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O recente aumento no número de
pessoas infectadas com a Covid-19 exigiu
o reforço dos colaboradores da Usina
Hidrelétrica Barra Grande no cumpri-
mento das medidas de proteção contra
a pandemia causada pelo novo corona-
vírus. A meta é adotar todos os cuidados 
possíveis para evitar o registro da doença.
 Assim, diariamente, os colabora-
dores cumprem a determinação de usar 
máscaras e luvas de proteção, álcool em 
gel, respeitar o distanciamento necessário 
e fazer a higienização permanente dos 
ambientes de trabalho.

Colaboradores reforçam medidas
de proteção contra a pandemia

A Usina Hidrelétrica Barra Grande re-
cebeu o conceito “Excelente” em avaliação 
realizada pela ANEEL (Agência Brasileira 
de Energia Elétrica) com base em dados 
encaminhados por empreendimentos hi-
drelétricos de todo o Brasil. Das 148 hidre-
létricas avaliadas, a Usina Barra Grande al-
cançou a 28ª posição, comprovando mais 
uma vez a competência e a dedicação de 
seus colaboradores.

A Campanha 2020 de Fiscalização 
de Desempenho Operacional (DARDO) é 
uma ferramenta utilizada a cada dois anos
para avaliar o desempenho de empreendi-
mentos hidrelétricos em seis tópicos: Meio 
Ambiente; Gestão da Operação; Gestão 
da Manutenção; Operação e Manutenção; 
Segurança da Central; e Indicadores de 
Desempenho.

Usina Hidrelétrica Barra Grande é 
destaque em avaliação da ANEEL



BAESA repassa protetores faciais 
para combate ao novo coronavírus

• Anita Garibaldi/SC: Hospital Frei Rogério, Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Assistência Social.

• Cerro Negro/SC: Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social. 

• Campo Belo do Sul/SC: Hospital Nossa Senhora do Patrocínio, Secretaria de 
Saúde e Secretaria de Assistência Social.

• Capão Alto/SC: Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social.

• Pinhal da Serra/RS: Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social.

• Esmeralda/RS: Secretaria de Saúde e Secretaria de Assistência Social.

• Vacaria/RS: Hospital Nossa Senhora da Oliveira e Secretaria de Saúde.

Um total de 700 protetores faciais foi 
doado pela BAESA a instituições de sete 
municípios da Região dos Lagos: Anita 
Garibaldi, Cerro Negro, Campo Belo do
Sul e Capão Alto, em Santa Catarina; e 
Piinhal da Serra, Esmeralda e Vacaria, no
Rio Grande do Sul. Também foram entre-
gues exemplares na Usina Hidrelétrica 
Barra Grande para uso interno. O objetivo 
é equipar os profissionais da saúde e os 
operadores da Usina para que se protejam 
durante o cumprimento do trabalho. 
 A confecção dos protetores é uma 
iniciativa da BAESA, em parceria com a
ENERCAN, CSC Energia e a ABINFER 
(Associação Brasileira da Indústria de 
Ferramentais) e três professores do De-
partamento de Design da Udesc (Univer-
sidade do Estado de Santa Catarina), 
campus Florianópolis: Walter Dutra da 
Silveira Neto, Célio Teodorico dos Santos 
e Cláudio de São Plácido Brandão. Foram 
beneficiadas as seguintes instituições:



Mirante da Usina é fechado
por tempo indeterminado

BAESA repassa 
recursos para compra 

de kits de higiene

No dia 23 de junho, a BAESA fechou 
o mirante da Usina Hidrelétrica Barra 
Grande. A decisão foi tomada com o 
objetivo de evitar a aglomeração de 
pessoas no local e, assim, prejudicar as 
medidas de proteção contra a Covid-19.

Outro aspecto que motivou a deci-
são foi a constatação, por meio das câ- 
meras de monitoramento da Usina, de
casos de vandalismo contra as instala-
ções e também de pessoas que desobe- 
decem às normas de segurança e 
acessam locais proibidos, colocando em
risco a própria vida. O mirante permane-
cerá fechado por tempo indeterminado.

Uniformes e calçados especiais para
atendimento a pacientes foram entregues
à Associação do Hospital Frei Rogério, 
no município de Anita Garibaldi/SC. Os
equipamentos de proteção individual
serão utilizados na área assistencial, pro-
porcionando maior conforto e segurança 
aos funcionários.

Para concretizar a solicitação, a 
BAESA repassou um montante de R$ 
7.836,00, referente à contrapartida do 
projeto “Compra de Equipamentos e 
Materiais Hospitalares”, contribuindo para 
melhorar o atendimento na área da sáude.
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Mais uma ação apoiada pela BAESA 
na luta contra a pandemia causada pelo 
coronavírus. Dessa vez foi o repasse de 
re-cursos para o CRAS de Campo Belo do 
Sul/SC distribuir 100 kits de higiene pes-
soal a famílias em situação de vulnerabili-
dade social atendidas pela instituição.

A ação social foi organizada pela 
Coordenadora do CRAS, Roseana Franco 
Rotta, e os kits foram entregues em 
visitas domiciliares e também durante os 
atendimentos no próprio CRAS.

Equipamentos são
entregues ao

 Hospital Frei Rogério



Pessoas desobedecem normas de 
segurança no Mirante da Usina
O que era para ser um

passeio agradável tem se 
tornado um incômodo e 
até risco de morte. É que 
apesar de todos os alertas 
sobre os perigos existentes, 
a BAESA vem constatando 
a presença de pessoas em 
locais proibidos na área 
da Usina Hidrelétrica Barra 
Grande.

Um deles é o Mirante.
Mesmo com a colocação
de grades, sinalização, bar-
reiras físicas, monitoramen- 
to por câmeras e vigilantes, 
há quem insista em colocar 
a própria vida em risco. 
Infelizmente, é cada vez 
mais recorrente a prática de  
desrespeitar normas bási-
cas de segurança, inclusive
atos de vandalismo.
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O Mirante oferece visão privilegiada 
da Usina. O local com acesso permitido 
foi planejado para manter a segurança 
de todos. O que se percebe, entretanto, é 
que todo esse cuidado com a segurança 
não vem sendo considerado por algumas 
pessoas. Trata-se de atitude irresponsável 
e inconsequente.

O Mirante é um local seguro e espe-
ramos reabri-lo em breve. Quando for
reaberto, aproveite a visita para contem-
plar o belo cenário formado pela Usina, 
o reservatório e a vegetação. Faça fotos, 
vídeos e compartilhe com seus amigos. 
Mas, por favor, não coloque sua vida em 
perigo.


