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Engelmig ingressa no estado do Maranhão

 A  G e s t ã o  E x e c u t i v a  d e 
Operações em Linha de Transmissão 
finalizou as negociações com a Vale e 
assinou um contrato de manutenção 
em Linhas de Transmissão, Distribuição 
e Subestações até 230 kV, atendendo a 

demanda do Complexo Marítimo de 
Ponta Madeira, em São Luís do 
Maranhão. A reunião de assinatura 
ocorreu no dia 3 de Junho de 2013, na 
capital maranhense. A mobilização foi 
iniciada no mês de Julho, sendo o 

cont ra to  vá l ido  por  t rês  anos.
 A Engelmig passa a estar 
presente em oito estados brasileiros, 
consolidando a sua posição no mercado 
como importante fornecedor de serviços 
especializados em energia elétrica.

A belíssima capital do Maranhão, São Luís, conserva grande parte da arquitetura colonial

Engelmig renova e amplia parceria com a EDP
Novos contratos em SP (Bandeirante) e ES (Escelsa)

 Dando continuidade à parce-
ria de mais de duas décadas com a 
EDP � Energias do Brasil, a Engelmig 
renovou e ampliou os contratos 
atuais, com vigência mínima de 36 
meses:
 * EDP Bandeirante / Estado de 
São Paulo: Equipes de prontidão para 
manutenção, inclusive em Linha Viva, 
nas regiões de Guarulhos e São José 
dos Campos, além de Taubaté, onde 
também serão executadas obras de 
Construção;

 * EDP Escelsa / Estado do 
Espírito Santo: Equipes de prontidão 
nas regiões de Linhares, São Mateus e 

Nova Venécia. Na região Sul, além da 
prontidão, continuam as equipes de 
Construção e Manutenção, inclusive em 
Linha Viva. Nos serviços comerciais 
(leitura e entrega de contas), permane-
ce na região Sul e iniciará na região 
Norte, a partir de primeiro de Agosto de 
2013.
 A confiança da EDP e de seus 
colaboradores reforça a responsabilida-
de da Engelmig em continuar retribuin-
do com muito trabalho e dedicação, 
sempre focando no seu compromisso 
com os resultados.
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EditorialTecnologia de Informação

Engelmig participa do 2º Congresso
Mineiro de Direito Digital

 
 
 O Líder Corporativo de TI, Sr. 
Bruno Pêsso, e o Analista de Sistemas, 
Sr. Erich de Oliveira, representaram a 
Engelmig no 2º. Congresso Mineiro de 
Direito Digital. Realizado em Belo 
Horizonte/MG no dia 08 de Maio de 
2013, o congresso reuniu profissionais 
de TI e Direito. Temas como �Checklist 
necessário para negócios online�, 
�Processos de Gestão e Operação da 
Segurança da Informação�, �Crimes 
cibernéticos�, �Legislação de Direitos 
Autorais em Conteúdos Digitais�, 
�Segurança Corporativa�, �Estratégias 

de Proteção de Ativos na Era Digital� e 
outros, proporcionaram uma grande 
experiência para todos os presentes.
 Ao final, foram sorteados 
vários brindes, sendo dois deles para os 
representantes da Engelmig. O evento 
foi promovido pela Sucesu Minas, 
entidade que representa as empresas e 
usuários de informática de Minas 
Gerais, que a partir de Abril de 2013 
passou a ser um novo parceiro da 
Engelmig.
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Líder Corporativo de TI da Engelmig premiado
com um livro em sorteio

 Com muito trabalho e dedicação, 
chegamos ao fim do semestre com a 
certeza de que podemos e devemos 
continuar crescendo. A Engelmig fechou 
novos contratos e ingressou em mais dois 
estados da federação � Goiás e Maranhão 
� além de renovar outros trabalhos em 
curso.
 Não por acaso, �renovação� é a 
palavra que melhor conceitua nosso 
modelo de gestão atual. Readequamos 
nossa Ident idade Est ratégica e  a 
divulgamos intensamente para que toda a 
empresa possa estar alinhada com esta 
visão empreendedora, dinâmica e 
arrojada.
 Sabemos que os obstáculos são 
muitos, mas nossos esforços em superá-los 
são maiores, e juntos continuaremos 
buscando  nos sos  ob j e t i vo s  pa ra 
alcançarmos as vitórias no dia a dia.

