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Engelmig incrementa portifólio:
Construção e manutenção de redes

de distribuição subterrânea

 E s t ã o  

e m  

andamento as 

a t i v i d a d e s  d e  

mobilização da unidade 

operacional de Belo Horizonte, 

que f icará responsável  pela 

condução do contrato 

d e  C o n s t r u ç ã o  e  

Manutenção de Redes de 

Distr ibuição Subterrânea 

firmado com a Cemig.

 Além estabelecer uma 

referência em atividades 

de produção da Engelmig em 

Belo Horizonte, marca o avanço 

definitivo rumo à busca de Soluções 

I n t e g r a d a s  a o s  c l i e n t e s  

Concessionários de Energia Elétrica, 

Industriais e Incorpo-radoras.

 A viabilidade deste contrato 

só foi possível devido à grande 

disposição da Diretoria da Engelmig 

para investimento em novos   

negócios, determinação na amplia-

ção do nosso market-share e visão 

amplificada do alcance desta 

conquista no cenário do mercado 

nacional.

 As atividades de campo estão 

com início agendado para o dia 

02/07/2012, com o projeto do 

alimentador que atenderá ao Estádio 

do Mineirão, quando estaremos nos 

integrando às empresas que fazem 

parte do grande esforço nacional 

para cumprimento do cronograma 

das obras de infra-estrutura que 

atenderão a demanda da Copa do 

Mundo 2014.

Engelmig fortalece parceria com CTEEP

 Cumprindo o planejamento 

estratégico de fortalecer sua 

posição no atendimento ao 

mercado do Estado de São Paulo, a 

Engelmig confirma sua vocação 

para estabelecer parcerias com seus 

clientes dando mais um passo para 

solidificação das relações comerciais 

com a CTEEP, Companhia de 

Transmissão de Energia elétrica 

Paulista.

 Trata-se de contrato firmado 

para atividades de recuperação e 

reforma da LT 138 kV Capão 

B o n i t o / R e g i s t r o  1  e  2 ,  

compreendendo atividades em 

re g i m e  d e  L i n h a  V i va  p a ra  

substituição de peças de estruturas 

metálicas, ferragens, isoladores, 

cabo pára-raios e acessórios de 

trechos da linha de transmissão.
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 Nesta edição, divulgamos 

importantes avanços para o nosso 

negócio, com a renovação e ampliação 

de novos contratos. Dentre eles, 

destacamos o serviço de Construção e 

Manutenção de Redes de Distribuição 

Subterrânea firmado com a Cemig. 

Destacamos também a continuidade 

de parceria de sucesso com outros 

clientes concessionários de energia 

elétrica, industriais e incorporadoras.

 Neste trimestre, foi dado 

andamento aos  t re inamentos  

planejados, dos quais ressaltamos os 

direcionados para a saúde e segurança 

de nossos colaboradores.

 A Engelmig se mantém firme 

na prestação de serviços com 

qualidade e segurança, valorizando os 

talentos de nossos colaboradores e 

solidificando as relações comerciais 

estabelecidas.
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 O trabalho do Departamento 
Pessoal da Engelmig vai muito além de 
Cálculo de Folha e Controle de Ponto. São 
muitas tarefas que necessitam de 
padronização, automação e controle, além 
de integração com outros Departamentos, 
como Segurança e Medicina do Trabalho, 
Frota, Recursos Humanos e claro, o 
Departamento de TI. Seguindo uma 
estratégia de melhoria nestes quesitos e 
integrações, temos avançado no uso de 
vários módulos dos sistemas de 
informação, onde podemos destacar:
- Implantação e integração definitiva do 
programa de cálculo de salários e impostos 
em outros negócios da Engelmig, como a 
Engelmig Acabamentos e Engelcar. Cada 
empresa, por conter regras diferentes de 
comissionamento, apresenta uma 
estrutura própria de controle;
- Melhoria em vários controles e 
integrações com o Departamento de Frota, 
aumentando a confiabilidade e eliminando 
retrabalho;

