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 A forte participação social e o apoio a  

diversos projetos conferiram à BAESA mais um 

importante reconhecimento público. A em-

presa foi premiada com o Certificado de 

Responsabilidade Social, concedido pela 

Assembleia Legislativa de Santa Catarina a 

organizações com atuação no estado catari-

nense que se destacam por ações importantes 

na área social. No dia 2 de dezembro, o Coor-

denador de Sustentabilidade, Paulo Cesar 

Ribeiro, recebeu o certificado em solenidade 

realizada em Florianópolis.  
 Para conquistar o Certificado de Respon-

sabilidade Social, a BAESA comprovou sua 

atuação social por meio de seu Relatório de 

Sustentabilidade 2017/2018, elaborado justa-

mente para apresentar as ações e os projetos 

desenvolvidos durante o período.
 Um bom exemplo foi a aprovação de 31 

projetos no biênio 2017/2018, a maioria medi-

ante benefícios previstos em leis de incentivo 

fiscal, como o FIA (Fundo para Infância e Ado-

lescência), Lei de Incentivo à Cultura, Lei do 

Idoso, Lei do Esporte e outras. São projetos que 

se enquadraram nas linhas de atuação 

definidas como prioritárias pela BAESA: agre-

gação de renda, cultura, esporte, crianças e  
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jovens, saúde e meio ambiente, e terceira 

idade. 
 Na área ambiental, a BAESA alcançou a 

marca histórica de 1 milhão de mudas de espé-

cies nativas plantadas no entorno do reser-

vatório da Usina Hidrelétrica Barra Grande e 

doadas para a comunidade em geral. As mudas 

são produzidas no Viveiro Florestal Berço das 

Araucárias, construído ao lado da barragem da 

Usina, justamente para cultivar espécies 

nativas, principalmente a araucária, árvore-

símbolo da região.
 O Programa de Conservação da APP (Área 

de Preservação Permanente) consolidou-se 

como uma iniciativa de boa receptividade por 

parte da população. Trata-se de um projeto 

realmente relevante, promovido anualmente 

e que premia, com repasse de recursos, 

moradores lindeiros que adotam ações em 

defesa do meio ambiente, ajudando a BAESA a 

proteger a APP do entorno do reservatório da 

Usina. Nos anos de 2017 e 2018, foram reali-

zadas duas edições do Programa, beneficiando 

26 famílias rurais.
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Colaboradores da BAESA distribuem 
brinquedos e alimentos

Projeto PVE encerra atividades em 2019

 O espírito de solidariedade motivou os 

colaboradores da BAESA a proporcionar um 

Natal mais feliz para crianças e famílias de 

baixa renda de Anita Garibaldi/SC. Nos dias 18 

e 19 de dezembro, eles entregaram brin-

quedos, chocolates e cestas básicas para 20 

famílias e 40 crianças. A bela iniciativa somen-

te foi possível graças ao repasse da BAESA e à 

doação dos colaboradores. Um montante de R$ 

3.320,72 foi investido na aquisição dos pre-

sentes e dos alimentos.
 A Casa Lar de Anita Garibaldi/SC, respon-

sável pelo atendimento a menores em situação 

de vulnerabilidade social da região, também 

foi beneficiada. Os voluntários que trabalham 

na instituição receberam caixas de leite. 
 Para os idealizadores, a lição mais rele-

vante dessa experiência é a certeza de que a 

 Nos dias 18 e 19 de novembro, a equipe 

de mobilização do PVE (Parceria pela Valori-

zação da Educação) em Campo Belo do Sul/SC 

organizou os eventos de celebração dos 

resultados do projeto ao longo de 2019, tanto 

na área de gestão educacional como na área de 

mobilização social.
 O ponto alto foi a participação dos 

gestores, professores, alunos, pais e a comu-

nidade em geral nas atividades desenvolvidas. 

Sem dúvida, o comprometimento de todos foi 

fundamental para o sucesso do projeto.
 Dentre os eventos realizados, destaque 

para o Seminário de Boas Práticas, que reuniu a 

equipe da Secretaria de Educação, Gestores 

Escolares e Professores, a fim de compartilhar 

o resultado do trabalho desenvolvido durante o 

ano de 2019.
 Já o evento da mobilização social, na 

Escola Lago Azul, promoveu a integração de 

alunos das outras escolas do município, por 

meio de atividades culturais e lúdicas, como

solidariedade precisa ser praticada com maior 

frequência, não apenas pela necessidade das 

pessoas, mas principalmente pelo sentimento 

de humanidade e amor ao próximo propiciado 

a quem a pratica.

dança, teatro, poesias e brincadeiras. Os mo-

bilizadores compartilharam suas experiências 

com depoimentos sobre as ações desenvolvi-

das em 2019.
 Por fim, a Secretária de Educação, Geisa 

Mara Moreti Borges, e o Prefeito José Tadeu 

Martins apresentaram a proposta de continui-

dade do programa para 2020, assinando uma 

carta de intenção nesse sentido.