Moises Pêsso
Diretor Presidente

 
 A Senior, mantenedora dos 
módulos Rubi, Ronda, SMS e Benefícios, 
todos utilizados pelos Departamentos 
Pessoal e RH da Engelmig, promoveu um 
evento em Vitória/ES no dia 25 de Abril de 
2013, sobre Business Intelligence (BI). O 
palestrante, Sr. Everton Fischer, dissertou 

sobre a necessidade das empresas em 
extrair os dados dos sistemas de forma 
ágil, prática e visualmente interessante, 
facilitando as tomadas de decisão por 
parte dos gestores. Houve interação com 
todos os presentes e apresentação prática 
através do uso de celulares e tablets.
 Part ic iparam, por parte da 
Engelmig, o Líder Corporativo de TI, Sr. 
Bruno Pêsso, os Analistas de Sistemas, Sr. 
Diego Hernandes e Sr. José Paulo, a 
Assistente de Pessoal de Manhuaçu/MG, 
Srta. Daiana Monteiro, a Assistente de 
Pessoal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, 
Srta. Ana Paula Locatelli, e o Supervisor de 
Departamento Pessoal de Serra/ES, Sr. Igor 
da Silva.

Sr. Everton Fischer explicou sobre as vantagens da utilização de BI

Evento de Business Intelligence
focado em RH

Errata
 Devido a erro de digitação, na 
edição 2, Ano 15, matéria de capa, onde se 
lê no título:
 
�Engelmig fecha primeiro contrato na 
região Centro-Oeste�
 
Leia-se:
 
�Engelmig fecha primeiro contrato em 
Goiás, na região Centro-Oeste�

Líder Corporativo de TI da Engelmig, Sr. Bruno Pêsso,
e Analista de Sistemas, Sr. Erich de Oliveira, ao centro,

ladeados pela Diretoria da Sucesu/MG
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Linha de Transmissão

Engelmig na Expoman 2013 em Salvador/BA
 A Engelmig irá participar
pela primeira vez da Expoman � 
Exposição de Produtos, Serviços e 
Equipamentos para Manutenção e 
Gestão de Ativos. O evento 
ocorrerá no Centro de Convenções 
em Salvador/BA, de 23 a 27 de 
Setembro de 2013. A expectativa é 
a melhor possível, como destaca o 
Gestor Executivo de Operações em 
Linha de Transmissão, Sr. Lauro dos 
Anjos: �Divulgar a marca Engelmig 
é a nossa maior motivação, além 
da possibilidade de expor nossa 
capacidade técnica de construção 
e manutenção em redes e linhas de 
distribuição, linhas de transmissão, 
e subestações� � afirma.

 A Expoman 2013 ocorrerá 
paralelamente ao 28º Congresso 
Brasileiro e ao 5º Congresso 
Mundial de Manutenção e Gestão 
de Ativos,  no mesmo local.  A feira 
estará alocada em um espaço de 
2 .600m² , com 70 es tandes 
espalhados por três halls. No 
estande da Engelmig, pretende-se 
mos t ra r  a  metodo log ia  de 
trabalho e as inovações que a 
levaram a conquistar inúmeros 
prêmios, como o recente �INPAR�, 
da concessionária Ampla (Rio de 
Janeiro), de melhor prestadora de 
serviços, além de destacadas 
certificações, como a ISO 9001.

