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Informativo

Abertas as inscrições para o Curso 
Técnico em Eletrotécnica

Estudantes visitam a Usina Hidrelétrica Barra Grande 

 Até o dia 23 de fevereiro, jovens interessa-

dos em conseguir uma formação profissional 

poderão fazer a inscrição para o processo seletivo 

do Curso Técnico em Eletrotécnica, oferecido gra-

tuitamente pela BAESA e a ENERCAN, em parceria 

com o Instituto Alcoa e a CPFL Energia.  
 Para fazer a inscrição, o candidato deverá 

cumprir obrigatoriamente três requisitos: a) ter 

concluído o Ensino Médio ou estar matriculado pelo 

menos no 2º ano; b) ter idade superior a 16 anos;

 Alunos do Curso Avançado de Atendimento a 

Emergências de Anita Garibaldi/SC conheceram os 

sistemas preventivos contra incêndio existentes na 

Usina Hidrelétrica Barra Grande e também os 

Planos para Atendimento a Situações de Emergên-

cia disponíveis no local.
 O objetivo do curso é capacitar cidadãos 

para prevenção e atuação em incêndios e acidentes 

diversos onde existam vítimas em situação de 

perigo. Ao todo, 25 alunos participaram da visita, 

que foi acompanhada pelos bombeiros militares 

Soldados Varela e Zavodni.
 A visita dos alunos faz parte da estratégia da 

BAESA de divulgar a Usina Hidrelétrica Barra Gran-

de para a comunidade, destacando ações e proje-

tos que tornaram o empreendimento um exemplo 

de valorização do binômio “desenvolvimento 

c) morar nos municípios catarinenses de Campos 

Novos, Anita Garibaldi, Abdon Batista, Celso 

Ramos, Cerro Negro, Campo Belo do Sul ou Capão 

Alto; ou nos municípios gaúchos de Esmeralda ou 

Pinhal da Serra. 
 A inscrição é gratuita e deverá ser feita pela 

internet, no site https://sc.senai.br. O candidato 

deverá preencher uma ficha de inscrição disponível 

no site e entregar no CRAS (Centro de Referência de 

Assistência Social) do município em que reside. No 

momento da entrega da ficha de inscrição, ele 

deverá levar a carteira de identidade, com CPF, e 

um comprovante de residência. 
 O processo seletivo, marcado para o dia 26 

de fevereiro, será feito por meio de uma prova com 

20 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa e 10 de 

Matemática. Os 25 estudantes com melhor desem-

penho serão selecionados para participar do curso. 

O resultado será divulgado no dia 27 de fevereiro. 
 O Curso Técnico em Eletrotécnica inicia no 

dia 5 de março e terá dois anos de duração. Será 

ministrado pelo SENAI de Lages e gratuito para os 

alunos. Ao final do curso, eles vão receber o 

diploma de Técnico em Eletrotécnica.

econômico e conservação ambiental”. A visita à 

Usina é totalmente gratuita, bastando reservar a 

data com antecedência pelo telefone (49) 3543-

5500 ou pelo e-mail visitas@baesa.com.br. 

Curso Técnico em Eletrotécnica vai formar 25 jovens da região

Alunos do Curso Avançado de Atendimento a Emergências conheceram
os sistemas preventivos contra incêndio existentes na Usina
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Integrantes dos CCCs de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul 

participaram de um almoço de confraternização em Vacaria/RS

Esmeralda/RS foi um dos municípios que contou com o Projeto PVE 

Projeto PVE realiza encontro de 
encerramento das atividades em 2017

Representantes dos CCCs promovem almoço 
de confraternização

 Os bons resultados obtidos com o projeto 

Parceria Votorantim pela Educação (PVE) nos 

municípios de Esmeralda/RS, Celso Ramos/SC e 

Campo Belo do Sul/SC foram apresentados à comu-

nidade. Em encontros realizados nos dias 25, 27 e 

29 de novembro, e também no dia 1º de dezembro, 

as técnicas mobilizadoras apresentaram as ações 

desenvolvidas ao longo do ano. Destaque para a 

premiação dos vencedores do projeto Desafios 

Criativos da Escola. Ao final dos encontros, os três 

prefeitos manifestaram interesse em prosseguir 

com o projeto em 2018.
 As ações desenvolvidas em 2017 contem-

plaram ainda a realização do INDIQUE (Indicadores 

da Qualidade na Educação), cujas informações 

recolhidas são fundamentais para aprimorar o nível 

de educação de cada uma das cidades. O INDIQUE é 

uma ação educativa idealizada pelo MEC 

(Ministério da Educação) com o objetivo de avaliar 

a qualidade do ensino nas escolas brasileiras. 

