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Curso Técnico em Eletrotécnica
forma novos profissionais

 Dois anos após iniciarem o desafio de 

buscar novas perspectivas para a vida profissional, 

22 estudantes do Curso Técnico em Eletrotécnica 

receberam o certificado de Técnico em Eletro-

técnica, em solenidade de formatura realizada no 

dia 12 de dezembro na cidade de Lages. O Diretor 

Juliano Natal e os Gerentes Augusto Gregatti, 

Rodrigo Cichelero e Ricardo Scapinelli prestigia-

ram o evento.

 Ministrado pelo SENAI de Lages, e oferecido 

gratuitamente por ENERCAN e BAESA, com o 

apoio da Alcoa, o Curso Técnico em Eletrotécnica 

foi uma ótima oportunidade de formação 

profissional para jovens residentes em municípios 

da Região dos Lagos, já que esse foi um dos 

requisitos exigidos para participar do processo 

seletivo, ocorrido em fevereiro de 2018.
 Coube ao formando Ivanor Barbosa Mota o 

privilégio de ser o orador da turma. Em seu dis-

curso, ele fez questão de agradecer, em nome dos 

demais alunos, o apoio da ENERCAN e da BAESA. 

Por seu belo desempenho no curso, Ivanor rea-

lizou estágio profissionalizante na Usina Hidrelé-

trica Campos Novos e, recentemente, foi contra-

tado como empregado. 

 Em seu pronunciamento, o Diretor Juliano 

Natal acrescentou que a realização do curso 

comprova o interesse de ENERCAN e BAESA em 

contribuírem para o desenvolvimento da região. 

Enfatizou também que os resultados já podem ser 

constatados na prática, uma vez que os alunos 

com os melhores desempenhos estão fazendo 

estágio nas Usinas Hidrelétricas Campos Novos e 

Barra Grande. "É gratificante poder ajudar jovens 

que estão em busca de um futuro promissor".

Após dois anos de estudo e dedicação, alunos comemoram
a formatura no Curso Técnico em Eletrotécnica

Em seu discurso como orador da turma, Ivanor Barbosa Mota 
ressaltou o apoio da ENERCAN e da BAESA a todos os alunos



ENERCAN recebe o Certificado de Responsabilidade
 Social da Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

Projeto inovador com bovino leiteiro
beneficia produtores rurais

 A ENERCAN foi uma das empresas premia-

das com o Certificado de Responsabilidade Social, 

conferido pela Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina a organizações com atuação no estado 

catarinense que se destacam por ações relevantes 

na área social. No dia 2 de dezembro, o Coorde-

nador de Sustentabilidade, Paulo Cesar Ribeiro, 

recebeu o certificado em solenidade realizada em 

Florianópolis. 

 Para conquistar o Certificado de Responsa-

bilidade Social, a ENERCAN comprovou sua forte 

atuação social por meio do Relatório de Sustenta-

bilidade 2017/2018. Um dos destaques desse 

período foi o investimento expressivo de R$ 7,7 

milhões em ações e projetos sociais, a maioria 

deles aprovados por leis de incentivo fiscal, como 

Coordenador de Sustentabilidade, Paulo Cesar Ribeiro, 
recebeu o Certificado de Responsabilidade Social

a Lei de Incentivo à Cultura, Lei do Idoso, Lei do Es-

porte e FIA (Fundo para Infância e Adolescência).

 Sete famílias do Reassentamento Rural Cole-

tivo de Campos Novos estão participando do Pro-

jeto Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF), 

coordenado pela ENERCAN, em parceria com a 

Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina) e os agricultores 

participantes, que farão a contrapartida financeira.

 A IATF é uma biotecnologia que permite 

inseminar um grande número de vacas no mesmo 

dia e hora pré-determinada, sem a necessidade de 

observação de cios, facilitando o manejo da 

inseminação artificial e reduzindo a mão de obra.