Projeção artística do estande da Engelmig na Expoman 2013,
a ser realizada em Setembro, na Bahia

Centro de Treinamento é construído
em Feira de Santana/BA

 A demanda crescente por serviços 

especializados em Linhas de Transmissão 

requer mão de obra em qualidade e 

q u a n t i d a d e  c o m p a t í v e i s .  O 

desenvolvimento de profissionais para 

fazer frente a esta demanda é um fator 

crítico de sucesso para o negócio, e assim, 

tornou-se necessária a implantação de um 

Centro de Treinamento.

 Construído numa área de 10.000 

m e t r o s  q u a d r a d o s  e m  Fe i r a  d e 

Santana/BA, o CT é composto por módulos 

de Subestação e Linhas de Transmissão de 

69 a 230 kV, com estruturas metálicas e de 

concreto, e redes de média tensão classe 15 

k V  n u a s  e  e m  s p a c e  c a b l e .  A s 

configurações disponíveis retratam grande 

pa r t e  do  cená r i o  u t i l i z ado  pe lo s 

consumidores. As instalações contam ainda 

com sala de treinamento, alojamento, 

quiosque com banheiro e área de repouso 

no pátio de atividades práticas.

 A primeira equipe formada neste 

CT entregou 5 profissionais em Abril de 

2013 para trabalho em campo, atendendo 

ao contrato com a Light. Parcerias com 

entidades de ensino profissional proveem 

suporte didático e pedagógico, além de 

ministrar o módulo teórico de eletricidade. 

A Engelmig, com seu corpo de técnicos e 

instrutores já habilitados, ministram a 

parte teórica e prática de Linha Viva.

Módulo de Subestação

Módulo de Linha de Transmissão

Módulo de 15 kV



 Buscando aprimorar as técnicas 

aplicadas na realização de poda urbana, 

foram realizadas palestras sobre o 

assunto, nos dias 13 e 14 de Maio de 2013, 

na sala de treinamentos do bloco XIII da 

Sede da Enersul em Campo Grande/MS. 

Coordenada pelo Engenheiro Ambiental, 

Sr. Samuel Kayaw, e pelo Técnico em 

Segurança do Trabalho, Sr. Fábio Martins, 

ambos da Enersul, contou com a presença 

de toda a equipe do Setor de Vegetação da 

Engelmig.

 A palestra foi divida em duas 

etapas. A primeira, teórica, contou com a 

participação do Técnico em Segurança do 

Trabalho da Engelmig, Sr. Rafael Cristiano 

Reichert, que salientou a importância da 

utilização dos EPIs e o desenvolvimento do 

trabalho aplicando os procedimentos de 

segurança. A segunda etapa, no dia 

seguinte, contou com a realização de 

prática através de demonstração de 

diversas situações encontradas em campo, 

e a solução para cada uma delas.

Reciclagem de técnicas e procedimentos de poda e limpeza
de faixa em Campo Grande/MS

Treinamento e Desenvolvimento

Participantes reunidos para a foto durante intervalo do treinamento

 Em 10 de Abril de 2013 o Sr. Osniel 
da Silva Louro, Líder de Contrato de 
E u n á p o l i s / B A ,  c o o r d e n o u  u m a 
apresentação da Engelmig para 16 novos 
colaboradores contratados recentemente. 
Os principais pontos abordados foram:

  Apresentar a empresa e o seu ramo de 
atividade;

  Divulgar a cultura, missão e visão;
  Conhecer sobre a importância do uso 

de EPIs;
 Apresentar deveres e direitos do 

colaborador;
  Divulgar normas e regulamento interno 

� destacando o código de ética;
   Apresentar os benefícios da empresa.

 Es t i ve ram p resentes, como 
integradores, além do Sr. Osniel: Sr. 
Geraldino Corrêia � Departamento de Frota; 
Sr. Edcarlos de Rezende � Supervisor de 
Obras; Sra. Ludmila Silva e Sra. Geandra 
Lima � Departamento Pessoal; Sr. Orlando 
Vieira � Departamento de Suprimentos; Sr. 
Leonardo Vital e Sra. Alessandra Pereira � 
Departamento de QSMS.