Também foi apresentado um documento com as 

Boas Práticas de Apoio a Gestão Educacional e 

depoimentos dos professores que participaram do 

curso de formação continuada. 

 Um almoço de confraternização com os 

integrantes dos Conselhos Comunitários Consulti-

vos (CCCs) de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul 

encerrou os trabalhos das duas instituições em 

2017. Ao todo, cerca de 60 pessoas participaram do 

encontro, no dia 15 de dezembro, em Vacaria/RS. 
 Inicialmente, os participantes assistiram à 

apresentação do projeto “Na Trilha da Gralha 

Azul”, desenvolvido em 2017 pelo Fórum Agenda 

21. Em seguida, os participantes conheceram o 

Viveiro Municipal Aurora Dai Prá de Oliveira, locali-

zado no Centro de Educação Ambiental Gralha 

Azul, em Vacaria/RS. Após a visita, eles se desloca-

ram até a Fazenda do Socorro, onde foi servido o 

almoço de confraternização.
 Além da avaliação das reuniões promovidas 

durante o ano, os participantes definiram que, a 

partir de 2018, sejam promovidas reuniões a cada 

75 dias, totalizando cinco durante o ano. Também

ficou definido que a indicação de projetos de 

educação ambiental pelos CCCs será feita por três 

instituições, três coordenadores e dois membros do 

CIRCEH (Comitê Integrado de Relacionamento com 

as Comunidades do Entorno da Usina Hidrelétrica 

Barra Grande).

 Apoiado pela BAESA e ENERCAN, o projeto 

PVE é uma iniciativa do Instituto Votorantim que 

prevê a realização de atividades pedagógicas em 

escolas e comunidades de cidades onde há empre-

endimentos da Votorantim, como as Usinas Hidre-

létricas Barra Grande e Campos Novos. O objetivo é 

contribuir para a melhoria da educação pública por 

meio da mobilização social das comunidades e da 

qualificação das práticas da gestão educacional.
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 A fim de ratificar sua atuação ética e seus 

compromissos empresariais, a BAESA lançou o Pro-

grama de Ética e Integridade na Conduta Empresa-

rial, que contém regras e diretrizes que devem ser 

seguidas à risca por seus colaboradores. No dia 18 

de dezembro, eles receberam exemplares do docu-

mento, cujas normas foram definidas com base na 

Lei 12.846/13, conhecida como Lei Anticorrupção.
 O documento é dividido seis capítulos: 

Apresentação, Princípios Gerais de Conduta da 

Empresa, Princípios Gerais de Conduta dos Empre-

gados, Regras e Diretrizes para Atuação, Sinais de 

Alerta para a Corrupção e Para Finalizar. Ao final, o 

documento contém uma página na qual cada 

empregado assina uma declaração de que conhece 

as normas e que deverá cumpri-las integralmente. 
 Dentre as normas estabelecidas, destaque 

para a necessidade de evitar situações em que 

interesses pessoais conflitam com os da empresa, 

como no caso de atuação político-partidária, cuja 

atuação deve ser sempre de caráter pessoal.

