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Entrega de lixo-car em Criciúma

Cerca de 70 pessoas chefiadas por emprega-
dos da Celesc limparam 5 km da praia dos 
Ingleses. Foram retirados aproximadamente 
500 kg de resíduos sólidos. Além da limpeza, 
foram entregues aproximadamente 2 mil 
panfletos com dicas de economia de energia 
e a relação dos projetos sociais da Celesc e 2 
mil sacolas de lixo para carro, tanto nas areias 
quanto no semáforo, e também no ônibus do 
Celesc + Fácil que estava lá.

Em Rio do Sul, voluntários da Agência Regional 
empenharam-se na limpeza das margens dos 
rios Itajaí do Sul, Itajaí do Oeste e Itajaí-Açu. 
Utilizando dois barcos da ARRSL, as equipes 
subiram as margens dos rios, recolhendo entul-
hos e lixo dos mais variados tipos. Foi recolhido 
no período entre 8h e 12h mais de 1 tonelada.

Os moradores da cidade de Videira, no Meio 
Oeste do Estado, viram os celesquianos 
atuando de uma maneira diferente na manhã 
desse sábado, 23/11/2014. Vestidos com a 
camiseta do projeto Celesc Voluntária, botas 
e luvas, carregavam sacos de lixo enorm es, 
onde depositavam todos os 750 kg resíduos 
e entulhos que encontravam nas margens do 
Rio do Peixe, que banha a cidade.

Além da ação de limpeza das margens do rio, 
também foram entregues à população panfle-
tos produzidos pela Regional, que explicavam 
a importância da reciclagem e do correto 
encaminhamento do lixo.



P2: Título do projeto ambiental participante: CELESC VOLUNTÁRIA

P3: Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Conservação de Recursos Naturais

P4: Escreva um resumo breve e objetivo do projeto:
(texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 650 e no
máximo 800 caracteres com espaços) Ex: A empresa
catarinense deu início em 2010 ao projeto para preservar
uma área de mata nativa de sua propriedade, com mais
de 100 mil m² e situada na zona urbana da cidade. Além
da conservação ambiental, o local é aberto ao público
para visitas pré-agendadas para percorrer as trilhas
sinalizadas e com as espécies identificadas,
acompanhadas por guias ambientais. Diversas
atividades de educação ambiental são realizadas com
estudantes de escolas da região. O local já recebeu mais
de 10 mil visitantes, sendo 5 mil crianças, e mais de mil
árvores nativas foram plantadas.

O Programa Celesc Voluntária objetiva efetivar o 
conceito de cidadania empresarial junto aos 
empregados da Empresa, promovendo ações 
voluntárias, nos finais de semana com a participação 
da força de trabalho, familiares e amigos em ações de 
revitalização de creches, escolas, asilos, comunidades 
terapêuticas, praças, quadras esportivas, bem como 
limpeza de rios, praias e parques, plantio de árvores 
frutíferas e ornamentais, recuperação de mata ciliar, 
pintura e confecção de brinquedos com pneus, hortas 
comunitárias, entre outros. Ao criar uma identidade 
coletiva voltada para o despertar da consciência e da 
participação de indivíduos para bens comuns, sentimos 
que também podemos ser agentes de transformação 
social.

P5: Sobre a organização participante:
Razão social: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
Nome fantasia: CELESC
Setor de atuação: ENERGIA ELÉTRICA
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 09/12/1955
Número de colaboradores: 3.287

P6: Informações de contato:
Endereço: AV. ITAMARATI, 160
Bairro: ITACORUBI
Cidade: FLORIANOPOLIS
Estado: SC
CEP: 88034-900
Telefone com DDD: (48) 3231 5520

COMPLETASCOMPLETAS
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   terça-feira, 6 de outubro de 2015 15:19:18terça-feira, 6 de outubro de 2015 15:19:18
Última modificação:Última modificação:  terça-feira, 6 de outubro de 2015 15:50:00terça-feira, 6 de outubro de 2015 15:50:00
Tempo gasto:Tempo gasto:  00:30:4100:30:41
Endereço IP:Endereço IP:  201.41.220.78201.41.220.78
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#23

1 / 5

23º Prêmio Expressão de Ecologia: inscreva seu projeto ambiental até 30/10/2015



P7: Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: EUGÊNIA HELENA S. CALÇADA
Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
E-mail: eugeniahsc@celesc.com.br
Telefone com DDD: (48) 3231 5525

