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Colaboradores da Usina recebem 
capacitação em Segurança do Trabalho

 Trabalhar em um ambiente seguro e saudá-

vel é um dos requisitos mais importantes para o 

bem-estar das pessoas e bom desempenho 

operacional. Pensando nisso, a ENERCAN capacita 

permanentemente seus colaboradores em 

assuntos relacionados com o tema. A mais recente 

atividade ocorreu no dia 18 de abril, quando os 

colaboradores assistiram a uma capacitação sobre 

"Percepção de Riscos", ministrada pelos consul-

tores Arlen Novelletto e Fernanda Sales.

 Segundo eles, a Percepção de Riscos vai além 

da avaliação visual, abrangendo outros fatores 

relevantes, como a vivência na atividade laboral, 

bons treinamentos e a presença de uma equipe 

comprometida com sua própria segurança.

 A apresentação do tema faz parte da terceira 

fase do Programa 4Ps (Pare, Pense, Previna-se e 

Prossiga), um conjunto de medidas de segurança

 Professores voluntários das escolas dos 

municípios de Campos Novos, Celso Ramos e 

Abdon Batista selecionadas para receber os 

programas de empreendedorismo da Junior 

Achievement, em 2019, participaram do encontro 

de capacitação na GERED (Gerência Regional de 

Educação), realizado no dia 28 de março. 

 A atividade faz parte do projeto desenvol-

vido pela Junior Achievement, em parceria com a 

ENERCAN. O objetivo é capacitar os participantes 

para que eles possam abordar os temas previstos 

de forma didática e atrativa para os alunos. No pri-

meiro semestre serão aplicados dois programas

adotadas pela empresa para garantir um ambi-

ente de trabalho seguro e confiável.

Junior Achievement e Enercan realizam encontro de capacitação

"Percepção de Riscos" alertou para fatores relevantes como 
uma equipe comprometida com a própria segurança

 Os testes avaliam se as crianças apresentam 

algum atraso de desenvolvimento e,  se 

necessário, sejam feitos encaminhamentos 

necessários, além de incluí-las na turma de 

Estimulação Precoce, Serviço Pedagógico 

Especializado ou Atendimento Educacional 

Especializado.

com os estudantes: "Conectados com o Amanhã" 

e "Vamos falar de Ética".

Encontro capacitou professores e voluntários
do projeto Junior Achievement



Estudantes do Curso Técnico em Eletrotécnica
visitam a Usina Hidrelétrica Campos Novos

APAE de Abdon Batista recebe testes 
para avaliação psicológica em crianças

 Alunos do Curso Técnico em Eletrotécnica 

do SENAI tiveram a oportunidade de constatar, na 

prática, as lições aprendidas em sala de aula. É que 

no dia 11 de abril eles conheceram as instalações 

da Usina Hidrelétrica Campos Novos, em visita 

que faz parte das atividades práticas previstas na 

programação do curso. Ao todo, 21 estudantes 

estiveram presentes.

 Acompanhados pelo professor kallyl 

Granemann, eles foram recebidos pelo Gerente de 

Operação & Manutenção da Usina, Rodrigo 

Cichelero, o Supervisor de Operação, Mauro 

Renato Camilo, e a Coordenadora de Projetos 

Sociais, Alexsandra Antoniazzi.

 Ministrado pelo SENAI de Lages, o Curso 

Técnico em Eletrotécnica é uma iniciativa da 

ENERCAN e da BAESA para oferecer novas oportu-

 Uma parceria entre a ENERCAN, a APAE 

Vida Nova, de Abdon Batista, e o FIA (Fundo para 

Infância e Adolescência) do município, vai permitir 

a realização de testes de avaliação psicológica em 

crianças de 0 a 13 anos de idade. 

 No dia 17 de abril, a Coordenadora de 

Projetos Sociais, Alexsandra Antoniazzi, formali-

zou a entrega dos testes de avaliação psicológica 

para as representantes da APAE: a Psicóloga 

Jamila Busnello de Lima, a Diretora, Priscila 

Stefanes, e a Professora de Estimulação Lucimara 

dos Santos Passos (foto, da esquerda para direita). 

 Os testes avaliam se as crianças apresen-

tam algum atraso de desenvolvimento e, se 

necessário, são feitos os devidos encaminha-

mentos, além de incluí-las na turma de Estimula-

ção Precoce, Serviço Pedagógico Especializado  

ou Atendimento Educacional Especializado.

 O apoio da ENERCAN a esse projeto é mais 

uma comprovação da forte atuação social da

Visita à Usina Campos Novos ajuda a compreender, na 
prática, os conceitos repassados em sala de aula

nidades de capacitação a jovens da região. São 

dois anos de duração e, ao final, os alunos 

recebem o diploma de Técnico em Eletrotécnica.

empresa na região. A meta é contribuir com ações 

relevantes nas áreas de saúde, educação, geração 

de renda e meio ambiente.