 A valorização da saúde do trabalhador foi a 

principal temática da 12ª SIPAT (Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do Trabalho), promovida 

pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) da BAESA, de 20 a 24 de novembro, nas 

dependências da Usina Hidrelétrica Barra Grande.   
 Durante os cinco dias, os colaboradores 

participaram de palestras, ginástica laboral e ativi-

dades de recreação. O objetivo foi orientá-los 

sobre segurança em ambientes como o trabalho, o 

lar e o trânsito. Também foram abordados temas 

como AIDS, alcoolismo, tabagismo e drogas, além 

de cuidados com animais peçonhentos. 
 Com a presença de palestrantes de diversas 

instituições, como as Polícias Militar, Rodoviária e 

Ambiental, Corpo de Bombeiros e Secretaria da 

Saúde de Pinhal da Serra/RS, a SIPAT cumpriu com 

seu dever de estimular a reflexão e a conscienti-

zação sobre saúde e segurança.
 No último dia, destaque para jogos e ativi-

dades de recreação com as famílias dos colabora-

dores, além de um delicioso café colonial.

Informativo Barra Grande

 

Vencedores da sexta edição do Programa de Conservação
da APP exibem os cheques e os troféus recebidos

SIPAT alerta para cuidados com a saúde em 
vários ambientes

 Colaboradores conhecem o Programa de 
Ética e Integridade na Conduta Empresarial
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Acionistas:

BAESA premia os vencedores do Concurso Cultural

 Seis estudantes, sendo três da cidade de 

Anita Garibaldi/SC e três do município de Pinhal da 

Serra/RS, receberam bicicletas como prêmio por 

suas destacadas participações no Concurso Cultu-

ral promovido pela BAESA. Eles apresentaram os 

melhores trabalhos solicitados pelos professores 

com base no livro “Planeta Energia: educação e 

conscientização”. 
 A cerimônia de premiação foi realizada no 

dia 23 de novembro. Na parte da manhã, o evento 

ocorreu em Anita Garibaldi/SC e os estudantes 

vencedores foram Elisama de Oliveira, José Xavier 

Varela e João Carlos da Silva. A professora Lilian 

Catarina Branco recebeu um tablet e a Escola de 

Ensino Fundamental José Borges da Silva foi agra-

ciada com um notebook. 
 À tarde foi a vez de Pinhal da Serra/RS. Os 

alunos vencedores foram Mateus dos Santos da 

Cruz, Paulo Henrique S. da Silva e Nicoli Gobetti 

Ramos. O professor José Jader do Prado ganhou um 

tablet e a Escola Municipal de Ensino Básico 

Professor Tadeu Silveira recebeu um notebook. 
 O Concurso Cultural está relacionado com 

as atividades didáticas contidas no livro “Planeta 

Energia: educação e conscientização”, obra patro-

cinada pela BAESA e distribuída gratuitamente a 

alunos do 5º e 6º anos das escolas dos dois municí-

pios. O objetivo é disseminar conceitos e lições 

relevantes para a preservação do meio ambiente e 

a proteção dos recursos naturais.
 Com linguagem simples, o livro aborda 

diversos aspectos relacionados com a natureza, 

como a fauna e a flora, os ecossistemas, a água, os 

oceanos, o solo, o clima e outros. Dividido em cinco 

capítulos – Planeta Terra, Água, Fauna e Flora, Pro-

blemas Ambientais e Planeta Sustentável -, o livro 

traz outro atrativo importante: seu conteúdo esti-

mula a participação permanente do aluno, com 

exercícios, jogos, recreação e desafios.

Vencedores do Concurso Cultural

Anita Garibaldi
Alunos:
1° Lugar: Elisama de Oliveira - E.E.F. José Borges 

da Silva
2° Lugar: José Xavier Varela - N.E.M. Maria Eleci 

Francisco Correa
3° Lugar: João Carlos da Silva - N.E.M. Vila Aliança
Professor: Lilian Catarina Branco
Escola: E.E.F. José Borges da Silva

Pinhal da Serra
Alunos:
1° Lugar: Mateus Santos da Cruz - E.M.E.B. Tadeu 

Siveira
2° Lugar: Paulo Henrique S. da Silva - E.M.E.B. 

Tadeu Siveira
3° Lugar: - Nicoli Gobetti Ramos - E.M.E.B. Prof. 

Tadeu Siveira
Professor: José Jader do Prado
Escola: E.M.E.B. Prof. Tadeu Siveira

Vencedores do Concurso Cultural em Pinhal da Serra/RS

Vencedores do Concurso Cultural em Anita Garibaldi/SC


