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ENERCAN conquista o Prêmio ODS SC 2019
 A forte atuação social da ENERCAN nos 

municípios da área de abrangência da Usina 

Hidrelétrica Campos Novos foi mais uma vez 

reconhecida publicamente. No dia 28 de junho, a 

empresa foi a grande vencedora do Prêmio ODS 

SC 2019 (Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável), categoria "Empresas", promovido pelo 

Movimento ODS Santa Catarina. 

 A ENERCAN foi premiada, dentre 22 con-

correntes, com o case "Concurso Cultural Sabe o 

Lixo? Virou Arte!", projeto que já está em seu 

terceiro ano consecutivo e é desenvolvido com 

alunos e professores de escolas de Abdon Batista, 

Anita Garibaldi, Campos Novos e Celso Ramos. 

 O Movimento ODS Santa Catarina premia 

organizações que se destacam em seis categorias: 

Empresas, Instituição de Ensino, Organização de 

Classe, Organização da Sociedade Civil, Pessoa 

 Instituições sociais, esportivas e culturais 

interessadas em obter apoio financeiro da 

ENERCAN têm até o dia 20 de outubro para cadas-

trarem seus projetos no Sistema de Gestão de 

Projetos Sociais, disponível no site da empresa 

(www.enercan.com.br).

 A intenção é selecionar as boas iniciativas, 

cuja execução esteja prevista para 2020, por meio 

de incentivos fiscais da Lei de Incentivo à Cultura, 

Lei de Incentivo ao Esporte, FIA (Fundo para 

Infância e Adolescência), Fundo Nacional do 

Idoso, PRONON (Programa Nacional de Apoio à 

Atenção Oncológica) e PRONAS/PCD (Programa

Física e Poder Público. São premiadas as iniciativas 

mais significativas para o alcance dos 17 ODS.

Aberto prazo para cadastro de projetos de instituições
 interessadas em obter apoio financeiro da ENERCAN

Prêmio ODS SC 2019 ratifica a forte atuação social da 
ENERCAN nos municípios do entorno da Usina

Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 

com Deficiência. Confira o cronograma: 

Dia 20.Out.2019 - data limite para cadastro de 

projetos no Sistema de Gestão de Projetos Sociais, 

devidamente autorizado pelo órgão competente 

(Ministério ou Conselho Municipal).

Novembro/2019 - análise dos projetos cadas-

trados (proposta técnica compatível com as 

diretrizes do Investimento Social da ENERCAN) e 

análise documental.

Dezembro/2019 - repasse de recursos para os 

projetos aprovados.



Projeto “Reciclando Ideias” fortalece a educação ambiental

Estudantes aprendem a importância das nascentes 

 De 3 a 6 de junho, a ENERCAN promoveu  

mais uma edição da Semana de Meio Ambiente, 

desenvolvendo ações socioambientais nos muni-

cípios da região.

 Uma das atrações de maior sucesso foi o 

projeto “Reciclando Ideias”, que consiste em um 

caminhão itinerante com diversas atividades 

educativas. Durante os quatro dias, ele percorreu 

as escolas dos municípios de Campos Novos, 

Celso Ramos, Abdon Batista e Anita Garibaldi, 

divulgando a importância da preservação do meio 

ambiente.

 Em todas as cidades, as crianças partici-

param de oficina de elaboração de brinquedos 

com garrafa pet, exposição de arte com materiais 

reciclados, oficina de chaveiros, jogos pedagó-

gicos e também assistiram a uma peça teatral 

sobre o tema. O objetivo foi fortalecer a conscien-

tização ambiental das novas gerações.

 Outra ação relevante desenvolvida durante 

a Semana de Meio Ambiente foi a recuperação de 

nascentes em propriedades rurais do município 

de Abdon Batista. No dia 5 de junho, alunos do 

Centro de Educação Profissionalizante Ernesto 

Antônio Debastiani (Cedup) e da Escola Jose 

Zanchetti participaram da atividade realizada na 

propriedade do agricultor Fernando Zanchett, na 

Comunidade de Bom Jesus.

 Os estudantes ajudaram no plantio de mudas 

de árvores para proteção da nascente e da 

implantação do modelo Caxambu, um sistema de 

filtragem natural da água que evita a contamina-

ção das nascentes, reduz a turbidez e melhora as 

características físico-químicas da água.

 As ações práticas consolidaram as lições 

recebidas um dia antes, quando os alunos assisti-

ram a uma palestra sobre o tema no Cedup.

Estudo sobre a importância das nascentes começou
com uma palestra ministrada no Cedup

No dia seguinte, os estudantes foram conhecer na 
prática o trabalho de recuperação de nascentes



Plano Anual de Atividades Esportivas
chega ao oitavo ano consecutivo

 A ENERCAN, a BAESA, o Instituto Voto-

rantim e a Votorantim Energia vão patrocinar, via 

Lei de Incentivo ao Esporte, o projeto Plano Anual 

de Atividades Esportivas. 

