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ENERCAN aprova investimento superior a
R$ 3,9 milhões em ações e projetos sociais 

 Um montante de R$ 3.989.987,86 

foi aprovado pela ENERCAN em 2019 

para concretização de 56 ações e pro-

jetos aprovados pela empresa, a maioria 

patrocinada por leis de incentivos fiscais, 

como o FIA (Fundo para Infância e Ado-

lescência), Lei Rouanet,  Lei do Esporte e 

outras. Somado aos recursos aportados 

pelas empresas acionistas, parceiros e 

instituições proponentes, o total alcança 

o valor expressivo de R$ 37.464.715,81. 

 Campos Novos foi a cidade com 

mais projetos aprovados: 25, somados 

aqueles realizados conjuntamente nas 

cidades de Abdon Batista, Celo Ramos e

 Já Anita Garibaldi privilegiou a mulher em 

dois de seus projetos. Um deles, “Futebol: semear 

e colher”, é voltado a incentivar o esporte entre 

meninas de 5 a 17 anos de idade. O outro projeto, 

“Anita Empoderada”, vai orientar crianças e 

adolescentes sobre a importância da mulher na 

sociedade, tendo como referência a heroína que 

empresta seu nome à cidade. A implantação do 

heliponto no Hospital Frei Rogério foi outra con-

quista bem relevante para o município.

 O fortalecimento da cultura italiana é o 

objetivo do principal projeto aprovado para  

Celso Ramos: “Dançando Nossas Raízes”. Em sua 

terceira edição, a iniciativa oferece oficinas de 

música instrumental com teclado, piano, violão, 

bandolim e sanfona, além de canto, teatro musical 

e dança italiana. A ideia é garantir a perpetuação 

do grupo de música e dança da cidade.

Ações e Projetos aprovados por município*

Um dos projetos aprovados foi a implantação do heliponto 
no Hospital Frei Rogério, em Anita Garibaldi

Anita Garibaldi, como a terceira edição do projeto  

“Sabe o Lixo? Virou Arte!”. 

 Em Abdon Batista, destaque para iniciativas 

da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excep-

cionais) aprovadas pela ENERCAN: os projetos 

“Culinária-terapia”, “Estimular” e “Desenvolver”. 

*Projetos itinerantes são realizados em mais de um município, 
mas foram computados somente uma vez para Campos Novos



CIPA tem nova diretoria para a gestão 2020/2021

ENERCAN participa da Oficina de
Pactuação do Programa PVE

 O colaborador Felipe Dalposso, indicado 

pela ENERCAN, é o novo presidente da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) na 

Usina Hidrelétrica Campos Novos para a gestão 

2020/2021. O novo vice-presidente é Pablo 

Everton Gonçalves, eleito com 33,3% dos votos 

para representação dos empregados. 

 A equipe conta com outros três colabora-

dores: Adriano Giacomo Ferrari (suplente do 

presidente), Ademir Nicolini Junior (representante 

dos empregados e suplente do vice-presidente) e 

Renan Vendruscolo (secretário). 

 A meta da nova Diretoria da CIPA é dar 

prosseguimento ao bom trabalho realizado, 

desenvolvendo atividades relacionadas ao bem-

estar e à saúde dos colaboradores, além de forta-

lecer ações de segurança no trabalho. O principal

desafio é garantir a integridade fí́sica dos colabo-

radores no ambiente de trabalho.

Representante da ENERCAN, Keila Martendal, e a Secretária 
de Educação, Jussara Farias Bom, participaram do evento

 Nos dias 11 e 12 de fevereiro, a representante 

da ENERCAN, Keila Martendal, e a Secretária de 

Educação de Celso Ramos, Jussara Farias Bom, 

participaram da Oficina de Pactuação do Pro-

grama PVE (Parceria pela Valorização da Educa-

ção), iniciativa desenvolvida pelo Instituto Voto-

rantim com o objetivo de contribuir para melhoria 

da educação pública brasileira por meio da 

qualificação de práticas de gestão e de mobiliza-

ção social de comunidades.. 

 O evento foi realizado em São Paulo e contou 

com a presença de secretários municipais de 

educação, educadores, gestores e mobilizadores 

de mais de 100 cidades brasileiras, dentre elas, o 

município de Celso Ramos, que desde 2017 é 

beneficiado com o projeto, graças à parceria com 

a ENERCAN.

 Durante os dois dias, os presentes assistiram 

a palestras, participaram de oficinas e compar-

tilharam experiências. Ao final do evento, foi 

firmada a parceria para 2020 com o município de 

Celso Ramos.