Integração de novos colaboradores em Eunápolis/BA
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Reciclagem sobre Técnicas para Operação de Religadores

 No dia 08 de Maio os eletricistas 

das equipes  de Serv iços  Técnico-

Comerciais de Formiga/MG participaram 

de um treinamento/reciclagem sobre 

�Técnicas para Operação de Religadores 

Microprocessadores�. O Técnico do 

Sistema Elétrico de Campo da Cemig, Sr. 

Leoni ldo da Si lveira, instrutor do 

t r e i n a m e n t o ,  e x p l a n o u  s o b r e  o 

funcionamento dos vários modelos de 

religadores utilizados na região Centro-

Oeste de Minas Gerais, região atendida 

pelas equipes presentes. Na oportunidade, 

o Sr. Marco Túlio, Técnico em Segurança do 

Trabalho da Cemig, abordou os temas: 

�Supervisão de serviços� e �Trabalho em 

equipe�.
Sr. Leonildo da Silveira, da Cemig, durante treinamento em

Formiga/MG
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Início das obras para
atender à Samarco

em Mariana/MG

 Com objetivo de atender ao 
projeto �Quarta Pelotização � P4P�, do 
cliente Samarco Mineração S.A., foram 
iniciadas as obras em Mariana/MG, no 
dia 25 de Abril de 2013. Trata-se de uma 
construção de rede de distribuição de 
13,8 kV protegida, de aproximadamente 
5 Km.
 A equipe do contrato é formada 
por um Engenheiro Eletricista, um 
S u p e r v i s o r ,  d o i s  A u x i l i a r e s 
Administrativos, três Técnicos em 
Segurança  do  Traba lho, qu inze 
Eletricistas e dezoito Ajudantes, que 
contam com a disponibilidade de três 
caminhões guindautos e três veículos 
leves.  O prazo para conclusão das obras 
é Agosto de 2013. 

Colaboradores durante levantamento topográfico em
Mariana/MG.

Distribuição

Coelba ultrapassa quinhentas mil ligações no Programa Luz para Todos

 Há mais de cinco anos 
executando obras do Programa Luz 
para Todos, no extremo sul da Bahia, 
a Engelmig permanece investindo 
em veículos, equipamentos e, 
principalmente, na capacitação de 
seus profissionais. Assim, continua 
contribuindo para que a Coelba 
ultrapassasse a marca de quinhentas 
mil ligações deste importante 

projeto do Governo Federal no 
estado.
 Preparada para atender às 
diversas atividades dos projetos, e já 
com novos investimentos a caminho, 
a Engelmig espera contribuir cada vez 
mais para este importante programa 
que traz segurança e conforto a 
tantas famílias.

Engelmig é premiada pela Cemig

 Foi realizado no dia 20 de 
Junho a cerimônia de entrega do 
�Prêmio Fornecedores Cemig�, edição 
2013, no auditório da sede da Cemig 
em Belo Horizonte/MG. A Engelmig se 
destacou pelo excelente desempenho 
durante o ano de 2012, na categoria 
�Construção, manutenção, operação e 
serviços comerciais de RDA�, receben-

do uma placa alusiva ao prêmio, que foi 
entregue ao Sr. Moisés Pêsso, Diretor-
Presidente da empresa.
 O  D i r e t o r  d e  G e s t ã o 
Empresarial da Cemig, Sr. Frederico 
Pacheco de Medeiros, destacou a 
importância do evento por reconhecer a 
qualidade dos serviços prestados pelas 
empresas parceiras.
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QSMS

 Em 22 de Abril de 2013 o Sr. Inácio 
Neto, Técnico em Segurança do Trabalho 
lotado em Serra/ES, concluiu a instalação 
de novos recipientes para coleta seletiva de 
resíduos, atendendo à base desta cidade. 
Foram instalados novos coletores do tipo 
�barril�, além dos demais que já existiam 
no local, afixados à parede.

