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BARRA GRANDE

é bem tranquila, já que não há população 
na ZAS. Justamente por essa razão, foi 
instalada apenas uma torre com sirenes. 

Usina Hidrelétrica Barra Grande 
instala sistema de sirenes

No dia 8 de junho, a BAESA realizou
com sucesso os testes de avaliação do
sistema de sirenes implantado na Usina
Hidrelétrica Barra Grande. Trata-se de
mais uma ação voltada para fortalecer
a prevenção de acidentes nas imediações 
da Usina. 

O sistema de sirenes foi implantado 
em uma área tecnicamente chamada de 
Zona de Autossalvamento (ZAS), locali-
zada próxima da barragem. O objetivo 
é alertar a população sobre eventuais 
problemas ou imprevistos que torne ne- 
cessário o deslocamento das pessoas.

Importante destacar que no caso da 
Usina Hidrelétrica Barra Grande, a situação

sendo este um dos testes mais utilizados 
nos pacientes infectados pela Covid-19. 
Ao todo, o projeto exigiu o aporte de mon-
tante superior a R$ 45 mil, sendo cus-
teado pela BAESA, Consórcio Machadinho 
e o próprio Hospital Frei Rogério.

Hospital recebe equipamento para 
aprimorar o atendimento à população

No mês de maio, o Hospital Frei Ro-
gério, de Anita Garibaldi/SC, concretizou 
mais uma importante conquista na busca 
pela modernização de seus equipamen-
tos e melhoria na prestação do atendi-
mento à população. Graças a uma parce-
ria com a BAESA e o Consórcio Macha- 
dinho, o Hospital recebeu o i-Stat. 

O objetivo é a realização de exames 
laboratoriais nos pacientes em situação
de emergência ou urgência, reduzindo o
tempo-resposta, pois o i-Stat é um ana- 
lisador de sangue manual que oferece 
resultados de diagnóstico de qualidade 
laboratorial em minutos. 

Com a aquisição do equipamento, 
estão sendo oferecidos exames funda-
mentais, como o de gasometria, cujo ob-
jetivo é medir a oxigenação do corpo,



Semana de Meio Ambiente
desenvolve diversas atividades
De 5 a 11 de junho, a BAESA e a 

ENERCAN realizaram mais uma edição 
da Semana de Meio Ambiente. Cerca de 
mil pessoas participaram das atividades,
a maior parte delas realizada de forma 
virtual, em decorrência da pandemia 
causada pelo novo coronavírus. 

Destaque para as oficinas “Sabe 
o Lixo? Virou Arte!” e “Compostagem 
e a Revolução dos Baldinhos”, além do 
projeto Casa Sustentável e a apre-
sentação do Parque Rio Canoas e a
Pousada Rio dos Touros. 

Outra boa atração foi a apresen-
tação do tema “A escola, o novo currí-
culo e a agenda 2030: uma discussão
sobre o meio ambiente”, coordenada 
pela educadora Patrícia Sarmento, 
da Comunidade Educativa CEDAC, 
juntamente com a equipe de mobiliza-

ção social do projeto PVE (Parceria pela 
Valorização da Educação) de Pinhal da 
Serra/RS.

De forma virtual e também presen-
cial, o ponto alto foi a roda de conversa 
sobre as aves da região Sul e a possi-
bilidade de desenvolver o turismo de
observação, visto que já há um observa-
tório natural: o Parque Arqueológico 
Homem do Planalto das Araucárias, cria- 
do pela BAESA em Pinhal da Serra/RS.

Ainda foram realizadas as oficinas 
Arte Consciente e apresentado o pro- 
jeto Minhocando, que ensina a fazer a 
compostagem doméstica. 

A Semana de Meio Ambiente foi 
encerrada com o lançamento de mais 
uma edição do concurso “Sabe o Lixo? 
Virou Arte!”, realizado há alguns anos na 
região. 



Retomadas as atividades do projeto
“Praticando e Aprendendo o Trânsito”

da Escola Padre Antônio Vieira partici-
param de uma atividade prática na sede
da 1ª Companhia da Polícia Militar Rodo-
viária, no município de Painel/SC. 

