

2.3. Fortalecimento da Aprendizagem e da Proteção
ao Adolescente Trabalhador;
- Participação no FEPETI RJ – Fórum Estadual de Preservação e Erradicação ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente.
Em 2018, a Fundação Childhood entregou a Furnas o
reconhecimento pela atuação no Programa Na Mão
Certa, em razão da valorização dos direitos humanos

Proteção dos Direitos de Crianças
e Adolescentes

Instituto Ciranda
O convênio celebrado entre Furnas e o Instituto Ciranda - Música e Cidadania visou contribuir com o
desenvolvimento artístico e cultural de 160 crianças, adolescentes e jovens de escolas públicas das
comunidades de Água Fria e João Carro, zona rural do município de Chapada dos Guimarães (MT).
O Instituto utilizou a música como ferramenta de
cidadania em atividades oferecidas no contra turno escolar, por um período de 24 meses. As aulas
semanais ministradas no Instituto englobaram as
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Furnas, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.090, 1990), vem desenvolvendo ações que fortalecem os Direitos Humanos do segmento. As ações constituem-se em uma
agenda empresarial para Proteção dos Direitos de
Crianças e Adolescentes, nas áreas de abrangência
de empreendimentos de Furnas. São elas:
1. Palestras informativas para pais e responsáveis
abordando o tema;
2. Enfrentamento da Violência contra a Criança e o
Adolescente;
2.1. Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes:
- Programa Na Mão Certa da Childhood Brasil;
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Equidade de gênero é um compromisso
de Furnas. A empresa desenvolve uma
série de ações internas e externas que
estimulam o debate para a formação de
uma sociedade mais justa e igualitária.
Desde 2011, Furnas é signatária dos
Princípios de Empoderamento Feminino,
criados pela ONU Mulheres e pelo
Pacto Global, no intuito de ajudar a
comunidade empresarial a incorporar
em seus negócios valores e práticas
que visem à equidade de gênero e ao
empoderamento das mulheres.

Ações Internas
Dia Internacional da Mulher
Durante o mês de março, a campanha “A energia
de Furnas é você”, lançada em comemoração aos
61 anos da empresa, mostrou as histórias das colaboradoras de Furnas nos canais de comunicação
da empresa. No Dia Internacional da Mulher, a empresa apresentou histórias de mulheres guerreiras e
empreendedoras, que estão fazendo a diferença e
transformando a vida das pessoas, apesar de todas
as dificuldades
Sala de Aleitamento Materno
Foi inaugurada, em 2018, a sala de aleitamento materno no Escritório Central de Furnas (RJ). A sala é um
local dedicado às mães da companhia que acabaram
de retornar da licença-maternidade e abre as portas
para essas colaboradoras retirarem e armazenarem o
próprio leite, permitindo que seus bebês continuem
se beneficiando da amamentação, e até possibilitando a doação de eventual leite extra. O Ministério da
Saúde e a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro reconheceram Furnas como empresa que
promove e apoia o aleitamento materno.
Cuidados com os Novos Pais e Novas Mães
Foram realizadas duas edições do Curso de Pais e
Mães Grávidos. Os encontros tiveram como objetivo
fornecer suporte emocional, psicológico e informações sobre paternidade, maternidade e cuidados com
o bebê. A primeira edição contou com a participação
de uma intérprete de libras. Foram disponibilizadas
vagas também para Eletrobras e Eletronuclear.
Foram realizados, ainda, dois encontros de Novas
Mães e Novos Pais, no Escritório Central, destinados
aos colaboradores da empresa que acabaram de
retornar da licença maternidade/paternidade. Cada
um deles contou com a participação de psicólogas

Programa Pró-Equidade de Gênero
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que apresentaram palestra sobre culpa materna
e desenvolvimento infantil, com diversas dicas de
como educar e melhor acompanhar a formação das
crianças.
Exposição Lei Maria da Penha
Furnas organizou uma exposição para marcar o aniversário da Lei Maria da Penha, no dia 07 de agosto.
Intitulada de “Violência Doméstica nas Paradas de
Sucesso”, a mostra promoveu uma reflexão sobre as
letras das músicas que ouvimos no dia a dia e que
reforçam uma cultura de violência contra mulher.
Ainda que a música não cause violência diretamente, ela tem potencial de reforçar a imagem de submissão e inferioridade feminina.
Outubro Rosa
Em 2018, Furnas organizou uma campanha especial
do Outubro Rosa de conscientização e prevenção
do câncer de mama. A exposição de fotos do Projeto Pérolas, com foco no valor da autoestima para
as mulheres que passam por essa experiência, foi
inaugurada na Galeria do Bloco C, do Escritório Cen-
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tral. Também foi realizada oficina de turbantes com
apoio de mulheres refugiadas, na Praça Betinho,
que contou também com a apresentação do Coral
de Furnas. A empresa encerrou as atividades com a
palestra “Câncer de Mama: mitos e verdades”, ministrada pela psicóloga Thatiana Michelsem, da Associação dos Amigos da Mama (ADAMA). Na ocasião,
foram esclarecidos os maiores mitos e verdades sobre o câncer mais comum entre as mulheres, assim
como ouvidas histórias de mulheres que lutam ou
lutaram contra a doença. Houve ainda um passo-apasso de como examinar as mamas em casa.