- Implementação de Cubos, que são 
ferramentas de análises gerenciais. Nesta 
fase inicial, o Departamento de 
Controladoria tem utilizado vários cubos, e 
logo, outros departamentos também o 
farão;
- Redistribuição e reorganização de tarefas 
para permitir a descentralização do 
Departamento Pessoal para os escritórios 
regionais;
- Reconfigurações em um dos módulos do 
sistema, para reduzir o TCO (Custo Total de 
Investimento), permitindo que o 
Departamento de TI aloque melhor os 
recursos da empresa.
 N o v a s  c o n f i g u r a ç õ e s  e  
i m p l e m e n t a ç õ e s  e s t ã o  s e n d o  
programadas para o segundo semestre de 
2012. Em breve, divulgaremos os 
resultados obtidos. É importante destacar 
que os desenvolv imentos foram 
projetados e executados pelo Analista, 
José Paulo, responsável pelo sistema de 
informação do Departamento Pessoal.

...Túnel do Tempo  

Comparação de um computador “pessoal” de hoje com um de 30 anos atrás:

* Estimativa

 Se houvesse a mesma evolução 
com os automóveis, um carro popular hoje 

faria 360.000 km/h, pesaria 250 quilos e 
custaria apenas R$2.000,00 !
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Linha de Transmissão

 Uma parceria com o SENAI de 
Salvador, com cooperação da Coelba, viabilizou 
à Engelmig o alinhamento, na prática, de sua 
política integrada de qualidade, meio ambiente, 
segurança e saúde no trabalho, que preconiza, 
entre outros, a prestação de serviços de 
qualidade e garantia da segurança, saúde e 
bem estar de seus colaboradores.
 O programa consta de um módulo 
teórico de 16 horas e um prático de 40 horas.  
Ao final de cada módulo é realizada a avaliação 
de cada colaborador, cujo desempenho é 
quesito para sua certificação.
 O módulo teórico é ministrado 
integralmente pelo SENAI, que faz também o 
acompanhamento didático e pedagógico de 
todo o programa de capacitação. 
 O módulo prático é desenvolvido 
diretamente em campo, em programação 
elaborada em parceria com a Coelba, de forma 
a contemplar toda a grade curricular.  Sendo, 
esta etapa, ministrada por técnico da Engelmig, 
habilitado pelo CREA, treinado pela Coelba e 
homologado pelo SENAI.
 A primeira equipe a ser capacitada, no 
mês de maio, foi composta de 12 colaboradores 
das regionais de Feira de Santana e Salvador. 
Planeja-se concluir esta capacitação em todas 
as equipes de LT da BA até outubro de 2012.

Start up na construção da LT em Mina Vale

Complexo Mariana 

Superintendência de Transmissão renova e amplia 
contratos com a COELBA 

 Três novos contratos são firmados 
com a COELBA para prestação de serviços de 
Linha Viva em sistemas de Transmissão e 
Distribuição. 
 Desta feita, a Engelmig passa a 
fornecer serviços de linha viva de distribuição 
com 24 equipes nas regiões metropolitanas de 
Salvador, Feira de Santana e Alagoinhas. Uma 

equipe está equipada com cesto aéreo duplo 
com alcance de 15 metros, que, com sua lança 
isolada para 69 kV, permitirá maior 
flexibilidade às equipes de Linhas de 
Transmissão e Distribuição no acesso às 
instalações de altura elevada e com classe de 
tensão de até 69 kV.
 Duas novas equipes de Transmissão 
estão sendo mobilizadas para atender as 
regiões de Luiz Eduardo Magalhães e Santo 
Antônio de Jesus.
 São mais de 250 colaboradores 
compondo 44 equipes de linha viva 
distribuídas em todo o Estado da Bahia, 
consolidando a vocação da Engelmig para a 
prestação de serviços especializados em 
instalações energizados de MT e AT. 

