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 A BAESA está proporcionando uma grande 

oportunidade para quatro jovens da região: 

Alisson de Castro Varela, Carolina Menegazzo, 

Felipe da Silva Souza e Michel da Silva Lesse. 

Graças ao bom desempenho no Curso Técnico 

em Eletrotécnica, ministrado pelo SENAI de 

Lages e oferecido gratuitamente pela BAESA, 

ENERCAN e Instituto Alcoa, eles iniciaram um 

estágio na Usina Hidrelétrica Barra Grande.
 Como estagiários, eles poderão colocar 

em prática as lições aprendidas em sala de aula 

e, melhor, conviver diariamente com o am-

biente de trabalho da Usina. Além deles, outro 

aluno da turma, Arielson dos Santos Valdrigues, 

também se tornou estagiário, tendo iniciado o 

trabalho no dia 5 de agosto.
 O engenheiro de Operação e Manutenção 

da Usina Hidrelétrica Barra Grande, Ricardo 

Scapinelli, ressalta que a contratação desses 

jovens é um prêmio ao esforço e à dedicação

Estagiários iniciam trabalho na Usina 
Hidrelétrica Barra Grande

demonstrados durante o Curso Técnico em 

Eletrotécnica. "Estamos valorizando a merito-

cracia", destaca, lembrando que os estagiários 

estão na última fase do curso e são os alunos 

que alcançaram os melhores desempenhos. 

"Tenho certeza de que essa oportunidade vai 

proporcionar novas perspectivas a cada um 

deles".

Graças ao bom desempenho no Curso Técnico em Eletrotécnica, os 

alunos receberem uma grande oportunidade de aprendizagem
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 Colaboradores da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande participaram de mais uma ativi-

dade importante desenvolvida pelo Programa 

"Cultive Bons Hábitos": a elaboração do car-

dápio do refeitório para uma semana. 
 No dia 19 de julho, as coordenadoras do 

Programa, Aline Horbach e Fabiana Baldin, 

dividiram os colaboradores em dois grupos e 

solicitaram que eles selecionassem imagens  

de alimentos para montar diferentes combina-

ções de pratos.
 Com base nas orientações repassadas 

anteriormente, o desafio era montar novos 

pratos priorizando o equilíbrio de grupos 

alimentares (alimentos construtores, energé-

ticos e reguladores).

Programa "Cultive Bons Hábitos" orienta 
colaboradores sobre alimentação saudável

 O objetivo é ajudar os colaboradores a 

escolherem, na prática, alimentos que propor-

cionem uma alimentação mais equilibrada no 

dia a dia, com pratos variados, coloridos e 

saudáveis.

Atividade prática orientou os colaboradores sobre 
como preparar pratos mais equilibrados e saudáveis
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BAESA realiza a apresentação do Módulo 1 
da Capacitação sobre Projetos Sociais

Conselhos Comunitários Consultivos aprovam projetos

 Um total de 18 pessoas participou da 

apresentação do Módulo 1 da Capacitação 

sobre Projetos Sociais, realizada no dia 12 de 

agosto no Centro de Atendimento Socio-

ambiental (CASA), em Anita Garibaldi/SC. 

Estiveram presentes representantes de insti-

tuições dos municípios de Lages/SC, Pinhal da 

Serra/RS e Anita Garibaldi/SC.
 Em pauta, a orientação sobre as prin-

cipais etapas para a elaboração de projetos 

sociais, apresentação do Sistema de Gestão de 

Projetos Sociais e a Política de Sustentabi-

lidade e Investimento Social da BAESA.
 O aspecto mais positivo do evento foi a 

realização de atividades práticas. Os partici-

pantes foram divididos em grupos e desafiados 

 A aprovação de dois projetos pelos 

membros do Conselho Comunitário Consultivo 

(CCC) de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul 

foi a principal decisão tomada nas reuniões 

realizadas no dia 23 de julho, nas cidades de 

Anita Garibaldi/SC e Esmeralda/RS. Ao todo, 

45 pessoas participaram.
 Em Santa Catarina, o projeto aprovado 

foi "Defesa Civil nas Escolas, Educar para 

Prevenir", cujo propósito é desenvolver um 

programa que seja lecionado nas escolas de 

ensino fundamental da rede pública dos 

municípios da área de abrangência da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande. A ideia é repassar 

informações sobre o tema tema "Noções Gerais 

de Defesa Civil e Percepção de Riscos" de modo 

a orientar os alunos sobre a prática de preven-

ção a qualquer tipo de emergência e estimular 

hábitos de proteção, minimizando danos e 

propiciando segurança e preservação à vida da 

comunidade escolar.
 No Rio Grande do Sul, o projeto apro-

vado foi "Aplicação do livro didático Abelhudo 

e a Usina Natureza" nas escolas, que tem por

Em Santa Catarina, a reunião do CCC foi em Anita Garibaldi/SC

a elaborar as etapas de um projeto. Em 

seguida, a ideia foi apresentada a todos, possi-

bilitando esclarecer dúvidas e compartilhar 

experiências.