P8: Informações sobre o responsável pelo projeto:
Nome completo: VIVIANI BLEYER REMOR
Cargo: ASSESSORA DE RESPONSABILIDADE

SOCIOAMBIENTAL
E-mail: vivianibr@celesc.com.br
Telefone com DDD: (48) 3231 5520

P9: Informações sobre a direção da empresa:
Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): CLEVERSON SIEWERT
Cargo: DIRETOR PRESIDENTE
E-mail: cleverson@celesc.com.br
Telefone com DDD: (48) 3231 5011

P10: Data de início do projeto: (ex.: 01/02/2012) 01/09/2013

P11: O projeto está em andamento? Sim

P12: Data do término do projeto: (se aplicável, ex.:
01/02/2015)

Não aplicável

P13: Número de pessoas que participaram do projeto: (favor digitar somente o valor numérico, ex.: "10.868")
Voluntárias 350
Remuneradas -

P14: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (favor digitar somente o
valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 32.000
Famílias -
Animais -
Espécies -

P15: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

não se aplica

P16: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

não

PÁGINA 3: Informações sobre o projeto ambiental participante:
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P17: Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (máx. 3.000 caracteres)

O programa Celesc Voluntária tem o objetivo de realizar ações de melhoria de estrutura de entidades assistenciais, 
escolas, creches, asilos, praças e também prevê limpeza de rios e praias, como o ocorrido em Videira, no Meio-Oeste, 
no final de 2013, quando os empregados retiraram mais de 700 kg de entulhos e resíduos das margens do Rio do 
Peixe, que banha a região.

P18: Qual a solução encontrada? (máx. 3.000 caracteres)

O Celesc Voluntária, programa de Responsabilidade Socioambiental, começou 2015 com ações voltadas ao meio 
ambiente, em diversas partes do estado como mutirões de limpeza de praias e de rios, e distribuição de sacolas de lixo 
para carros e cartilhas com dicas de uso racional de energia. 
Os voluntários participaram das atividades, e em alguns municípios as ações ocorrem em parceria com o Corpo de 
Bombeiros, o Grupo de Escoteiros, a Defesa Civil e prefeituras, dando bom exemplo em relação ao uso das praias e 
estações balneárias. O planeta é de todos e o uso de seus recursos de maneira sustentável, com o menor impacto 
possível é de responsabilidade de todos. Nos locais onde não houve limpeza, teve distribuição das sacolas e das 
cartilhas em pontos de grande circulação de pessoas.

P19: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx. 5.000
caracteres)

As ações do projeto tiveram início em setembro de 2013, ano em que mais de 200 empregados, da Administração 
Central e de Agências Regionais, realizaram reformas em diversas instituições sem fins lucrativos.Em 2014, o projeto 
ganhou ainda mais força, quando foi instituído como programa oficial de voluntariado da Empresa. Por meio dos 
mutirões realizados, centenas de crianças, jovens e idosos foram diretamente beneficiadas com ações de melhoria de 
infraestrutura em creches, asilos e comunidades terapêuticas, e com iniciativas de cunho ambiental, como a limpeza 
de trecho do Rio do Peixe, em Videira, levando conforto e qualidade ambiental para milhares de pessoas. E em 2015 
as ações voltaram-se ao meio ambiente, em diversas partes do estado como mutirões de limpeza de praias e de rios, e 
distribuição de sacolas de lixo para carros e cartilhas com dicas de uso racional de energia.

P20: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Em Florianópolis, o grupo de voluntários fez limpeza na praia dos Ingleses, além da distribuição das sacolas de lixo e 
cartilhas. No Meio-Oeste do estado, cerca de 25 voluntários realizaram, entre outras ações, poda em vegetação urbana 
e retirada de resíduos das margens do Rio do Tigre. No Oeste, 80 empregados reuniram-se em força-tarefa para 
limpeza de rodovia, além de poda e adubação de ipês nas proximidades do município de São Miguel do Oeste. Na 
Serra, 20 voluntários na Praça da Catedral, em Lages, distribuíram sacolas de lixo paracarro.