Eventos Oferecidos
Debate com Mulheres Empreendedoras
Furnas promoveu o evento “Mulheres Empreendedoras – A Energia da Transformação”, na sede da empresa no Rio de Janeiro. O encontro discutiu o papel
da mulher no mercado de trabalho, o empreendedorismo como ferramenta para o empoderamento
feminino e como fortalecer os negócios. Toda esta
temática foi apresentada através de depoimentos
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de mulheres que estão fazendo diferença em suas
áreas de atuação. Estiveram presentes ex-aluna do
curso do Banco da Providência, que tem a parceria
de Furnas, Valéria Cristina dos Santos Silva; representante da ONU Mulheres, Adriana Carvalho; embaixadora da Rede Mulher Empreendedora, Andrea
Carvalho; e presidente da Cooperativa de Catadores
de Material Reciclável de Jardim Gramacho (RJ), Maria Rosinete dos Santos.
Campanha 16 dias de ativismo
Furnas realizou uma Roda de Conversa Comemorativa dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos. Participaram do painel a superintendente
de Defesa dos Direitos Humanos e dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro, Patrícia dos Santos Waked Ponte; a professora
do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio,
Simone Rocha; e a representante da ONG Criola,
Mônica Sacramento. Adalgisa Soares, da ONU Mulheres, foi a responsável pela mediação. O evento
contou com tradução em LIBRAS (Língua Brasileira
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de Sinais) e recepcionistas seniores. A Roda de Conversa encerrou uma série de ações relacionadas a
Campanha dos 16 dias de ativismo, que também
contou com palestra para colaboradores da empresa sobre tipos de violência (sexual, emocional ou
psicológica, moral, patrimonial e física) e como é
possível combatê-los.
II Encontro de Redução das Desigualdades
Furnas e a ONU Mulheres promoveram no dia 17 de
outubro, no Escritório Central (RJ), o II Encontro de
Redução das Desigualdades. O evento, destinado
aos integrantes dos diversos comitês de gênero do
setor elétrico e aberto ao público, teve como tema
“Oficina de Combate ao Racismo Institucional” e
contou com a tradução em LIBRAS. O encontro foi
conduzido por Benilda Brito, membro titular do
Grupo Assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres, mestre em Gestão Social, professora de Direitos
Humanos da PUC/MG e ativista dos movimentos
feminista e negro desde a década de 80. A atriz Danielle Anatólio também ministrou o painel.
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Eventos apoiados por Furnas
Café Mulheres Empreendedoras
Furnas sediou duas edições do Café com Mulheres
Empreendedoras do Rio de Janeiro, que conta com
o apoio do Comitê Pró-Equidade de Gênero da empresa. O evento foi promovido pela Rede Mulher
Empreendedora (RME), a primeira e maior rede de
apoio ao empreendedorismo feminino no Brasil.
Fórum WEPs Brasil
Furnas esteve presente no Fórum dos Princípios de
Empoderamento das Mulheres: um Diálogo entre
Países da América Latina e Caribe e a União Europeia, em São Paulo. Os representantes apresentaram os projetos sociais desenvolvidos pela empresa
no painel “Casos reais de investimento social de empresas com perspectiva de gênero”, como a construção de padarias e cozinhas comunitárias em João
Carro (Chapada dos Guimarães, MT), São Sebastião
de Baixio (Periquito, MG) e Senhora da Penha (Fernandes Tourinho, MG), rodas de conversa com mu-

lheres rurais de Rosário Oeste (MT), atividades com
mulheres refugiadas no Rio de Janeiro, palestras sobre questões de gênero com associações de moradores e escolas e cursos de capacitação gratuitos.
4º Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão
A 4ª edição do Fórum Gestão da Diversidade e Inclusão foi marcada pela presença de CEOs engajados com a causa e cases inspiradores de grandes
corporações que fazem a diferença e já contam com
resultados efetivos ao promover a diversidade.
Fórum Cultura + Diversidade
Furnas apoiou o Fórum Cultura + Diversidade Rio
2018. O evento reuniu grandes corporações e entidades em debates sobre o mercado de trabalho
mais inclusivo para mulheres, negros e outros
grupos minoritários. Empresas receberam currículos, ofereceram vagas e oportunidades de capacitação profissional, e compartilharam as ações
no campo da diversidade, identificando e detectando talentos.

8º Fórum Mulheres em Destaque
É reconhecido como o maior encontro de líderes
engajados com a causa da equidade de gênero e
conta com a cooperação da ONU Mulheres e do He
For She, além de ter o apoio institucional da FGV,
Insper, Movimento Mulher 360, entre outros parceiros estratégicos. O Fórum apresentou de forma
prática os processos que as corporações precisam
adotar para implementar e consolidar seus programas voltados para a equidade de gênero.

Ações Externas
Projeto Rodas de Conversa com Mulheres Rurais
O projeto promoveu rodas de conversa com mulheres rurais para discussão de temas como saúde,
educação, autonomia econômica e igualdade de
oportunidades, enfrentamento e combate à violência no meio rural, dentre outros. O objetivo da
iniciativa é possibilitar a troca de informações, a
implementação de ações orientadas ao empoderamento dessas mulheres e contribuir para o reconhecimento da mulher rural como protagonista do
desenvolvimento sustentável.

convocada pela Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura (FAO).
Gênero Itinerante
Durante o ano de 2018, em parceria com a equipe
do Programa Energia Social Furnas, foram realizadas
uma série de palestras com temáticas relacionadas
às questões de gênero em Instituições Públicas (Trilha da Cidadania, Palestra Bullying e Internet Segura,
Palestra Maternidade e Paternidade Responsáveis e
Contação de Histórias de Valorização da Cultura Negra). Foram ministradas mais de 200 atividades e 12
mil atendimentos em escolas públicas. Os estados
atendidos foram: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais,
Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins.
Foram ministradas, ainda, palestras sobre Lei Maria
da Penha e Maternidade e Paternidade Responsáveis para a Associação de Mulheres de Paraisópolis (SP), para o Abrigo da Prefeitura Irmã Dulce, no
bairro da Ilha do Governador (RJ) e para o Abrigo da
Prefeitura Taiguara, no bairro de Cachambi (RJ). Ao
todo foram sensibilizadas 135 mulheres.

Em 2018, foram realizadas duas edições do projeto
Rodas de Conversa com Mulheres Rurais, com vários assentamentos do município de Rosário Oeste
(MT), que resultaram na criação de uma associação
de mulheres com vistas à organização comunitária
e à comercialização da produção agrícola. A participação de Furnas no 1° Encontro de Mulheres Produtoras Rurais de Rosário Oeste, em junho de 2018,
foi fator determinante para o início do projeto no
munícipio. Na ocasião, foi ministrada uma palestra
sobre empoderamento feminino.
O projeto foi idealizado para que Furnas aderisse à
campanha #Mulheresrurais, mulheres com direitos,
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Eventos apoiados por Furnas
Café Mulheres Empreendedoras
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lheres rurais de Rosário Oeste (MT), atividades com
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grupos minoritários. Empresas receberam currículos, ofereceram vagas e oportunidades de capacitação profissional, e compartilharam as ações
no campo da diversidade, identificando e detectando talentos.
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Em 2018, o incentivo à cultura de Furnas
se deu através do patrocínio a projetos
incentivados pela Lei Rouanet e Lei do
Audiovisual, bem como da promoção
de acesso à programação gratuita à
comunidade, por meio do Espaço Furnas
Cultural (Rio de Janeiro, RJ) e do Cine
Furnas Cultural (São José da Barra, MG).