 Trata-se de uma bela iniciativa que permite 

a meninos e meninas praticarem futsal e voleibol 

em quatro cidades da região: Celso Ramos, Anita 

Garibaldi, Cerro Negro e Pinhal da Serra. 

 As aulas são gratuitas, semanais, ministra-

das no contraturno escolar e acompanhadas por 

profissionais de educação física do Clube Espor-

tivo Recreativo Anitense.

 Um aspecto bem relevante é que a partici-

pação dos alunos depende do bom desempenho 

em sala de aula. Ou seja, é o estudo e o esporte 

caminhando juntos. 

 O lançamento do projeto, pelo oitavo ano 

consecutivo, foi realizado no dia 25 de maio, em 

Anita Garibaldi. Na oportunidade, os alunos rece-

beram novos uniformes e materiais esportivos. 

Destaque para a presença de pais, prefeitos, pro-

fessores, lideranças comunitárias e representantes 

das empresas patrocinadoras.
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 Se depender da empolgação dos profes-

sores, o Programa "Nau dos Mestres" será um 

grande sucesso nas escolas de Campos Novos, 

Abdon Batista e Celso Ramos. 

 No dia 16 de maio, eles participaram da 1ª 

Formação de Educadores das Escolas Estaduais de 

Ensino Fundamental, evento realizado na Escola 

de Educação Básica Gasparino Zorzi. Ao todo, 11 

professores estiveram presentes.

 Patrocinado pela ENERCAN, o programa "Nau 

dos Mestres" prevê o repasse de conteúdo com-

plementar para as disciplinas de Ciências, Biolo-

gia, Artes, Química, Física e Matemática.

 São 24 projetos experimentais, cujos materiais 

estarão disponíveis em um laboratório móvel, 

composto por um livro do professor e livros 

ilustrados para os alunos. O objetivo é oferecer

Professores elogiaram a metodologia
criativa e inovadora do programa

materiais didáticos para incentivá-los a assimilar 

conceitos teóricos de modo atrativo e inteligente.

Professores participam do Programa "Nau dos Mestres"

Celso Ramos é uma das cidades participantes do projeto

Prefeito de Anita Garibaldi, João Cidinei da Silva 
(à direita), prestigiou o lançamento do projeto



Hospital Pequeno Príncipe presta homenagem à ENERCAN

 A ENERCAN foi uma das empresas contem-

pladas com o Certificado Investidor 2018, entre-

gue pelo Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, 

em cerimônia realizada no dia 5 de junho na 

cidade de Balneário Camboriú.

 O reconhecimento deve-se aos recursos apor-

tados pela ENERCAN em 2018, por meio de leis de 

incentivo fiscal, para contribuir com as atividades 

de assistência, ensino e pesquisa do Complexo 

Pequeno Príncipe, maior hospital pediátrico do 

Brasil, sendo 70% da capacidade de atendimento 

destinada ao SUS (Sistema Único de Saúde). 

 O encontro com os parceiros serviu para o 

Hospital Pequeno Príncipe apresentar sua pres-

tação de contas, detalhando como e onde foram

Acionistas:

Alexsandra Antoniazzi

Augusto Gregatti

Juliano Natal

Keyla Martendal

Rafael Masselli 

Zulmar Silva 

Expediente

Energia
Jornal elaborado pela ENERCAN 

(Campos Novos Energia S.A.)

Endereço

Av. Madre Benvenuta, 1.168

88035-000 - Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3331-0000

www.enercan.com.br

aplicados os recursos recebidos. As empresas 

também receberam uma publicação impressa 

com as informações. Uma lição de transparência, 

respeito e credibilidade. 

Circuito de Cinema Infantil realiza sessões na região
 As cidades de Campos Novos, Celso Ramos 

e Abdon Batista participaram ativamente do Cir-

cuito de Cinema Infantil, que percorreu a a região 

entre os dias 20 e 28 de maio. Além da apresen-

tação de filmes em escolas dos municípios e 

distribuição de kits, a programação contou com a 

palestra “Economia Criativa e Desenvolvimento 

Local”, ministrada pela professora Cláudia Leitão. 

Destaque também para as sessões de cinema na 

ACADAV (Associação Camponovenense de Apoio 

aos Deficientes Auditivos e Visuais).

 O Circuito de Cinema Infantil é uma iniciativa 

patrocinada há vários anos pela ENERCAN, 

mediante benefícios fiscais da Lei de Incentivo à

Cultura, com o objetivo de valorizar a produção 

cinematográfica infantil brasileira e proporcionar 

lazer e cultura para crianças e adolescentes.
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