No Vale do Itajaí, um mutirão de 100 voluntários fez limpeza do trecho urbano do Rio Itajaí-Açú, em Rio do Sul, e 
entregou cartilhas em escolas e praias, em parceria com o Grupo de Escoteiros Bairro Imaruí. No Norte do estado, a 
ação ambiental foi voltada à limpeza do Rio Negro e da praia de São Francisco do Sul. No Sul, cerca de 20 voluntários 
participaram, entre outras atividades, da limpeza da praia do Mar Grosso, em Laguna

P21: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Essa questão exige ao menos um
resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças
atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Mais de 350 empregados voluntários
Resultado 2 32 mil catarinenses beneficiados
Resultado 3 22 mil horas de trabalho voluntário
Resultado 4 Participaram 16 Agências Regionais mais a

Administração Central

P22: AUTORIZO a disponibilização de download gratuito
do arquivo digital do projeto inscrito através do site da
Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 4: Apresentação da organização participante:
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P23: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão ambiental
adotadas: (máx. 4.000 caracteres)

Começamos nossa trajetória como Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc) em 1955, quando
passamos a operar como empresa de eletricidade no estado. Em 2006, atendendo à legislação do setor
elétrico nacional, que passou a trabalhar as atividades de geração e distribuição de forma desverticalizada,
a Celesc foi estruturada como Holding, estreando como um dos 100 maiores grupos empresariais do
Brasil, com reconhecimento nacional e internacional pela qualidade dos serviços.
Atender à demanda social por energia é nosso primeiro e maior objetivo. Ao mesmo tempo, procuramos ir além desse 
serviço, desenvolvendo, desde 2003, projetos que priorizam a inclusão de pessoas e o respeito ao meio ambiente, 
buscando a construção de alternativas reais de
desenvolvimento humano e social, aliando as necessidades da empresa aos interesses das comunidades locais onde 
atuamos.
Na implantação de nossos empreendimentos priorizamos terrenos ou traçados que possuam o menor
impacto possível em áreas protegidas ou de alto valor para a biodiversidade. Para isso, os novos
projetos de empreendimentos de linhas e subestações contam com estudos ambientais realizados
por empresas especializadas. Nessa análise, por meio de diagnósticos ambientais, leva-se em conta o
meio biótico, físico e socioeconômico.
Além disso, os estudos contemplam a identificação dos impactos ambientais, sociais e econômicos
que poderão ser gerados pela implantação do empreendimento. Após a identificação, são estudadas
medidas para tratamento dos impactos ambientais e sociais, mediante a realização de ações para
eliminar, minimizar e compensar impactos negativos, por meio de programas ambientais específicos.
Tais programas objetivam análise do desempenho dos empreendimentos e os seus efeitos sobre o
meio ambiente durante as obras de implantação. Visam também assegurar a qualidade ambiental da
área de influência, o monitoramento ambiental e a mitigação dos impactos negativos no entorno dos
empreendimentos.

P24: Quais foram os principais beneficiários das ações
ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais,
Outros (especifique)
Escolas, asilos, creches, comunidades terapêuticas,
praças públicas, penitenciária, APAE, igreja, rios,
praia, associação de moradores, centro comunitário,
...

P25: Sua organização divulgou, seja em meio impresso
ou internet, suas ações ambientais em relatórios ou
balanços?

Divulgou em 2013, Divulgou em 2014,

Divulgou em 2015

P26: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar o(s) link(s)
de acesso:
Link 1: http://novoportal.celesc.com.br/portal/index.php

/sala-de-imprensa-relatorios
Link 2: http://novoportal.celesc.com.br/portal/images/ar

quivos/relatorio-celesc-2014.pdf

P27: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

P28: Possui procedimentos para redução, reutilização e
reciclagem de materiais?

Sim

P29: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim
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P30: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001, NBR 16001 / SA 8000

P31: Faturamento (R$) anual em 2014: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

8.358.110.516,12

P32: Investimento (R$) em ações ambientais em 2014:
(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

215.632.000,00

P33: Investimento (R$) total com o projeto inscrito no
23º Prêmio Expressão de Ecologia: (favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

+ou-150.000,00

P34: Investimento (R$) com projetos culturais aprovados
pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2014: (favor
digitar somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

-

P35: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2016 e no site
da Editora Expressão?

Sim

PÁGINA 5: Perspectiva financeira:
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