Equipe de Linha Viva de LT faz intervenção 

especial em Subestação no Rio de Janeiro

 Um s i s tema de  t ransmissão  
alimentando milhões de clientes, milhares de 
estabelecimentos comerciais e centenas de 
indústrias na capital do Estado do Rio de 
Janeiro.
 A necessidade de expandir o sistema 
para suportar o crescimento do consumo. O 
compromisso da Light em manter a 
continuidade do fornecimento aos seus 
clientes. Estes são alguns dos fatores que 
levaram a Light a contratar da Engelmig uma 
solução de engenharia que permitisse a 
execução das obras sem interromper esse ciclo 
virtuoso. Foi uma série de reuniões e visitas a 
campo até se chegar à consolidação de 
procedimento proposto pela equipe de LT que 
atendeu às expectativas técnicas e de 

segurança da Light.
 Duas equipes da Engelmig, após cinco 
intervenções, concluíram o recondutoramento 
das LT 138 kV Frei Caneca � Grajaú, circuitos I e 
II, trecho sobre a SE Leopoldo que ficou a todo 
tempo com suas instalações energizadas. Os 
cabos 795 MCM foram substituídos por outros 
1.113 MCM.

 Foi dado o start up nas atividades 
para a relocação da LT 138kV na mina de 
Alegria � Complexo Mariana. Este projeto 
contempla atividades com grande expertise da 
Engelmig e para alavancar o mesmo, estão 
envolvidos na sua execução diversos 
profissionais especializados em obras de linha 
de transmissão.
 O projeto constitui-se na montagem 
de um novo trecho de linha de transmissão, 
englobando desde a obra civil e montagem 

eletromecânica, até a energização do novo 
trecho. Em seguida, ocorrerá a desenergização 
do trecho existente, para que ocorra, então, sua 
desmontagem.
 Atualmente, a equipe mobilizada 
encontra-se envolvida na construção do 
canteiro de obras em área Vale, onde ficarão 
concentrados todos os setores de staff: 
segurança do trabalho, saúde ocupacional, 
engenharia, refeitório, área de vivência, dentre 
outros.

Equipes de LT são
capacitadas na Bahia 

Gerente Regional, Odair, durante abertura
do programa de capacitação.

Caminhão equipado com lança com alcance de 15 metros e isolado
para 69 kV,  ao lado do Rio São Francisco em Juazeiro/Petrolina.

Equipe da Engelmig durante atividade de recondutoramento.
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Treinamento e Desenvolvimento

 No mês de abril, foi realizado 
Treinamento da ND4.61 em todas as bases da 
Engelmig Oeste de Minas Gerais, o qual contou 
com a efetiva participação dos colaboradores 
daquela regional.
 O evento fora ministrado pelos TST, 

Treinamento ND 4.61

Instrução sobre Manuseio Correto de Alicates

 Em Governador Valadares/ MG foi 
realizado, no mês de abril, treinamento de 
reciclagem de �Manuseio correto de 
alicates�. O treinamento foi realizado com 
todos os colaboradores que trabalham na 
construção e manutenção de redes aéreas. 
 O evento teve como objetivo 
aprimorar os conhecimentos dos eletricistas e 

encarregados, bem como, sanar todas as 
dúvidas existentes na realização dessa 
atividade. 
 O treinamento foi ministrado pelos 
supervisores e pelo engenheiro residente da 
Engelmig, além de contar com a colaboração 
de um técnico da CEMIG. 

Treinamentos SMS

 Foi realizado pelo Técnico de 
Segurança, Er le i  R ibei ro  de Sousa, 
treinamentos de Integração Funcional, 
Combate a Incêndio e Primeiros Socorros para 
funcionários recém contratados. 
 Esses t ipos de treinamentos 
acontecem periodicamente, através de 
reciclagens e demais ações prevencionistas. 

Destaque

 A Engelmig, há mais de 09 anos 
atende aos requisitos do Sistema de Gestão da 
Qualidade, que é rigorosamente auditado e 
validado desde 2003. Considerando os 
resultados obtidos e a recomendação do Grupo 
Técnico, o Comitê Executivo do Prodfor, 
constituído por representantes das empresas 
mantenedoras, decidiu pela Recertificação da 
empresa, com validade até junho de 2014.
 A nível nacional e principalmente no 
segmento da prestação de serviços de 
transmissão e distribuição de energia, a 

