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 No mês de outubro, a BAESA concluiu com 

sucesso os serviços de modernização da 

Unidade Geradora (UG) 01 da Usina Hidrelé-

trica Barra Grande, proporcionando benefícios 

como segurança operacional, maior confiabili-

dade, avanço tecnológico e facilidade de ope-

ração e manutenção.
 Um aspecto fundamental é que não houve 

registro de qualquer incidente de segurança 

com os colaboradores, além de os trabalhos se 

encerrarem no dia 8 de outubro, ou seja, com 

um dia de antecedência em relação ao prazo 

previsto inicialmente.
 Os serviços possibilitaram a moderniza-

ção do Sistema Digital de Supervisão e Controle 

(SDSC), Regulador de Velocidade, Regulador de 

Tensão, Sistema de Proteção e Tomada d'Água 

da UG 01. Para 2020 está prevista a execução 

dos trabalhos de modernização das Unidades 

Geradoras 2 e 3.

BAESA realiza serviços de modernização 
da Unidade Geradora 01

Modernização da UG 01 proporciona segurança operacional, maior 

confiabilidade e facilidade de operação e manutenção
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 A Unidade Geradora 01 da Usina Hidre-

létrica Barra Grande está operando a todo 

vapor. A BAESA aproveitou a parada dos equi-

pamentos para a execução dos trabalhos de 

modernização e realizou também a manuten-

ção preventiva anual.
 Dentre as atividades executadas, desta-

que para a manutenção preventiva no gerador, 

turbina, transformador elevador e equipamen-

tos da subestação. Também foram feitos inspe-

ção e reparo no conduto forçado, recuperação 

da cavitação da turbina e dos cubos guias das 

palhetas diretrizes, limpeza e pintura do trans-

formador elevador, substituição das válvulas 

do sistema de resfriamento e limpeza e substi-

tuição das escovas do anel coletor.

Unidade Geradora 01 recebe manutenção 
preventiva

 Todas essas ações são fundamentais para 

o bom funcionamento dos equipamentos e, por 

consequência, para a confiabilidade operacio-

nal das Unidades Geradoras.

Manutenção preventiva é fundamental para o 
bom funcionamento das Unidades Geradoras
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BAESA comemora sucesso da Semana de 
Sustentabilidade

Palestra estimula a busca pela concretização dos sonhos

 A participação de aproximadamente 1,2 

mil pessoas nas 14 ações promovidas pela 

BAESA foi o resultado mais relevante da 

Semana de Sustentabilidade, realizada de 23 a 

28 de setembro em municípios da Região dos 

Lagos. A presença expressiva da população 

demonstra a relevância das atividades desen-

volvidas, em especial as palestras ministradas 

e a cerimônia de premiação do Programa de 

Conservação da APP (Área de Preservação 

Permanente).
 A programação foi aberta com o plantio 

de mudas nativas na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Paulo VI, na localidade de Serra 

dos Gregórios, em Pinhal da Serra/RS. Ao todo, 

19 pessoas participaram da atividade, entre 

alunos, professores, funcionários e técnicos da 

EMATER (Associação Riograndense de Em-

preendimentos de Assistência e Extensão 

Rural). O objetivo foi fortalecer a conscienti-

zação, de forma prática, sobre a importância 

do meio ambiente e de sua preservação.
 A mesma atividade também foi realizada 

na cidade de Vacaria/RS, em comemoração ao 

Dia da Árvore. Na oportunidade, cerca de 55 

pessoas estiveram presentes na área da bacia

 Uma das principais atrações da Semana 

de Sustentabilidade da BAESA foi a palestra "O 

Desafio dos Sonhos", ministrada pelo escritor 

Uili Bergamin Oz nos municípios de Cerro 

Negro/SC, Anita Garibaldi/SC e Pinhal da 

Serra/RS. Ao todo, cerca de 800 pessoas 

estiveram presentes nas três palestras.
 Inspirada em seu próprio livro, a 

palestra destaca os sonhos: desde um mundo 

melhor até um ser humano mais evoluído. 

Aborda também os sonhos que todos nós 

muitas vezes desistimos e que são abandona-

dos por razões nem sempre justificáveis. A 

intenção da palestra é estimular o sonho indi-

vidual e coletivo e suas capacidades de

de captação de água do município, localizada 

dentro do Parque de Exposições Nicanor 

Kramer da Luz.
 Estudantes da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Nabor Moura de Azevedo 

fizeram o plantio de mudas nativas no local, 

acompanhados por funcionários da Secretaria 

da Agricultura e Meio Ambiente, Sindicato e 

Associação Rural de Vacaria/RS e COMDEMA  

(Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente) de Vacaria/RS.

Plantio de mudas nativas foi realizado em vários locais e contou 

com a participação de alunos, professores e comunidade em geral

realizações, além de alimentar possibilidades 

de novas descobertas de cada pessoa.

Com muito carisma, o palestrante Uili Bergamin encantou a todos
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 Um total de 12 moradores lindeiros ao 

reservatório da Usina Hidrelétrica Barra 

Grande recebeu recursos por adotar ações em 

defesa APP (Área de Preservação Permanente). 