Com muito carisma, o palestrante Uili Bergamin encantou a todos
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 Dois anos após iniciarem o desafio de 

buscar novas perspectivas para a vida profis-

sional, 22 estudantes do Curso Técnico em 

Eletrotécnica receberam o certificado de Téc-

nico em Eletrotécnica, em solenidade de for-

matura realizada no dia 12 de dezembro na 

cidade de Lages/SC. O Diretor Juliano Natal e 

os Gerentes Augusto Cesar Gregatti, Ricardo 

Scapinelli e Rodrigo Cichelero prestigiaram o 

evento.
 Ministrado pelo SENAI de Lages, e ofere-

cido gratuitamente por BAESA e ENERCAN, com 

o apoio da Alcoa, o Curso Técnico em Eletro-

técnica foi uma ótima oportunidade de forma-

ção profissional para jovens residentes em 

municípios da Região dos Lagos, já que esse foi 

um dos requisitos exigidos para participar do 

processo seletivo, ocorrido no mês de feve-

reiro de 2018.
 Em seu pronunciamento, o Diretor Juliano 

Natal destacou que a realização do curso com-

prova o interesse de BAESA e ENERCAN em
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contribuírem para o desenvolvimento da 

região. Enfatizou também que os resultados já 

podem ser constatados na prática, uma vez 

que os alunos com os melhores desempenhos 

estão fazendo estágio nas Usinas Hidrelétricas  

Barra Grande e Campos Novos. "É gratificante 

poder ajudar jovens que estão em busca de um 

futuro promissor".

Após dois anos de estudo e dedicação, alunos comemoram
a formatura no Curso Técnico em Eletrotécnica

 No período da manhã, os participantes 

se divertiram com uma dinâmica de grupo, 

seguida da apresentação dos projetos apro-

vados em 2019 e de uma pesquisa de opinião 

para avaliar o trabalho desenvolvido e as me-

lhorias que podem e devem ser implemen-

tadas a partir de 2020.
 Após o almoço, eles assistiram ao lança-

mento do livro “Abelhudo e a Usina Natureza”, 

elaborado com a participação voluntária de 

membros dos CCCs, que escreveram sobre 

temas ambientais, como flora e fauna, susten- 

tabilidade, solo, água e outros. Posteriormen-

te, o escritor Uili Bergamin Oz organizou os ca-

pítulos e finalizou a edição da obra. Os exem-

plares serão distribuídos gratuitamente para 

escolas dos municípios da Região dos Lagos.

Conselhos Comunitários Consultivos 
promovem encontro de encerramento do ano

 Um encontro de confraternização en-

cerrou as atividades em 2019 dos Conselhos 

Comunitários Consultivos (CCCs) de Santa 

Catarina e do Rio Grande do Sul. Ao todo, 50 

pessoas estiveram presentes no evento, reali-

zado no dia 6 de dezembro, na Vinícola Cam-

pestre, em Vacaria/RS.
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Acionistas:

BAESA apresenta tema no 3º Seminário de 
Práticas de Operação e Manutenção da CPFL

 A equipe de Operação e Manutenção da 

Usina Hidrelétrica Barra Grande participou do 

3º Seminário de Práticas de Operação e Manu-

tenção da CPFL Geração, realizado nos dias 2 e 

3 de dezembro na sede da empresa, na cidade 

de Campinas/SP.
 Um dos temas apresentados no semi-

nário foi "Resultados e Desafios da Moderni-

zação", no qual o Engenheiro de Operação e 

Manutenção, Ricardo Scapinelli, explicitou os 

benefícios alcançados com os serviços de 

modernização da Unidade Geradora 01 da 

Usina Hidrelétrica Barra Grande, como Super-

 Promovido anualmente pela CSC Energia, 

o evento busca fortalecer o compromisso de 

apresentar práticas, ações e cases que propor-

cionem mais segurança aos colaboradores das 

empresas participantes.

visão e Controle, Modernização dos Sistemas, 

Regulador de Velocidade, Regulador de 

Tensão, Proteção e Redes.

 
Workshop discute novas tendências para a 
segurança do trabalho

 Colaboradores da BAESA e de outros 

empreendimentos hidrelétricos participaram 

do 3º Workshop de Segurança do Trabalho com 

foco no setor elétrico, realizado nos dias 12 e 

13 de novembro na Usina Hidrelétrica Salto 

Pilão, na cidade de Apiúna/SC.
 Destaque para o compartilhamento de 

boas práticas e o nivelamento de informações 

e de processos entre os profissionais que atuam 

em empreendimentos como as Usinas Hidrelé-

tricas Barra Grande, Campos Novos, Monte 

Claro, Castro Alves, 14 de Julho, Salto Pilão, 

Foz do Chapecó, Estreito, Serra do Facão, 

Garibaldi, Ilha Solteira e Jupiá, além de repre-

senntes das empresas CPFL Energia e Engie 

Brasil.
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