Capacitação sobre Projetos Sociais ajuda instituições a 
elaborarem projetos para captar recursos

objetivo capacitar professores e alunos para a 

utilização do livro de Educação Ambiental 

"Abelhudo e a Usina Natureza" nas turmas do 6º 

ano do ensino fundamental das escolas dos 

municípios gaúchos de Vacaria, Esmeralda, 

Bom Jesus e Pinhal da Serra.
 A reunião abordou outros temas impor-

tantes. Um deles foi a apresentação do 

Balanço do Investimento Social da BAESA nos 

últimos dez anos. De 2009 a 2018 foi investido 

na Região dos Lagos o valor de R$ 7.932.261,97 

em 297 projetos. Uma demonstração incon-

testável da forte atuação social da empresa.
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 Uma bela iniciativa social apoiada pela 

BAESA e a Prefeitura de Cerro Negro/SC está 

possibilitando que 75 crianças e adolescentes 

desenvolvam atividades educacionais que 

ajudam a melhorar a formação social e a gerar 

novas perspectivas para o futuro. É o projeto 

Construindo o Futuro, que oferece oficinas de 

dança, esporte e música, proporcionando 

benefícios como convívio e integração social, 

fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários, valorização de princípios éticos 

e permanência na escola.

Informativo Barra Grande

Projeto Construindo o Futuro oferece novas 
perspectivas a crianças e adolescentes

  

Agricultores investem na produção de uva
 Sete produtores rurais residentes no 

município de Anita Garibaldi/SC estão entu-

siasmados com as perspectivas de diversificar 

a produção e aumentar a renda familiar. É que 

eles participam do Projeto Mais Uva, uma 

iniciativa que prevê rendimento líquido de 

aproximadamente R$ 22 mil após 36 meses de 

trabalho.
 Os agricultores já cumpriram etapas 

importantes do projeto, como participação em 

oficinas de capacitação e preparação do solo. 

Eles também recebem assistência técnica de 

modo permanente. No mês de julho, foi a vez 

de iniciar o plantio, após visita ao fornecedor 

para verificar a qualidade fisiológica e morfo-

lógica das mudas de uva.

Projeto Mais Uva permite que os agricultores participantes
possam diversificar a produção e aumentar a renda familiar 

 Desenvolvido em parceria por BAESA, 

ENERCAN e prefeitura de Anita Garibaldi/SC, o 

projeto Mais Uva representa boa alternativa 

para geração de renda.

 O projeto teve início em 2015, batizado 

com o nome de Juventude em Ação. À época, 

foi realizado o Diagnóstico Social da Criança e 

do Adolescente, relatório detalhado sobre a 

situação da infância e adolescência no muni-

cípio. Com base nas informações recolhidas, 

diversas ações vêm sendo promovidas para 

melhorar os indicadores sociais referentes aos 

direitos fundamentais previstos no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. A meta é proporcio-

nar uma formação educacional qualificada, 

que ofereça boas oportunidades às crianças e 

aos adolescentes participantes do projeto.
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Acionistas:

Projeto PVE realiza o Chá dos Avós

Corpo de Bombeiros Militar recebe equipamento

 A BAESA deu mais uma prova de sua forte 

atuação social. No dia 9 de julho, a Coorde-

nadora de Projetos Sociais, Cleonice Godoy, 

participou da cerimônia de entrega de uma 

balsa de rafting para o Corpo de Bombeiros 

Militar de Vacaria/RS. O equipamento foi 

adquirido com recursos repassados pela 

empresa ao projeto "Embarcação".
 O objetivo do projeto é dispor da balsa 

de rafting para prestar atendimento à popu-

lação com agilidade e eficiência, principal-

mente em casos de afogamento, além de ofe-

recer mais segurança aos bombeiros, por meio 

da utilização de um equipamento adequado.

Atividade fortaleceu a integração entre professores, alunos e  

seus avós, proporcionando momentos de descontração

Balsa para rafting vai propiciar melhores condições
para os bombeiros desenvolverem suas atividades

 No mês de julho, o grupo de mobilização 

do projeto PVE (Parceria pela Valorização da 

Educação) concretizou mais uma ação no 

município de Campo Belo do Sul/SC. Em 

parceria com o CRAS e o Grupo de Idosos, foi 

realizado o Chá dos Avós, uma bela experiência 

que contou com a presença de avós para 

orientar os estudantes sobre temas como a 

importância da participação da família na vida 

escolar, os valores humanos e o apoio às 

crianças na realização das tarefas escolares. 
 Também houve a lembrança de antigas 

tradições, declamação de versos e poesias, 

dinâmica dos ensinamentos dos avós e 

confecção de brinquedo antigo. Tudo isso 

acompanhado de quitutes e um chá especial.  
 Apoiado pela BAESA, o projeto PVE é 

uma iniciativa do Instituto Votorantim que

prevê a realização de atividades pedagógicas 

em escolas e comunidades de municípios onde 

há empreendimentos da Votorantim, como a 

Usina Hidrelétrica Barra Grande. A meta é con- 

tribuir para a melhoria da educação pública.
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