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INFORMATIVO DIGITAL
ENEL GREEN POWER
O Informativo Digital da Enel Green Power foi criado
para manter um canal de comunicação mais próximo
entre a empresa e as comunidades, especialmente
nesta fase de isolamento social.
Aqui, você poderá ter informações sobre a obra do
Parque Eólico Cumaru e sobre a atuação da empresa
no território de influência. Também acompanhará as
ações do Programa Enel Compartilha que traz
projetos diversos desenvolvidos no território, além das
informações das ações relacionadas aos Programas
Ambientais como monitoramento de fauna, flora,
recuperação de áreas degradadas e monitoramento de
ruído.
Na última página, você encontra ainda o número da
ouvidoria da Enel para o contato conosco sempre que
necessário.
Boa leitura!

PARQUE EÓLICO CUMARU
SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
PEDRA GRANDE
Edição especial: Boletim digital 01
Ações técnicas e socioambientais até 07/2020

Informações Gerais do Projeto

AEROGERADORES - 4,2MW

49
UNIDADES

POTÊNCIA TOTAL INSTALADA

205,8 MW

COMPRIMENTO DA REDE DE MÉDIA
TENSÃO 34,5KV

33 km

COMPRIMENTO
DA LINHA DE
Etapas do
Projeto
TRANSMISSÃO 500KV

29 km

Etapa Atual

CANTEIRO DE OBRA

Mai/20

INÍCIO DE MOBILIZAÇÃO

Início da
mobilização das
empresas que irão
construir o
parque eólico.

Boletim Informativo 1
Ações até 31/07/2020

Conclusão da
instalação de
todo o canteiro de
obras

Set/20

FIM DAS ATIVIDADES

MONTAGEM
AEROGERADORES

Dez/20

ENTREGA DOS
AEROGERADORES
Início da entrega doa
aerogeradores no parque eólico

Início das atividades
de montagem dos
aerogeradores

Jan/21

Mai/21

ENERGIZAÇÃO
SUBESTAÇÃO
Energização da subestação para início
de geração de energia

Conclusão da instalação do
parque e desmobilização
completa

Out/21

Contratação de Mão de Obra

Contratação de Mão de Obra Local
A Enel Green Power orienta que todas
as empresas contratadas pela obra
busquem por mão de obra local sempre
que possível, com o apoio do Sistema
Nacional de Empregos (SINE).
Nos primeiros meses de obra, o Projeto
já conta com cerca de 385
trabalhadores, dos quais 172 (45%) são
locais, estando distribuídos entre as
diferentes empresas que participam da
sua construção.

Atualmente
45% de
mão de obra
LOCAL

Todo o processo de
triagem/indicação para as vagas
locais deve passar pelo SINE.
Para se cadastrar procure o SINE ou
acesse o endereço abaixo:
www.empregabrasil.mte.gov.br

Ainda serão geradas outras vagas na região.
Alguns locais também serão disponibilizados na cidade
para preenchimento em fichas em papel e serão
divulgados com carro de som nas comunidades.
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Atividades da Obra
Ações:
• SE230kV:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Escavação caixa S.A.O / Base dos Pórticos;
Canteiro definitivo:
Ferragem da fundação Usina de concreto;
Montagem dos escritórios ADMs;
Terraplenagem;

• Eixos:
i.
ii.
.
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Eixo Principal - finalização de supressão vegetal;
Eixo Principal - Terraplenagem corte e aterro em andamento.

Ações de Controle Ambiental
Planos Ambientais em Execução
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plano de Gestão Ambiental;
Programa de Proteção do Trabalhador e Segurança do Ambiente de Trabalho;
Programa de Desmatamento Racional;
Programa de Afugentamento e Resgate de Fauna;
Programa de Resgate de Flora
Programa de Monitoramento de Fauna
Programa de Monitoramento de Ruídos;
Programa de Monitoramento e Controle de Processos Erosivos e
Sedimentares;
Programa de Monitoramento dos Equipamentos Urbanos;
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, efluentes e emissões
atmosféricas - PGRS;
Programa de Comunicação Social;
Programa Educação Ambiental;
Programa de Sinalização;
Programa de Recuperação de Área Degradada – PRAD;
Programa de Desativação do empreendimento.

Todos os planos são
condicionantes da Licença
de Instalação nº 2019138549/TEC/LI-0107

Gestão de Resíduos

Rendimento Lenhoso

Supressão Vegetal
Mecanizada

Fonte: Acervo STCP Engenharia de Projetos LTDA.

Exemplos da fauna resgatada durante a
supressão vegetal.
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Comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente –
Plantio de mudas nativas.

PARQUE EÓLICO
CUMARU
Ações de Combate ao Corona Vírus

Ações de prevenção contra a COVID-19

Principais pontos de acompanhamento

01

02
Comitê para acompanhar
as ações e promover
melhorias

Aplicação de um conjunto
de ações de prevenções
de saúde, internas na
Obra

06

03
Procedimentos a
serem seguidos
dentro de cada
necessidade da obra

Acompanhamento das
necessidades de exames
necessários

05
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Acompanhamento diário
e tolerância zero dos
sintomas para acesso a
obra

Redução no número
de trabalhadores e
distribuição de tarefas
mais espaçadas,
evitando
aglomerações

04

Ações de prevenção contra a COVID-19
Utilização de 50% da capacidade dos veículos, mantendo a distância
mínima de segurança.
Sanitização dos veículos de transporte coletivo.
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Ações de prevenção contra a COVID-19
•

Controle e triagem da quarentena e dos colaboradores antes da
entrada no ônibus, realização de teste rápido e boa práticas no
combate ao COVID-19:
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Ações de prevenção contra a COVID-19
Campanha de Testes Covid-19
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Ouvidoria Enel Green Power

O que é?
É um canal de comunicação direto entre você e a empresa para
receber e tratar reclamações e denúncias, assim como sugestões,
solicitações e elogios.

Quando você deve utilizar?
•

Ao observar comportamento inseguro no trânsito e/ou nas

atividades e atuação de colaboradores a serviço da Enel e em
contato com as comunidades e instituições;
•

Corrupção (suborno, trocas de favores etc.);

•

Assédio Moral;

•

Discriminação;

•

Agressão ao Meio Ambiente;

•

Conduta inadequada de funcionários no território; e

•

Temas gerais que impactam a comunidade.
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Canais de Ouvidoria

Para dúvidas, sugestões, reclamações entre em contato com a
nossa equipe local:
Luiz Otávio: (84) 99488-7926

A Ouvidoria é o seu canal direto com a
Enel Green Power.
Deixe sua sugestão, reclamação, elogio,
denúncia ou solicitação.
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