Usina Hidrelétrica Campos Novos repassa
R$ 15,6 milhões a título de compensação financeira

 Em 2018, a Usina Hidrelétrica Campos 

Novos repassou um total de R$ 15.644.137,23 aos 

municípios da área de abrangência do empreen-

dimento, ao estado de Santa Catarina e a órgãos 

do governo federal (ver quadro). Trata-se da 

CFURH (Compensação Financeira pela Utilização 

de Recursos Hídricos), um valor que é pago 

mensalmente pela Usina em decorrência do uso 

da água para a geração de energia.

 Como a Usina Hidrelétrica Campos Novos 

utiliza a água do reservatório para gerar energia, 

cabe a ela compensar os municípios cujas terras 

foram ocupadas para a formação do reservatório, 

além do estado de Santa Catarina e de órgãos do 

governo federal, como os Ministérios de Meio 

Ambiente, de Minas e Energia e da Ciência e 

Tecnologia. 

 O valor destinado é proporcional à gera-

ção de energia. Assim, quanto maior a geração, 

maior o aporte repassado. Com os recursos desti-

nados, os municípios podem fazer investimentos 

para melhorar a qualidade de vida da população.
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Nota: Em 2018, os municípios de Vargem, São José do Cerrito e 

Cerro Negro passaram a receber a Compensação Financeira da 

UHE Campos Novos por fazerem parte da área alagada pela UHE 

Garibaldi, cujo efeito regulador a montante tem percentual 

repassado pela UHE Campos Novos, conforme regulamento da 

ANEEL. 

Projeto “Sabe o Lixo? Virou Arte!” inicia sua terceira edição
 A terceira edição do Projeto “Sabe o Lixo? 

Virou Arte!” já começou! No mês de abril, as 

atividades da Oficina de Música Instrumental 

foram desenvolvidas com professores e alunos de 

Abdon Batista, Anita Garibaldi, Celso Ramos e 

Campos Novos.

 A Oficina de Música Instrumental é uma 

das atividades do projeto “Sabe o Lixo? Virou 

Arte!”, patrocinado pela ENERCAN, via Lei de 

Incentivo à Cultura, desde 2017. Nessa oficina, 

ministrada por integrantes do grupo Patubatê, de 

Brasília, professores e estudantes aprendem a 

confeccionar instrumentos musicais com mate-

riais recicláveis, como madeira, plástico e metal. 

 A ideia é que todos valorizem a impor-

tância dos materiais recicláveis, concretizando na 

prática justamente o que propõe o projeto: 

transformar "lixo" em arte!
Oficina de Música Instrumental capacitou estudantes e 

professores dos municípios do entorno da Usina

Destinação   2018 (em R$)

Estado de Santa Catarina 4.842.975,47

Órgãos do Governo Federal 3.073.818,91

Municípios 7.727.342,85

Abdon Batista 1.885.242,94

Anita Garibaldi 2.204.854,31

Campos Novos 2.102.052,75

Celso Ramos 1.431.617,34

Vargem 29.525,72

São José do Cerrito 43.218,61

Cerro Negro 30.831,18

TOTAL 15.644.137,23



Cine ENERCAN percorre os municípios da região

 De 8 a 18 de abril, os municípios de Celso 

Ramos, Anita Garibaldi, Abdon Batista e Cerro 

Negro vivenciaram uma experiência inesquecível: 

a de assistir a uma sessão de cinema. Graças ao 

Cine ENERCAN, projeto aprovado pela empresa 

mediante benefícios fiscais da Lei de Incentivo à 

Cultura, muitas pessoas tiveram a oportunidade 

de viver essa "magia" pela primeira vez na vida.

 O Cine ENERCAN é uma ideia bem legal e 

que proporciona momentos de muita diversão. 

Trata-se de um caminhão que se transforma em 

cinema com toda infraestrutura: telão, climati-

zação, poltronas para até 91 pessoas, banheiros, 

pipoca e refrigerante. 

 Durante oito dias (dois em cada cidade), o 

Cine ENERCAN realizou 40 sessões de cinema, 

todas gratuitas. Foram cinco sessões por dia,
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sendo quatro destinadas a alunos e uma para a 

comunidade em geral.

Cine ENERCAN é uma experiência muito legal, com 
direito a cinema, pipoca, refrigerante e diversão

Espetáculo teatral encanta e orienta a população
 O aspecto lúdico do teatro encantou e 

ajudou a conscientizar a população sobre a 

importância de eliminar insetos que são vetores 

de várias doenças. No mês de março, a peça 

teatral “O plano infalível do super mosquito” foi 

encenada em escolas e centros comunitários dos 

municípios de Campos Novos, Anita Garibaldi, 

Celso Ramos e Abdon Batista. Ao todo, foram 10 

apresentações. O objetivo foi alertar para a neces-

sidade de combater o mosquito e evitar a proli-

feração de doenças.

 Patrocinada pela ENERCAN, via Lei de Incen-

tivo à Cultura, a peça teatral é apresentada pelo

grupo Komedi e a ideia é estimular o público a 

combater o “super mosquito”, incentivando que a 

mesma prática seja adotada no dia a dia.
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