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Estagiários iniciam trabalho na 
Usina Hidrelétrica Campos Novos

 A ENERCAN está proporcionando uma 

grande oportunidade para quatro jovens da 

região: Marcelo Manchein, Eduardo Galilei Debas-

tiani, Andrey Pauli e Ivanor Barbosa Mota. Graças 

ao bom desempenho no Curso Técnico em Eletro-

técnica, oferecido gratuitamente pela própria 

ENERCAN, BAESA e Instituto Alcoa, eles iniciaram 

no dia 2 de setembro um estágio na Usina Hidre-

létrica Campos Novos. 

 Como estagiários, eles poderão colocar em 

prática as lições aprendidas em sala de aula e, 

melhor, conviver diariamente com o ambiente de 

trabalho da Usina. Além deles, outro estudante, 

Jeferson Cleiton Fezoli, do Curso Técnico em 

Eletromecânica, também tornou-se estagiário, 

tendo iniciado o trabalho no dia 1º de agosto. 

 A contratação desses jovens é a valorização 

da meritocracia e também um prêmio ao belo 

desempenho nos cursos que frequentam.

 De 23 a 25 de setembro, os operadores da 

Usina Hidrelétrica Campos Novos, Ademir Carlos 

Nicolini Junior e Hugo Leonardo Moraes, partici-

param do Seminário Nacional de Operadores de 

Sistemas e de Instalações Elétricas (Senop), 

realizado em Florianópolis.

 Promovido pelo Operador Nacional do Sis-

tema (ONS), o Senop tem por objetivo promover a 

excelência da operação no sistema elétrico brasi-

leiro por meio do aprimoramento e a evolução 

profissional das equipes de operação em tempo 

real do Sistema Interligado Nacional.

 A ENERCAN sente-se orgulhosa em ofere-

cer essa oportunidade, pois sabe que tal experiên-

cia poderá proporcionar novas perspectivas para 

a vida profissional de cada um deles. 

Colaboradores participam de seminário nacional

Experiência na Usina Hidrelétrica Campos Novos vai permitir 
que os estagiários ampliem o conhecimento na pŕática



ENERCAN promove curso de aperfeiçoamento
profissional em Trabalho em Altura (NR 35)

Relatório de Sustentabilidade destaca as
ações desenvolvidas pela ENERCAN 

 A fim de assegurar que os trabalhos sejam 

desenvolvidos com máxima segurança, a 

ENERCAN realizou um curso de aperfeiçoamento 

profissional em NR (Norma Regulamentadora) 35 

- Trabalho em Altura, destinado aos colabora-

dores que executam tarefas a partir de 2 metros de 

altura do nível inferior, buscando capacitá-los em 

técnicas, manuseio e uso dos equipamentos de 

proteção individual e de segurança para trabalhos 

em altura.

 A NR 35 estabelece os requisitos mínimos 

de proteção para o trabalho em altura, envol-

vendo o planejamento, a organização e a execu-

cução. Ou seja, ela garante a segurança e a saúde 

dos trabalhadores envolvidos direta ou indireta-

mente com trabalhos em altura.

 A fim de fortalecer a transparência de suas 

ações e aprimorar o relacionamento com a comu-

nidade residente no entorno da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos, a ENERCAN publicou o Relatório 

de Sustentabilidade 2017/2018, documento que 

contém as principais ações desenvolvidas pela 

empresa no período específico. 

 Elaborado conforme diretrizes definidas pela 

Global Reporting Initiative (GRI) Standard, opção 

Essencial, o Relatório de Sustentabilidade destaca 

projetos relevantes nas áreas social e ambiental, 

além do desempenho econômico e operacional 

obtido pela ENERCAN no biênio 2017/2018. 

 Outro aspecto importante é que o conteúdo 

da publicação foi definido em oficinas e consultas 

com públicos de interesse (comunidade, colabo-

radores, fornecedores e acionistas). 

 Destaque para os 11 anos de operação 

comercial da Usina Hidrelétrica Campos Novos, 11 

anos sem acidentes de trabalho com afastamento 

e a conquista, em 2017, do Prêmio Valor 1000 

como melhor empresa do setor elétrico brasileiro. 

Segurança do trabalho é prioridade para os 
colaboradores da Usina Hidrelétrica Campos Novos



Projeto Sabe o Lixo? Virou Arte! premia
escolas dos municípios da região

 Escolas dos municípios de Abdon Batista, 

Anita Garibaldi, Campos Novos e Celso Ramos 

foram premiadas no 3º Prêmio Sabe o Lixo? Virou 

Arte!, realizado no dia 19 de outubro em Campos 

Novos. Um total de R$ 20 mil foi distribuído aos 

vencedores das duas categorias: Música e Teatro.

