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 Entre os dias 12 e 16 de fevereiro, a 

BAESA concluiu com sucesso, e dentro do prazo 

estabelecido, todas as atividades referentes à 

manutenção preventiva da Unidade Geradora 

01 da Usina Hidrelétrica Barra Grande.
 Foram realizados trabalhos no gerador, 

turbina, transformador elevador, tomada 

d'água e subestação. O objetivo é garantir a 

plena operação da UG 01 com confiabilidade 

perante ao Sistema Interligado Nacional (SIN).
 Um aspecto bem relevante é que os servi-

ços foram executados sem qualquer acidente, 

graças à adoção de práticas de saúde e segu-

rança do trabalho.

BAESA conclui trabalhos de manutenção 
preventiva na UG 01

Serviços de manutenção preventiva nas Unidades Geradoras são 

fundamentais para aumentar a confiabilidade dos equipamentos

. ,

 

  

 

  

  

Edição nº 149

  

Jan-Fev/2020

Informativo

é que o programa contenha novas atividades, 

como exposição fotográfica itinerante da flora 

e fauna regional, repovoamento de alevinos 

nos afluentes do reservatório da Usina Barra 

Grande e apresentação do Programa Casa 

Sustentável, com destaque para o aproveita-

mento da água da chuva e captação de energia 

solar fotovoltaica.

Conselhos Comunitários Consultivos 
fazem a primeira reunião do ano

 Os municípios gaúchos de Esmeralda e 

Pinhal da Serra foram escolhidos para receber 

mais uma edição da Gincana Cultural, inicia-

tiva da BAESA criada com o objetivo de premiar 

escolas, professores e estudantes do 6º ano 

que apresentarem o melhor desempenho na 

utilização do livro "Abelhudo e a Usina Natu-

reza". Cerca de 100 alunos deverão participar.
 A definição das cidades onde será promo-

vida a Gincana Cultural foi o principal tema 

abordado na primeira reunião dos CCCs 

(Conselhos Comunitários Consultivos) de Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, realizada no dia 

18 de fevereiro em Campo Belo do Sul/SC, na 

parte da manhã, e Bom Jesus/RS, no período 

da tarde. Ao todo, 18 pessoas estiveram pre-

sentes, representando os nove municípios da 

área de abrangência da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande.
 Outro tema debatido pelos presentes foi 

o Programa de Educação Ambiental. A intenção

Gincana Cultural foi um dos temas debatidos pelos membros
 dos CCCs de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul
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Projeto Eco Parque da Lagoa é exemplo 
de cidadania

 O planejamento detalhado das ações, a 

organização das atividades e a participação 

ativa da comunidade foram os principais 

motivos para o sucesso do projeto de educação 

ambiental "Eco Parque da Lagoa", desenvolvido 

pela Associação Fazer Bem, durante todo o ano 

de 2019 no município de Anita Garibaldi/SC.
 Aprovado em 2018 pelo CCC (Conselho 

Comunitário Consultivo) de Santa Catarina, o 

projeto alcançou resultados expressivos, como 

a revitalização da Praça Gasparino Baby e a 

conscientização ambiental entre a população 

em geral. O benefício mais significativo foi a 

percepção de que a melhoria da qualidade de 

vida de qualquer cidade depende do envolvi-

mento de sua comunidade.
 E foi justamente nesse aspecto que Anita 

Garibaldi/SC ofereceu um ótimo exemplo de 

cidadania. Com a participação de instituições 

sociais, empresas e moradores, o projeto "Eco 

Parque da Lagoa" realizou ações que beneficia-

ram a própria comunidade, fortalecendo o 

sentimento de orgulho e satisfação de todos os 

moradores.
 Dentre as ações desenvolvidas, des-

taque para a elaboração de materiais infor-

mativos, como folders e placas, limpeza da 

praça, realização de atividades físicas, resgate

de brincadeiras antigas, eventos de ciclismo,
plantio de mudas nativas e oficinas de edu-

cação ambiental. Além disso, o projeto pro-

moveu a instalação de equipamentos de 

iluminação fotovoltaica e a reforma do parque 

infantil, inclusive com a colocação de novos 

brinquedos. Por fim, a decoração de Natal foi 

feita com materiais recicláveis.
 Melhor que os benefícios obtidos com o 

projeto foi o legado que ficou: o sucesso de 

qualquer iniciativa depende do comprometi-

mento de sua comunidade.

Projeto Eco Parque da Lagoa, em Anita Garibaldi/SC,
desenvolveu diversas ações durante o ano de 2019 

 No mês de dezembro, o município de 

Anita Garibaldi/SC celebrou uma grande con-

quista em sua história: a inauguração do heli-

ponto do Hospital Frei Rogério, construído 

graças à obstinação de toda a comunidade ani-

tense, que se uniu para concretizar esse sonho.
 A obra foi executada a partir do projeto 

"Implantação de um Heliponto para o Hospital 

Frei Rogério: Salvando Vidas", apoiado pela 

BAESA, ENERCAN, Consórcio Machadinho, Pre-

feitura Municipal, Batalhão da Polícia Militar - 

15ª Região, Mitra Diocesana e LCR Engenharia.

