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No segundo dia, destaque para a pa-
lestra “Liderança Inspiradora: despertando 
a consciência para uma vida sustentável”.
O consultor Kairam Cabral apresentou
técnicas e ferramentas para motivar e im-
pulsionar resultados das equipes de forma
sustentável, com visão transformadora.

No dia 23, outras duas palestras 
também foram bem prestigiadas: uma 
sobre elaboração de projetos sociais, 
proferida pela Coordenadora de Projeto 
Social do Orion Parque Tecnológico, 
Marisa Freitag; e outra sobre saúde em 
tempo de pandemia, ministrada pela 
nutricionista Fabiana Baldin.

BAESA realiza mais uma edição
da Semana de Sustentabilidade
De 21 a 25 de setembro, a BAESA, em 

parceria com a ENERCAN (Campos Novos 
Energia S/A), promoveu mais uma edição 
da Semana de Sustentabilidade, dessa vez 
com a maioria das atividades realizadas 
por videoconferência, em decorrência 
da pandemia causada pelo novo corona-
vírus. E apesar dessa condição, a boa 
participação da comunidade foi um dos 
destaques do evento. Em média, cada 
uma das atividades contou a presença de 
representantes de 20 instituições. 

A programação foi aberta com a pa-
lestra “Rolê Empreendedor”, ministrada 
pelos mentores Raul Simon, Vitor Küster 
Bona e Hemerson Schenato. Em debate,
o tema “empreendedorismo e inovação”, 
abordado didaticamente com linguagem 
jovem e acessível.



Concurso Cultural premia alunos de 
Esmeralda/RS e Pinhal da Serra/RS

Oito estudantes do 6º ano das cida- 
des gaúchas de Esmeralda e Pinhal da 
Serra receberam bicicletas como prêmio 
por suas destacadas participações no
Concurso Cultural promovido pela 
BAESA. Eles apresentaram os melhores 
trabalhos com base no livro “Abelhudo 
e a Usina Natureza”. A cerimônia de 
premiação foi realizada no dia 24 de 
setembro, na Câmara de Vereadores dos 
dois municípios. 

Antes da premiação, uma video-
conferência foi realizada para comentar 
sobre o Concurso Cultural e divulgar o 
nome dos alunos vencedores. A ativi-
dade foi conduzida pela professora Marli 
Borsoi e contou com a participação de 
colaboradores e representantes do Con- 
selho Comunitário Consultivo, os autores 
do livro, gestores das Secretarias Muni-
cipais de Educação, e diretores e profes-
sores das escolas participantes. 

Confi ra os vencedores:

Esmeralda/RS
Ana Julia Duarte Teixeira
E.M.E.F. Nicanor Kramer da Luz 

Stefani dos Santos
E.M.E.F. Nicanor Kramer da Luz

Isabella Dias Tochetto
E.E.E.M. Marcírio Marques Pacheco

Lucas Rickson Mondo Scarton
E.E.E.M. Marcírio Marques Pacheco

Pinhal da Serra/RS
Ana Júlia Hoffmann
E.M.E.B. Professor Tadeu Silveira

João Pedro B. Moreira
E.M.E.B. Professor Tadeu Silveira

Chaiane Silva Teixeira
E.M.E.B. Professor Tadeu Silveira

Kauan Vieira de Oliveria
E.E.E.F. Paulo VI 



Programa de Conservação da APP
repassa recursos a produtores rurais
Um total de 13 agricultores residentes 

em municípios da Região dos Lagos rece-
beu recursos por adotar ações em defesa 
do meio ambiente, ajudando a manter 
preservada áreas verdes localizadas na 
área de abrangência da Usina Hidrelétrica 
Barra Grande (ver quadro ao lado). 

O reconhecimento faz parte do Pro-
grama de Conservação da APP (Área de 
Preservação Permanente), iniciativa da 
BAESA que há nove anos repassa recursos 
a agricultores que se destacam por realizar 
ações ambientais relevantes, como pro-
teção de matas ciliares, nascentes e ma-
nanciais de água, recuperação de áreas 
degradadas, implantação de reserva legal
na propriedade, inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural e outras. Ao todo, a em-
presa repassou um valor de R$ 21.625,00. 
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Agricultores Município
Tabita Maria Vanzetto 
de Carvalho

Vacaria/RS

Fabiano Duarte Pinhal da Serra/RS

Carina Bareta Vacaria/RS

Camila Panisson de 
Rossi

Vacaria/RS

Honorino de Rossi Vacaria/RS

Lauri Longhi Palaouro Vacaria/RS

Gilda Passarin Cabral Vacaria/RS

Leonilda B. Passarin Vacaria/RS

Luiz Fochezatto Vacaria/RS

Volcir Zorraske Vacaria/RS

Eri do Carmo K. Teles Vacaria/RS

Roney Casagrande Pinhal da Serra/RS

João Silveira Teixeira Anita Garibaldi/SC



BAESA completa 19 anos de fundação
No dia 17 de setembro, a BAESA 

completou 19 anos de fundação, conso-
lidada como bom exemplo para o setor 
elétrico brasileiro, tanto na operação e 
manutenção da Usina Hidrelétrica Barra 
Grande – em funcionamento desde no-
vembro de 2005 –, quanto pelo reconhe-
cido trabalho socioambiental que desen-
volve com a comunidade residente nos
municípios localizados no entorno do 
empreendimento.

Nesses 19 anos, a BAESA se notabi-
lizou por concretizar ações e projetos 
que vão além da compensação socio-
ambiental. Sua participação abrange  
apoio a projetos em áreas essenciais, 
como saúde, educação, segurança públi-
ca, assistência social, infraestrutura e ge- 
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EXPEDIENTE

Acionistas:

Um total de 65 pijamas cirúrgicos foi
entregue pela BAESA a todos os funcioná-
rios da Unidade de Saúde de Anita Gari-
baldi/SC, em atendimento à solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde. Ao 
todo, a empresa investiu R$ 4,6 mil para a 
aquisição dos equipamentos.  

O apoio da BAESA a ações e projetos 
na área da saúde tem sido permanente. 
Nos últimos meses, os municípios da 
Região do Lagos têm recebido inúmeros 
benefícios. O objetivo é contribuir para a 
melhoria do atendimento à população. 

ração de renda. Além disso, sua atuação 
empresarial já foi reconhecida publica- 
mente em diversas premiações, estaduais 
e nacionais, o que referenda a qualidade 
do trabalho realizado e a relevância dos 
resultados obtidos.

Unidade de Saúde recebe equipamentos


