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 Mesmo com todos os avisos feitos pela 

BAESA e com o enorme risco de acidentes, 

pescadores foram novamente flagrados em 

locais proibidos na área da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande. Essa atitude causa grande preo-

cupação, não apenas por ser uma infração à 

legislação, mas principalmente porque a 

presença de pessoas nesses locais é muito 

perigosa, podendo até provocar a morte. 
 Os invasores (três adultos e duas crian- 

ças, moradores de Pinhal da Serra/RS) foram 

flagrados pelas câmeras de segurança insta-

ladas para fazer o monitoramento da Usina. 

Imediatamente, a sirene foi acionada para 

alertá-los do perigo. Como a ordem para deixar 

o local não foi obedecida, a BAESA solicitou o 

apoio da Brigada Militar. Os invasores foram, 

então, retirados, assinaram termo circunstan-

ciado e vão responder por crime ambiental e 

invasão de propriedade, além do pagamento 

de multa.

Pescadores insistem em invadir área de
risco da Usina Hidrelétrica Barra Grande

 A maior preocupação da BAESA é que os 

invasores entram na área da Usina e permane-

cem abaixo do Vertedouro, um local de alto 

risco, visto que com a eventual abertura das 

comportas será liberado um volume elevado 

de água suficiente para arrastar pessoas que 

estejam próximas e causar afogamento.

Invasores insistem em desrespeitar a lei, mesmo com todos os
avisos de perigo e campanhas de conscientização
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 A UG (Unidade Geradora) 02 da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande está operando a 

todo vapor. Com a conclusão dos serviços da 

segunda etapa da parada para manutenção 

preventiva, ocorrida no mês abril, a UG 02 

voltou ao seu funcionamento normal. 
 Nesta segunda etapa da manutenção 

preventiva, o foco das atividades ficou mais 

concentrado no distribuidor, onde foi realizado 

ajuste de todo o conjunto, no painel de 

instrumentos da turbina, mancal combinado, 

vedação do eixo e válvula de esgotamento do 

conduto forçado.
 Todas essas ações são fundamentais para 

o bom funcionamento dos equipamentos e, por

Concluídos os trabalhos de manutenção 
preventiva da UG 02

consequência, para a confiabilidade operacio-

nal das unidade geradoras.

Serviços de manutenção preventiva são fundamentais
para operação das Unidades Geradoras da Usina
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BAESA promove ações durante a Semana 
de Meio Ambiente

Público se encantou com a palestra “O Desafio 
dos Sonhos”

 A recuperação de nascentes em proprie-

dades lindeiras foi a principal atividade desen-

volvida durante a Semana de Meio Ambiente 

BAESA, realizada entre os dias 3 e 7 de junho 

em municípios da área de abrangência da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande. Destaque também 

para a palestra “O Desafio dos Sonhos”, 

proferida pelo escritor Uili Bergamin Oz, e a 

inauguração da horta comunitária na Escola 

Educação Básica Emiliano Ramos em Capão 

Alto/SC. Ao todo, cerca de 450 pessoas partici-

param das ações socioambientais promovidas 

pela BAESA.
 A programação iniciou com a recupera-

ção de nascentes. Em Pinhal da Serra/RS, por 

exemplo, a atividade ocorreu nas propriedades 

lindeiras dos agricultores Adão Firmino e 

Fabiano Duarte, nas comunidades Barra 

Grande e Cerro Alegre. Em Vacaria/RS, os 

alunos da Escola Municipal João Becker da Sil-

veira acompanharam a ação desenvolvida nas 

propriedades lindeiras de Roberto Bizotto e 

 Nos dias 4 e 5 de junho, o escritor Uili 

Bergamin Oz ministrou a palestra “O Desafio 

dos Sonhos” na Câmara de Vereadores de 

Esmeralda/RS, na Usina Hidrelétrica Barra 

Grande e na Escola Emiliano Ramos, no muni-

cípio de Capão Alto/RS. A atividade também 

fez parte da programação da Semana de Meio 

Ambiente BAESA.
 Com muita simplicidade e bom humor, o 

palestrante encantou o público com lições 

práticas e bem interessantes, desde a 

definição do que é sonho até a busca por novas 

descobertas para si próprio. Entre conceitos, 

histórias, reflexões, exemplos e risadas, todos 

foram estimulados a repensar atitudes, 

opiniões, metas, desafios e até mesmo a 

própria vida.
Palestra do escritor Uili Bergamin Oz foi uma das ações

mais elogiadas da Semana de Meio Ambiente BAESA

Gencil Borges, nas comunidades Fazenda 

Estrela e Baraúna. Já na cidade de Lages/SC, 

foi feita a recuperação de quatro nascentes, 

localizadas nos bairros Ferrovia, Vila Mariza, 

Guarujá e Tributo. Também foram distribuídos 

materiais informativos sobre nascentes, orien-

tação aos produtores rurais, plantio de mudas 

nativas e colocação de placas de identificação.

