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1. APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento relata as atividades realizadas pelo Plano de Controle Ambiental 

(PCA) relativo às obras de implantação da Linha de Transmissão 500 kV Oitis, localizada nos 

municípios de Dom Inocêncio, Lagoa do Barro e Queimada Nova. Constitui-se em um projeto 

linear de 63,48 km de extensão e objetiva o escoamento da energia elétrica a ser produzida pelos 

Parques Eólicos Oitis, interligando a Subestação Oitis I (em fase de construção no município de 

Dom Inocêncio) à Subestação Queimada Nova II por meio do bay de conexão. 

Este relatório consolida as ações desenvolvidas na Linha de Transmissão pelo Programa 

de Comunicação Social (PCS) e pelo Programa de Contratação e Capacitação de Mão de Obra 

Local (PCMO) que aconteceram a partir de julho de 2021. 

2. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - PCS 

2.1. Justificativa 
 

As empresas, na melhor tradição da economia, nascem e se desenvolvem como 

contribuição ao bem comum, dito isso, vale ressaltar que toda grande empresa é, por definição, 

social. Desta forma é preciso reconectar o sucesso da empresa ao progresso social, fazendo com 

que as ações não representem algo na periferia daquilo que a empresa faz, mas no centro.  

A relação entre a competitividade de uma empresa e a condição de vida das 

comunidades ao seu redor é evidente. Desta forma se faz necessário primordialmente que a 
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empresa conheça o local onde está instalada, além deste conhecimento do contexto local é 

necessário que haja uma comunicação efetiva com o entorno, pois tanto a população é afetada 

pelo empreendimento quanto o empreendimento é afetado pela população.  

Da mesma maneira, a cadeia de valor de uma empresa inevitavelmente afeta — e por 

outro lado é afetada — por várias temáticas da sociedade, como uso de recursos naturais e da 

água, saúde, segurança e condições de trabalho. Dessa maneira, surgem oportunidades para a 

criação de valor compartilhado porque problemas sociais e externalidades negativas podem 

acarretar custos econômicos internos para a empresa. 

Desta forma, a implantação de um programa de comunicação social no entorno do 

empreendimento de uma empresa é uma forma de estreitar o relacionamento entre a empresa e 

as comunidades locais de modo a fornecer um canal confiável e legitimo de informação, 

conscientizar a população e trabalhadores acerca de questões ambientais e contribuir para a 

melhoria dos padrões de qualidade de vida da população a ser beneficiada pelo 

empreendimento. O que, por consequência, melhora toda a relação estabelecida com os 

municípios onde o projeto está instalado. 

Este Programa tem como objetivo criar um canal de diálogo entre a Neoenergia, as 

comunidades que serão afetadas direta ou indiretamente e o poder público presente na área de 

influência do Projeto, estabelecendo, dessa forma, um canal de comunicação de mão dupla e 

permanente entre o empreendedor e a sociedade, fornecendo informações acerca dos Parques 

Eólicos Oitis e da Linha de Transmissão. 

Conforme denomina o PCA: “As ações previstas têm a intenção de manter um fluxo de 

comunicação permanente e recíproco para identificar os anseios da população e de todos os 

segmentos sociais envolvidos, nivelando informações a respeito do projeto e mantendo uma 

relação harmônica entre as partes direta e indiretamente envolvidas com o empreendimento. ” 

2.2 Objetivos do Programa 

 

Ainda segundo o PCA o principal objetivo do Programa de Comunicação Social O 

objetivo geral deste programa é estabelecer ações relativas à veiculação de informações sobre 

o empreendimento (e todas as fases da obra relativas à implantação e operação) a todos atores 

sociais envolvidos direta ou indiretamente, de forma clara e precisa.  
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2.3. Público-alvo 
 

A seguir estão relacionados alguns segmentos definidos como público-alvo das ações 

de comunicação social: 

 Os funcionários e operários das empresas responsáveis pela execução do 

empreendimento. 

