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Usina Hidrelétrica Campos Novos é aprovada
em teste de autorrestabelecimento

ENERCAN participa de seminário nacional

Colaboradores da ENERCAN comemoram a aprovação da 

Usina Hidrelétrica Campos Novos no Black Start

 A recente conquista da ENERCAN como a 

melhor empresa do setor elétrico brasileiro, 

segundo o Prêmio Valor 1000, serviu como estí-

mulo para as demais áreas da empresa. No mês de 

setembro, foi a vez de a Usina Hidrelétrica Campos 

Novos destacar-se entre os empreendimentos do 

setor elétrico. É que a Usina foi aprovada pelo ONS 

(Operador Nacional do Sistema Elétrico) no teste 

de autorrestabelecimento, tecnicamente conhe-

cido como Black Start.

 O teste consiste em restabelecer o funcio-

namento da Usina, sem o uso de fonte externa, em 

casos de desligamentos completos (blackout). A 

aprovação no teste de autorrestabelecimento sig-

nifica que as unidades geradoras e os equipamen-

tos estão funcionando adequadamente, possibili-

tando a recomposição da área onde a Usina está 

inserida, comprovando, assim, sua confiabilidade.

 O teste foi realizado no dia 13 de setembro  

pelos colaboradores Andrio dos Santos e Maicon 

Nissel, e acompanhado pelo supervisor de opera-

 Os operadores da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos, Weriton Pletsch e Maicon Nissel, 

foram os representantes da ENERCAN no 8º Semi-

nário Nacional de Operadores de Sistemas e de 

Instalações Elétricas (SENOP), o mais importante 

fórum brasileiro para equipes de operação em 

tempo real do Sistema Interligado Nacional.

 Promovido pelo ONS (Operador Nacional 

do Sistema), em parceria com Itaipu Binacional, o

ção da Usina, Rodrigo Cichelero, e o engenheiro 

do ONS, Erotilde Boeno. A Usina Hidrelétrica 

Campos Novos é a responsável por iniciar, em 

caso de blackout, o processo de restabelecimento 

de energia elétrica da área onde está inserida.

encontro foi realizado de 4 a 6 de outubro em Foz 

do Iguaçu. Destaque para a apresentação de arti-

gos, palestras técnicas, cursos de curta duração e 

troca de experiência entre profissionais do setor, 

especialmente das empresas de geração, trans-

missão e distribuição de energia. O objetivo foi 

promover a excelência da operação no sistema 

elétrico brasileiro, por meio de aprimoramento 

profissional das equipes responsáveis.



ACADAV recebe equipamento para avaliar audição

 Escola Paulo Blasi inaugura parque infantil

 Com o equipamento disponível, o exame 

pode ser feito por famílias de todas as classes 

sociais, possibilitando que problemas auditivos 

sejam diagnosticados rapidamente, o que facilita 

o tratamento e a recuperação.

 No dia 16 de outubro, a ENERCAN e o 

CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente) de Campos Novos 

formalizaram a doação de um equipamento para a 

ACADAV (Associação Camponovense de Apoio a 

Deficientes Auditivos e Visuais). Trata-se do 

Impendanciômetro, adquirido através de doação 

da ENERCAN ao FIA (Fundo para Infância e 

Adolescência) no valor de R$ 23.000,00.

 O nome do equipamento é complicado, 

mas seus benefícios são bem relevantes. O 

impendanciômetro permite avaliar as condições 

do ouvido, detectando se há ou não possíveis 

tipos de perda auditiva.

 A entrega do novo equipamento concre-

tiza uma antiga reivindicação da ACADAV, já que 

há alguns anos a instituição recebe bebês 

nascidos na região e realiza, gratuitamente, o teste 

da orelhinha, graças a um aparelho também 

doado pela ENERCAN, em 2009. Agora, com a 

doação do impendanciômetro, caso o resultado 

do teste da orelhinha não seja positivo, a ACADAV 

já faz o exame de impendanciometria, elaborando 

todo o diagnóstico auditivo da criança de forma 

gratuita.

 Alunos da Escola de Educação Básica Paulo 

Blasi, da cidade de Campos Novos, ganharam uma 

nova opção de lazer. No dia 23 de agosto, a Escola 

inaugurou o novo parque infantil, instalado graças 

a uma parceria entre o CMDCA (Conselho Munici-

pal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e a 

ENERCAN. Além do parque, a escola também 

recebeu materiais esportivos, como bolas e mesas 

de jogos, que vão proporcionar melhores 

condições de recreação aos alunos.

 Os benefícios da parceria da ENERCAN 

com a Escola Paulo Blasi são estendidos para a 

população. Uma vez por mês, geralmente aos 

sábados, o parque infantil é aberto à comunidade 

e contará com a presença de recreadores cedidos 

pela prefeitura de Campos Novos.