 Além da inseminação artificial, o projeto 

também prevê o melhoramento das pastagens 

como recurso forrageiro de alimentação, uma das 

opções mais econômicas disponíveis atualmente 

no setor pecuário. O objetivo é promover a 

melhoria da qualidade genética do rebanho 

bovino leiteiro e ampliar a produção pecuária por 

meio da oferta de alimentação de qualidade à 

base de pastagem perene.
Agricultores experimentam uma nova tecnologia para 

melhorar a qualidade genética do rebanho bovino leiteiro



Projeto Araucária+ quer fortalecer 
a restauração de áreas de APP

Na categoria Teatro, o vencedor foi o Centro Municipal 
de Ensino Luiz Zanchett, de Abdon Batista
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ENERCAN participa do 3º Seminário de Práticas
de Operação e Manutenção da CPFL Geração 

 A ENERCAN é a mais nova parceira do 

projeto Araucária+, iniciativa que busca equilibrar 

os interesses econômicos, sociais e ambientais 

para estabelecer um novo modelo de conservação 

da Floresta com Araucárias. A ideia é proporcionar 

oportunidades de negócios que resultem em 

conservação da natureza associada a desenvolvi-

mento social e econômico.

 Com o apoio do BNDES, o projeto Araucária+ 

está fazendo a restauração de áreas de APP da 

Floresta com Araucárias em propriedades de 

pequenos produtores rurais em municípios da 

Região dos Lagos. Além de mudas, o projeto 

poderá fornecer também apoio para instalação de 

cercas e o próprio plantio. É uma ótima oportu-

nidade para o agricultor adequar sua propriedade 

ao Código Florestal, olhando para as APPs como 

áreas que podem gerar renda aos produtores, 

utilizando espécies nativas não-madeireiras com 

potencial de comercialização (uso sustentável).

 O produtor rural interessado em participar 

do projeto, deverá entrar em contato pelo e-mail 

cleonice.godoy@baesa.com.br ou ligar para os 

telefones (49) 3543-0577, (49) 3543-1034 ou (49) 

3543-5517.

 A ENERCAN foi uma das empresas 

participantes do 3º Seminário de Práticas de 

Operação e Manutenção da CPFL Geração, 

realizado nos dias 2 e 3 de dezembro na sede da 

empresa, na cidade de Campinas. 

 Destaque para o tema “Diagnóstico de 

vibração através do sistema de monitoramento e 

diagnose”, apresentado pelo Coordenador da 

Manutenção Mecânica, Régis Diogo da Silva. 

Trata-se de um estudo que avalia as condições de 

operação das unidades geradoras da usina 

hidrelétrica.



Público se emociona com o espetáculo Natal Mágico
 Foi encantador o espetáculo Natal Mágico, 

apresentado pelo grupo Aldeia Teatral no mês 

dezembro nos municípios de Celso Ramos (dia 

16), Abdon Batista (dia 19) e Anita Garibaldi (dia 

21). Com músicas interpretadas ao vivo pelos 

atores, dança, alegria e muita fantasia, o musical 

ressaltou a importância do amor ao próximo e da 

solidariedade.

 Patrocinado pela ENERCAN, o musical 

emocionou as pessoas que prestigiaram os even-

tos, com destaque para a presença de duendes, 

bonecos de neve, biscoitos natalinos, anjos, renas, 

a chegada do Papai Noel e, principalmente, a 

encenação do nascimento do menino Jesus.

Acionistas:

Alexsandra Antoniazzi

Augusto Gregatti

Juliano Natal

Keyla Martendal

Rafael Masselli 

Zulmar Silva 

Expediente

Energia
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(Campos Novos Energia S.A.)
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Av. Madre Benvenuta, 1.168

88035-000 - Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3331-0000

www.enercan.com.br

Workshop discute novas tendências
para a segurança do trabalho

 Colaboradores da ENERCAN e de outros 

empreendimentos hidrelétricos participaram do 

3º Workshop de Segurança do Trabalho com foco 

no setor elétrico, realizado nos dias 12 e 13 de 

novembro na Usina Hidrelétrica Salto Pilão, na 

cidade de Apiúna, em Santa Catarina.

 Destaque para o compartilhamento de boas 

práticas e o nivelamento de informações e de 

processos entre os profissionais que atuam em 

empreendimentos como as Usinas Hidrelétricas 

Campos Novos, Barra Grande, Monte Claro, Castro 

Alves, 14 de Julho, Foz do Chapecó, Salto Pilão, 

Serra do Facão, Estreito, Garibaldi, Ilha Solteira e 

Jupiá, além de representantes das empresas CPFL 

Energia e Engie Brasil.

 Promovido anualmente pela CSC Energia, o 

evento busca fortalecer o compromisso de 

apresentar práticas, ações e cases que propor-

cionem mais segurança aos colaboradores das 

empresas participantes.
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