 A coleta seletiva é de extrema 
i m p o r t â n c i a  p a r a  a  s o c i e d a d e  e 
fundamental para o meio ambiente. Por 
meio dela, recuperam-se matérias-primas 
que de outro modo seriam tiradas da 
natureza, além de promover uma redução 
na poluição ambiental � E ainda geram 
renda para milhões de pessoas em todo o 
mundo.

Especial

 Em parceria com a Empresa de 
Consultoria Paulo Matos, com sede em 
Belo Horizonte/MG, a Engelmig iniciou o 
processo de divulgação de sua Identidade 
Estratégica. Nesta primeira etapa, foram 
visitadas as cidades de Manhuaçu/MG e 
Campo Grande /MS. A  Ident idade 
Estratégica da Engelmig foi reestruturada 
recentemente para que pudesse refletir 
devidamente os princípios que norteiam a 

gestão da empresa.
 Em 12 de Abril de 2013 foi 
realizada, em Manhuaçu/MG, uma 
dinâmica entre os colaboradores de 
departamentos administrativos desta 
cidade e de Governador Valadares/MG. O 
evento foi coordenado pela psicóloga e 
consultora Sra. Vanessa Barros, e contou 
com um total de mais de cinquenta 
participantes. Uma semana depois, em 19 

de Abril, o evento foi realizado em Campo 
Grande/MS. Participaram Supervisores, 
Gestores, Coordenadores, Técnicos, 
Engenhe i ros  e  co laboradores  de 
departamentos administrativos.
 Houve interação com todos os 
presentes, através de estudos de casos e 
muitas análises sobre comportamento, 
ét ica , va lores, e  outros  assuntos 
pertinentes.

Divulgação da Identidade Estratégica

Participantes do evento no auditório da Enersul em Campo Grande/MS

Sr. Moisés Pêsso, Diretor-Presidente da Engelmig,
e Sra. Vanessa Barros,da empresa de Consultoria Paulo Matos

O ForEA 2013 reuniu especialistas e empresas
em prol do Meio Ambiente

Readequação de coleta seletiva de resíduos em Serra/ES

Novos coletores instalados em Serra/ES

Fórum Regional de Educação Ambiental – FOREA 2013

 Foi realizado em Manhuaçu nos 
dias 19, 20 e 21 de Junho de 2013 o VII 
Fórum Regional do Meio Ambiente, com 
o  t e m a  � B r i g a d e i r o / C a p a r a ó : 
Conectividade Sócio-Ambiental�. Este 
evento acontece anualmente, desde 
2006, e abrange 42 municípios em torno 
do Parque Nacional do Caparaó e 
Parque Estadual do Serra do Brigadeiro, 
em Minas Gerais. Neste ano a cidade 
sede do encontro foi Manhuaçu/MG.

             O objetivo do ForEA é promover o 
envolvimento da sociedade através da 
e d u c a ç ã o  a m b i e n t a l ,  b u s c a n d o 
resultados a partir do planejamento e 
efet ivação de ações sobre temas 
relacionados aos problemas locais, 
discutidos e planejados durante o 
encontro. A Engelmig apoiou o projeto, e 
foi representada pela Técnica em 
Segurança do Trabalho, Srta. Mayara 
Evelyn, e pela Coordenadora Ambiental, 
Sra. Sylvana Faria.
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Responsabilidade Socioambiental

 A Engelmig tem superado 
t o d a s  a s  e x p e c t a t i v a s  d a s 
campanhas que ela promove, a 
cada ano, e em 2013 não poderia 
ser diferente. Antecipando a 
c h e g a d a  d o  i n v e r n o ,  o s 
colaboradores se mobilizaram e 
arrecadaram aproximadamente 
10.000 peças de roupas, agasalhos, 
sapatos e cobertores, atendendo a 
um grande número de pessoas em 
todo o país. A Campanha “Energia 
Q u e nte ”  fo i  u m  ve rd a d e i ro 
sucesso! Parabéns a todos os 
envolvidos!

