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A pandemia que assusta o mundo 
inteiro trouxe à tona a realidade de 
trabalhadores que simplesmente não 
podem parar, pois desenvolvem ativi-
dades essenciais, como os profissionais 
da saúde, da segurança pública e dos 
transportes. 

Há outras pessoas que também não 
param, mas que em razão do trabalho que 
executam, não são vistas e nem aparecem 
com frequência. É o caso dos Operadores 
e Mantenedores do Sistema Elétrico, 
profissionais que também estão atuando 
de forma permanente para que o mundo 
efetivamente não se desligue.

A energia que não para
Os Operadores e Mantenedores do

Sistema Elétrico estão nas usinas hidrelé-
tricas, gerando a energia que move o Brasil.
É esse trabalho “invisível” que permite 
aos hospitais funcionarem 24 horas por 
dia, aos respiradores salvarem vidas... e a 
você, que possa ficar no conforto de casa.

Nesse período de isolamento social, 
nossos Operadores e Mantenedores esta-
rão à frente dos trabalhos, seguindo os 
protocolos de saúde e segurança, mas 
sem esquecer que a energia, em todos 
os sentidos, é a principal vacina para um 
mundo melhor.

Fique em casa!



Selo de “Apoiador Social” 
ratifica atuação da ENERCAN

Sustentável), entre eles, a erradicação 
da pobreza, fome zero e agricultura 
sustentável, saúde e bem-estar, educação 
de qualidade, igualdade de gênero, 
energia acessível e limpa, redução das 
desigualdades e outros.

O Selo de Apoiador Oficial 2020 
concedido à ENERCAN pelo apoio ao 
“ODS 4 - Educação de qualidade” é a 
comprovação de que a empresa vem 
contribuindo, com ações e projetos, 
iniciativas para a melhoria da educação.

Lançada mais uma edição do
Programa de Conservação da APP

Pelo nono ano consecutivo, a ENER-
CAN lança o Programa de Conservação 
da APP (Área de Preservação Perma-
nente), projeto ambiental criado com 
o objetivo de reconhecer e valorizar 
agricultores residentes no entorno da 
Usina Hidrelétrica Campos Novos que 
desenvolvem ações em defesa do meio 
ambiente. As inscrições poderão ser 
feitas até o dia 31 de agosto.

Por seu apoio ao Movimento ODS 
Santa Catarina, em especial ao “ODS 4 
– Educação de qualidade”, a ENERCAN 
recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, 
o Selo de Apoiador Oficial 2020 e 
poderá estampá-lo em seus materiais 
informativos.

O Movimento ODS Santa Catarina tem 
a finalidade de contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida da sociedade 
catarinense por meio de atendimento aos 
17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento

A edição deste ano prevê novamente 
a premiação de oito agricultores, que  
serão contemplados com cheques por 
adotar ações ambientais relevantes 
em suas propriedades. Uma comissão 
julgadora fará a avaliação dos inscritos, 
com base em critério predefinidos, e 
escolherá os vencedores. A solenidade de 
premiação será realizada em setembro, 
durante a Semana de Sustentabilidade.
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População precisa reforçar medidas 
de proteção contra a pandemia

O recente aumento no número de 
casos de Covid-19 registrados no Brasil 
tem revelado um certo relaxamento da
população em relação às medidas básicas
de proteção contra o novo coronavírus, 
como o isolamento social, o uso de 
máscaras e álcool gel, e ainda a necessi-
dade de lavar as mãos com frequência. 

O baixo índice de contaminação nos 
primeiros meses passou a falsa impressão 
de que a situação estaria controlada e que
já seria possível abandonar os cuidados 
necessários. As últimas semanas, entre-
tanto, mostraram que a luta contra a doen-
ça será árdua e precisa ser constante. 

Justamente por essa razão é que a 
ENERCAN adotou medidas de prevenção 
desde a segunda quinzena de março. E 
o resultado é excelente: nenhum caso de 
Covid-19 foi detectado. Boa parte se deve 
às ações promovidas. A primeira delas 
foi reduzir o número de pessoas no local 
de trabalho, com a orientação para que o 
maior número de colaboradores passasse 
a trabalhar em casa (home office).

Simultaneamente, as equipes de
Operação e Manutenção da Usina Hidrelé-
trica Campos Novos também foram redu-
zidas. Lá dentro, os operadores de turno 
ficam na Sala de Controle e mantêm o 
distanciamento recomendado. 

Soma-se a essas ações emergenciais, 
a medição de temperatura quando se

• Lave com frequência as mãos até a 
altura dos punhos, com água e sabão, 
ou então passe álcool em gel.
• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e 
boca com lenço ou o braço. Não cubra 
com as mãos.
• Evite tocar os olhos, o nariz e a boca 
quando as mãos não estiverem lavadas. 
• Mantenha uma distância mínima de 2 
metros parar qualquer pessoa.
• Evite abraços, beijos e apertos de 
mãos. Evite o contato físico. 
• Passe álcool em gel em objetos que 
você vai tocar, como celular, compu-
tador, mesas, cadeiras, brinquedos das 
crianças...
• Não compartilhe objetos de uso 
pessoal, como talheres, toalhas, pratos 
e copos.
• Mantenha os ambientes limpos e bem 
ventilados.
• Procure ficar em casa. Só saia se for 
necessário. Se sair, use máscaras.
• Alimente-se bem.

chega à Usina e higienização a cada troca
de turno. Além disso, máscaras de prote-
ção, luvas e álcool em gel estão disponíveis. 
Tudo para dar proteção à saúde e bem-
estar a todos. 

Para a população em geral, os cui-
dados precisam ser reforçados. Anote aí: 



EXPEDIENTE

Acionistas:

Movimento Nacional ODS Santa
Catarina publica Relatório Anual
A ativa participação da ENERCAN 

em eventos promovidos pelo Movimen-
to Nacional ODS (Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável) Santa Catarina é um 
dos destaques do Relatório Anual 2019 
elaborado pela instituição e encaminhado 
a empresas parceiras, apoiadoras e signa-
tárias. A conquista do Prêmio ODS, por 
exemplo, é uma das citações à ENERCAN, 
vencedora na categoria Empresa com o
case “Concurso Cultural Sabe o Lixo? 
Virou Arte!”.

O apoio de parceiros estratégicos, 
como a ENERCAN, às ações organizadas 
durante o ano também foi ressaltado, 
assim como a opção de renovar a condição 
de “Apoiador Oficial” do Movimento, rati-

ficando o “ODS 4 – Educação de qualidade” 
como o objetivo mais próximo da atuação 
social da ENERCAN. 

A elaboração do Relatório coincide 
com os 10 anos de atuação do Movimento. 
Assim, são relatadas diversas conquistas 
obtidas durante esse período, como 
o aumento expressivo da adesão de 
empresas, instituições sociais e Poder 
Público. Especificamente em 2019 são 
apresentados gráficos mostrando o 
número de ações desenvolvidas em cada 
um dos 17 ODS e também dois projetos 
concretizados na prática: “Educação de 
Crianças e Jovens para Sustentabilidade”, 
realizado em Criciúma, e “Guardiões do 
Futuro”, em Florianópolis.
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(Campos Novos Energia S.A.)
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