Engelmig faz parte de um restrito grupo de 
empresas que mantém uma certificação da 
qualidade há tanto tempo.
 Com certeza, o SIG (Sistema Integrado 
de Gestão) é muito importante para 
manutenção dos resultados positivos 
alcançados, bem como para promoção da 
melhoria contínua. 
 Nossos clientes estão vendo e 
valorizando cada vez mais nossa empresa. 
 Por quê? 
 Porque é formada por pessoas 

especiais, independente da função.
 - Parabéns a Laércia que, como RD, 
desempenhou brilhantemente suas atribuições 
na obtenção de mais este sucesso!
 - Parabéns aos auditores internos da 
qualidade que, no incansável trabalho de 
identificar oportunidades de melhoria, vem 
contribuindo para os avanços!
 - Parabéns a todos os gerentes, 
supervisores, líderes e demais responsáveis 
pelos departamentos e setores administrativos 
e produtivos, pela dedicação rotineira!

Carlos Eduardo Valente e Rafael Tavares.
 O  t r e i n a m e n t o  d e v e - s e  a o  
aperfeiçoamento contínuo de nossos 
colaboradores, melhorando dia a dia os serviços 
executados bem como a prevenção contínua de 
acidente de trabalho.

Quinta recertificação PRODFOR
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Responsabilidade Social

 Comemorando o Dia Mundial da 
Saúde, a  Enge lm ig  desenvo l ve  
internamente mais uma vez a campanha 
�Saúde em Alerta�. Esta campanha 
objetiva oportunizar a todos os 
colaboradores informações relevantes 
sobre hábitos saudáveis que geram 
qualidade de vida e prevenção de doenças. 

 Durante o mês de maio, em todas 
as unidades operacionais da Engelmig, foi 
realizada a campanha interna Energia 
Quente. A mesma visa arrecadar 
agasalhos, cobertores e demais gêneros 
de vestuário para serem doados a 
instituições que acolhem famílias, 
crianças, idosos e demais pessoas em 
vulnerabilidade social. 
 Esta é uma ação que conta 
primordialmente com a solidariedade de 

Energia Quente 2012

Em Governador Valadares – MG, participaram da entrega das
doações o  Técnico de Segurança, Erlei Ribeiro de Sousa;

o Engenheiro, Daniel Henrique e a Assistente Social, Cássia Ferreira. 

Oeste de Minas Gerais, doação de cobertores novos. Alegre ES

Cachoeiro do Itapemirim ES

Serra ES

Venda Nova do Imigrante ES

Eunápolis BA

Saúde em Alerta

nossos colaboradores, que se mobilizam 
nesta campanha e nas demais realizadas.
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Distribuição

Engelmig amplia atuação no Estado de MS

 Ao longo dos últimos seis anos a 
Engelmig vêm crescendo e ampliando suas 
atividades no Estado de Mato Grosso do Sul. 
Iniciando suas atividades no Estado, em junho 
de 2006, através de atendimento a serviços 
emergenciais em redes de distribuição na 
capital, teve sua primeira importante 
ampliação em agosto de 2008 com o início do 
STC (Setor Técnico Comercial), em Campo 
Grande. 
 Através do desenvolvimento de suas 
atividades, a empresa foi ganhando espaço e 
confiança no mercado, ampliando os serviços 
para outras regiões do Estado. Sendo, então, 

implantado, em Dourados, mais uma sede da 
empresa, atendendo a aproximadamente 34 
cidades, através de serviço técnico comercial.
 Em 2011, foram iniciadas as 
atividades de Inspeção em Campo Grande e em 
abril deste ano, firmado novo contrato com a 
Enersul. Contemplando, agora, diversas 
modalidades de serviços, entre eles, leitura e 
entrega de conta, serviço técnico comercial, 
construção e manutenção leve e pesada, linha 
viva, projeto e vegetação, atendendo aos 
municípios de Campo Grande, Dourados, 
Corumbá e micro-regiões.
 S e m p r e  b u s c a n d o  o f e r e c e r  