 Para participar do prêmio, os quatro 

municípios selecionaram os melhores trabalhos 

realizados em suas escolas, após a participação de 

alunos e professores nas oficinas de música 

instrumental e alfabetização cênica.

 Após a apresentação dos trabalhos e a 

entrega dos prêmios, o Grupo Patubatê, de 

Brasília, encantou o público presente com o show 

musical “O Ruído Sonoro”, encerrando as ativi-

dades do projeto “Sabe o Lixo? Virou Arte!” em 

2019 na região.

Na categoria Teatro, o vencedor foi o Centro Municipal 
de Ensino Luiz Zanchett, de Abdon Batista
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 Conforme o regulamento, os recursos rece-

bidos como prêmio deverão ser investidos nas 

necessidades das escolas e também na realização 

de atividades de recreação com os alunos. Os 

primeiros colocados em cada categoria recebe-

ram R$ 4 mil cada. Para os segundos colocados 

foram repassados R$ 3 mil a cada um. Os terceiros 

colocados receberam R$ 2 mil cada, e os quartos 

colocados foram contemplados com R$ 1 mil.

 Patrocinado pela ENERCAN, mediante 

benefícios fiscais da Lei de Incentivo à Cultura, e 

coordenado pelo Instituto Humaniza, o projeto 

tem proporcionado benefícios significativos na 

formação educacional dos alunos, como cons-

cientização ambiental, criatividade, percepção 

artística, disciplina e integração social. 

 Confira as escolas vencedoras:

Categoria Música

1º Lugar: Escola de Ensino Fundamental José Borges da Silva – Anita Garibaldi 

2º Lugar: Grupo Escolar Municipal Jardim Bela Vista – Campos Novos

3º Lugar: Centro Municipal de Ensino Luiz Zanchett – Abdon Batista 

4º Lugar: Núcleo Municipal Rafaela Pizzetti Suppi – Celso Ramos

Categoria Teatro 

1º Lugar: Centro Municipal de Ensino Luiz Zanchett – Abdon Batista

2º Lugar: CAIC – Professora Nair da Silva Gris – Campos Novos

3º Lugar: Núcleo de Ensino Municipal Professora Maria Eleci Francisco Corrêa – Anita Garibaldi 

4º Lugar: Núcleo Municipal Escola Básica Santo Antônio – Celso Ramos

Escola de Ensino Fundamental José Borges da Silva, de 
Anita Garibaldi, foi o vencedor na categoria Música



Programa de Conservação da APP premia 
moradores lindeiros que protegem o meio ambiente
 Seis moradores lindeiros ao reservatório da 

Usina Hidrelétrica Campos Novos receberam 

recursos por adotar ações em defesa da APP (Área 

de Preservação Permanente). Em solenidade 

realizada no dia 25 de setembro, no município de 

Anita Garibaldi, a ENERCAN premiou os agricul-

tores que desenvolveram as ações mais efetivas 

de preservação do meio ambiente.

 A avaliação dos participantes é feita por 

uma comissão julgadora que visita pessoalmente 

as propriedades inscritas e avalia ações que 

beneficiam o meio ambiente, como proteção de 

matas ciliares, nascentes e mananciais de água, 

recuperação de áreas degradadas, implantação 

de reserva legal na propriedade, manutenção de 

cercas para proteção da APP, registro no CAR 

(Cadastro Ambiental Rural) e outras. Posterior-

mente é feita a soma dos pontos atribuídos a

Acionistas:

Alexsandra Antoniazzi

Augusto Gregatti

Juliano Natal

Keyla Martendal

Rafael Masselli 

Zulmar Silva 
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cada ação ambiental adotada, e os moradores 

lindeiros que alcançam as maiores pontuações 

são premiados.

 Criado com o objetivo de valorizar os 

moradores lindeiros que adotam boas práticas de 

preservação do meio ambiente, o Programa de 

Conservação da APP quer fortalecer a conscienti-

zação ambiental e premiar agricultores que 

efetivamente ajudam a proteger a mata ciliar e, 

assim, para a manutenção da biodiversidade. 

Confira os vencedores:

1º Lugar: Alcides R. de Medeiros – Celso Ramos

2º Lugar: Nilson Bom – Celso Ramos

3º Lugar: Fernando Zanchett – Abdon Batista

4º Lugar: Bruno Antonio Mazzuco – Celso Ramos

5º Lugar:  Lisete de Fátima Rosa – Campos Novos

6º Lugar: José Maria Goulart – Abdon Batista

Em segundo lugar ficou o morador lindeiro
Nilson Bom, também de Celso Ramos

O morador lindeiro Alcides de Medeiros, de Celso Ramos, 
foi o vencedor do Programa de Conservação da APP
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