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 Se desde o começo da pandemia, em 
fevereiro do ano passado, a preocupação 
sempre foi a de oferecer todos os equipa-
mentos necessários para evitar a doença, 
o desafio agora é ser ainda mais rigoroso 
no dia a dia do trabalho. É que infelizmente 
exames recentes têm revelado que o vírus 
tornou-se ainda mais resistente e conta-
gioso. Soma-se a esse cenário assustador, 
o alto nível de ocupação dos hospitais em 
todo o país.
 Por essa razão, o momento é de 
elevar as medidas de proteção, como o
uso de máscaras e álcool em gel, manter
o distanciamento social e evitar aglome-
rações. O comprometimento de todos 
também é fundamental.

BAESA reforça medidas de 
proteção contra a Covid-19

O rápido avanço no número de casos 
de Covid-19 no Brasil nos últimos dois 
meses alertou a BAESA para a necessidade 
de fortalecer as medidas de proteção ao 
novo coronavírus nas instalações da Usina 
Hidrelétrica Barra Grande.  



Representantes de 21 instituições 
que atuam em municípios da Região dos 
Lagos participaram da primeira reunião 
dos Conselhos Comunitários Consultivos 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul 
em 2021. 

Em razão das recomendações de
distanciamento social, o encontro foi
realizado por videoconferência, e contou 
com a presença de colaboradores da

BAESA. Em pauta, a divulgação de ações
importantes para este ano, como a nova 
edição do Programa Conservação da 
APP e as atividades previstas para o 
Programa Abelhudo e a Usina Natureza. 

Na oportunidade, também foram
apresentados os números do Investi-
mento Social realizado pela BAESA em 
2020, e os projetos sociais aprovados 
pelos CCCs em 2020 e 2021.

Conselhos Comunitários Consultivos
realizam a primeira reunião em 2021

Pelo décimo ano consecutivo, a 
BAESA vai premiar os produtores rurais 
da região que adotarem as melhores 
ações de proteção e preservação am-
biental. Para tanto, a empresa lançou a 
10ª edição do Programa de Conservação 
da APP (Área de Preservação Perma-
nente), projeto criado com o objetivo de 
reconhecer e valorizar agricultores dos 
municípios do entorno da Usina Hidrelé-
trica Barra Grande que desenvolvem 
ações em defesa do meio ambiente.

As inscrições poderão ser feitas até 
o dia 15 de agosto de 2021 no Centro 
de Atendimento à População, em Anita 
Garibaldi/SC ou pelos telefones (49) 
3543-1034 e (49) 3543-5517. Também

poderão ser feitas nos escritórios da 
EMATER de Pinhal da Serra, Esmeralda 
e Vacaria, no Rio Grande do Sul, e na 
EPAGRI das cidades catarinenses de 
Cerro Negro, Capão Alto e Campo Belo 
do Sul.
 A edição deste ano prevê a 
premiação de 16 agricultores, que serão 
contemplados com cheques de até R$ 
2.125,00 por adotar ações ambientais 
relevantes em suas propriedades, como 
proteção de matas ciliares, nascentes 
e mananciais de água, recuperação de
áreas degradadas, implantação de reser-
va legal na propriedade e outras. Uma 
comissão julgadora fará a avaliação dos 
inscritos e definirá os vencedores.

Lançada mais uma edição do 
Programa de Conservação da APP



BAESA aprova investimento superior a 
R$ 263 mil para ações e projeto sociais

Um montante de R$ 263.389,99 
foi aprovado pela BAESA em 2020 
para a concretização de 27 ações e 
projetos sociais. Desse valor, 91,5% são 
provenientes de verba corporativa, ou 
seja, R$ 240.999,99. Os 8,5% restantes, 
R$ 22.390,00, são oriundos de leis de 
incentivo fiscal, como incentivo fiscal, 
como o FIA (Fundo para Infância e 
Adolescência), Lei de Incentivo à Cultura, 
Lei do Idoso e Pronon (Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica).

Do total de iniciativas apoiadas, dez 
se referem a ações pontuais, entendidas 
como repasse de até R$ 5 mil para 
atendimento a demandas mais imediatas e 
que não requerem gestão mais detalhada 
de sua utilização. Em 2020, essas ações 
foram prioritariamente voltadas à aquisi-
ção de equipamentos de proteção e 
materiais de higiene para o combate à 
Covid-19.
 Já os projetos, cuja solicitação 
precisa ser registrada no SGP (Sistema de 
Gestão de Projetos) e exigem gestão dos 
recursos, indicadores de execução das 
ações e comprovação de resultados, dois 
se destacam, ambos na área da saúde: a 
instalação de um gerador de energia para 
o Hospital Nossa Senhora do Patrocínio,

de Campo Belo do Sul/SC, e a aquisição 
de um Ventilador Pulmonar de Transporte 
para o Hospital Universitário Santa Tere-
zinha, de Joaçaba/SC.
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Ações e Projetos aprovados por município*

*Alguns projetos são itinerantes, ou seja, desenvolvidos 
simultaneamente em mais de um município

 Outro aspecto bem im-
portante é que os projetos 
aprovados foram desenvolvi-
dos em todos os nove muni-
cípios da área de abrangência 
da Usina Hidrelétrica Barra 
Grande: Anita Garibaldi, Cerro 
Negro, Campo Belo do Sul, 
Capão Alto e Lages, em Santa 
Catarina; e Pinhal da Serra, 
Esmeralda, Vacaria e Bom 
Jesus, no Rio Grande do Sul. 
Além destes, outras três cidades 
foram beneficiadas: Criciúma/
SC, Joaçaba/SC e Caxias do 
Sul/RS.

Ventilador Pulmonar de Transporte para o Hospital 
Universitário Santa Terezinha, de Joaçaba/SC

Instalação do gerador no Hospital Nossa Senhora do 
Patrocínio, em Campo Belo do Sul/SC



Concluído o trabalho de recuperação 
do talude próximo à UHE Barra Grande

A BAESA concluiu no mês de feve-
reiro os serviços de estabilização e trata-
mento do talude localizado na rodovia 
SC 456, no acesso à Usina Hidrelétrica 
Barra Grande, proporcionando mais 
segurança aos motoristas que transitam 
pelo local. Em parceria com as empresas 
Sultec Engenharia e Geotecnia, os 
trabalhos foram realizados com sucesso, 
assegurando maior estabilidade aos 
taludes localizados naquele trecho da 
rodovia.

 A execução dos serviços exigiu a 
presença de equipe especializada, com 
profissionais capacitados e experientes 
em alpinismo e acesso por cordas. Além 
disso, o trabalho foi acompanhado dia-
riamente por um guindaste, proporcio-
nando todo o apoio necessário. 
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EXPEDIENTE

Acionistas:

fragmentos soltos da encosta; perfu-
ração e fixação dos chumbadores que 
serviram de ancoragem para a tela de 
aço; e colocação da tela met presa a 
cabos de aço, placas e parafusos. 

 O deslizamento de terra e
rocha foi decorrente das chuvas
intensas que caíram no local.  E, 
embora a responsabilidade pela 
manutenção da rodovia seja do 
Governo do Estado, a BAESA 
procura sempre solucionar o 
problema para evitar qualquer 
tipo de acidente. 
 Os trabalhos foram reali-
zados em três etapas: identi- 
ficação e retirada das rochas e


