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 A Usina Hidrelétrica Barra Grande foi 

novamente aprovada pelo ONS (Operador Nacional 

do Sistema Elétrico) no teste de autorrestabele-

cimento, tecnicamente conhecido como Black 

Start. O teste consiste em restabelecer o funciona-

mento da Usina, sem o uso de fonte externa, em 

casos de desligamentos completos (blackout). 
 A aprovação no teste de autorrestabele-

cimento significa que as unidades geradoras e os 

equipamentos estão funcionando adequadamente, 

possibilitando a recomposição da área onde a Usina 

Barra Grande está inserida, comprovando, assim, 

sua confiabilidade. 
 O teste foi realizado no dia 29 de novembro 

pela equipe de Operação e Manutenção da BAESA, 

coordenada pelo Engenheiro Ricardo Scapinelli e

 Representantes de instituições que atuam 

na Região dos Lagos participaram de mais uma 

etapa da Capacitação sobre Projetos Sociais, 

iniciativa da BAESA criada com o objetivo de 

orientar, gratuitamente, pessoas interessadas em 

aprender a elaborar e executar projetos sociais. Ao 

todo, cinco pessoas estiveram no CAP (Centro de 

Atendimento à População) em Anita Garibaldi/SC, 

no dia 10 de dezembro, e assistiram à apresentação 

dos Módulos 2 e 3, respectivamente, com os 

seguintes temas: "Elaboração de Plano de 

Negócios" e "Elaboração de Projetos de Educação 

Ambiental". 
 A capacitação engloba a apresentação de 

cinco módulos específicos, considerados impor-

tantes para facilitar a compreensão de todo o 

processo de elaboração e execução de projetos 

sociais. O objetivo da BAESA é estimular a 

participação dessas instituições na captação de 

recursos oferecidos por leis de incentivo fiscal, 

como Lei Rouanet, Lei do Idoso e Lei de Incentivo 

ao Esporte, e também por empresas privadas, 

como a própria BAESA.

BAESA conclui mais uma etapa da 
Capacitação sobre Projetos Sociais

Usina Hidrelétrica Barra Grande é novamente 
aprovada em teste de autorrestabelecimento

 A Capacitação sobre Projetos Sociais faz 

parte do PIRCEH (Plano Integrado de Relaciona-

mento com as Comunidades do Entorno da Hidre-

létrica), prevista no licenciamento ambiental 

federal conduzido pelo IBAMA. 

contou com presença dos engenheiros Antônio Luiz 

da Silva e Daniel Martins Bez, ambos do ONS.

Colaboradores da BAESA comemoram a aprovação da Usina 

Hidrelétrica Barra Grande no teste de autorrestabelecimento
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Apresentação dos Módulos 2 e 3 contou com a participação de cinco 

representantes de instituições que atuam na Região dos Lagos 
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Programa PVE premia projetos do Desafio 
Criativos da Escola

Projeto vai beneficiar a APAE de Anita Garibaldi/SC

 "Estar presente faz a diferença!" Foi com 

esse slogan que a BAESA e os municípios de Campo 

Belo do Sul/SC e Esmeralda/RS celebraram as 

conquistas do Programa Parceria Votorantim pela 

Educação (PVE) ao longo do ano, em evento 

comemorativo realizado no mês de novembro. Na 

oportunidade, os alunos participantes do Desafio 

Criativos da Escola apresentaram seus projetos. 
 Em Campo Belo do Sul/SC, foram inscritos 

quatro projetos, que concorreram ao destaque 

municipal. O projeto vencedor foi o "Club do Livro: 

A Sociedade dos Poetas Vivos", da Escola Casimiro 

de Abreu. Como prêmio, os alunos participantes 

receberam R$ 500,00, assim como o professor 

orientador, cujo valor será usado para a realização 

de curso de aperfeiçoamento.
 No município de Esmeralda/RS, os alunos 

participaram do Desafio Criativos da Escola e o 

destaque municipal foi o projeto "A leitura trans-

formando vidas", da Escola Nicanor Kramer da Luz. 
 Nas duas cidades, as ações do Programa PVE 

foram desenvolvidas graças ao envolvimento de 

gestores, moblilizadores, professores, alunos, pais 

e comunidade em geral. O envolvimento de todos 

foi fundamental para alcançar os objetivos das 

duas frentes do programa: gestão educacional e 

mobilização social.

