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todos os colaboradores, responsáveis 
pelo trabalho contínuo de operação e 
manutenção das Unidades Geradoras e 
serviços auxiliares da Usina Hidrelétrica 
Barra Grande.

Usina Barra Grande é aprovada em 
teste de autorrestabelecimento

A Usina Hidrelétrica Barra Grande foi 
novamente aprovada pelo ONS (Operador 
Nacional do Sistema Elétrico) no teste 
de autorrestabelecimento, tecnicamente 
conhecido como Black Start. O teste con-
siste em restabelecer o funcionamento 
da Usina, sem o uso de fonte externa, em 
casos de desligamentos completos 
(blackout).

A aprovação significa que as Unida-
des Geradoras e os equipamentos estão
funcionando adequadamente, possibili-
tando a recomposição da área onde a 
Usina está inserida, comprovando, assim, 
sua confiabilidade.
 O excelente resultado vai muito 
além da realização do teste em si. Retrata 
com exatidão a eficiência, a capacitação 
permanente e o comprometimento de

cientizando-os sobre a importância da 
educação. Para tanto, alunos, professores, 
pais e a comunidade em geral participam 
de diversas atividades pedagógicas.

Projeto PVE destaca a participação 
de Campo Belo do Sul/SC

A cidade de Campo Belo do Sul/SC 
recebeu uma placa de reconhecimento do 
projeto PVE (Parceria Pela Valorização da 
Educação) em razão do “engajamento do 
município para a manutenção da apren-
dizagem dos alunos” em 2020, um ano
tão atípico para toda a sociedade.

O projeto PVE é desenvolvido 
desde 2017 em Campo Belo do Sul/SC. 
Trata-se de uma iniciativa do Instituto 
Votorantim, em parceria com a BAESA, 
a ONG Comunidade Educativa CEDAC e 
a Secretaria de Educação. Por meio de 
ações práticas e interativas, o projeto tem
por objetivo aprimorar o processo educa-
cional de crianças e adolescentes, cons-



BAESA entrega cestas de Natal
a seus colaboradores

Para valorizar a passagem de uma 
data tão especial, principalmente em um 
ano de limitações, obstáculos e desafios, 
a BAESA entregou cestas de Natal a 
seus colaboradores da Usina Hidrelétrica 
Barra Grande. 

O presente é uma lembrança, mas
carrega em si um significado bem rele-
vante. Simbolicamente, trata-se do pro-

fundo reconhecimento da empresa ao 
apoio, dedicação e comprometimento  
de seus colaboradores. Mesmo em um 
ano tão difícil, todos compreenderam 
devidamente a importância da coope- 
ração, do espírito de equipe e da supe- 
ração, fazendo com que a operação da 
Usina não sofresse qualquer tipo de 
restrição.



Crianças e famílias da Região dos 
Lagos recebem presentes de Natal

Cestas básicas, chocolates e brin-
quedos foram entregues pelos colabora-
dores da Usina Hidrelétrica Barra Grande 
a famílias carentes de municípios da Re-
gião dos Lagos. A Ação de Natal é uma
iniciativa da BAESA e de seus colabora-
dores, que anualmente se organizam para 
arrecadar recursos e comprar presentes.

 Neste ano, um montante de R$ 
6.600,00 foi arrecadado após meses de 
contribuição e possibilitou beneficiar 
um total de 48 famílias e 75 crianças 
das cidades de Pinhal da Serra/RS, 
Cerro Negro/SC, Capão Alto/SC, Anita 
Garibaldi/SC e Lages/SC, municípios 
onde residem os colaboradores. 

SIPAT é realizada por videoconferência
De 16 a 20 de novembro, a BAESA

organizou a 15ª SIPAT (Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes do Trabalho) 
na Usina Hidrelétrica Barra Grande. Em 
decorrência da pandemia, as atividades 
foram realizadas virtualmente e contou 
com boa participação dos colaboradores.

Dentre as atrações da programação, 
destaque para as palestras “Faça da vida
um show: segurança e motivação juntas
na mesma direção”; “Saúde do homem” e
“Segurança das mãos”. Também foi feita 
uma roda de conversa com o tema “Saúde
do coração” e a live “Tio e Sobrinho”.
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Conselhos Comunitários Consultivos
realizam confraternização virtual
Os membros dos Conselhos Comu-

nitários Consultivos de Santa Catarina e
do Rio Grande do Sul participaram de 
uma nova experiência. É que o tradicio-
nal encontro de confraternização foi rea-
lizado virtualmente no mês de dezembro.

Ao todo, representantes de 20 
instituições prestigiaram a sessão. Des-
taque para a exposição do projeto Lapi-
dando Talentos, de Campos Novos/SC,
que há alguns anos promove aulas de
educação musical com alunos de esco-
las públicas do município. Na oportuni-
dade, os professores Marcos Moraes, 
Rafael Fachin e Ismael Pacheco Gomes
brindaram os presentes com a apresen- 
tação de vários ritmos musicais.

Em seguida, a psicóloga Ágatha 
Speck Portilha ministrou a palestra “Cui- 
dando de mim para cuidar do outro”, 
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ressaltando aspectos como motivação, 
reflexão, atitude, competências, cuidado 
consigo próprio e com o outro etc. A 
sessão contou ainda com a apresentação 
do engenheiro agrônomo Odair Rosa 
sobre o projeto Caxambu e o sorteio de 
oito Cestas de Natal entre os participan-
tes, que foram entregues posteriormente.