Patrocínio Cultural
O investimento em projetos incentivados, em 2018,
foi de R$ 6.865.367,15, possibilitando a realização
de 28 espetáculos e eventos que agitaram o país.
Um deles foi a temporada do espetáculo musical
“Homem de la Mancha”. A adaptação de Miguel
Falabella transpõe a história original da peça “Man
of La Mancha”, de Dale Wasserman, ao cotidiano
brasileiro: da Inquisição Espanhola para um hospício brasileiro dos anos 50. A inspiração do diretor
para cenários e figurinos é direta desse ambiente:
as obras do artista plástico Arthur Bispo do Rosário,
um dos internos da Colônia Juliano Moreira (RJ).
Em 2018, Furnas patrocinou a Sala Cecília Meireles
(RJ), com a Série Sala Orquestra, pensada para os
amantes da música orquestral e do vasto repertório
escrito para esta formação, além da Série Sala Jazz,
com o repertório jazzístico e toda sua variedade.
Uma das mais tradicionais salas de concertos de
país, a Sala Cecília Meireles é reconhecida por sua
acústica impecável, uma das melhores da América
Latina.

Cultura e Eventos
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Referência em arte contemporânea, sendo reconhecida pela imprensa especializada como um dos
principais eventos de arte do circuito mundial, a
Bienal de Curitiba completou 25 anos em 2018. A
edição deste ano recebeu o patrocínio de Furnas e
contou com a participação de outros centros culturais da cidade e espaços públicos, programações
paralelas, intervenções urbanas e exposições em
galerias e museus.
Já o Projeto Recife do Frevo e do Passo, apoiado
por Furnas, consistiu em ações de valorização e
preservação do Frevo, Patrimônio Cultural Imaterial
da Humanidade, como divulgação de partituras de
grandes mestres do Frevo, shows de frevo, apresentação do Grupo Arruando de Passo e aulas de passo
abertas ao público.

Espaço Furnas Cultural
O Espaço Furnas Cultural, com o investimento em
torno de R$ 1,5 milhões, selecionou 19 projetos nos
segmentos de música, teatro e artes visuais, para
montagem de sua programação. Com público de
7.500 pessoas, o Espaço encerrou o ano com o re-

torno de mídia espontânea de aproximadamente
R$ 31 milhões.
Música
Ao longo do ano, o Espaço Furnas Cultural foi palco
de nove shows de música.
Ed Motta abriu a temporada deste ano. Na
sequência,o Espaço recebeu Fernanda Abreu, com
o show “Amor Geral”, celebrando o amor através da
música e da dança.
Destacaram-se também Mônica Salmaso e o Quinteto da Paraíba, em show que celebrou o encontro
desses artistas em um passeio pela canção brasileira e contou com a participação especial do pianista
e maestro Nelson Ayres. Outro show de destaque
foi “De cima do mundo eu vi o tempo” da Banda
Mais Bonita da Cidade. Como contrapartida social,
os músicos fizeram uma apresentação especial infantil e um bate papo sobre produção independente e a importância da música, para a ONG Atitude
Social, com sede na comunidade Santa Marta, em
Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, que trabalha
com projetos voltados para inclusão social, através

da arte, de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Participaram 45 pessoas.
O pianista João Carlos Assis Brasil fez um tributo a
colegas de instrumento que se revelaram grandes
compositores ao longo da história da música no século XX, com o show “Todos os pianos”.
Já o “Tom da Takai” foi um tributo de Fernanda
Takai, Roberto Menescal e Marcos Valle à Bossa
Nova com uma homenagem a Tom Jobim. O Espaço também recebeu os shows de Ivan Lins, Zezé
Motta e Mart’nália, encerrando as atividades musicais do ano.
Teatro
O Espaço Furnas Cultural recebeu sete espetáculos teatrais em 2018. Entre eles estavam “A guerra
não tem rosto de mulher”, com texto de Svetlana
Aleksiévitch, que costura uma série de relatos de
mulheres russas que foram para o front na Segunda
Guerra Mundial.
A Cia Atores de Laura apresentou o espetáculo “O
Enxoval”, com Ana Paula Secco, Verônica Reis e Leandro Castilho.
As peças “Makuru – um musical de ninar” e “Cinderela Lá Lá Lá” encantaram as crianças. Além do público do Espaço Furnas, os dois projetos realizaram
apresentações extras para quase 400 estudantes de
escolas públicas, como contrapartida social.
“Ãrrã”, espetáculo vencedor na categoria Melhor
Texto no Prêmio Shell de Teatro de 2015, fez parte
da programação do Espaço, atingindo um público
de 556 pessoas.
A peça “Perdoa-me por me traíres”, com texto de
Nelson Rodrigues e direção de Daniel Herz, destacou-se pela realização de um bate-papo do público
com o elenco sobre o processo de montagem.
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Encerrando a programação teatral, o monólogo
“Mamãe”, com texto e atuação de Álamo Facó, contou como foram os 100 dias após o diagnóstico de
tumor cerebral de sua mãe.
Exposição
Em 2018, o Espaço Furnas Cultural recebeu três exposições em sua programação. A primeira, “Oni Uni
Liri Ludi”, do artista Anderson Ferreira Lemes – o
Alemão -, apresentou obras do acervo pessoal do
artista. “Nuvem” expôs a instalação sonora composta de guarda-chuvas que irradiavam o som de chuva, do artista Floriano Romano.
Encerrando as atividades, a exposição de fotos “Preto Branco”, do fotógrafo Davy Alexandrisky, apresentou uma denúncia “poética” para tirar da invisibilidade as dramáticas condições dos negros e negras
albinas em solo Africano.