 A BAESA está apoiando mais um projeto 

para beneficiar a APAE (Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais) de Anita Garibaldi/SC. No dia 22 

de novembro, a a Coordenadora de Projetos Sociais 

da BAESA, Cleonice Godoy, a diretora da Escola 

Especial Cantinho dos Sonhos, Célia Pires, e o 

presidente da APAE, Cleverson Ricardo Dias, 

assinaram o Termo de Concessão de Patrocínio do 

projeto de adaptação e modernização do 

mobiliário da APAE, que vai proporcionar melhorias 

ao funcionamento da instituição. São móveis e 

equipamentos adquiridos para facilitar o trabalho 

dos profissionais que atuam na instituição.
 A APAE de Anita Garibaldi/SC é uma das 

instituições mais beneficiadas pela BAESA. Um bom 

exemplo foi a instalação de uma Mini Padaria Espe-

cial na sede da entidade, em 2015, projeto que

Evento do PVE em Campo Belo do Sul/SC

Coordenadora de Projetos Sociais da BAESA, Cleonice Godoy 

(centro), e os representantes da APAE de Anita Garibaldi/SC

contou também com o apoio do Instituto  Alcoa e da 

ENERCAN (Campos Novos Energia S/A).

Evento do PVE em Esmeralda/RS
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 Colaboradores da Usina Hidrelétrica Barra 

Grande proporcionaram um belo exemplo do 

espírito natalino. No dia 14 de dezembro, eles 

entregaram alimentos, doces e brinquedos a 20 

famílias e 20 crianças residentes no município de 

Pinhal da Serra/RS. 
 Com grande participação dos colabora-

dores, a campanha de Natal foi um sucesso, 

comprovando que o amor ao próximo e a 

solidariedade são sentimentos que devem ser 

compartilhados. E que um pequeno gesto de 

carinho pode fazer toda a diferença na vida das 

pessoas.

Informativo Barra Grande

Colaboradores distribuem presentes de Natal

  

 Um almoço de confraternização com os 

integrantes dos Conselhos Comunitários Consul-

tivos (CCCs) de Santa Catarina e do Rio Grande do 

Sul encerrou os trabalhos das duas instituições em 

2018. Ao todo, cerca de 60 pessoas participaram do 

encontro, realizado no dia 7 de dezembro, na 

cidade de Campo Belo do Sul/SC. 
 Inicialmente, os participantes conheceram 

o projeto “Eco-Escolas”, aprovado em 2017 pelo 

CCC e realizado neste ano pela Secretaria Muni-

cipal de Educação de Campo Belo do Sul/SC. Em 

seguida, receberam informações sobre o livro de 

educação ambiental, que será elaborado com su-

gestões de tema dos próprios integrantes dos CCCs, 

e também assistiram a apresentações artísticas.
 O almoço foi servido no Clube Santa Clara, 

com distribuição de brindes e presentes. Cada 

participante recebeu uma caneca estilizada com

Almoço de confraternização contou com a presença de integrantes 

dos CCCs de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul

Representantes dos CCCs promovem encontro 
de encerramento do ano

uma imagem da Usina Hidrelétrica Barra Grande e 

de cada município levou para sorteio uma cesta de 

Natal com produtos coloniais da região.
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Acionistas:

Realizada a inspeção subaquática nas 
grades da tomada d’água

Colaborador da BAESA participa de evento sobre 
operação do sistema elétrico

 No mês de novembro, o colaborador 

Ricardo Barbosa Mota participou do XV EDAO 

(Encontro para Debates de Assuntos de Operação), 

realizado no Rio de Janeiro. Trata-se do principal 

fórum de debates de temas relacionados com a 

operação do sistema elétrico e suas instalações, 

em seus aspectos técnicos e de gestão.
 Com o tema central “Atualização tecno-

lógica e Aperfeiçoamento da Operação do Sistema 

Elétrico em face dos condicionantes regulatórios e 

de sustentabilidade do negócio”, o XV EDAO 

proporcionou intercâmbio de experiências e 

conhecimentos por meio da apresentação de 

trabalhos selecionados, painéis de debates, confe-

rências proferidas por especialistas convidados e 

cursos de curta duração.

Inspeção aquática é realizada periodicamente para avaliar o estado 

de conservação das grades das unidades geradoras da Usina

 Equipes de mergulho realizaram a inspeção 

subaquática nas grades de proteção da tomada 

d’água das unidades geradoras da Usina Hidrelé-

trica Barra Grande. O objetivo é verificar o estado 

de conservação e retirar o volume de material 

depositado nessas das grades, a fim de facilitar a 

passagem da água e garantir o bom desempenho 

das unidades geradoras.
 A tomada d’água é a estrutura destinada a 

captar a água do reservatório e conduzi-la até a 

caixa espiral, a fim de girar o eixo das turbinas e 

gerar energia. 
 As atividades foram realizadas por equipe 

de mergulho especializada na execução desse tipo 

de trabalho. A boa notícia é que o serviço foi 

cumprido conforme planejado e não foi identifi-

cada qualquer anormalidade. 
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