Uma das atividades de recuperação de nascentes foi realizada
na propriedade do morador lindeiro Roberto Bizotto
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 No dia 5 de junho, os estudantes foram 

os protagonistas da Semana de Meio Ambiente 

BAESA. É que eles foram os responsáveis por 

duas atividades: a inauguração da estufa para 

produção de hortaliças na Escola Emiliano 

Ramos, em Capão Alto/SC, e a visita à Usina 

Hidrelétrica Barra Grande realizada pelos 

alunos do Ensino Médio do Instituto Estadual de 

Educação Irmão Getúlio, da cidade de 

Vacaria/RS. 
 A inauguração do projeto “Horta Comu-

nitária” concretiza uma antiga aspiração dos 

membros do Conselho Comunitário Consultivo 

(CCC) de Santa Catarina, que inclusive fizeram 

questão de incluir o projeto como prioridade.
 A visita à Usina foi uma ótima oportu-

nidade de aprendizado para os estudantes do 

Instituto Irmão Getúlio. Na oportunidade, 

além de conhecer as instalações do empreen-

dimento, como a Casa de Força, o Vertedouro e 

a Sala de Controle, eles também visitaram o 

Viveiro Florestal Berço das Araucárias, onde 

receberam mudas de espécies nativas.

Informativo Barra Grande

Estudantes inauguram estufa em escola e 
visitam a Usina Hidrelétrica Barra Grande

  

 Outra ação realizada durante a Semana 

de Meio Ambiente BAESA foi uma apresentação 

aos agricultores de Pinhal da Serra/RS sobre 

produção de citros. O engenheiro agrônomo 

Odair Rosa apresentou uma análise econômica 

e administrativa da propriedade rural com 

ênfase na citricultura. Na ocasião, ele repas-

sou informações sobre a atividade econômica, 

destacando aspectos como as variedades, a 

forma de produção e o mercado consumidor.
 A programação foi encerrada com a 

Oficina Cores da Terra, no dia 7 de junho em 

Anita Garibaldi/SC. Alunos da Escola José 

Borges da Silva aprenderam a preparar tinta 

com o uso da terra e fizeram desenhos e pin-

turas nas floreiras instaladas na Praça Gaspa-

rino Baby, ao lado do Ginásio Municipal.

Palestra destaca a produção de citros

Alunos da Escola José Borges da Silva fizeram desenhos e
pinturas nas floreiras de Anita Garibaldi/SC



Mai-Jun/2019

Informativo BARRA GRANDE é uma 
publicação mensal da UHE Barra Grande

Site: www.baesa.com.br

Edição

Jornalista Responsável

Rafael Masselli

Fotos

Arquivo da BAESA

Fale conosco

(49) 3543-0577

Alexsandra Antoniazzi

Augusto Gregatti

Cleonice Godoy

José Manuzzi

Juliano Natal

Keyla Martendal

Khadine Appio

Rafael Masselli

Zulmar Silva

Conselho Editorial

EXPEDIENTE

 

 
 

 

 
Acionistas:

Descanse em paz, Roberto. Obrigado por sua 
dedicação, competência e comprometimento

Inaugurada a Academia de Saúde de Pinhal 
da Serra/RS 

 Um montante de R$ 68.646,00 foi repas-

sado pela BAESA para o projeto Envelhecer com 

Saúde e Qualidade de Vida, desenvolvido no 

município de Pinhal da Serra/RS. 
 A principal conquista do projeto foi a 

aquisição de todos os equipamentos para a 

Academia de Saúde, inaugurada no dia 2 de 

maio. O novo espaço oferece ótima estrutura 

para a realização de atividades físicas com 

orientação e acompanhamento de profissio-

nais qualificados, beneficiando os idosos e a 

população em geral.

Manutenção preventiva é fundamental para assegurar o bom 

desempenho operacional da Usina Hidrelétrica Barra Grande

 No dia 21 de maio, a BAESA 

perdeu um de seus mais competen-

tes e dedicados colaboradores. Um 

infarto fulminante levou Roberto 

Whiather de Souza para uma outra

Além de alunos e professores, o Projeto PVE em Campo Belo
do Sul/SC mobilizou também jovens do município

dimensão, carregando com ele o nosso 

carinho, a nossa gratidão e a nossa saudade. 

Em nossos corações ficará para sempre a 

lembrança de um colega atencioso, solidário, 

prestativo e sincero.
 Roberto era Supervisor de Operação da 

Usina Hidrelétrica Barra Grande e trabalhava 

no empreendimento desde 2004. Ao longo 

desses anos, conquistou a todos com sua sim-

plicidade, generosidade, competência e com-

prometimento. Um profissional exemplar e 

uma pessoa especial. 
 Descanse em paz, amigo!
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