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BARRA GRANDE

do envolvimento na definição e execução 
de ações e projetos de sua cidade. 

BAESA conquista o Prêmio
Expressão Ecologia 2020

Com o aumento nos números de 
pessoas infectadas pelo novo corona-
vírus, as medidas de proteção precisam 
ser fortalecidas. Em Cerro Negro/SC, a 
prefeitura, o CRAS (Centro de Referência 
em Assistência Social) e todas as secre-
tarias municipais colocaram totens com 
álcool em gel para higienização das 
mãos.

Os totens foram adquiridos com re-
cursos repassados pela BAESA. Ao todo,
oito unidades estão disponíveis para uso
da população.

Cerro Negro/SC recebe
totens com álcool em gel

A BAESA é a vencedora do Prêmio 
Expressão de Ecologia 2020 na categoria 
Educação Ambiental. O projeto “Eco Par-
que da Lagoa”, coordenado pela Associa-
ção Fazer Bem de Anita Garibaldi/SC,
foi selecionado por alcançar resultados
expressivos como criação de ambiente de
entretenimento sustentável, fortaleci-
mento da conscientização ambiental e
proteção de espaços públicos, partici-
pação comunitária e esímulo à prática
de atividades físicas e de lazer ao ar livre.

Aprovado em 2018 pelo CCC (Con-
selho Comunitário Consultivo) de Santa 
Catarina e desenvolvido em 2019, o 
projeto contou com a participação dos 
moradores, instituições e empresas do 
município. O benefício mais relevante foi a 
percepção da própria comunidade de que 
a melhoria da qualidade de vida depende



CCCs promovem nova reunião
No dia 28 de julho, representantes de

25 instituições que atuam na Região dos 
Lagos participaram da terceira reunião 
dos CCCs (Conselhos Comunitários Con-
sultivos) de Santa Catarina e do Rio Gran-
de do Sul, desta vez por videoconfe-
rência. Um dos destaques foi a constata-
ção da boa participação da comunida-
de no Programa de Conservação da APP
(Área de Preservação Permanente),  
mesmo com a pandemia causada pelo 
novo coronavírus. 

Outro tema abordado foi a aprova-
ção do projeto Casa Sustentável, com 
o objetivo de proporcionar a algumas 
instituições a implementação de ações 
sustentáveis, como aproveitamento da 
água da chuva, energia solar fotovol-
taica, luz natural, jardins verticais etc.

Os membros dos CCCs também 
foram informados sobre a alteração das 
atividades previstas nos dois projetos 
que já estão em execução: Defesa Civil 
na Escola e Gincana Cultural.

Comunidade participa ativamente 
do Desafio “Paisagem na Janela”

O resultado mais expressivo do desa-
fio “Paisagem na janela”, lançado pelo
Programa PVE (Parceria pela Valorização 
da Educação) de Campo Belo do Sul/SC,
foi a grande participação da comunidade.

A ideia foi tão bem aceita que várias 
fotos e desenhos foram publicados na
página do PVE de Campo Belo do Sul/SC
no Facebook. O fato mais significativo é
que além das fotos, as crianças têm publi-
cado desenhos das paisagens que obser-
vam da janela. Além de estimular a per-
cepção, o desenho também contribui 
para o desenvolvimento da criatividade.

Já os pais, a publicação de paisa-
gens revela a valorização de cenários 
nem sempre percebidos em função da 
rotina do dia a dia. Nos últimos meses, 
com a vida um pouco menos acelerada, 
a comunidade parece ter percebido a be-
leza que é a vida, a natureza, o amanhecer, 
o anoitecer, o sol, a lua, o céu, a nossa rua, 
a nossa cidade, o nosso mundo...



Agricultores comemoram resultados do 
projeto de aproveitamento do pinhão
A geração de renda com preser-

vação ambiental é a principal conquista 
do projeto “Fortalecimento dos grupos
nas atividades extrativistas e de apro-
veitamento do pinhão”, desenvolvido 
por 12 famílias da comunidade Capela 
Fátima, em Vacaria/RS. Em 2020, um 
montante de R$ 66 mil já foi obtido pelos 
produtores rurais participantes.

Idealizado pela BAESA, em par-
ceria com a CETAP (Centro de Tecnolo- 
gias Alternativas Populares) e o Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais de
Vacaria/RS e Muitos Capões/RS, o pro- 
jeto tem como objetivo aprimorar o pro-
cessamento e a comercialização do pi-
nhão como estratégia de conservação 
das araucárias e agregação de renda 
para as famílias.

Desde o ano passado, diversas ati-
vidades vêm sendo desenvolvidas, como 
a compra de equipamentos e a realização 
de oficinas de capacitação sobre coleta, 
armazenamento, processamento do pi-
nhão e utilização dos equipamentos. E 
os resultados têm sido estimulantes: em
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2019, os 14 mil quilos de pinhão comer-
cializados geraram uma receita de R$ 
63 mil. Nesse ano, a produção foi 30% 
menor (9,7 mil quilos), mas a receita foi 
maior: R$ 66 mil.

Projeto “Mais Uva” cumpre novas etapas
Sete produtores rurais do município 

de Anita Garibaldi/SC foram selecionados 
para participar do Projeto “Mais Uva”, 
desenvolvido pela Secretaria de Agricul-
tura, com apoio da BAESA e da ENERCAN. 
O objetivo é gerar renda e novas pers-
pectivas para as famílias participantes.

O projeto conta com aporte de 
R$ 239.321,47, repassados por todos os 
envolvidos, especialmente as famílias. A 
expectativa é que o retorno financeiro seja 
obtido em 2022, quando serão comple-
tados cinco anos após o plantio das
mudas.

Os agricultores já cumpriram etapas 
importantes do projeto, como participa-
ção em oficinas de capacitação e prepa-
ração do solo. Também já fizeram o plantio, 

replantio, condução, cobertura do solo e 
implantação das estruturas dos parreirais. 
Ao todo, são 3,62 hectares de videira.



BAESA repassa materiais de higiene 
para instituições de Vacaria/RS

Duas importantes instituições da 
cidade de Vacaria/RS, a ONG Passo 
Amigo e a APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), receberam 
material de higiene e limpeza para 
enfrentar a pandemia causada pelo novo 
coronavírus. Foram entregues máscaras 
de tecido, aventais impermeáveis, luvas 
descartáveis, álcool em gel, sabonetes 
líquido e em barra, água sanitária, 
desinfetante, detergente e sabão em pó.

Os produtos foram adquiridos com
recursos repassados pela BAESA e entre-
gues pelas professoras Marli Borsoi e
Camila Baldin para as representantes das
instituições beneficiadas: Juliana Biazus e 
Laura Dlugokensk, da ONG Passo Amigo, 
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Outra ação para ajudar os municí-
pios no combate à pandemia causada 
pelo novo coronavírus foi a entrega de 
materiais de higiene para 60 famílias de 
catadores de lixo, também de Vacaria/RS. 
Foram repassados itens como máscaras 
de proteção, luvas, água sanitária, álcool
líquido, álcool em gel, sabonete, deter-
gente líquido e sabão em pó.

e Rejane Vida, Suelen Camillo e Fábio 
Lemos, da APAE VacariaRS.

Famílias de catadores de lixo
também são benefi ciadas