qualificação aos colaboradores, a empresa 
proporcionou, no mês de maio, treinamentos 
de segurança, sendo estes realizados pelo 
supervisor de SMS (Segurança, Meio ambiente 
e Saúde) Marcos Ivan e pelo Supervisor de 
Frota, Jadir de Oliveira. Os temas abordados 
foram �NR10 � Segurança em Eletricidade�, 
�Direção Defensiva�, �Pilotagem Segura de 
Motocicleta� e �Reciclagem para Operadores 
de Guindauto�.
 Semanalmente, nossos Técnicos de 
Segurança, Rafael Reichert e Wesley Ortiz, de 
Campo Grande; André Luiz Bertoldi, de 
Dourados; e Wellisgton Gomes, de Corumbá; 
desenvolvem o programa Sinal Verde, através 
de diálogos de segurança, inspeções de campo 
e auditorias de equipamentos, para a 
sensibilização de nossos colaboradores 
quanto à importância do uso adequado dos 
EPI e EPC durante a realização das atividades, 
prevenindo a ocorrência de acidentes.
 Com previsão para o início de julho, 
será implantado nos três setores, o programa 
Bom de Volante, que tem como objetivo 
incentivar a condução defensiva, conservação 
do veículo e não ocorrência de infrações de 
trânsito. Os colaboradores destaque serão 
premiados. Ainda no mês de junho serão 
realizados os primeiros sorteios do Programa 
Sinal Verde junto aos novos colaboradores, 
conforme cronograma de implantação.

Engelmig participa do III SAEELT

 O III Simpósio Acadêmico de 
Engenharia Elétrica (III SAEELT) foi realizado 
nos dias 23, 24 e 25 de maio de 2012 em Viçosa, 
Minas Gerais, no Auditório da Economia Rural 
da Universidade Federal de Viçosa (UFV). 
 O evento contou com a presença do 
superintendente de Linhas de Transmissão, 
Lauro dos Anjos, que realizou palestra com o 
tema: �Tecnologia de Manutenção de Sistema 
de Alta Tensão com Circuito Energizado � Linha 
Viva�, sendo apresentados os serviços e 
soluções integradas oferecidos pela Engelmig, 

além do foco da empresa nas questões 
relacionadas à saúde e segurança no trabalho. 
Neste contexto, foram apresentados nossos 
procedimentos de escalada e resgate em altura 
e demais procedimentos da Engelmig para o 
controle de risco das atividades.
 O simpósio foi direcionado a 
estudantes de engenharia elétrica, estudantes 
que pretendem fazer engenharia elétrica, 
estudantes de pós-graduação, professores, 
profissionais e interessados, oferecendo 200 
vagas para inscrições

Especial

Treinamento de Operação de Guindauto
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Treinamento de Primeiros Socorros

Saúde, Meio Ambiente e Segurança

Campanha de

Conscientização no Combate

ao Alcoolismo e Drogas 

 Realizado nas bases de Eunápolis e 
Teixeira de Freitas/BA, o treinamento de 
primeiros socorros teve como objetivo orientar 
os colaboradores como agir em uma situação de 
emergência, como prestar assistência de 
primeiros socorros e acionar o resgate. 
 Dessa forma, o socorrista, por meio de 
um atendimento adequado à vítima, tem função 
de extrema importância no momento da 
ocorrência. O atendimento pré-hospitalar faz a 
diferença entre a vida e a morte, entre uma 
seqüela temporária, grave ou permanente. 

Enfermeira, Izabella, durante treinamento.

A Engelmig, junto ao setor de SMS, realizou no 
mês de abril, em Eunápolis, Porto Seguro e 
Teixeira de Freitas/BA, campanha de 
conscientização da importância do combate ao 
alcoolismo/drogas, alertando os colaboradores 
sobre os danos causados por esses agentes. 

“Segurança: Energia do nosso sucesso!”

 Os trabalhos da equipe de SMS da 
Engelmig permanecem sendo realizados 
conforme determinações da Política Integrada 
da empresa. Os integrantes da equipe de SMS, 
bem como os gerentes, supervisores e 
coordenadores, têm intensificado as inspeções 
de segurança realizadas junto a nossas 
equipes. No caso da equipe de SMS, o resultado 
dessas inspeções é controlado pelo programa 
de gestão. Para os níveis de gestão, o controle é 
realizado através de relatório mensal, 
contendo o quantitativo individualizado das 

