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BARRA GRANDE

Há exatos 15 anos, em março de   
2006, o Informativo Barra Grande passava 
a fazer parte das ações de relacionamento 
institucional da BAESA com as partes 
interessadas, consolidando-se, ao longo 
dos anos, como um dos principais canais 
de comunicação da empresa. 

De sua primeira edição até chegar 
à 150ª, o jornal passou por algumas 
mudanças: tornou-se colorido, impresso 
em papel couché, ganhou novos layouts 
e tornou-se digital também, em sintonia 
com as novas tecnologias. Manteve-se, 
no entanto, fiel ao princípio pelo qual foi 

criado: o de divulgar fatos relacionados 
com a BAESA e a Usina Hidrelétrica Barra 
Grande, contribuindo com a missão de 
contar a história do empreendimento e 
repassar informações relevantes sobre a 
região, os municípios e as comunidades. 

Alcançar 150 edições é, antes de 
tudo, o reconhecimento da comunicação 
como princípio básico e imprescindível 
para um diálogo assertivo e permanente
com nossos acionistas, colaboradores, 
parceiros e população em geral. É essa 
relação transparente e respeitosa o maior 
legado do Informativo Barra Grande. 

150 edições
BAESA comemora edição história do Informativo Barra 
Grande, um de seus principais canais de comunicação

A pandemia que assusta o mundo  
trouxe à tona a realidade de trabalhadores 
que simplesmente não podem parar, como 
os profissionais da saúde, da segurança 
pública e dos transportes. 

Há outras pessoas que também não 
param, mas que em razão do trabalho que
executam, não são vistas e nem aparecem.
É o caso dos Operadores e Mantenedores 
do Sistema Elétrico, profissionais que tam-
bém atuam de forma permanente para que 
o mundo efetivamente não se desligue.

Os Operadores e Mantenedores do
Sistema Elétrico estão nas usinas hidrelé-
tricas, gerando a energia que move o Brasil.
É esse trabalho “invisível” que permite 
aos hospitais funcionarem 24 horas por 
dia, aos respiradores salvarem vidas... e a 
você, que possa ficar no conforto de casa.

A energia que não para



População precisa reforçar medidas 
de proteção contra a pandemia

• Lave com frequência as mãos até a 
altura dos punhos, com água e sabão, 
ou então passe álcool em gel.
• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e 
boca com lenço ou o braço. Não cubra 
com as mãos.
• Evite tocar os olhos, o nariz e a boca 
quando as mãos não estiverem lavadas. 
• Mantenha uma distância mínima de 2 
metros parar qualquer pessoa.
• Evite abraços, beijos e apertos de 
mãos. Evite o contato físico. 
• Passe álcool em gel em objetos que 
você vai tocar, como celular, compu-
tador, mesas, cadeiras, brinquedos das 
crianças...
• Não compartilhe objetos de uso 
pessoal, como talheres, toalhas, pratos 
e copos.
• Mantenha os ambientes limpos e bem 
ventilados.
• Procure ficar em casa. Só saia se for 
necessário. Se sair, use máscaras.
• Alimente-se bem.

chega à Usina e higienização a cada troca
de turno. Além disso, máscaras de prote-
ção, luvas e álcool em gel estão disponíveis. 
Tudo para dar proteção à saúde e bem-
estar a todos. 

Para a população em geral, os cui-
dados precisam ser reforçados. Anote aí: 

O recente aumento no número de 
casos de Covid-19 registrados no Brasil 
tem revelado um certo relaxamento da
população em relação às medidas básicas
de proteção contra o novo coronavírus, 
como o isolamento social, o uso de 
máscaras e álcool gel, e ainda a necessi-
dade de lavar as mãos com frequência. 

O baixo índice de contaminação nos 
primeiros meses passou a falsa impressão 
de que a situação estaria controlada e que
já seria possível abandonar os cuidados 
necessários. As últimas semanas, entre-
tanto, mostraram que a luta contra a doen-
ça será árdua e precisa ser constante. 

Justamente por essa razão é que a 
BAESA adotou medidas de prevenção 
desde a segunda quinzena de março. E 
o resultado é excelente: nenhum caso de 
Covid-19 foi detectado. Boa parte se deve 
às ações promovidas. A primeira delas 
foi reduzir o número de pessoas no local 
de trabalho, com a orientação para que o 
maior número de colaboradores passasse 
a trabalhar em casa (home office).

Simultaneamente, as equipes de
Operação e Manutenção da Usina Hidrelé-
trica Barra Grande também foram redu-
zidas. Lá dentro, os operadores de turno 
ficam na Sala de Controle e mantêm o 
distanciamento recomendado. 