Anita Garibaldi/SC conta com heliponto 

Inauguração do heliponto do Hospital Frei Rogério
é uma conquista importante para toda a região
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 No dia 12 de fevereiro faleceu o agri-

cultor João Maria da Costa Fidêncio, proprie-

tário do Mirante Tropeiro Velho, construído em 

sua propriedade na Comunidade de Nossa

Informativo Barra Grande

BAESA lamenta o falecimento de João Fidêncio, 
proprietário do Mirante Tropeiro Velho

  

Senhora das Graças (Cachoeirinha), no municí-

pio de Anita Garibaldi/SC.
 Famoso por seu mirante, de onde é 

possível contemplar a Usina Hidrelétrica Barra 

Grande, Seu João Fidêncio se notabilizou 

também por anotar o nome de cada pessoa que 

visitou sua propriedade. Com orgulho, mos-

trava a todos o seu caderno com milhares de 

assinaturas, registradas ao longo de 20 anos. 

Visitantes de vários lugares do Brasil e do 

mundo passaram pelo Mirante Tropeiro Velho.
 Para a BAESA, fica o sentimento de tris-

teza pela passagem de uma pessoa tão 

querida, mas também de agradecimento pela 

colaboração em divulgar a Usina Hidrelétrica 

Barra Grande e compartilhar a vista privile-

giada de um dos belos cenários da região.

Seu João Fidêncio, o famoso caderno com as assinaturas
e a vista privilegiada da Usina Hidrelétrica Barra Grande

Oficina de Pactuação do PVE confirma mais 
um ano do projeto em Campo Belo do Sul/SC

 Nos dias 11 e 12 de fevereiro, a Coorde-

nadora de Projetos Sociais da BAESA, Cleonice 

Godoy, participou da Oficina de Pactuação do 

programa PVE (Parceria pela Valorização da 

Educação), iniciativa desenvolvida pelo Insti-

tuto Votorantim com o objetivo de contribuir 

para a melhoria da educação pública do país. 
 O evento foi realizado em São Paulo e 

contou com a presença de secretários muni-

cipais de educação, educadores, gestores e 

mobilizadores de mais de 100 cidades brasi-

leiras, dentre elas, o município de Campo Belo 

do Sul/SC, que desde 2017 é beneficiado com o 

projeto, graças à parceria com a BAESA. 

Também estiveram presentes a Secretária de 

Educação de Campo Belo do Sul/SC, Geisa Mara 

Moretti Borges, a Técnica Mobilizadora, Loíse 

dos Anjos Varela.
 Durante os dois dias, os presentes assis-

tiram a palestras, participaram de oficinas e 

compartilharam experiências. Ao final do 

evento, foi firmada a parceria para 2020. 
 

Coordenadora de Projetos Sociais, Cleonice Godoy (à direita), e as 

representantes de Campo Belo do Sul/SC no evento do PVE
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Acionistas:

Programa Escolinha de Trânsito inicia 
atividades nas escolas

 Quatro meses após receber os kits mó-

veis, a Polícia Militar Rodoviária de Santa Cata-

rina iniciou o Programa Escolinha de Trânsito, 

projeto apoiado pela BAESA com o objetivo de 

repassar lições básicas sobre o trânsito a crian-

ças e adolescentes, a fim de fortalecer, desde 

já, a importância da prevenção de acidentes e 

de direção segura. Nos dias 12 e 20 de feve-

reiro, as atividades foram realizadas nas 

Escolas Padre Antônio Vieira, em Anita Gari-

baldi/SC, e Otília Ulysséa Ungaretti, em Cerro 

Negro/SC.
 As atividades foram coordenadas pelo 

Comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar 

Rodoviária, Capitão Álvaro Josué Moraes Paes, 

o Subtenente Alex de Souza Sales, o Cabo 

Renan e a Soldada Jucélia. Cerca de 100 alunos 

receberam orientações sobre prevenção no 

trânsito e percorreram a pista móvel com o 

carrinho de instrução. A intenção é que todo o

aprendizado seja repassado aos pais, de modo 

a fortalecer a educação para o trânsito. 
 Lançado em 2019, o programa está 

sendo desenvolvido nos municípios de Anita 

Garibaldi, Cerro Negro, Capão Alto, Campo 

Belo do Sul, São Joaquim, Otacílio Costa, 

Painel e Palmeira, todos na Serra Catarinense.

 
Corpo de Bombeiros Militar recebe equipamento

 A BAESA concretizou mais uma solicitação 

do Corpo de Bombeiros Militar de Anita Gari-

baldi/SC, repassando um Desfibrilador Externo 

Automático para uso da corporação. O equipa-

mento é fundamental para atendimento a 

vítimas de parada cardiorrespiratória e será 

utilizado nos municípios catarinenses de Anita 

Garibaldi, Cerro Negro e Campo Belo do Sul.
 A aquisição foi possível graças à parceria da 

BAESA com a corporação e a comunidade, que 

juntas arrecadaram os recursos necessários.

Escola Padre Antônio Vieira foi uma das primeiras a receber
as atividades do Programa Escolinha no Trânsito
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