Em solenidade realizada no dia 25 de setem-

bro, em Anita Garibaldi/SC, a BAESA premiou 

os agricultores (seis do estado do Rio Grande 

do Sul e seis de Santa Catarina) que desen-

volveram as ações mais efetivas de proteção e 

preservação do meio ambiente (ver abaixo). 

Ao todo, a empresa repassou R$ 34 mil para 

valorizar o trabalho realizado.
 Criado com o objetivo de reconhecer e 

valorizar os moradores lindeiros que adotam 

boas práticas de preservação do meio 

ambiente, o Programa de Conservação da APP 

quer fortalecer a conscientização ambiental e 

premiar os agricultores que efetivamente 

ajudam a proteger a mata ciliar e, assim, con-

tribuem para a manutenção da biodiversidade.

Informativo Barra Grande

Moradores lindeiros recebem prêmios por 
ações de proteção ao meio ambiente

  

 A avaliação dos participantes é feita por 

uma comissão julgadora formada por repre-

sentantes da BAESA e técnicos da EMATER 

(Associação Riograndense de Empreendi-

mentos de Assistência e Extensão Rural) e da 

EPAGRI (Empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural de Santa Catarina). 
 Após a inscrição, eles visitam pessoal-

mente as propriedades inscritas e avaliam 

ações que beneficiam o meio ambiente, como 

proteção de matas ciliares, nascentes e ma-

nanciais de água, recuperação de áreas degra-

dadas, implantação de reserva legal na pro-

priedade, manutenção de cercas para prote-

ção da APP, registro no CAR (Cadastro Ambi-

ental Rural) e outras. Posteriormente é feita a 

soma de pontos atribuídos a cada ação ambi-

ental adotada e os moradores lindeiros que al-

cançam as maiores pontuações são premiados.  

Confira os vencedores:

1º Lugar: Fabiano Duarte - Pinhal da Serra

2º Lugar: Adão F. do Rosário - Pinhal da Serra

3º Lugar: Roberto Bizotto - Vacaria

4º Lugar: Lauri Longhi - Vacaria

5º Lugar: Gencil Borges da Rocha - Vacaria

6º Lugar: Ademar Gasperini - Pinhal da Serra

1º Lugar: João Adair R. de Campo - Anita Garibaldi

2º Lugar: José Alaor Motta - Cerro Negro

3º Lugar: Valdevino Velho Lima - Cerro Negro

4º Lugar: Edenilson Toldo - Anita Garibaldi

5º Lugar: José Maria Nascimento - Cerro Negro

6º Lugar: Salete Fragozo - Anita Garibaldi

Rio Grande do Sul Santa Catarina

Em Santa Catarina, o primeiro lugar ficou com o morador lindeiro 

João Adair Rodrigues de Campo, de Anita Garibaldi/SC

O morador lindeiro Fabiano Duarte, de Pinhal da Serra/RS, foi o 

vencedor no estado do Rio Grande do Sul 
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Acionistas:

Lançado o Relatório de Sustentabilidade 2017/2018

Relatório de Sustentabilidade destaca as principais ações 

desenvolvidas pela BAESA no biênio 2017/2018

 As principais ações desenvolvidas pela 

BAESA no biênio 2017/2018 estão documen-

tadas no Relatório de Sustentabilidade, 

lançado no dia 25 de setembro e elaborado 

conforme as diretrizes definidas pela Global 

Reporting Initiative (GRI) Standard, opção 

Essencial. Em 56 páginas, a publicação destaca 

programas e projetos relevantes nas áreas 

social e ambiental, além do desempenho eco-

nômico e operacional obtido pela BAESA no 

referido período.
 O conteúdo do Relatório foi definido em 

oficinas e consultas com públicos de interesse 

(comunidade, colaboradores, fornecedores e 

acionistas) e a meta é fortalecer a transpa-

rência da empresa e cumprir a diretriz da 

BAESA de informar a população sobre sua atua-

ção empresarial.
 Dentre as conquistas alcançadas no 

biênio 2017/2018, destaque para os 12 anos de 

operação ininterruptos da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande e a aprovação de 31 projetos, a 

maioria mediante benefícios concedidos por 

leis de incentivo fiscal, como o FIA (Fundo para 

Infância e Adolescência), Lei de Incentivo à 

Cultura, Lei do Idoso e Lei do Esporte.
 Na área ambiental, uma conquista 

elogiável: a BAESA alcançou a marca histórica 

de 1 milhão de mudas de espécies nativas 

plantadas no em áreas do entorno do reserva-

tório da Usina Hidrelétrica Barra Grande e 

doadas para a comunidade em geral. Além 

disso, o Programa de Conservação da APP (Área 

de Preservação Permanente) realizou mais 

duas edições, premiando moradores lindeiros

que adotaram práticas para proteger o meio 

ambiente.
 A publicação da quarta edição do Rela-

tório de Sustentabilidade ratifica o interesse 

da BAESA em divulgar seus programas, projetos 

e ações, cumprindo assim o compromisso de 

prestar contas de sua atuação socioambiental 

e valorizar a transparência no relacionamento 

com a comunidade.
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