 Sociedade civil organizada – associações de moradores, cooperativas, sindicatos, 

grupos de serviço, conselhos populares, organizações não governamentais de cunho 

ambiental, e outras entidades atuantes nos municípios de Dom Inocêncio, Queimada 

Nova e Lagoa do Barra e arredores, entre as quais a Associação Comunitária 

Desenvolvimento Quilombola de Sumidouro; 

 Organizações governamentais – prefeitura municipal, câmara dos vereadores, órgãos do 

governo federal e estadual atuantes na área de influência do empreendimento, escolas; 

 População residente ou que exerce atividade direta na área do empreendimento ou no 

entorno; 

 Imprensa dos municípios da área de influência direta e indireta do empreendimento. 

Tomando por base as informações primárias, buscou-se um trabalho de aproximação 

inicial com as comunidades locais, buscando realizar um diagnóstico atualizado como também, 

estreitar o relacionamento entre as comunidades e o empreendimento, a fim de conhecer a 

história e a realidade local, as lideranças da região, assim como, os equipamentos sociais 

existentes nas localidades. 

 Essa identificação foi realizada através de visitas inloco, iniciadas em julho de 2021, 

onde foram identificados alguns moradores e proprietários de terras existentes da faixa de 

servidão de 70 metros da Linha de Transmissão. 

 Até o final de setembro de 2021 foram identificadas as seguintes localidades 

pertencentes a Área de Influência Direta e Indireta, conforme pode ser observado na tabela a 

seguir: 
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Tabela 1 Comunidade localizadas dentro da área de influência da Linha de Transmissão do Oitis 

 

Segue abaixo mapa com a localização das comunidades identificadas nessa primeira 

visita e registros fotográficos das localidades identificadas. 

MUNICÍPIO COMUNIDADE / LOCALIDADE 

Dom Inocêncio - PI 

Favelas 

Minador das Pombas 

Morro Branco 

Vereda do Morro Branco 

Cachoeirinha 

Cansanção 

Poço Comprido 

Oiteiro 

Minador dos Veados 

São Julião 

Babosa 

Lagoa do Barro - PI 

Sítio do Meio 

Canoa 

Santa Teresa 

Curral de Pau 

Cova dos Negros 

Jatobá Grosso 

Queimada Nova - PI 

Roça Nova 

Caldeirão do Sumidouro 

Sumidouro 

Alto Alegre 

Mocó 

Barro 

Miroró 

Recanto 

Mansinho 
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Foto 1 Localidade Babosa - PI 

 
Foto 2 Localidade Cachoeirinha - PI 

 
Foto 3 Localidade Floresta - PI 

 
Foto 4 Localidade Minador das Pombas - PI 

 
Foto 5 Localidade Morro Branco - PI 

 
Foto 6 Localidade Poço Comprido - PI 
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Foto 7 Localidade Vereda dos Veados - PI 

 
Foto 8 Localidade Sítio do Meio - PI 

 
Foto 9 Localidade Curral de Pau-PI 

 
Foto 10 Localidade Cova dos Negros-PI 

 
Foto 11 Localidade Jatobá Grosso-PI 

 
Foto 12 Localidade Mocó-PI 
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Foto 13 Localidade Alto Alegre-PI 

 
Foto 14 Localidade Miroró-PI 

 
Foto 15 Localidade Barro-PI 

 
Foto 16 Localidade Recanto-PI 

 
Foto 17 Localidade Mansinho-PI 

 

2.4 Metodologia 
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A metodologia utilizada é a CSV (Creating Shared Value) ou a Criação de Valor 

Compartilhado, que representa um elemento decisivo para desenvolver iniciativas sustentáveis a 

longo prazo, assim como para aumentar o potencial de marketing e a competitividade da empresa. 

A geração de valor para todos os stakeholders, lideranças comunitárias, atores públicos, 

atores privados, entre outros, e para a empresa é vital para a sua sustentabilidade a longo prazo, 

assim como para aumentar o seu potencial de replicação, a imagem da empresa frente a 

comunidade e a própria competitividade da empresa. 

A participação efetiva e estratégica dos stakeholders pode promover um desenvolvimento 

social mais equitativo e sustentável, dando aos atores ouvidos a oportunidade de estarem 

envolvidos nos processos de tomada de decisões. Ao mesmo tempo em que também permite um 

melhor manejo de riscos ao reconhecer a agregação de recursos (conhecimento, recursos 

humanos e financeiros, tecnologia) para resolver problemas e atingir objetivos que não podem 

ser alcançados por uma única organização.  