Desenvolvido pela corporação e 
apoiado pela BAESA, o projeto tem por 
objetivo educar crianças e adolescentes 
para o trânsito, de modo a tornar mais

segura a direção veicular e reduzir o nú- 
mero de acidentes nas estradas catari-
nenses. Uma das ações apoiadas pela 
BAESA foi a aquisição de equipamentos 
para estruturar a sala de aula da 1º 
Companhia da Polícia Militar Rodoviária. 
Ao todo, a empresa repassou um mon-
tante de R$ 18.360,00.

Capacitação para Elaboração de
Projetos Sociais apresenta o Módulo 2

Representantes de instituições que
atuam em municípios da Região dos La-
gos participaram da apresentação do Mó-
dulo 2 da Capacitação para Elaboração 
de Projetos Sociais, realizada de forma 
virtual no dia 28 de junho.

Trata-se de uma iniciativa lançada
pela BAESA com o objetivo de orientar
pessoas interessadas em aprender a ela-
borar projetos para obtenção de recursos 
visando sua implementação. 

O Módulo 2 abordou o tema Elabo-
ração de Plano de Negócio, item funda-
mental para a concretização de projetos. 
Participaram do encontro representantes 
do CRAS e da Prefeitura de Pinhal da 
Serra/RS, da ONG Passo Amigo e da Pre-
feitura de Vacaria/RS, da APAE de Anita 
Garibaldi/RS e da Escola Irmã Maria 
Branca, da cidade gaúcha de Bom Jesus.
 O próximo encontro está previsto 
para o dia 3 de agosto, a partir das 9 horas.

A Capacitação é dividida em cinco 
módulos. O Módulo 1 foi apresentado no 
dia 4 de maio, com o tema Elaboração 
de Projetos Sociais. Os demais módulos 
abordam os seguintes temas: 
Módulo 3 - Elaboração de Projetos de 
Educação Ambiental.
Módulo 4 - Captação de Recursos e Leis 
de Incentivo Fiscal.
Módulo 5 - Fontes de Recursos e Relacio-
namento com Empresas Privadas. 
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Com todos cuidados de
prevenção à Covid-19, as ativi- 
dades do projeto “Praticando e 
Aprendendo o Trânsito” foram 
retomadas no mês de abril. 
No dia 7, alunos das Escolas 
Padre Antônio Vieira, de Anita 
Garibaldi/SC, e Otília Ulysséa
Ungaretti, de Cerro Negro/SC, 
receberam aulas teóricas sobre 
educação para o trânsito. No 
dia 14 de maio, os estudantes



BAESA vai lançar nova edição
do projeto de cultivo do jundiá

gaúchas de Pinhal da Serra, Esmeralda, 
Vacaria e Bom Jesus.

Em reunião virtual realizada no mês 
de maio, representantes de oito institui-
ções que atuam da Região dos Lagos 
demonstraram interesse em firmar par-
ceria para desenvolver a iniciativa, es-
pecialmente em razão dos bons resul- 
tados obtidos nos experimentos já rea-
lizados em cinco propriedades rurais 
localizadas nos municípios catarinenses 
de Anita Garibaldi, Cerro Negro e Campo 
Belo do Sul.

A inscrição dos interessados se 
encerrou no dia 10 de julho. O próximo 
passo é a seleção dos agricultores parti- 
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cipantes do projeto. Cada um deles de-
verá contribuir com contrapartida equi-
valente a 60% do valor total. Os re-
cursos serão investidos na preparação 
e desinfecção do tanque, aquisição 
de alevinos, alimentação e compra de 
equipamentos. Os outros 40% serão 
aportados pela BAESA.
 O projeto prevê a criação da 
espécie Jundiá (Rhamdia quelen), peixe 
com preferência por águas calmas, 
hábito noturno e nativo do Sul do Brasil. 
Além disso, tem rápido crescimento, 
boa resistência a baixas temperaturas,  
fácil reprodução e apresenta filé sem 
espinha e de ótima qualidade.

Agricultores inte- 
ressados em desenvol-
ver a piscicultura em 
suas propriedades têm
uma boa oportunidade 
para colocar a ideia em
prática. É que a BAESA
irá novamente apoiar 
a atividade econômica 
nos municípios catari- 
nenses de Anita Gari-
baldi, Cerro Negro, 
Campo Belo do Sul, 
Capão Alto e Lages, e 
também nas cidades


