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ENERCAN comemora 20 anos de atuação
 Um bolo de aniversário, com direito a con-

fraternização entre os colaboradores na Usina 

Hidrelétrica Campos Novos, celebrou os 20 anos 

de fundação da ENERCAN, comemorados no dia 

24 de agosto. 

 Da constituição da empresa, em 1999, até 

alcançar a privilegiada condição de ser uma refe-

rência no setor elétrico brasileiro, lá se vão duas 

décadas de trabalho, competência e dedicação.

 No mês de julho, a ENERCAN entregou novos 

instrumentos musicais para a Fanfarra Municipal 

de Abdon Batista, em solenidade que contou com 

a presença do Prefeito Lucimar Salmória. Ao todo 

foram investidos R$ 52 mil na compra dos instru-

mentos musicais. Os recursos são provenientes do 

FIA (Fundo para Infância e Adolescência). 

 Criada em 2010, graças a um projeto apoiado 

pela ENERCAN, a Fanfarra Municipal de Abdon 

Batista conta com a regência do maestro Telmo 

Gerent e é formada por alunos das escolas do 

município.

 Em 20 anos de atuação no mercado, a 

ENERCAN já comprovou sua vocação de ir além  

da operação e manutenção da Usina Hidrelétrica 

Campos Novos. Sua missão engloba também o 

interesse em contribuir com o desenvolvimento 

socioeconômico de sua região de abrangência. 

Um árduo desafio que exige dedicação, compe-

tência, participação comunitária e responsabili-

dade social. 

Fanfarra de Abdon Batista recebe instrumentos musicais

Colaboradores celebraram a data especial
na Usina Hidrelétrica Campos Novos

Um bolo de aniversário foi servido para
comemorar os 20 anos da ENERCAN

Fanfarra de Abdon Batista é formada por alunos do município



Escolas recebem o Cine Clube Casinha Mágica

Orquestra do projeto Lapidando Talentos
faz apresentação em homenagem aos pais 

 Os alunos das Escolas Santo Antonio e 

Rafaela Pizzeti Suppi, ambas do município de 

Celso Ramos, já estão desfrutando do novo 

ambiente de lazer e entretenimento. É que no dia 

3 de julho, a ENERCAN, em parceria com a CEC 

Brasil e a Prefeitura de Celso Ramos, inaugurou o 

Cine Clube Casinha Mágica. 

 O projeto prevê a adequação de uma sala 

de aula em um espaço de cinema, com telão, 

projetor de som e acervo com 150 filmes em DVD. 

O objetivo é que a sala de cinema seja um ambi-

ente de formação cultural, além de um espaço 

para integração social de alunos e comunidade 

em geral.

 A cerimônia de inauguração contou com a 

presença do Prefeito Ondino Ribeiro de Medeiros, 

a Secretária de Educação, Jussara Farias Bom, a

 Emocionante... assim pode ser definida a 

apresentação da Orquestra do projeto Lapidando 

Talentos em homenagem aos pais, realizada no 

dia 6 de agosto, no Colégio Auxiliadora, em 

Campos Novos. 

 Sob a regência dos professores Ismael 

Pacheco, Marcos Moraes e Rafael Fachin, a 

Orquestra proporcionou um belo espetáculo

cultural, com variado repertório musical, compro-

vando na prática o sucesso do projeto Lapidando 

Talentos.

 Patrocinado pela ENERCAN, via Lei de 

Incentivo à Cultura, o projeto Lapidando Talentos 

é uma iniciativa do Instituto Humaniza que 

oferece gratuitamente aulas de educação musical 

a crianças e adolescentes de Campos Novos.

Pais se emocionaram com a Orquestra do projeto Lapidando Talentos, formada por crianças e adolescentes

Coordenadora de Projetos Sociais da ENERCAN, 

Alexsandra Antoniazzi, e a representante da CEC 

Brasil, Katia Brasil.

O Núcleo Municipal Rafaela Pizzeti Suppi foi uma das 
escolas que recebeu o Cine Clube Casinha Mágica



Usina Hidrelétrica Campos Novos é aprovada 
no teste de autorrestabelecimento

 A ENERCAN obteve mais uma conquista 

expressiva. No dia 31 de julho, a Usina Hidrelétrica 

Campos Novos foi novamente aprovada pelo ONS 

(Operador Nacional do Sistema Elétrico) no teste 

de autorrestabelecimento, tecnicamente cha-

mado de Black Start, cujo objetivo é comprovar a 

capacidade das Unidades Geradoras em iniciar o 

seu restabelecimento sem necessidade de 

qualquer fonte de energia externa, após desliga-

mento total do sistema elétrico (blecaute).