Campanha Energia Quente 2013

Em Serra/ES, a campanha cedeu agasalhos 
e cobertores ao Abrigo de Idosos Abel Lino 
Portela. Além disso, os colaboradores da 
Engelmig levaram carinho aos abrigados � 
Uma atitude tão importante quanto a 
doação em si. 

Em Campo Grande/MS as doações foram 
entregues à instituição filantrópica Lar São 
Francisco, onde é desenvolvido um 
trabalho com portadores de Hanseníase. 
Atualmente o abrigo atende cerca de 60 
famílias, muitas delas vindas de outros 
estados, como Pará, Roraima e Tocantins.

Em Eunápolis/BA os colaboradores da 
Engelmig entregaram as doações à Casa de 
Apoio Remanescentes Nazarenos, onde 
dependentes químicos são abrigados e 
tratados. Atualmente são atendidos cerca 
de 40 pessoas no local.

Em Belo Horizonte/MG a campanha 
arrecadou mais de 3.200 peças de roupas 
e sapatos � Um recorde! As doações foram 
entregues à Paróquia São Francisco das 
Chagas, que atende famílias carentes da 
capital mineira e também de outros 
municípios e estados.

Em Porto Seguro/BA, as doações foram 
entregues à Instituição Casa do Oleiro, que 
trabalha no apoio a dependentes 
químicos.

O Albergue Ibituruna, em Governador 
Valadares/MG, atende aproximadamente 
300 pessoas por mês, sendo na sua grande 
maioria moradores de rua, que receberam 
as doações em boa hora.
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Departamento de Frota

 Foi iniciada a campanha �Não 
Vacile no Trânsito� � Uma parceria do 
D e p a r t a m e n t o  d e  Fr o t a  e  d o 
Departamento de QSMS, alinhada à 
política integrada e à identidade 
estratégica da Engelmig. O foco da 
campanha é a conscientização dos 
motoristas, através de intensificação 
de palestras e treinamentos, além de 
massificação de alertas visuais por 
toda a empresa. Seguem listadas as 
ações da campanha:

 Mensagens de texto para 
celular (SMS) para os motoristas, com 
informações e alertas diversos. Esta 
ação teve início em Governador 
Valadares/MG, e mais recentemente 
na região sul do Espírito Santo, 
devendo ser expandida para todas as 
localidades onde a Engelmig tem 
presença;
 Fixação de cartazes nos locais 
de maior concentração de colaborado-
res, contendo dados estatísticos de 
acidentes envolvendo veículos e 
colaboradores da Engelmig;
 Fixação do adesivo da campa-
nha  nos painéis dos veículos;
 Envio periódico aos gestores 
de frota, QSMS e setores produtivos, de 
mensagens com dicas, leis, regras de 
circulação, legislação e dados estatísti-
cos relacionados a trânsito, para que 
sejam divulgadas nos momentos de 
segurança e DDS (Diálogo Diário de 
Segurança); 
 Disponibilização de vídeos 
sobre Direção Defensiva, dicas e 
treinamento de utilização do sistemas 
de abastecimento �Ecofrotas�, através 
dos links:
http://www.engelmig.com.br/downlo
ads/frota/direcao_def.rar
http://www.engelmig.com.br/downlo
ads/frota/sistema_abast.rar

 Intensificação dos treinamen-
tos em Direção Defensiva, inclusive 
capacitando todos os gestores de Frota 
como novos instrutores;
 Análises mais rigorosas de 
acidentes, através de técnicas periciais 
e documentação apropriada;
 Retomada da iniciativa �Bom 
de Volante�, com distribuição de 

    

brindes e pagamento de bônus para os 
colaboradores que obtiverem desta-
que na condução dos veículos da 
empresa;
 Reorganização das informa-
ções de multas, denúncias e acidentes 
de trânsito, permitindo melhorar a 
gestão, para tomadas de decisão mais 
eficazes.

Campanha para redução de acidentes
“Não vacile no trânsito”

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