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BARRA GRANDE

atender às necessidades de outras áreas 
que desenvolvem atividades acima de 2 
metros de altura. 
 O nome “Linha de Vida” é proposital. 
Afinal, vidas são preservadas e a gestão de 
segurança do trabalho cumpre sua missão 
sempre que um trabalhador treinado, au-
torizado, com aptidão de saúde, munido 
de equipamentos de segurança e atento 
aos procedimentos e aos riscos existentes, 
executa suas atividades em conformidade 
com as orientações estabelecidas.

Usina Hidrelétrica Barra Grande instala
Linhas de Vida e Pontos de Ancoragem

Um dos aspectos mais valorizados 
e praticados na Usina Hidrelétrica Barra 
Grande é a segurança do trabalho. Por 
razões óbvias, os serviços internos e ex- 
ternos são executados sob acompanha-
mento permanente de diversas ações de
segurança. Exemplo disso é a instalação 
de Linhas de Vida e Pontos de Ancoragem 
para trabalhos em altura.

Desde 2018, ainda na etapa de levan-
tamentos e projetos, a BAESA iniciou es-
tudos para oferecer maior segurança aos
colaboradores envolvidos nesse serviço. 
Passados três anos, está sendo realizada a 
terceira fase de instalações, que contempla 
um grupo de linhas de uso eventual, mas 
com a mesma importância das executadas 
nas etapas anteriores.

O trabalho conjunto entre as equipes 
de Segurança do Trabalho e da Manuten-
ção Mecânica da Usina, responsável pela 
execução das instalações, tem por obje-
tivo cumprir a Norma Regulamentadora 
NR-35 (Trabalho em Altura), bem como

Gincana Cultural vai premiar alunos de
Campo Belo do Sul/SC e Capão Alto/SC

Estudantes dos municípios catari-
nenses de Campo Belo do Sul e Capão 
Alto já estão preparando seus trabalhos 
para participação na Gincana Cultural, 
evento realizado anualmente pela BAESA 
para premiar estudantes que se destacam 
nas atividades do livro “Abelhudo e a 
Usina Natureza”.

Neste ano, 87 alunos de cinco escolas 
das duas cidades estão participando da 
Gincana Cultural. Os melhores de cada 

município serão premiados. Confira as es-
colas participantes: 

Campo Belo do Sul/SC
Escola Lago Azul
Escola Casimiro de Abreu
Escola José Joaquim de Lima Xavier 

Capão Alto/SC
Escola Belisario José Luiz
Escola Valmor Antunes dos Santos



Apresentados os Módulos 4 e 5 da 
Capacitação sobre Projetos Sociais

 No dia 3 de agosto, a
BAESA realizou a apresentação 
virtual dos Módulos 4 e 5 da 
Capacitação para Elaboração de
Projetos Sociais, iniciativa criada 
pela empresa para orientar re-
presentantes de instituições que 
atuam na Região dos Lagos. A 
ideia é que eles possam aprender 
a elaborar projetos sociais de 
modo a obter apoio da BAESA 
e/ou de outras empresas.

 O módulo 4 abordou o tópico “Cap-
tação de Recursos e as Leis de Incentivo 
Fiscal”. Já o módulo 5 debateu o tema 
“Fontes de Recursos e Relacionamento 
com Empresas”.

 Participaram representantes de ins- 
tituições dos municípios catarinenses de 
Anita Garibaldi, Cerro Negro e Campo Belo 
do Sul, e também das cidades gaúchas de 
Vacaria e Bom Jesus.

Projeto ambiental apoiado pela
BAESA vira tema de artigo científico

 Os bons resultados alcançados com
o projeto “A educação ambiental como 
ferramenta para implantação de sistema 
biológico de tratamento de esgoto”, suge-
rido pelos CCCs (Conselhos Comunitários 
Consultivos e apoiado pela BAESA, vira-
ram tema de artigo científico publicado 
na Revista Viver IFRS, do Instituto Federal 
do Rio Grande do Sul.
 Elaborado pelos professores do 
IFRS, Thalita Gabriella Zimmermann e 
Vanderlei Nestor Koefender, e também 
pela estudante do curso de Agronomia, 
Simone Piton Lancin, o artigo “Implanta-
ção de sistema biológico de tratamento 
de efluentes como ferramenta para a 
educação ambiental em escolas” destaca 
a implantação do projeto na Escola 
Municipal João Becker da Silva, na zona 
rural do município de Vacaria/RS.
 Com a participação dos alunos e 
professores da escola, o projeto inseriu 
uma planta (aguapé Eichhornia crassipes) 
com a função de filtrar o efluente pro-
veniente de uma fossa. E para comprovar

o efeito do tratamento, os estudantes 
montaram um jardim filtrante com cinco 
espécies vegetais, mostrando, na prática, 
a importância da vegetação nas margens 
de córregos e rios para a preservação dos 
recursos hídricos.