 Realizado anualmente na Usina Hidre-

létrica Campos Novos 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 a 

operar após um blecaute e sem a presença de 

qualquer fonte de energia externa. 

 O Engenheiro de Operação e Manutenção 

da Usina, Rodrigo Cichelero, explica que o fato 
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 Cinco propriedades rurais do município de 

Abdon Batista já implantaram o modelo Caxambu 

em suas nascentes. Trata-se de um sistema de 

filtragem natural de água que evita a contami-

nação de nascentes e permite também canalizar a 

água para as residências.

 O projeto faz parte de uma parceria entre a 

ENERCAN, a prefeitura e a AMPLASC (Associação 

dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina). 

O objetivo é solucionar dois problemas identifi-

cados nas propriedades rurais de Abdon Batista: 

falta proteção ambiental das nascentes e pouco 

acesso das famílias à água potável.

 Ao todo serão investidos cerca de R$ 121 mil 

em diversas ações, como compra de mudas nati-

vas e materiais para cercas de proteção, desenvol-

vimento do trabalho técnico, análises de água, 

utilização de máquinas agrícolas e capacitação 

dos agricultores. A ideia é que o modelo Caxambu 

seja implantado em 60 propriedades rurais do 

município, beneficiando cerca de 100 famílias.

Modelo Caxambu está sendo implementado em 
60 propriedades rurais de Abdon Batista

 Outro aspecto importante é que o projeto 

conta com o envolvimento dos agricultores bene-

ficiários, pois ficou definido que eles deverão dar 

uma contrapartida, cujo valor é referente ao paga-

mento de mão de obra e dos materiais adquiridos 

para levar a água da nascente até as residências.

Agricultores realizam ações para proteger nascentes

Equipe de operação e Manutenção comemora o excelente 
desempenho da Usina Hidrelétrica Campos Novos 

mais relevante é que a Usina Hidrelétrica Campos 

Novos conseguiu o autorrestabelecimento em um 

tempo inferior a 20 minutos, bem abaixo do 

tempo máximo exigido pelo ONS, que é de 30 

minutos. Segundo ele, esse desempenho com-

prova a eficiência da Usina.



Concluídos os serviços de manutenção preventiva na Usina

 A Usina Hidrelétrica Campos Novos concluiu 

com sucesso as manutenções preventivas de 

2019. Isso significa que suas Unidades Geradoras 

podem operar sem restrições, assegurando total 

confiabilidade na operação dos equipamentos.

 Os serviços iniciaram no mês de abril e foram 

concluídos no dia 22 de julho. É que as atividades 

de manutenção preventiva requerem tempo e 

avaliação detalhada dos equipamentos.

 São avaliados os equipamentos elétricos e 

mecânicos que compõem as três Unidades Gera-

doras, as turbinas, a tomada d’água e os sistemas 

de proteção, excitação e regulador de tensão, e 

também do sistema de regulação de velocidade.

 A manutenção preventiva é um dos trabalhos 

mais importantes realizados por hidrelétricas, pois 

proporcionam benefícios como redução do 

envelhecimento ou da degeneração dos equipa-

mentos, melhoria do estado técnico operacional 
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dos equipamentos, fortalecimento da prevenção, 

aumento da disponibilidade das Unidades Gera-

doras, melhoria da qualidade de atendimento à 

demanda energética e política eficiente de des-

pachos de geração.

ENERCAN participa do Encontro da Atuação Social Votorantim
 No dia 31 de julho, a Coordenadora de Proje-

tos Sociais da ENERCAN, Alexsandra Antoniazzi, 

participou do Encontro da Atuação Social Voto- 

rantim, evento organizado pelo Instituto Votoran-

tim com o objetivo de promover reflexões, 

compartilhar cases e traçar estratégias em prol da 

transformação social.

 Em pauta, a discussão de temas como sus-

tentabilidade, diversidade e cidadania, analisados 

e debatidos por um auditório repleto de CEOs, 

diretores, executivos e especialistas.

Graças aos serviços de manutenção preventiva, a Usina 
Hidrelétrica Campos Novos pode operar sem restrições
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