
Senac inscreve para curso 
Chef de Cozinha Kids

FO
TO

 A
RA

U
TO

FO
TO

 d
iv

U
lg

Aç
ãO

/ n
AT

An
ie

l 
sA

m
pA

iO

Durante o recesso escolar, as crianças 
podem se divertir e aprender na Oficina 
Chef de Cozinha Kids, do Senac Santa Cruz 
do Sul. O curso inicia em 28 de janeiro e 
vai até 11 de fevereiro, com encontros às 
segundas e terças-feiras, das 14 às 17 horas.

Com 25 horas, a qualificação oferece 
uma opção de entretenimento com ativi-
dades produtivas que requerem atenção, 
preparo e tempo. Além da proposta de 
aprenderem a cozinhar e montar pratos, a 
Oficina Kids ainda melhora a relação das 
crianças com a comida. Sem falar que as 
atividades na cozinha estimulam a criati-
vidade das crianças, a coordenação motora, 
a autoconfiança, assim como a prática da 

alimentação saudável.
Todo o curso tem abordagem por meio 

do lado lúdico e da estimulação da cria-
tividade durante o preparo dos pratos. 
Entre as receitas desenvolvidas estão palha 
italiana de brigadeiro, sobremesa no pote, 
sanduíches, espetinho de frutas, cupcake, 
tartelete de legumes, sucos naturais diver-
sos, hambúrguer, batata crocante, pizza e 
picolés.

As matrículas podem ser feitas pelo 
site www.senacrs.com.br/santacruz ou 
presencialmente no Senac Santa Cruz do 
Sul, que está localizado na rua Venâncio 
Aires, 300. Mais informações pelo telefone 
(51) 3711-6460.

NAS FÉRIAS

Cupcakes estão entre as delícias que a criançada vai aprender na oficina

· SANTA CRUZ
Já está em pleno vapor, ou melhor dizendo, calor, a produção 
de energia por meio de uma usina solar instalada junto à 
Central de Distribuição (CDC), da Afubra, em Santa Cruz do 
Sul/RS. O empreendimento, que custou cerca de R$ 1 milhão, 
conta com 630 módulos solares, capazes de gerar 284.645,4 
kWh/ano, energia suficiente, por exemplo, para atender ao 
abastecimento de 151 casas populares, além de contribuir 
para preservar o meio ambiente com a redução de 148,45 
toneladas de CO2 por ano. Isso equivale a 1.060 árvores para 
compensar a emissão de CO2.
Com a tecnologia, a usina solar vai produzir toda a energia 
utilizada pelo CDC e o excedente gerado será injetado na 
rede elétrica, gerando créditos, que serão utilizados na re-
dução da conta de energia elétrica da loja matriz, também 
em Santa Cruz do Sul. O projeto prevê a ampliação futura da 
usina para geração de até 0,5 MW de energia, suficiente para 
atender a demanda da loja matriz e ainda reduzir a conta 
de energia de filiais.
A Afubra lançou o “Afubra Verde Energia Solar”, sistema que 
permite produzir energia elétrica através de placas foto-
voltaicas. O sistema fotovoltaico passou a integrar o rol de 
produtos que a Afubra oferece. Para adquiri-lo, basta fazer 
contato com a loja da Afubra mais próxima. O sistema pode 
ser adquirido à vista ou financiado pelo Pronaf ou por linhas 
especiais, disponíveis em várias instituições bancárias. 
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