Cine Furnas Cultural
O Cine Furnas Cultural localiza-se no cinema da antiga vila residencial dos funcionários de Furnas, nas
imediações da Usina de São José da Barra (MG). A
revitalização do cinema foi feita para promover a
inclusão social através de cultura.
Em 2018, foi realizado um edital de ocupação no
valor de R$ 150 mil. O Cine Furnas recebeu quatro
peças de teatro e cinco shows, com um público estimado de 1.350 pessoas.
Teatro
“Calango deu! – Os causos da Dona Zaninha”, escrito e
interpretado por Suzana Nascimento, é um espetáculo teatral baseado na cultura popular mineira. Como
contrapartida social, a atriz realizou a oficina “Contar
Histórias: Vanguarda da Memória!” para 30 profissionais da educação ou contadores de histórias.

25

Referência em arte contemporânea, sendo reconhecida pela imprensa especializada como um dos
principais eventos de arte do circuito mundial, a
Bienal de Curitiba completou 25 anos em 2018. A
edição deste ano recebeu o patrocínio de Furnas e
contou com a participação de outros centros culturais da cidade e espaços públicos, programações
paralelas, intervenções urbanas e exposições em
galerias e museus.
Já o Projeto Recife do Frevo e do Passo, apoiado
por Furnas, consistiu em ações de valorização e
preservação do Frevo, Patrimônio Cultural Imaterial
da Humanidade, como divulgação de partituras de
grandes mestres do Frevo, shows de frevo, apresentação do Grupo Arruando de Passo e aulas de passo
abertas ao público.

Espaço Furnas Cultural
O Espaço Furnas Cultural, com o investimento em
torno de R$ 1,5 milhões, selecionou 19 projetos nos
segmentos de música, teatro e artes visuais, para
montagem de sua programação. Com público de
7.500 pessoas, o Espaço encerrou o ano com o re-

torno de mídia espontânea de aproximadamente
R$ 31 milhões.
Música
Ao longo do ano, o Espaço Furnas Cultural foi palco
de nove shows de música.
Ed Motta abriu a temporada deste ano. Na
sequência,o Espaço recebeu Fernanda Abreu, com
o show “Amor Geral”, celebrando o amor através da
música e da dança.
Destacaram-se também Mônica Salmaso e o Quinteto da Paraíba, em show que celebrou o encontro
desses artistas em um passeio pela canção brasileira e contou com a participação especial do pianista
e maestro Nelson Ayres. Outro show de destaque
foi “De cima do mundo eu vi o tempo” da Banda
Mais Bonita da Cidade. Como contrapartida social,
os músicos fizeram uma apresentação especial infantil e um bate papo sobre produção independente e a importância da música, para a ONG Atitude
Social, com sede na comunidade Santa Marta, em
Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, que trabalha
com projetos voltados para inclusão social, através

da arte, de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Participaram 45 pessoas.
O pianista João Carlos Assis Brasil fez um tributo a
colegas de instrumento que se revelaram grandes
compositores ao longo da história da música no século XX, com o show “Todos os pianos”.
Já o “Tom da Takai” foi um tributo de Fernanda
Takai, Roberto Menescal e Marcos Valle à Bossa
Nova com uma homenagem a Tom Jobim. O Espaço também recebeu os shows de Ivan Lins, Zezé
Motta e Mart’nália, encerrando as atividades musicais do ano.
Teatro
O Espaço Furnas Cultural recebeu sete espetáculos teatrais em 2018. Entre eles estavam “A guerra
não tem rosto de mulher”, com texto de Svetlana
Aleksiévitch, que costura uma série de relatos de
mulheres russas que foram para o front na Segunda
Guerra Mundial.
A Cia Atores de Laura apresentou o espetáculo “O
Enxoval”, com Ana Paula Secco, Verônica Reis e Leandro Castilho.
As peças “Makuru – um musical de ninar” e “Cinderela Lá Lá Lá” encantaram as crianças. Além do público do Espaço Furnas, os dois projetos realizaram
apresentações extras para quase 400 estudantes de
escolas públicas, como contrapartida social.
“Ãrrã”, espetáculo vencedor na categoria Melhor
Texto no Prêmio Shell de Teatro de 2015, fez parte
da programação do Espaço, atingindo um público
de 556 pessoas.
A peça “Perdoa-me por me traíres”, com texto de
Nelson Rodrigues e direção de Daniel Herz, destacou-se pela realização de um bate-papo do público
com o elenco sobre o processo de montagem.

24

Relatório de Responsabilidade Sociocultural 2018 | FURNAS

Relatório de Responsabilidade Sociocultural 2018 | FURNAS

Encerrando a programação teatral, o monólogo
“Mamãe”, com texto e atuação de Álamo Facó, contou como foram os 100 dias após o diagnóstico de
tumor cerebral de sua mãe.
Exposição
Em 2018, o Espaço Furnas Cultural recebeu três exposições em sua programação. A primeira, “Oni Uni
Liri Ludi”, do artista Anderson Ferreira Lemes – o
Alemão -, apresentou obras do acervo pessoal do
artista. “Nuvem” expôs a instalação sonora composta de guarda-chuvas que irradiavam o som de chuva, do artista Floriano Romano.
Encerrando as atividades, a exposição de fotos “Preto Branco”, do fotógrafo Davy Alexandrisky, apresentou uma denúncia “poética” para tirar da invisibilidade as dramáticas condições dos negros e negras
albinas em solo Africano.

Cine Furnas Cultural
O Cine Furnas Cultural localiza-se no cinema da antiga vila residencial dos funcionários de Furnas, nas
imediações da Usina de São José da Barra (MG). A
revitalização do cinema foi feita para promover a
inclusão social através de cultura.
Em 2018, foi realizado um edital de ocupação no
valor de R$ 150 mil. O Cine Furnas recebeu quatro
peças de teatro e cinco shows, com um público estimado de 1.350 pessoas.
Teatro
“Calango deu! – Os causos da Dona Zaninha”, escrito e
interpretado por Suzana Nascimento, é um espetáculo teatral baseado na cultura popular mineira. Como
contrapartida social, a atriz realizou a oficina “Contar
Histórias: Vanguarda da Memória!” para 30 profissionais da educação ou contadores de histórias.

25

O espetáculo “Meu Brasil Brasileiro” fez uma viagem
entre ritmos do nosso imenso Brasil, várias regiões
foram retratadas com suas danças típicas e manifestações culturais. Como contrapartida social, foram
oferecidas vagas para aulas de danças a crianças
atendidas pelo CRAS de São José da Barra (MG).

ra caipira com repertório baseado no CD da dupla,
que foi indicado ao Grammy Latino de 2014.

