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Um ano após o início da pandemia 
causada pelo novo coronavírus, o Brasil 
enfrenta o pior momento na luta contra 
a Covid-19. O aumento elevado no nú- 
mero de casos, o surgimento de uma 
nova mutação do vírus, mais resistente e 
contagioso, e a alta taxa de ocupação nos 
hospitais em todo o país exigem que as 
medidas de proteção sejam ampliadas e 
reforçadas. 

Na Usina Hidrelétrica Campos Novos, 
a determinação é que colaboradores e 
fornecedores redobrem os cuidados no 
dia a dia de trabalho. A meta é fortalecer 
o combate contra a doença.

ENERCAN reforça medidas de 
proteção contra a Covid-19

O avanço no número de casos da 
Covid-19 deixou uma certeza: é preciso 
manter o foco e continuar adotando 
medidas de proteção, como o uso de 
máscaras, luvas e álcool em gel, além de 
manter o distanciamento social e evitar 
aglomerações. 
 O objetivo principal de toda essa 
campanha de conscientização é evitar a
presença da doença. Para tanto, é neces-
sário mais do que medidas de proteção. 
É essencial contar com o comprometi-
mento e a responsabilidade de todos. 
Somente assim teremos êxito nessa luta 
tão árdua. 



Profissionais destacam importância
da atividade física para a saúde

Horbach Matos. A ideia é estimular a 
prática de exercícios físicos, apesar de 
todas as limitações impostas por esse 
período atípico.

No mês de fevereiro, elas promo-
veram a videoconferência “A impor-
tância da atividade física para sua saúde 
física e mental”. Em pauta, o repasse 
de orientações sobre como melhorar 
a saúde e aumentar a imunidade. O 
destaque foi a boa participação dos 
colaboradores de ENERCAN e BAESA. 

Mesmo em um momento tão difícil 
como este que estamos atravessando, 
a ENERCAN e a BAESA têm buscado 
alternativas para fortalecer a proteção 
ao novo coronavírus e melhorar a auto-
estima dos colaboradores das Usinas
Hidrelétricas Campos Novos e Barra
Grande.
 Uma dessas opções é a ginástica 
laboral, realizada ao vivo por video- 
conferência pelas professoras de Edu-
cação Física, Valquíria de Lima e Aline 

Lançada mais uma edição do
Programa de Conservação de APP

 As inscrições podem ser feitas até
15 de agosto de 2021 no Centro de Aten-
dimento à População, em Anita Garibaldi, 
ou pelos telefones (49) 3543-1034 e (49) 
3543-5517. Também poderão ser feitas nos 
escritórios da EPAGRI em Abdon Batista, 
Celso Ramos e Campos Novos.
 A edição deste ano prevê a premia-
ção de oito agricultores, que serão con- 
templados com cheques de até R$ 2.125,00 
por adotar ações ambientais relevantes 
em suas propriedades.

 Pelo décimo ano consecutivo, a 
ENERCAN vai premiar os produtores ru-
rais da região que adotarem as melhores 
ações de proteção e preservação ambi-
ental. Para tanto, a empresa lançou a 10ª 
edição do Programa de Conservação da 
APP (Área de Preservação Permanente), 
projeto criado com o objetivo de reconhecer 
e valorizar agricultores dos municípios do 
entorno da Usina Hidrelétrica Campos 
Novos que desenvolvem ações em defesa 
do meio ambiente.
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Museu da Vitivinicultura de 
Santa Catarina será ampliado

 Um dos belos projetos culturais 
apoiados pela ENERCAN é a ampliação 
do Museu da Vitivinicultura de Santa Cata-
rina, localizado na cidade de Tangará. 
 Construído em 2012, em uma área 
anexa à Vinícola Pancieri, o espaço é 
uma celebração à cultura italiana e ao 
resgate da história do vinho em terras 
catarinenses. 
 Aberta ao público e gratuita, a visita
ao museu proporciona conhecimentos a

estudantes, historiadores, enólogos e tu-
ristas. Com a ampliação, a ideia é que o 
local se consolide como um dos principais
pontos turísticos no chamado Roteiro do 
Vinho, trecho que reúne as cidades de 
Pinheiro Preto, Tangará e Videira. 

Além do apoio da ENERCAN, via Lei 
de Incentivo à Cultura, o projeto conta 
com a participação da Associação Nilo 
Panceri, Instituto Humaniza e as empresas  
Sopasta, Deycon e Triton. 

Confirmados o 8º Celeiro da Poesia e o 3º 
Rodeio Artístico Nacional de Abdon Batista 

 Outro projeto cultural apoiado pela 
ENERCAN é 8º Celeiro da Poesia, que está 
confirmado inicialmente para o dia 21 de 
agosto, podendo sofrer alterações em 
decorrência da pandemia causada pela 
novo coronavírus. 
 Já o 3º Rodeio Artístico Nacional de 
Abdon Batista será realizado nos dias 30 e 
31 de outubro, caso não haja necessidade 
de alteração da data. Para os dois eventos, 
a expectativa é a participação de dezenas 
de artistas nativistas da região.



EXPEDIENTE

Acionistas:

ENERCAN aprova investimento superior
a R$ 1,4 milhão para ações e projetos

Um montante de R$ 1.435.625,07 
foi aprovado pela ENERCAN em 2020 
para a concretização de 24 ações e 
projetos sociais. Desse valor total, R$ 
1.235.625,07, ou 86%, são provenientes 
de leis de incentivo fiscal, como o FIA 
(Fundo para Infância e Adolescência), 
Lei de Incentivo à Cultura, Lei do Idoso e 
Pronon (Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica). Os 14% restantes, 
equivalentes a R$ 200.000,00, são 
verbas corporativas. 

Do total de iniciativas apoiadas, 
seis se referem a ações pontuais, enten-
didas como repasse de até R$ 5 mil para 
atendimento a demandas mais imediatas 
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e que não requerem gestão mais deta-
lhada de sua utilização. Em 2020, essas 
ações foram prioritariamente voltadas à 
aquisição de equipamentos de proteção 
e materiais de higiene para o combate à 
Covid-19. 

Já os projetos, cuja solicitação 
precisa ser registrada no SGP (Sistema 
de Gestão de Projetos) e exigem gestão 
dos recursos, indicadores de execução 
das ações e comprovação de resultados, 
um dos mais relevantes foi o repasse de
equipamentos para auxiliar na montagem 
de leitos de UTI (Unidade de Intensiva) 
para a Fundação Hospitalar Terapia Dr. 
José Athanazio, de Campos Novos.

APAE de Campos Novos recebe
materiais de proteção e higiene

Vountários da APAE (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais) de 
Campos Novos vão aumentar a segu-
rança nos atendimentos aos alunos da
instituição. É que a ENERCAN repassou
equipamentos de proteção individual 
e materiais de higiene para o enfrenta-
mento da Covid-19. Foram entregues
itens como tapetes sanitizantes, luvas, 
dispenser de álcool, termômetros, álcool 
em gel e outros.