inspeções realizadas pelos colaboradores.
 Permanecem as atividades para 
implantação do Sistema de Gestão de Saúde e 
Segurança do Trabalho, baseado na OHSAS 
18.001, em nossas atividades no estado do RJ.   
A busca por um sistema de gestão robusto e 
certificado é um anseio antigo da Engelmig e 
que, ao final de 2012, se tornará realidade. 
Conduzem os trabalhos de implantação o Eng. 
Marce lo, Eng. Caro l ine, superv i sora  
administrativa Laércia, bem como, a equipe do 
setor, Gerente Regional Rafael Magalhães, 

supervisor administrativo Wesley, TST Thiago 
Peixoto; e os supervisores Sastre e Pedro Nilton.
 Nesse trimestre divulgaremos em 
nossa  campanha de sens ib i l i zação, 
principalmente, três temas: Cuidados com 
mãos e dedos, trabalho em altura e 
desenergização de redes elétricas. A campanha 
de sensibilização �Segurança: Energia do nosso 
sucesso� tem como objetivo divulgar junto a 
nossos colaboradores as melhores práticas, 
procedimentos e condições seguras de 
trabalho.

Hipertensão arterial

 A Engelmig, através do setor de 
SMS, preocupada com a saúde do 
trabalhador, traz para você colaborador, 
in formações  impor tantes  sobre  a  
Hipertensão Arterial, mais conhecida como 
Pressão Alta.
 Esta é uma doença grave que 
acomete adultos e idosos, homens e 
mulheres de todas as classes sociais.
 A pressão alta está relacionada 
com a força que o sangue faz contra as 
paredes das artérias para conseguir circular 
por todo o corpo. O estreitamento das 
artérias aumenta a necessidade do coração 
bombear com mais força o sangue a fim de 
impulsioná-lo e recebê-lo de volta. Como 

consequência, a Hipertensão Arterial dilata o 
coração e danifica as artérias.
 Os valores da Pressão Arterial não 
são sempre os mesmos durante o dia, 
geralmente caem quando estamos dormindo 
ou estamos relaxados, e sobem com a 
atividade física, agitação e stress.
 Considera-se hipertenso a pessoa 
que, medindo a Pressão Arterial em repouso, 
apresenta valores iguais ou acima de 14 por 9 
(140mmhg X 90mmhg).
 Hipertensos têm maior propensão 
para apresentar comprometimento vascular, 
tanto cerebral, quanto cardíacos.
 Prevenção ainda é o melhor 
remédio, pense nisso!



08

Departamento de Frota

Treinamentos

 D a n d o  c o n t i n u i d a d e  a o  
cronograma de treinamentos deste ano, 
foram ministrados os cursos de Direção 
Defensiva e Direção de Veículo Tracionado, 
em várias bases no Espírito Santo, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul e Bahia. Nestas 
capacitações, foram abordados assuntos 
como circulação e legislação, causas dos 
acidentes, condições adversas, tipos de 
colisões, dados estatísticos, ângulos de 
entrada e saída, uso do câmbio, análise de 
terreno, abordando obstáculos e condução 
na água.

 Além de questões técnicas, estes 
cursos focam na conscientização no trânsito, 
por serem as mudanças comportamentais um 
aspecto primordial na construção de um 
trânsito mais seguro. 
 O curso de operador de guindauto 
foi ministrado também nas bases da Bahia e 
Mato Grosso do Sul. Temas como Análises de 
Gráficos, Sinalização, Conhecimento do 
Equ ipamento, Pos tura , Conduta  e  
Responsabilidades do Operador, Simulação 
de Sangria e Análise de Risco, foram 
abordados durante o treinamento.

 Nos meses de maio e junho, foram 
finalizados o Programa Bom de Volante, nas 
bases de Vitória-ES e Formiga-MG. A 
Engelmig agradece a todos os participantes 
que de alguma forma contribuíram para os 
excelentes resultados, em especial aos 
ganhadores.

Guarapari-ES (condução veículo 4 x 4 )

Teixeira de Freitas-BA (direção defensiva)Divinópolis-MG (direção defensiva)

Campo Grande-MS (direção defensiva para motociclistas Venda Nova do Imigrante-ES

Vitória-ES (Linha de Transmissão)

Formiga-MG Vitória-ES (Distribuição)

Fontes Mistas
Grupo de produtos proveniente de florestas bem manejadas e outras fontes controladas.
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