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 A conformidade dos processos
do Sistema de Gestão de Saúde e
Segurança Ocupacional implemen-
tado na Usina Hidrelétrica Campos
Novos assegurou a obtenção da
Certificação ISO 45001:2018, ratifi- 
cada pelo BSI (British Standard 
Institution), instituição responsável 
por avaliar padrões técnicos e for- 
necer certificações a empresas que 
atendem às exigências necessárias.  

O Certificado de Registro leva 
o número OHS 593933 e informa 
que a ENERCAN opera um Sistema 
de Saúde e Segurança Ocupacional 
que cumpre com os requisitos da 
norma ISO 45001:2018. 

Na prática, a Certificação 
atesta o interesse e a preocupação 
da ENERCAN em oferecer um ambi-
ente de trabalho seguro e saudável 
a todos os seus colaboradores e 
fornecedores. 

ENERCAN cumpre requisitos e recebe  
a Certifi cação ISO 45001:2018

 A ENERCAN reforçou a luta contra 
a Covid-19. Um montante de R$ 5 mil foi 
repassado para a AMA (Associação de 
Pais e Amigos dos Autistas) de Campos 
Novos efetuar a compra de equipamentos 
para a prevenção.

Foram adquiridos termômetros digi-
tais, tapetes sanitizantes, jalecos descar-
táveis, jalecos de tecido, máscara com
respirador facial, viseiras, placas de identi- 
ficação para uso da sede da instituição e 
também das atividades de Equoterapia.

Instituição social recebe equipamentos



Equipamento ajuda a aumentar a
segurança da barragem da Usina

Uma das novidades, nesse sentido, 
é a utilização da telemetria para moni-
toramento de dados da barragem, atra-
vés da automação de sensores. No mês
de novembro, a ENERCAN concluiu a 
implantação do sistema de automati-
zação do medidor de vazão e exten- 
sômetros de haste da barragem, justa-
mente para ter acesso a dados mais 
confiáveis.

A vantagem do uso da telemetria 
em tempo real é que esta ferramenta 
amplifica a capacidade de monitora-
mento e identificação de eventuais 
falhas que possam surgir, garantindo 
assim a tomada de ações e mantendo as 
estruturas da Usina em níveis adequados 
de segurança.

Em um empreendimento como a
Usina Hidrelétrica Campos Novos, a se-
gurança é um aspecto primordial, desde
ações para garantir a segurança do tra-
balho aos colaboradores até a segurança 
das estruturas da Usina.  

SIPAT é realizada por videoconferência e 
tem boa particição dos colaboradores

De 16 a 20 de novembro, 
a ENERCAN promoveu mais 
uma edição da SIPAT (Semana 
Interna de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho) na Usina
Hidrelétrica Campos Novos. 
Em decorrência da pandemia 
causada pelo novo corona-
vírus, a empresa realizou as 
atividades de forma virtual,
proporcionando aos colabora-

 Dentre as atrações da programação, 
destaque para as palestras “Faça da vida
um show: segurança e motivação juntas
na mesma direção” e “Segurança das 
mãos”. Também foram realizadas rodas 
de conversa sobre os temas “Saúde do 
homem” e “Saúde do coração”, além da live 
“Tio e Sobrinho”. Em pauta, abordagens 
interessantes sobre assuntos importantes 
do dia a dia, como segurança, motivação 
e saúde.  

dores momentos de reflexão sobre saúde 
e segurança do trabalho. Um dos aspectos 
positivos do evento foi o bom número de 
participantes. 

O colaborador Ivanor Barbosa Mota 
foi o vencedor do Concurso de Frases 
da SIPAT, descrevendo com exatidão a 
importância do comprometimento de 
todos com um ambiente de trabalho se-
guro: “Segurança é sinônimo de respon-
sabilidade e atitude”.
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Usina Campos Novos é aprovada
em teste de autorrestabelecimento

A Usina Hidrelétrica Campos Novos 
conquistou mais um reconhecimento im-
portante. No dia 9 de dezembro, a 
ENERCAN recebeu a confirmação de 
que a Usina foi aprovada pelo ONS (Ope-
rador Nacional do Sistema) no teste de 
autorrestabelecimento, tecnicamente cha-
mado de Black Start.

Realizado anualmente na Usina desde 
2007, o teste de autorrestabelecimento 
é uma exigência prevista pelo ONS para 
usinas estratégicas e fundamental para 
avaliar a capacidade da Usina em voltar 
operar após um blecaute e sem a presença 
de qualquer fonte de energia externa, 
após desligamento total do sistema elé-
trico (blackout). E mais uma vez, o resul-

tado positivo comprova a eficiência dos
dos colaboradores da ENERCAN em fazer
a operação e manutenção da Usina Hidre- 
létrica Campos Novos.

ENERCAN apoia o projeto “Dançando 
Nossas Raízes”, de Celso Ramos

Alunos do projeto “Dançando Nossas 
Raízes”, de Celso Ramos, participaram da 
gravação de um vídeo de Natal. A versão 
em português da linda canção Happy 
Xmas, de John Lennon, foi a música 
escolhida.

O projeto é uma iniciativa da Asso- 
ciazione Trivineta Di Celso Ramos e há 
muitos anos conta com o patrocínio da 
ENERCAN. O objetivo é fortalecer o res- 

gate da cultura italiana e inserir crianças  
e adolescentes das comunidades de 
Celso Ramos em atividades culturais de 
musicalização e artesanato, de forma 
democrática e gratuita. Dezenas de alunos 
participam ou já participaram do projeto. 
Para desenvolvê-lo, a Associazione Trive-
neta Di Celso Ramos conta com a dedi- 
cação e o talento dos professores Rafael 
Fachin e Marcos Moraes.
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Acionistas:

ENERCAN entrega cesta de Natal 
para seus colaboradores

Em um ano tão atípico, marcado por 
obstáculos e tristezas, mas também por 
resiliência e superação, a ENERCAN entre- 
gou cestas de Natal a seus colaboradores.

A ideia da lembrança foi celebrar 
a data especial, mas principalmente 
demonstrar o profundo agradecimento da
empresa todos que efetivamente con-
tribuem para que a Usina Hidrelétrica 
Campos Novos seja referência nacional 
e orgulho para toda a região onde está 
inserida. Um gesto simples de gratidão, 
mas de enorme consideração.
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