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A Usina Hidrelétrica Campos Novos
alcançou a 5ª posição entre 148 empreen-
dimentos hidrelétricos de todo o Brasil 
avaliados pela ANEEL (Agência Brasileira 
de Energia Elétrica). O resultado expres-
sivo é mais uma comprovação da excelên-
cia do trabalhado realizado pelos colabo-
radores da ENERCAN. 

Usina Hidrelétrica Campos Novos é 
referência no setor elétrico brasileiro

Colocação 
Geral ID Nome

Meio 
Ambiente

Gestão da
Operação

Gestão da 
Manutenção O&M Segurança Indicadores Geral

1 28353
UHE Peixe 
Angical 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,67 99,40

2 1304
Luis Eduardo 
Magalhães 
(UHE Lajeado)

100,00 100,00 100,00 99,57 100,00 98,67 99,35

3 764
UHE 
Chavantes 97,44 96,81 95,31 98,60 97,63 96,44 96,85

4 1285
UHE 
Jurumirim 97,22 96,81 95,31 94,42 97,63 96,89 96,57

5 27401
UHE Campos 
Novos 

100,00 100,00 100,00 99,76 100,00 92,00 96,37

A Campanha 2020 de Fiscalização 
de Desempenho Operacional (DARDO) é 
uma ferramenta utilizada a cada dois anos 
para avaliar empreendimentos hidrelétri-
cos em seis tópicos: Meio Ambiente; Gestão 
da Operação; Gestão da Manutenção;
Operação e Manutenção; Segurança da 
Central; e Indicadores de Desempenho.

Resultados do Monitoramento referentes ao DARDO - 2020

Desde o dia 23 de junho, o mirante 
da Usina Hidrelétrica Campos Novos está
fechado por tempo indeterminado. A de-
cisão da ENERCAN foi tomada para evitar 
aglomeração de pessoas no local e, assim, 
prejudicar as medidas de proteção contra 
a Covid-19.

Um dia antes, o prefeito de Celso Ra-  
mos, Ondino Ribeiro de Medeiros,  também
demonstrou preocupação com a situação 
e entrou em contato com o Engenheiro de 
Operação e Manutenção da Usina, Rodrigo 
Cichelero, solicitando providências nesse 
sentido. 

Mirante da Usina é fechado ao público



Estudantes participam de
atividades do Projeto PVE

As atividades estão sendo encami-
nhadas aos professores por vídeos, 
fotos e desenhos. Os resultados têm 
sido animadores, pois revelam, além da 
criatividade, o interesse dos estudantes e 
a participação familiar.

Agricultores investem na produção de uva
Sete produtores rurais de Anita Gari-

baldi foram selecionados para participar 
do Projeto “Mais Uva”, desenvolvido pela 
Secretaria de Agricultura, com apoio da 
BAESA e da ENERCAN. O objetivo é 
gerar renda e novas perspectivas para as 
famílias participantes. 

 O projeto conta com um aporte de 
R$ 239.321,47, repassados por todos os 
envolvidos, especialmente as famílias. A 
expectativa é que o retorno financeiro 
seja obtido em 2022, quando serão 
completados cinco anos após o plantio 
das mudas. 

O isolamento social e a impossibili-
dade de frequentar a sala de aula não 
impediram os alunos do município de 
Celso Ramos de desenvolver atividades 
educacionais. Desde o início de junho, 
eles vêm realizando tarefas em casa 
como forma de participação no “Desafio 
da Mobilização Social”, promovido pelo 
Projeto PVE (Parceria pela Valorização da 
Educação) de Celso Ramos.

O evento incentiva a realização de 
atividades em duas áreas: Meio Ambiente 
e Sabor sem Desperdício. A primeira, em 
celebração ao mês do Meio Ambiente, 
recebe tarefas voltadas a valorizar o 3 R’s 
da Sustentabilidade: reduzir, reutilizar e 
reciclar. E, assim, os alunos podem montar 
brinquedos ou instrumentos musicais com 
materiais reutilizáveis, separar resíduos, 
reciclar materiais, plantar mudas, cuidar 
da horta, elaborar redações, poesias etc. 