O Cine Furnas Cultural apresentou, ainda, o espetáculo infantil “O Rapto das Cebolinhas”, da Trupe
Ventania, de Passos (MG).

Outro show realizado no Cine Furnas foi “Brasilidade”, com Fernanda Sant’anna, que apresentou
ritmos brasileiros como samba, baião e maracatu
e ainda suas canções inéditas. Como contrapartida
social, Fernanda e seus músicos ministraram uma
oficina de música e instrumentos de percussão a
professores e alunos da rede de ensino da região.

Encerrando as atividades teatrais, o Cine Furnas
apresentou o monólogo “Eugênia”, com a atriz Gisela de Castro.

Para as crianças, o Cine Furnas recebeu o espetáculo
“ParaChicos”, produzido do Grupo Maria Cutia, com
canções de Chico Buarque.

Música
O primeiro show realizado foi “Na estrada do Rock”,
com Edinho Santa Cruz e Banda, que apresentou
músicas de Pink Floyd, Joe Cocker, entre outros.
Como contrapartida social, a banda ensaiou 40
crianças das escolas do município de São José da
Barra, que se apresentaram no show fazendo o coral da música The Wall de Pink Floyd. Neste dia, o
cinema teve lotação máxima.
O espetáculo “Festa na Roça”, com Toninho Ferragutti e Neymar Dias, prestou homenagem à cultu-
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Encerrando as atividades do ano, o show “Ben
Roots”, do artista Ben Hur, apresentou composições
próprias e releituras de grandes sucessos do reggae
e do pop.

Eventos
Em 2018, Furnas patrocinou 13 eventos, sendo 4
por meio do Edital de Seleção Pública de Patrocínio a Eventos do Setor Elétrico (Edital Eletrobras) e
9 por modalidade de Escolha Direta.
Alguns destaques de 2018 foram:
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IX Workspot - Workshop Internacional sobre
Transformadores de Potência, Equipamentos,
Subestações e Materiais
Encontro que teve como objetivo promover debates, discussões técnicas, palestras e tutoriais, abordando temas sobre Transformadores e Reatores de
Potência, Equipamentos de Alta Tensão, Subestações e Materiais e Tecnologias Emergentes, objetos
do escopo dos Comitês de Estudos do CIGRÉ-Brasil.
O evento contou com profissionais de engenharia
elétrica, fabricantes, pesquisadores, instituições,
centros de pesquisa e estudantes do setor de energia elétrica, bem como promoveu o intercâmbio de
conhecimentos e experiências.
Fórum Global de Inovação e Tecnologia em
Sustentabilidade
Foi promovido pelo Centro Global de Inovação e
Tecnologia em Sustentabilidade (CITS) em parceria com o Centro RIO+ e o Centro Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O Fórum foi um evento internacional e reuniu profissionais renomados dos segmentos de Inovação e
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Tecnologia do exterior aos mais diversos atores nacionais: Governo, Academia, Empresariado, Organizações Financeiras, Órgãos de Fomento, Instituições
de Pesquisa e Desenvolvimento, Empreendedores e
Startups, Aceleradoras, Incubadoras e Investidores.
XXII Congresso Brasileiro de Zoologia
O evento contou com 1.300 inscritos e a apresentação de 1.200 trabalhos técnicos. Um dos principais objetivos foi promover a discussão sobre a
necessidade de integração entre pesquisadores de
diferentes países, para garantir o avanço da ciência
e facilitar as atividades de pesquisa e de conservação da imensurável diversidade animal. O tema
central foi “Desafios e Perspectivas para a Zoologia na América Latina” e contou com a presença
de inúmeros pesquisadores de diversos países. A
ocasião proporcionou também grande visibilidade
para as publicações da equipe de zoólogos de Furnas a partir do lançamento do livro “Guia das aves
da área de influência da UHE Batalha” e da divulgação durante o congresso de outras publicações,
levando o nome de nossa empresa a todos os que
visitavam o estande.
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Outro show realizado no Cine Furnas foi “Brasilidade”, com Fernanda Sant’anna, que apresentou
ritmos brasileiros como samba, baião e maracatu
e ainda suas canções inéditas. Como contrapartida
social, Fernanda e seus músicos ministraram uma
oficina de música e instrumentos de percussão a
professores e alunos da rede de ensino da região.

Encerrando as atividades teatrais, o Cine Furnas
apresentou o monólogo “Eugênia”, com a atriz Gisela de Castro.

Para as crianças, o Cine Furnas recebeu o espetáculo
“ParaChicos”, produzido do Grupo Maria Cutia, com
canções de Chico Buarque.

Música
O primeiro show realizado foi “Na estrada do Rock”,
com Edinho Santa Cruz e Banda, que apresentou
músicas de Pink Floyd, Joe Cocker, entre outros.
Como contrapartida social, a banda ensaiou 40
crianças das escolas do município de São José da
Barra, que se apresentaram no show fazendo o coral da música The Wall de Pink Floyd. Neste dia, o
cinema teve lotação máxima.
O espetáculo “Festa na Roça”, com Toninho Ferragutti e Neymar Dias, prestou homenagem à cultu-
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Encerrando as atividades do ano, o show “Ben
Roots”, do artista Ben Hur, apresentou composições
próprias e releituras de grandes sucessos do reggae
e do pop.

Eventos
Em 2018, Furnas patrocinou 13 eventos, sendo 4
por meio do Edital de Seleção Pública de Patrocínio a Eventos do Setor Elétrico (Edital Eletrobras) e
9 por modalidade de Escolha Direta.
Alguns destaques de 2018 foram:

Relatório de Responsabilidade Sociocultural 2018 | FURNAS

IX Workspot - Workshop Internacional sobre
Transformadores de Potência, Equipamentos,
Subestações e Materiais
Encontro que teve como objetivo promover debates, discussões técnicas, palestras e tutoriais, abordando temas sobre Transformadores e Reatores de
Potência, Equipamentos de Alta Tensão, Subestações e Materiais e Tecnologias Emergentes, objetos
do escopo dos Comitês de Estudos do CIGRÉ-Brasil.
O evento contou com profissionais de engenharia
elétrica, fabricantes, pesquisadores, instituições,
centros de pesquisa e estudantes do setor de energia elétrica, bem como promoveu o intercâmbio de
conhecimentos e experiências.
Fórum Global de Inovação e Tecnologia em
Sustentabilidade
Foi promovido pelo Centro Global de Inovação e
Tecnologia em Sustentabilidade (CITS) em parceria com o Centro RIO+ e o Centro Mundial para o
Desenvolvimento Sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O Fórum foi um evento internacional e reuniu profissionais renomados dos segmentos de Inovação e
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Tecnologia do exterior aos mais diversos atores nacionais: Governo, Academia, Empresariado, Organizações Financeiras, Órgãos de Fomento, Instituições
de Pesquisa e Desenvolvimento, Empreendedores e
Startups, Aceleradoras, Incubadoras e Investidores.
XXII Congresso Brasileiro de Zoologia
O evento contou com 1.300 inscritos e a apresentação de 1.200 trabalhos técnicos. Um dos principais objetivos foi promover a discussão sobre a
necessidade de integração entre pesquisadores de
diferentes países, para garantir o avanço da ciência
e facilitar as atividades de pesquisa e de conservação da imensurável diversidade animal. O tema
central foi “Desafios e Perspectivas para a Zoologia na América Latina” e contou com a presença
de inúmeros pesquisadores de diversos países. A
ocasião proporcionou também grande visibilidade
para as publicações da equipe de zoólogos de Furnas a partir do lançamento do livro “Guia das aves
da área de influência da UHE Batalha” e da divulgação durante o congresso de outras publicações,
levando o nome de nossa empresa a todos os que
visitavam o estande.

27

Furnas apoia projetos de natureza
esportiva, segundo suas manifestações
(educação, participação e rendimento),
nas diversas modalidades esportivas,
que tenham foco nas áreas de interesse
e atuação da empresa. Como signatária
do compromisso de gênero junto
à Organização das Nações Unidas,
Furnas também utiliza o esporte como
incentivador da força da mulher,
abordando, ainda, a inclusão social e
vinculação do esporte aos estudos. Em
2018, Furnas patrocinou 7 projetos
incentivados pela Lei do Esporte,
beneficiando mais de 800 jovens atletas

Flamengo Olímpico II (Rio de Janeiro, RJ)
O projeto tem como objetivo principal a promoção
do desenvolvimento esportivo das categorias de
base e de alto rendimento aos atletas de basquete
(base), vôlei (base), ginástica artística, judô, natação, nado sincronizado e polo aquático, através da
oferta de condições de treinamento adequadas à
formação esportiva. Através do apoio recebido pelo
projeto, a equipe feminina sub-15 do pólo aquático do Flamengo sagrou-se vice-campeã brasileira,
sendo a atleta Jeniffer Kathlen eleita a melhor da
competição, além de conquistar o prêmio como artilheira do campeonato.

Brasília Vôlei (DF)

Patrocínio Esportivo

O patrocínio ofereceu condições adequadas ao desenvolvimento da equipe de vôlei feminino categoria adulta do Brasília Vôlei Esporte Clube, nas compe-
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tições oficiais da Federação de Voleibol de Brasília,
Confederação Brasileira de Voleibol – Superliga e
jogos amistosos. O rendimento no ambiente esportivo permitiu o incentivo aos programas de bolsas
de estudo, que foram fundamentais para a evolução
social.

Associação Desportiva de Futsal
do Distrito Federal – ADEF (DF)
O projeto visou oferecer condição adequada ao desenvolvimento do futsal feminino em Brasília, nas
categorias de 13 a 17 anos, tendo como objetivo
principal revelar e preparar atletas para seguirem
no esporte, escolhendo um estilo de vida saudável,
formando atletas e cidadãs. A iniciativa promoveu a
cidadania, a melhoria da qualidade de vida e a inserção social de comunidades em situação de vulnerabilidade, com a perspectiva de crescimento pessoal
e profissional das atletas. Desde 2017, a Associação
não observou qualquer caso de uso de drogas e nem
gravidez precoce entre as 60 atletas do projeto.

Núcleo de Vôlei de Praia Adriana Samuel
(Rio de Janeiro, RJ)
O projeto objetivou promover o fortalecimento do
Vôlei de Praia, oferecendo aulas gratuitas e regulares
de iniciação esportiva em vôlei de praia para meninos e meninas de 7 a 14 anos, prioritariamente de
comunidades de Deodoro e no seu entorno, oriundos das escolas públicas. Foi montada uma quadra
específica de vôlei de praia no Centro Desportivo de
Deodoro. O projeto estimulou a competência desportiva e administrativa, além de corresponder com
a expectativa dos alunos e de seus pais e familiares,
possibilitando explorar todas as suas potencialidades nos aspectos físico, mental, emocional e técnico.
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Indígenas Kaingang
Ao longo do ano de 2018, Furnas forneceu 4.200
cestas alimentícias para 350 famílias indígenas,
de etnia Kaingang, da Terra Indígena Queimadas,
localizada no município de Ortigueira (PR). Ainda,
no mesmo ano, foram apoiadas três festividades
tradicionais na comunidade indígena. O apoio de
Furnas aos Kaingang da TI Queimadas tem como
objetivo minimizar eventuais interferências socioeconômicas e culturais, devido ao uso de uma faixa
de servidão pela empresa, dentro do Território Indígena, que compõe o linhão de Transmissão Ivaiporã
e Itaberá I e II.

A3P
O Programa da Coleta Seletiva Solidária de Furnas
encerrou o ano de 2018 destinando mais de 170
toneladas de resíduos recicláveis a Cooperativas de
Catadores parceiras da empresa, sendo 75.436 kg
em papel, 26.755 em plástico, 74.476 kg em metal e
125 kg em vidro. Também em 2018, iniciou a Campanha Eco Eletro, no Escritório Central de Furnas,
com o objetivo de conscientizar os colaboradores
para destinação correta e permanente de equipamentos eletrônicos descartados, visando diminuir o
impacto ambiental. Os materiais arrecadados foram
destinados a uma cooperativa parceira de Furnas,
que reciclou os materiais, reaproveitando peças e
fazendo o descarte correto da parte inservível.

