
Prezados Chesfi anos,

Neste momento de grande mobilização em virtude da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19) nos dirigimos aqueles que trabalham na Diretoria de Operação para reafi rmar 
que estamos mobilizados, as áreas normativas e executivas, no sentido de assegurar que as 
medidas e ações que compõem o Plano de Contingência para operação e manutenção dos 
ativos de G&T e Centros de Operação sejam planejadas e executadas, minimizando a exposição das 
nossas equipes e ao mesmo tempo possibilitando a continuidade das atividades rotineiras e 
aquelas necessárias em situações de ocorrências no sistema eletroenergético.

O Plano de Contingência, que possui vários estágios a serem observados a depender da evolução 
da situação, já foi colocado em prática e tem o objetivo de minimizar o impacto do Covid-19 
nos empregados da Chesf, nas equipes contratadas e na sociedade em geral, em consonância 
com as diretrizes preconizadas pelas organizações locais e internacionais de saúde, bem 
como as autoridades governamentais, a exemplo da recomendação para a redução do fl uxo 
de pessoas nas cidades e o fortalecimento do isolamento social.

Pela especifi cidade das nossas atividades, caracterizada pela prestação de serviço público 
essencial, precisamos manter um quadro técnico, composto especialmente por operadores 
de turno e profi ssionais de manutenção, para pronto atendimento nas usinas, subestações e 
Centros de Operação, de modo a garantir a continuidade do suprimento de energia elétrica, 
pois, como sabemos, uma falha nestas instalações pode levar a interrupção no fornecimento de 
energia, com graves consequências para a sociedade.

Contamos com o apoio de todos vocês para, em conjunto, enfrentarmos este inédito e imenso 
desafi o e continuarmos cumprindo com a nossa missão de prestarmos um serviço considerado 
essencial pela sociedade, que neste momento em suas residências ou em unidades hospitalares 
estão necessitando da nossa ENERGIA.

Vamos superar este desafi o!

Abraços a todos.

João Henrique
Diretor de Operação