Já o tema “Sabor sem Desperdício” 
é voltado a orientar os estudantes sobre 
o aproveitamento integral dos alimentos, 
inclusive de partes pouco utilizadas, como
cascas, entrecascas, folhas e sementes. A 
ideia é que os alunos, em conjunto com as 
famílias, preparem receitas deliciosas. 
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ENERCAN entrega protetores faciais a 
instituições de municípios da região 

Em uma iniciativa envolvendo a ENER-
CAN, BAESA (Energética Barra Grande 
S/A), CSC Energia e ABINFER (Associação 
Brasileira da Indústria de Ferramentais) 
e três professores do Departamento de 
Design da Udesc (Universidade do Estado
de Santa Catarina), campus Florianópolis, 
Dr. Walter Dutra da Silveira Neto, Dr. Célio
Teodorico dos Santos e Dr. Cláudio de 
São Plácido Brandão, foram produzidos 
e doados protetores faciais para institui-
ções de saúde e profissionais que estão 
envolvidos em campanhas e ações em prol 
da minimização dos efeitos da pandemia 
COVID-19.  Nesta parceria, o trabalho vo-
luntário dos professores citados produziu 
cerca de 3 mil protetores faciais utilizando 
materiais adquiridos pelas empresas.

No dia 12 de maio, instituições dos 
municípios de Abdon Batista, Campos

• Abdon Batista: Conselho Tutelar, Policia Militar e Secretaria Municipal de Saúde.

• Campos Novos: Fundação Hospitalar Dr. José Athanásio, Secretaria de Assistência 
Social e Secretaria de Saúde.

• Celso Ramos: Polícia Militar, Secretaria de Obras e Secretaria de Saúde.

Novos e Celso Ramos (ver abaixo) rece-
beram um total de 440 protetores faciais. 
A entrega foi realizada pelo colaboradora 
Keila Martendal, que na ocasião represen-
tou os parceiros envolvidos nesta iniciativa.

Um montante de R$ 16.475.872,30 foi 
destinado, em 2019, pela Usina Hidrelé-
trica Campos Novos aos municípios cata-
rinenses de Anita Garibaldi, Abdon Batista, 
Campos Novos e Celso Ramos, ao estado 
de Santa Catarina e também a órgãos 
do governo federal. Trata-se da CFURH 
(Compensação Financeira pela Utilização 
Utilização de Recursos Hídricos), que é  
paga mensalmente pela Usina em decor-
rência  do uso da água para a geração de 
energia.

Do total, o valor de R$ 10.251.106,31 
foi repassado aos quatro municípios locali-

Destinação Montante
Estado de Santa Catarina R$ 3.677.650,43

Órgãos do Governo Federal R$ 2.547.115,56

Municípios de Santa Catarina R$ 10.251.106,31

Abdon Batista R$ 2.335.322,12

Anita Garibaldi R$ 2.726.745,11

Campos Novos R$ 2.589.385,43

Celso Ramos R$ 2.590.653,65

Total R$ 16.475.872,30

Em 2019, Usina repassou R$ 16,4 milhões
a título de compensação fi nanceira

zados na área de abrangência da Usina, 
possibilitnado que as prefeituras façam 
obras e serviços para a população.
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Acionistas:

CIPA da ENERCAN tem novo integrante
O colaborador Maicon Nissel é o 

mais novo integrante da CIPA (Comissão 
Interna de Prevenção de Acidentes) da
ENERCAN. Ele assume o cargo de Suplente 
do Vice-Presidente após o pedido de desli-
gamento da empresa do ex-colaborador 
Ademir Carlos Nicolini Júnior.

Com a posse do novo integrante, a 
CIPA passa a ter a seguinte composição: 
Felipe Dalposso (Presidente), Pablo Gon-
çalves (Vice-Presidente), Renan Vendrus-
colo (Secretário) e Maicon Nissel (Suplen-
te do Vice-Presidente).

No mês de julho, Maicon Nissel 
passará por treinamento específico, a ser 
ministrado pela Técnica de Segurança da 
ENERCAN, Jane Maria da Silva.
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Abdon Batista terá nova cancha de bocha
Até o fim do mês de agosto, a nova 

cancha de bocha do município de Abdon 
Batista deverá estar concluída. A estrutura 
já recebeu a implantação da parte elétrica, 
pinturas, colocação de janelas e vidros e, 
em breve, contará com a pista revestida 
com material específico para facilitar o 
desempenho dos praticantes.

Apoiada pela ENERCAN, por meio do 
Fundo Municipal do Idoso, a obra é uma 
antiga reivindicação da comunidade e será 
destinada, em especial, ao lazer e bem-
estar dos idosos. A ideia é oferecer nova 
opção de entretenimento e integração 
social para pessoas da terceira idade.


