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BARRA GRANDE
BAESA recebe o Troféu Onda Verde

A BAESA é uma das vencedoras 
do 27º Prêmio Expressão de Ecologia,
a mais importante premiação ambiental 
do Brasil. O projeto “Eco Parque da La-
goa”, desenvolvido em parceria com a 
Associação Fazer Bem, foi reconhecido 
publicamente. 

O projeto foi selecionado por alcan-
çar ótimos resultados, como criação de
entretenimento sustentável, fortaleci-
mento da conscientização ambiental e 
proteção de espaços públicos, partici-
pação comunitária e estímulo à prática 
de atividades físicas e de lazer ao ar livre.

Aprovado em 2018 pelo Conselho
Comunitário Consultivo e desenvolvido 
em 2019, o projeto contou com a partici-
pação de moradores, instituições e em- 
presas do município.

BAESA tem novo Diretor
Rafael Zara Garrio é o novo Diretor 

da BAESA, em substituição a Rogério Pi- 
zeta, que exerceu a função até mês de 
fevereiro de 2021. Engenheiro da Alcoa 
Alumínio S/A, Rafael assume o cargo com 
a intenção de levar adiante o bom trabalho 
realizado por seu antecessor.

Formado em Engenharia Elétrica pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e 
com Especialização em Energias Renová-
veis, Eficiência Energética e Geração Dis-
tribuída pela USP (Universidade de São 
Paulo), Rafael iniciou a carreira profissio-
nal em 2008 no grupo EDP Energias do 
Brasil S/A. Posteriormente, passou por
empresas como Banco Votorantim, Bio
Energias Renováeis, Atvos e Alcoa Alumí-
nio S/A, até chegar à BAESA.



Nove instituições de saúde que 
prestam relevantes serviços à população 
da Região dos Lagos foram beneficiadas 
pela BAESA com o repasse de materiais 
de proteção contra a Covid-19. Foram 
repassadas 6.500 máscaras de tripla pro-
teção e 9.100 pares de luvas procedi-

Anita Garibaldi/SC
• Hospital Frei Rogério
• Secretaria Municipal de Saúde 

Campo Belo do Sul/SC
• Secretaria Municipal de Saúde
• Hospital Nossa Senhora do Patrocínio
• Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU)

mento não cirúrgico. Ao todo, o investi-
mento realizado alcançou um montante 
de R$ 16.596,32.

Nos dias 14 e 15 de abril, a cola-
boradora Cleonice Godoy fez a entrega 
pessoalmente a cada uma das instituições 
contempladas: 

Cerro Negro/SC
• Secretaria Municipal de Saúde 

Pinhal da Serra/RS
• Secretaria Municipal de Saúde  

Vacaria/RS
• Hospital Nossa Senhora da Oliveira

Bom Jesus/RS
• Hospital Bom Jesus

Instituições de saúde da Região dos
Lagos recebem materiais e equipamentos



Capacitação para Elaboração de 
Projetos Sociais apresenta o Módulo 1

Um total de 20 re-
presentantes de institui-
ções que atuam em mu-
nicípios da Região dos
Lagos assistiu à apre-
sentação do Módulo 1
da Capacitação para a
Elaboração de Projetos 
Sociais, realizada de 
forma virtual no dia 4 
de maio.

A boa participação 
do público foi o principal 
destaque da atividade.

Os interessados em aprender a ela-
borar projetos podem fazer a inscrição 
pelo telefone (49) 9.9175-8721 ou pelo 
e-mail cleonice.godoy@baesa.com.br. O
curso é gratuito e online. 
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Por essa razão, a expectativa da BAESA
é que o número de participantes seja 
ainda maior nos próximos encontros. O 
Módulo 2 será apresentado no dia 28 de 
junho.

APAE de Anita Garibaldi/SC concretiza o
Projeto Prevenção no Ambiente Escolar

pedagógicas, transporte, alimentação,
gestão de pessoas, informação e comu- 
nicação para preparar as instituições de 
ensino para o retorno às aulas presenciais 
em Santa Catarina, em decorrência das 
limitações impostas pela pandemia cau-
sada pelo novo coronavírus.

 Uma parceria firmada entre a 
BAESA e a APAE de Anita Garibaldi/SC 
possibilitou a concretização do projeto 
Prevenção no Ambiente Escolar. 

No dia 7 de abril, a colaboradora 
Cleonice Godoy fez a entrega dos itens 
solicitados pelo projeto: termômetros 
infravermelho, carrinho completo para 
limpeza, carrinho para servir alimentos 
nas salas de aula, tapete sanitizante, 
dispenser de parede para álcool, dis-
penser de chão para álcool em gel, 
equipamentos de proteção individual, 
lixeiras com pedal, máquina lava e seca, 
entre outros. Ao todo, foram investidos 
R$ 9.567,95 para a aquisição dos 
equipamentos. 
 Com o atendimento ao projeto, 
a APAE de Anita Garibaldi/SC poderá 
reestruturar o ambiente escolar de acordo 
com o PlanCon (Plano de Contingência 
da Educação para a Retomada das Aulas 
Presenciais em Santa Catarina). Trata-se 
de um conjunto de diretrizes sanitárias,



Exemplares do livro “Abelhudo e a Usina 
Natureza” são entregues a municípios

Alunos do 6º ano das cidades 
catarinenses de Campo Belo do Sul e 
Capão Alto receberam exemplares do 
livro “Abelhudo e a Usina Natureza”, obra 
apoiada pela BAESA com o objetivo de 
fortalecer a educação ambiental entre 
estudantes da Região dos Lagos. Nos 
dias 7 e 8 de abril, o colaborador Zulmar 
Melo esteve nos dois municípios.

Em Campo Belo do Sul, os livros fo-
ram entregues para a prefeita Claudiane  
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Pucci, a secretária de Educação, Fabiana 
da Silva, e a assessora Denise Mocelin.

No município de Capão Alto, a se-
cretária de Educação, Mirtes Terezinha 
Branco de Melo, e o professor Edelu Cruz 
da Silva Oliveira receberam os livros, 
juntamente com os alunos. 

Durante o ano letivo, o livro será de
grande importância para difundir conhe- 
cimentos relacionados com recursos na-
turais, meio ambiente e sustentabilidade.