Espaço Cidadania

Ações Institucionais

O Espaço Furnas Cidadania ofereceu gratuitamente, para a população do Rio de Janeiro, serviços de
emissão de Carteira de Identidade e Carteira de TraRelatório de Responsabilidade Sociocultural 2018 | FURNAS

balho e Previdência Social por meio de acordos de
cooperação técnica com o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ) e com a
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
(SRTE-RJ). No ano de 2018, foram entregues mais de
2.300 Carteiras de Identidade, incluindo cinco Carteiras para Deficientes com Crachá Descritivo, uma
Carteira Social, além de 1.537 Carteiras de Trabalho
e Previdência Social.

Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento – PNDU
Furnas e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) realizaram o seminário Diálogos sobre Geração de Energia que teve o objetivo
de discutir os principais avanços e desafios do setor
energético na implementação dos compromissos
assumidos pelo Brasil, com o foco no cumprimento das Agenda 2030. Durante o evento foi lançado
o Glossário de Termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 – Energia Limpa e Acessível,
produzido pelo Grupo Assessor da ONU para a
Agenda 2030, com apoio de Furnas. O documento
apresenta, de forma propositiva, termos e definições sobre o tema, adaptados à realidade brasileira
e pretende servir de subsídios para o debate sobre
políticas públicas. Neste evento, estiveram presentes o Representante Residente do PNUD no país,
Niky Fabiancic; o Secretário de Mudanças Climáticas
e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (MMA),
Thiago Mendes; o Diretor do Departamento de Políticas em Mudanças do Clima do MMA, José Miguez;
representante da Empresa de Pesquisa Energética
(EPE), Luciano Oliveira; e o Assessor Sênior do PNUD
Brasil e Coordenador do Centro Rio+, Haroldo Machado Filho, entre outros.
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O desenvolvimento humano e social tem
lugar em Furnas a partir do Programa
Furnas de Voluntariado. É a partir do
envolvimento dos colaboradores que
a empresa incentiva, organiza e apoia
a participação dos empregados em
atividades voluntárias nas comunidades
espalhadas pelo Brasil em que a empresa
atua. O uso consciente dos talentos e do
tempo livre é regularmente estimulado
pela companhia, com ações e causas
sociais e ambientais.

Gincana Energia Voluntária
Em 2018, foi realizada a 3ª Gincana Energia Voluntária, com o objetivo de incentivar, organizar, apoiar
e reconhecer o envolvimento dos colaboradores de
Furnas em 41 atividades voluntárias nas comunidades ao entorno dos empreendimentos da empresa, promovendo o desenvolvimento social destas
regiões. Participaram cerca de 300 colaboradores
distribuídos em 17 áreas da empresa. Ao todo, foram mais de 6.700 pessoas beneficiadas.
Equipe Minhocas da Terra
A equipe de voluntários do Escritório Central instalou no Parque Estadual da Pedra Branca (RJ) uma
trilha para deficientes visuais. O caminho de 100
metros de extensão foi demarcado por mourões em
braile sobre a flora e fauna local. Durante o percurso, um áudio detalha para os visitantes a importância desta unidade de conservação. A iniciativa contou com a parceria do Instituto Benjamim Constant
e do Parque Estadual da Pedra Branca.
Equipe Energia do Bem

Mais de 6.700 pessoas
beneficiadas com as
ações voluntárias

A equipe de voluntários de Campinas (SP) ministrou
um curso de capacitação em Eletricidade Residencial
Básica para alunos da Escola Estadual Prof. Uacury
Ribeiro de Assis Bastos, localizada no Bairro Jardim
Monte Belo, próximo à Subestação de Campinas. Os
55 jovens receberam noções básicas de elétrica, vivenciando aulas teóricas e práticas. Ao final do curso,
mediante presença e notas mínimas em atividades
avaliativas, receberam certificado de “Capacitação”
para atuar como auxiliar de eletricista.

Voluntariado
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Equipe Neo Medula
A equipe de voluntários do Escritório Central iniciou
campanha com materiais informativos para conscientização a respeito da doação de sangue, medula
e plaquetas. O objetivo da ação foi esclarecer mitos,
atualizar e aumentar o cadastro de doadores, além
de oferecer apoio aos colaboradores que possuem
casos de câncer na família. A iniciativa contou com a
parceria do grupo NeoMedula e com a ONG Pró-Vita
que realizaram palestras e disponibilizaram transporte para levar os funcionários de Furnas para se
cadastrarem como possíveis doadores de medula,
totalizando 40 novos cadastros.
Equipe Fadas
A equipe de voluntários da Usina de Santa Cruz (RJ)
recriou uma sala de recreação em um abrigo na Associação Obra de Assistência à Infância de Bangu
que cuida de crianças negligenciadas por suas famílias ou sofreram algum tipo de abuso e estão aptas à
adoção. A iniciativa contou com ajuda de amigos e
familiares possibilitando que a nova sala de recreação tivesse tatames com almofadas, TV e DVD e alegrasse as 40 crianças atendidas pelo abrigo.
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Hortas Comunitárias
Mogi das Cruzes (SP)
A Horta Faixa Verde recebeu, em 2018, a visita de
cerca de 7 escolas que participaram de atividades
pedagógicas sobre semeadura, plantio, colheita e
alimentação saudável. Foram capacitados mais de
3 mil alunos e docentes. A iniciativa tem como foco
a preservação dos valores humanos, promoção da
cidadania, estímulo a alimentação saudável e conservação ambiental.
Sapucaia (RJ)
Em 2018, foram produzidos aproximadamente 3 toneladas de alimentos da Horta Cultivando Energia,
beneficiando mais de 2.500 pessoas de 14 instituições da região. Furnas participou da implantação
de uma horta comunitária na Escola Municipal Paulino Fernandes, no distrito de Aparecida.

Lacre Amigo

Refugiados

Em 2018, Furnas iniciou o projeto Lacre Amigo, uma
campanha de arrecadação de lacres de latinhas de
alumínio em troca de cadeiras de rodas. Para cada
cadeira são necessárias 140 garrafas PET de 2 litros
de lacres. O projeto procura despertar a solidariedade e transformar positivamente a sociedade,
proporcionando qualidade de vida, mobilidade,
inclusão social e motivação às pessoas com necessidades especiais.

Para minimizar as adversidade de quem precisa recomeçar a vida em uma nova terra, Furnas disponibilizou vagas no curso de cuidador coordenado
pela empresa e organizou ações voltadas à geração
de oportunidades de trabalho, como recepcionistas
em eventos institucionais e realização de oficinas
de turbantes a um grupo de refugiadas atendido
pela Cáritas RJ.