Alunos do projeto Plano Anual de
Atividades Esportivas recebem uniformes 
 As crianças e adolescen-
tes de Pinhal da Serra/RS que
participam do projeto Plano
Anual de Atividades Esportivas 
receberam uniformes para o 
desenvolvimento de atividades 
práticas. Cada um deles rece-
beu mochila, moletom, calça, 
bermuda, camiseta, meia, joe-
lheira, caneleira e tênis. Ao todo, 
50 alunos foram beneficiados.

adequada para possibilitar a execução 
do projeto seguindo medidas de distan- 
ciamento social e protocolos sanitários.
 Patrocinado pelo Instituto Voto-
rantim e a Votorantim Energia, e com 
a gestão da BAESA, o projeto chega a 
sua nona edição. O objetivo é oferecer 
oportunidade para a prática de esportes, 
de modo a desenvolver atributos como 
integração social, disciplina, respeito 
às diferenças, obediência a regras e 
espírito coletivo.

BAESA repassa materiais de limpeza e 
higiene para instituições de Vacaria/RS

 Nos meses de junho e julho, a 
Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente e a Coordenação da 
Agenda 21, ambas do município de 
Vacaria/RS, realizaram a entrega de kits 
de material de limpeza e higiene para 
famílias de catadores e recicladores 
de lixo. A bela iniciativa social contou 
com o apoio da BAESA, que repassou 
recursos para a aquisição de 60 kits que 
posteriormente foram distribuídos às 
famílias para ajudar na proteção contra 
a Covid-19.
 Já é a segunda vez que essas 
famílias recebem materiais de higiene. 
Em julho do ano passado, elas foram 
beneficiadas com a entrega de máscaras 
de proteção, luvas, água sanitária, 
álcool liquido, álcool em gel, sabonete, 
detergente liquido e sabão em pó.
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 A entrega dos uniformes é a pri-
meira atividade do projeto em 2021, 
já que no ano passado as aulas foram 
suspensas em razão da pandemia. De 
modo gradual, o projeto está sendo re-
tomado. Primeiramente na modalidade 
online e, desde julho, de forma híbrida, 
ou seja, atividades presenciais com 
o uso de ferramentas tecnológicas, 
possibilitando o revezamento de alunos 
em atividades presenciais e online. A 
adoção desse formato é a solução mais



Concluídas as obras no vertedouro
da Usina Hidrelétrica Barra Grande

 No dia 26 de agosto, a BAESA 
concluiu com sucesso o serviço de ma-
nutenção nas comportas do vertedouro 
da Usina Hidrelétrica Barra Grande. A 
empresa aproveitou a forte estiagem para 
realizar obras em um local estratégico, 
fundamental para a segurança e o bom 
funcionamento da Usina.  
 A execução dessas obras exigiram 
a interrupção parcial da rodovia SC 452 
e RS 456, exatamente no trecho que 
passa por cima da barragem da Usina. 
Graças à compreensão da comunidade, 
que entendeu a necessidade do trabalho 
e a consequente interrupção da rodovia,  
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não houve qualquer problema na reali-
zação das atividades. 

BAESA tem novo colaborador
 Desde o mês de julho, o Técnico 
em Eletrotécnica e Eletromecânica, Luis
Paulo Conradi, integra a equipe de cola- 
boradores da BAESA.
 Morador do município de Anita 
Garibaldi/SC, ele foi contratado para 
ocupar a vaga de Técnico de Manu-
tenção Eletroeletrônica na Usina Hidre-
létrica Barra Grande, fortalecendo a polí-
tica da empresa de aproveitar, sempre 
que possível, mão de obra local.
 Sua contratação foi finalizada 
após longo processo de seleção, no qual 
participaram vários concorrentes.