Soma-se a essas ações emergenciais, 
a medição de temperatura quando se



Projeto “Defesa 
Civil na Escola” 
inicia atividades

Selo de Signatária 
do Movimento ODS 
Santa Catarina

Um dos projetos aprovados pelo 
Conselho Comunitário Consultivo de 
Santa Catarina já está em ação. No dia 
9 de março, iniciaram as oficinas do 
projeto “Defesa Civil na Escola: educar 
para prevenir”, lançado com o objetivo 
de incorporar o tema prevenção em 
escolas públicas da região.

Na oportunidade, foram realizadas 
três oficinas: “Conhecendo a Defesa 
Civil”, “Água” e “Montando meu pluviô-
metro”. Em cada uma delas, os alunos 
interagiram por meio de jogos, vídeos e 
material informativo.

Na oficina “Conhecendo a Defesa 
Civil”, os alunos receberam informações 
sobre o trabalho da Defesa Civil, como 
e quando acionar e o que fazer em uma 
situação de emergência. Além disso, 
participaram do jogo de tabuleiro “Pre-
venindo se vai ao longe”.

A oficina sobre a “Água” abordou 
temas como a importância da água, 
ciclo hidrológico, bacia hidrográfica e 
eventos climáticos ligados à água.

E a oficina “Montando meu pluviô-
metro” ensinou como fazer um pluviô-
metro utilizando garrafa pet. Trata-se 
de instrumento que mede a quantidade 
de chuva que cai em determinado lugar 
em um período de tempo.

Por haver cumprido com os compro-
missos de signatário em 2019, a BAESA 
recebeu o Selo de Signatário 2020 do 
Movimento ODS (Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável) Santa Catarina e po-
derá estampá-lo em materiais informativos 
institucionais.

O Movimento ODS Santa Catarina é
um movimento social constituído por vo-
luntários com a finalidade de contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida da 
sociedade catarinense. 

O Selo de Signatário 2020 atesta o 
compromisso da BAESA em cumprir com 
os 17 ODS, conjunto de ações que devem 
ser implementadas por todos os países 
do mundo durante os próximos 10 anos, 
até 2030. Entre os ODS, destaque para a 
erradicação da pobreza, fome zero e agri-
cultura sustentável, saúde e bem-estar, 
educação de qualidade, igualdade de 
gênero, água potável e saneamento, ener- 
gia acessível e limpa, trabalho decente 
e crescimento econômico, redução das 
desigualdades, cidades e comunidades 
sustentáveis, consumo e produção res-
ponsáveis e outros.
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Alunos de Esmeralda/RS e Pinhal 
da Serra/RS recebem livros

checo receberam os exemplares. Ao todo, 
55 livros foram distribuídos.

Em Pinhal da Serra/RS, um total de 
65 exemplares foi entregue a diretores, 
professores e alunos das Escolas São 
Paulo de Tarso, Professor Tadeu Silveira, 
Paulo VI e Sebastião Antunes de Almeida.

Nos dois eventos, a professora Marli 
Borsoi Pereira comentou sobre o conteúdo 
do livro “Abelhudo e a Usina Natureza”, 
ressaltando que os temas podem ser 
tratados em sala de aula em disciplinas 
como Língua Portuguesa, Artes, Ciências, 
Geografia e outras.
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O livro conta com capítulos que des-
tacam temas como Água, Ar, Sustentabili-
dade, Energia, Fauna e Flora, Reciclagem 
e outros, redigidos por membros dos Con- 
selhos Comunitários Consultivos (CCCs)
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O representante da BAESA, Zulmar 
Melo, acrescentou que as duas cidades 
foram escolhidas para participar de mais 
uma edição da Gincana Cultural, iniciativa 
criada com o objetivo de premiar estu-
dantes que apresentarem o melhor desem-
penho na utilização do livro. A solenidade 
de premiação será em setembro. 

EXPEDIENTE

Acionistas:

 Nos dias 3 e 4 de março, 
estudantes dos municípios gaú-
chos de Esmeralda e Pinhal da 
Serra receberam exemplares do 
livro “Abelhudo e a Usina Na-
tureza”, que será utilizado du-
rante o ano letivo para tratar de 
temas relacionados com o meio 
ambiente.

Em Esmeralda/RS, a ceri-
mônia de entrega foi realizada 
na Câmara de Vereadores. Pro-
fessores, diretores e alunos da 6º 
ano das Escolas Nicanor Kramer
da Luz e Marcírio Marques Pa-