Foram distribuídas garrafas de coleta de lacres nas
dependências do Escritório Central (RJ). No total,
foram arrecadados mais de 100 kg de lacres em 240
garrafas PET no período
No final do ano, a menina Gabriela Vitória, de 10
anos, moradora de Uberlândia (MG), recebeu a primeira cadeira de rodas.

Copa dos Refugiados
Furnas apoiou a etapa carioca da Copa dos Refugiados, que reuniu cerca de 120 atletas dos países: Síria,
Colômbia, Venezuela, Guiné-Bissau, Congo, Senegal,
Angola e Haiti. O torneio, organizado pela ONG África do Coração em parceria com o Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), teve o
objetivo de integrar migrantes e refugiados. Além
dos jogos, a etapa Copa dos Refugiados no Rio de

Cachoeira Paulista (SP)
O ano de 2018 fechou com mais de 2 toneladas de
verduras, frutas e hortaliças que foram doadas a 17
entidades.
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Equipe Neo Medula
A equipe de voluntários do Escritório Central iniciou
campanha com materiais informativos para conscientização a respeito da doação de sangue, medula
e plaquetas. O objetivo da ação foi esclarecer mitos,
atualizar e aumentar o cadastro de doadores, além
de oferecer apoio aos colaboradores que possuem
casos de câncer na família. A iniciativa contou com a
parceria do grupo NeoMedula e com a ONG Pró-Vita
que realizaram palestras e disponibilizaram transporte para levar os funcionários de Furnas para se
cadastrarem como possíveis doadores de medula,
totalizando 40 novos cadastros.
Equipe Fadas
A equipe de voluntários da Usina de Santa Cruz (RJ)
recriou uma sala de recreação em um abrigo na Associação Obra de Assistência à Infância de Bangu
que cuida de crianças negligenciadas por suas famílias ou sofreram algum tipo de abuso e estão aptas à
adoção. A iniciativa contou com ajuda de amigos e
familiares possibilitando que a nova sala de recreação tivesse tatames com almofadas, TV e DVD e alegrasse as 40 crianças atendidas pelo abrigo.
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Hortas Comunitárias
Mogi das Cruzes (SP)
A Horta Faixa Verde recebeu, em 2018, a visita de
cerca de 7 escolas que participaram de atividades
pedagógicas sobre semeadura, plantio, colheita e
alimentação saudável. Foram capacitados mais de
3 mil alunos e docentes. A iniciativa tem como foco
a preservação dos valores humanos, promoção da
cidadania, estímulo a alimentação saudável e conservação ambiental.
Sapucaia (RJ)
Em 2018, foram produzidos aproximadamente 3 toneladas de alimentos da Horta Cultivando Energia,
beneficiando mais de 2.500 pessoas de 14 instituições da região. Furnas participou da implantação
de uma horta comunitária na Escola Municipal Paulino Fernandes, no distrito de Aparecida.

Lacre Amigo

Refugiados

Em 2018, Furnas iniciou o projeto Lacre Amigo, uma
campanha de arrecadação de lacres de latinhas de
alumínio em troca de cadeiras de rodas. Para cada
cadeira são necessárias 140 garrafas PET de 2 litros
de lacres. O projeto procura despertar a solidariedade e transformar positivamente a sociedade,
proporcionando qualidade de vida, mobilidade,
inclusão social e motivação às pessoas com necessidades especiais.

Para minimizar as adversidade de quem precisa recomeçar a vida em uma nova terra, Furnas disponibilizou vagas no curso de cuidador coordenado
pela empresa e organizou ações voltadas à geração
de oportunidades de trabalho, como recepcionistas
em eventos institucionais e realização de oficinas
de turbantes a um grupo de refugiadas atendido
pela Cáritas RJ.

Foram distribuídas garrafas de coleta de lacres nas
dependências do Escritório Central (RJ). No total,
foram arrecadados mais de 100 kg de lacres em 240
garrafas PET no período
No final do ano, a menina Gabriela Vitória, de 10
anos, moradora de Uberlândia (MG), recebeu a primeira cadeira de rodas.

Copa dos Refugiados
Furnas apoiou a etapa carioca da Copa dos Refugiados, que reuniu cerca de 120 atletas dos países: Síria,
Colômbia, Venezuela, Guiné-Bissau, Congo, Senegal,
Angola e Haiti. O torneio, organizado pela ONG África do Coração em parceria com o Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), teve o
objetivo de integrar migrantes e refugiados. Além
dos jogos, a etapa Copa dos Refugiados no Rio de
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O ano de 2018 fechou com mais de 2 toneladas de
verduras, frutas e hortaliças que foram doadas a 17
entidades.
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Janeiro promoveu passeios culturais com crianças
refugiadas ao Aqua Rio, ao Museu da República e
a parques de diversões. Também promoveu debate
com mulheres refugiadas no Centro Cultural Banco
do Brasil, onde os limites e possibilidades da mulher
refugiada e migrante no país foram debatidos.
Seminário em comemoração ao Dia Mundial do
Refugiado
Furnas e a Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio
promoveram, na sede da instituição de ensino, o Seminário Comemorativo ao Dia Mundial do Refugiado, celebrado no dia 20 de junho. O evento, aberto
ao público, trouxe o debate sobre as iniciativas e as
políticas atuais voltadas para os refugiados.
Feira “O Refúgio é o meu Mundo”
A feira foi realizada em parceria com a Subsecretaria Municipal de Direitos Humanos, da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
da cidade do Rio de Janeiro. Aproximadamente 300
pessoas passaram pela Feira. Além do desfile com
as modelos do Projeto “Senhoras do calendário” e
representantes dos expositores migrantes e refugiados, houve a apresentação de um cantor refugiado e dois funcionários da prefeitura que mostraram
seus talentos. Um coletivo da Secretaria de Urbanismo retratou por meio de desenhos o cotidiano
das pessoas que passaram pela feira. Foram ao todo
20 tendas de migrantes e refugiados que expuseram e comercializaram os produtos dos seus países
de origem.
Um dos destaques foi a oficina de turbantes, que
possibilitou maior contato direto do público com
este instrumento cultural.
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