Equipamentos da subestação e das linhas de
transmissão recebem manutenção preventiva

Edição nº 54 - Jan/Fev de 2020

 No mês de janeiro, a ENERCAN concluiu 

com sucesso mais uma manutenção preventiva e 

inspeção nos equipamentos da subestação da 

Usina Hidrelétrica Campos Novos e nas linhas de 

transmissão.

 Esse trabalho é fundamental para garantir 

que não ocorra qualquer interrupção no processo 

de transmissão de energia, além de reduzir a 

probabilidade de falhas ou degradação do equi-

pamento, garantindo seu pleno funcionamento, 

sem perdas de performance ou desgastes 

prematuros.

Representantes de instituições participam
da segunda reunião do CCC

 No dia 28 de fevereiro, a 

ENERCAN organizou a segunda reu-

nião do CCC (Conselho Comunitário 

Consultivo) que atuará nos municí-

pios de abrangência da Usina Hidre-

létrica Campos Novos. Ao todo, 32 

pessoas estiveram presentes, dentre 

elas, as coordenadoras do CCC 

Fernanda Mecabô (Abdon Batista), 

Samara Zanoni (Anita Garibaldi) e 

Luciana Pizatto (Campos Novos), os 

representantes da ENERCAN, Keila 

Martendal e Zulmar Melo, e o pre-

feito de Abdon Batista, Lucimar 

Salmoria.

em especial os investimentos em projetos sociais, 

que em 2019 somaram quase R$ 4 milhões. No 

total, 56 projetos e ações foram aprovados.

 Também foram abordados dois projetos de 

cunho ambiental: o Programa Araucária+, que 

propõe o pagamento por serviço ambiental a 

interessados em contribuir com a preservação do 

meio ambiente, e o Programa de Conservação da 

APP (Área de Preservação Permanente), cujas ins-

crições vão até o dia 31 de agosto.

 Formada por representantes da comunidade 

e da ENERCAN, o CCC é uma instituição criada 

com o objetivo de estimular o protagonismo 

social dos municípios da região, a fim de aumentar 

a autonomia em relação a três fatores principais: 

gestão administrativa, implantação de projetos e 

captação de novos investimentos. A participação é 

voluntária, sem qualquer remuneração.     

 Durante a reunião, os participantes recebe-

ram informações sobre a atuação da ENERCAN, 

Presença de um bom número de representantes de instituições
demonstra o interesse na formação do CCC



Acionistas:

Alexsandra Antoniazzi

Augusto Gregatti

Juliano Natal

Keyla Martendal

Rafael Masselli 

Zulmar Silva 
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www.enercan.com.br

Palestra destaca lições aprendidas no
projeto "Sabe o Lixo? Virou Arte!" 

 Nos dias 4 e 5 de fevereiro, a educadora 

Magna Regina esteve nos municípios de Anita 

Garibaldi e Celso Ramos para ministrar a palestra 

"A importância da cultura e do conhecimento no 

processo de formação de caráter do ser!". Em 

pauta, a formação de pessoas em práticas 

culturais e educacionais, com vistas a difundir 

lições aprendidas com o projeto "Sabe o Lixo? 

Virou Arte!", desenvolvido nas escolas dos 

municípios de Anita Garibaldi, Celso Ramos, 

Campos Novos e Abdon Batista.

 Desde 2017, a ENERCAN patrocina o projeto 

por meio da Lei de Incentivo à Cultura. A coor-

denação é do Instituto Humaniza e o objetivo é 

orientar professores e alunos sobre a importância 

de se reaproveitar materiais recicláveis.

 Para tanto, eles participam de oficinas de 

música com instrumentos elaborados com 

materiais recicláveis, como madeiras, plásticos, 

metais, papéis e outros. São atividades práticas 

que fortalecem a educação ambiental de modo 

atrativo e interativo.

Usina Hidrelétrica Campos Novos 
completa 13 anos de operação

 Em fevereiro, a Usina Hidrelétrica Campos 

Novos completou 13 anos de operação. Cons-

truída no leito do rio Canoas, entre os municípios 

catarinenses de Campos Novos e Celso Ramos, a 

Usina conta com três unidades de geração e 

potência máxima instalada de 880 megawatts, 

quantidade suficiente para atender ao equivalente 

a 23% do total de energia consumida em Santa 

Catarina. 

 Um dos pontos favoráveis é o coeficiente 

de eficiência energética (relação entre área 

alagada e energia gerada). A Usina Campos Novos 

possui um dos melhores do Brasil, pois consegue 

ter alto índice de geração em um reservatório com 

área de 34,6 quilômetros quadrados.
Usina Hidrelétrica Campos Novos: 13 anos de operação

e geração de energia para o desenvolvimento do país 
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