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Caros Chesfianos, 

 

A pandemia do Coronavírus (Covid-19) tem causado grandes 

mudanças na forma de desenvolvermos nossas atividades. A Diretoria 

vem adotando diversas ações para prevenir a doença entre seus 

empregados, de empresas contratadas e de fornecedores. 

 

A Diretoria de Engenharia e Construção elaborou um Plano de 

Contingência, reduzindo efetivos em campo e focando nas obras 

essenciais para cumprir nosso propósito de levar energia à sociedade. 

A Engenharia tem um grande papel a cumprir nesse sentido e os 

empreendimentos selecionados foram avaliados por suas 

peculiaridades e necessidades. 

 

As ações necessárias para mitigação dos riscos de contágio das suas 

equipes próprias e das suas contratadas estão sendo tomadas e 

continuaremos com o forte aliado da informação para a prevenção. 

 

A Chesf tem como um de seus valores o Compromisso com a Sociedade 

e vamos perseverar na nossa missão com o apoio de todos os 

empregados, que permanecem engajados seja no trabalho remoto, 

quando ele é possível, seja nas atividades presenciais, com o apoio das 

áreas de Segurança e Saúde. 

 

Nas atividades de fiscalização e comissionamento, as equipes são 

orientadas a realizar o deslocamento em veículos da Chesf, próprios ou 

locados de forma individualizada. Foram estabelecidas equipes 

mínimas de coordenação para atendimento às atividades de 

fiscalização e comissionamento. 
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Quanto aos acessantes, estão sendo recomendados que adotem 

medidas preventivas com relação ao Coronavírus. Ainda assim, está 

permitida a realização das atividades de campo sem o 

acompanhamento presencial da fiscalização da Chesf. 

 

Os acessos às salas de comando e ambientes fechados serão 

analisados caso a caso, verificando-se a real necessidade da atividade, 

e respeitando as restrições estabelecidas pela Diretoria de Operação. 

 

Diante da situação atual, há de se agradecer a todos os empregados 

empenhados em fazer seu melhor, em especial as equipes em 

atividade presencial, que têm garantido a continuidade dos 

empreendimentos. 

 

Temos a certeza de que atuando com todos os cuidados recomendados 

e seguindo as medidas preventivas acompanhadas pela Chesf, nossa 

energia estará mais fortalecida. 

 

Roberto Pordeus 

Diretor de Engenharia e Construção 

 