Parceiros entregaram os cheques simbólicos
de apoio ao curso técnico em eletrotécnica

Parque infantil proporciona nova opção de lazer para 
alunos Escola Básica Paulo Blasi e comunidade em geral



Semana de Sustentabilidade realiza ações 
relevantes em municípios da região

 Apresentação de cases bem sucedidos, ins-

talação de um poste de iluminação sustentável, 

capacitação de conselheiros tutelares e mais uma 

edição do Festival Cultural da Região dos Lagos, 

dessa vez na cidade de Cerro Negro, foram 

algumas das ações desenvolvidas pela ENERCAN 

durante a Semana de Sustentabilidade, realizada 

de 23 a 29 de setembro em municípios da região. 

 A programação foi iniciada com o 4º Muti-

rão de Limpeza do Rio Canoas, que engloba 

também o entorno do reservatório da Usina 

Hidrelétrica Campos Novos. Promovido pela 

ENERCAN, em parceria com a Samae (Serviço Au-

tônomo Municipal de Água e Esgoto), Polícia Mili-

tar Ambiental, Corpo de Bombeiros,  Grupo Esco-

teiro Araucária e outras instituições, o evento 

contou com o apoio de seis barcos e a participa-

ção de aproximadamente 80 pessoas. Um total de 

4 toneladas de resíduos sólidos foi retirado do rio 

e de seu entorno.  

 Mais do que recolher resíduos sólidos, o 

objetivo da ação é que despertar para a importân-

cia da conservação do meio ambiente, difundindo 

conceitos de preservação dos recursos hídricos, 

da vida aquática e dos ecossistemas fluviais.

 Outra ação bem interessante foi o projeto 

Litro de Luz, realizado na Escola Gasparino Zorzi, 

em Campos Novos. Com o apoio dos alunos, a 

Escola instalou um poste de iluminação que fun-

ciona à base de placa solar e garrafa pet. Antes da 

atividade prática, os estudantes assistiram a uma 

palestra sobre a importância da energia elétrica e 

os desafios de levá-la a milhões de pessoas que 

ainda carecem desse benefício.

 A apresentação de cases bem sucedidos 

mostraram que a sustentabilidade pode render 

ganhos financeiros, como o projeto Lixo Zero, que 

ensinou práticas que possibilitam obtenção de 

renda com o aproveitamento de resíduos sólidos. 

 Outro destaque foi a Capacitação dos Con-

selheiros Tutelares dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de vários municípios da região.

Projeto Litro de Luz fez a instalação de um poste de 

iluminação à base de placa solar e garrafa pet

Cases bem sucedidos também destacaram a

importância de valorizar a sustentabilidade

Voluntários fizeram a limpeza do rio Canoas e de seu 
entorno, retirando 4 toneladas de resíduos sólidos
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Projeto Circuito Cultural percorre a região
 Um centro cultural itinerante, recheado de 

atividades e espetáculos gratuitos, encantou os 

moradores das cidades de Abdon Batista, Anita 

Garibaldi, Campos Novos e Celso Ramos. De 18 a 

27 de outubro, o projeto Circuito Cultural 

percorreu os quatro municípios levando diversas 

atrações artísticas, como contação de história, 

mostra de cinema infantil e oficina de desenho. 

  Instalado em um contêiner, com de 12 

metros de comprimento e equipado com sala 

para cinema e biblioteca contendo mais de 150 

títulos, o espaço é utilizado para oficinas e apre-

sentações artísticas. 

 Patrocinado pela ENERCAN, mediante 

benefícios fiscais da Lei de Incentivo à Cultural (Lei 

Rouanet), o projeto Circuito Cultural é realizado 

pelo Instituto Maratona Cultural e apoio de 

Mostra Cinema Infantil de Florianópolis. 

 Outro projeto cultural patrocinado pela 

ENERCAN foi a apresentação do "Concerto 

Lemniscata: A Música no Infinito", no dia 7 de 

outubro em Campos Novos. O espetáculo é apre-

sentado pela Orquestra Sinfônica de Lages, sob a 

regência do maestro Joed Jaffer Ferreira de Mello 

e direção de Layla Cristina de Campos.

 A abertura do evento foi feita pela Orques-

tra Sanfoclássica, formada por crianças e adoles-

centes do projeto Lapidando Talentos, apoiado 

pela ENERCAN. Outro aspecto elogiável foi a 

arrecadação de alimentos doados à Comunidade 

Terapêutica São Francisco, de Campos Novos.

Acionistas:

Alexsandra Antoniazzi

Augusto Gregatti

Juliano Natal

Keyla Martendal

Volnei Delfes

Zulmar Silva 

Expediente

Energia
Jornal elaborado pela ENERCAN 

(Campos Novos Energia S.A.)

Endereço

Av. Madre Benvenuta, 1.168

88035-000 - Florianópolis/SC

Telefone: (48) 3331-0000

www.enercan.com.br

Crianças se divertem no projeto Circuito Cultural, realizado em
Abdon Batista, Anita Garibaldi, Campos Novos e Celso Ramos

Concerto Lemniscata emocionou o público que 
compareceu ao espetáculo em Campos Novos

Concerto Lemniscata se apresenta em Campos Novos
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