O envolvimento da comunidade local requer um programa de comunicação social muito 

bem desenvolvido e aplicado, pois este é o ponto de contato entre as partes interessadas e o 

empreendimento, por centralizar as dúvidas, sugestões e reclamações do público, realizando essa 

intermediação entre a comunidade e a empresa. Vale ressaltar que o programa estará sempre em 

consonância com todos os programas ambientais desenvolvidos pelo empreendimento no 

território. 

A metodologia utilizada na implementação do Programa de Comunicação Social baseia-

se na participação social, fundamentada em princípios básicos, que são:  

 Participação e abordagem interdisciplinar;  

 Construção, ampliação e manutenção dos canais de interlocução entre empreendedor e 

população;  

 Transparência e acesso às informações referentes ao empreendimento;  

 Respeito e adequação ao contexto socioambiental, por meio da capacitação do corpo técnico 

em práticas ambientalmente adequadas e socialmente responsáveis; 

 Valorização dos produtos e prestadores de serviço locais, buscando, inclusive, elevar a 

qualidade dos serviços para atendimento das demandas e integrar os profissionais às 

atividades e ações do Projeto; 
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As ações de comunicação promovem o processo participativo e construtivo, incentivando 

a inclusão social. Nesse processo, os agentes de comunicação utilizam linguagem acessível e são 

capazes de integrar as diversas percepções. Com isso, os compromissos são estabelecidos de 

forma clara e transparente.  

Além disso, a apropriação das informações pela população por meio de um processo de 

comunicação planejado e contínuo torna-se mais eficiente e construtivo. Desta forma, as relações 

de confiança são fortalecidas nas diferentes fases da obra. 

Usualmente as visitas e diálogos com a comunidade tem um duplo caráter:  

 Caráter informativo sobre o empreendimento – no qual são divulgadas as ações em 

desenvolvimento e as etapas subsequentes; 

 Caráter para fortalecer o relacionamento – encontros e reuniões entre os ouvidores e a 

população, onde a população se manifesta e expressa suas dúvidas e receios. 

Todo o trabalho é apoiado por ferramentas de comunicação, veiculada através de meios 

escritos e falados. A linguagem adotada é de fácil compreensão e as imagens adequadas à 

realidade local. Cada linha de ação é constituída por atividades e ferramentas de comunicação, 

bem como possuem sinergia com o PBA do empreendimento. 

2.5 Procedimentos Adotados 
 

Ouvidoria Móvel 

 

É por meio deste canal que são registradas as dúvidas, solicitações, reclamações e 

inquietações das partes interessadas da área de influência dos parques eólicos e da linha de 

transmissão. Após o registro das questões a equipe do projeto encaminha internamente essas 

questões, obtém as respostas e retorna à população através da devolutiva. 

Nos meses de julho e agosto de 2021 iniciou-se a divulgação da ouvidoria móvel nas 

áreas de influência direta e indireta da Linha de Transmissão Oitis, assim como a divulgação do 

contato telefônico em caso de solicitações de informações, dúvidas ou reclamações.  

Até o mês de setembro de 2021, a ouvidoria móvel havia realizado um total de 58 visitas 

aos moradores das localidades impactadas diretamente e indiretamente pela Linha de 

Transmissão Oitis nos municípios de Dom Inocêncio, Lagoa do Barro de Queimada Nova. 

Durante essas visitas foi solicitado a abertura de apenas duas Ouvidorias, onde pode-se observar 
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mais detalhes na tabela a seguir: 

Tabela 2 Resumo das Ouvidorias abertas até setembro de 2021 na Linha de Transmissão 

Nº 

DATA DE 

ABERTU

RA 

CLASSIFICAÇÃO TEMA LOCALIDADE 
DATA DA 

DEVOLUTIVA 

86 29/06/2021 Solicitação Poeira 
Minador das 

Pombas 
Concluída 

02-LT 24/09/2021 
Informação/ 

Consulta/ Dúvida 
Fundiário Jatobá Grosso Em andamento 

      

A seguir relatório fotográfico das ouvidorias abertas: 
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Foto 18 Registro da moradora que solicitou a abertura 
da Ouvidoria nº 86 

 
Foto 19 Registro do local onde solicita lombada e 
umectação 

 
Foto 20 Registro da Lombada I 

 
Foto 21 Registro da Lombada II 

 
Foto 22 Registro de abertura da ouvidoria de nº 02-LT, 
do Sr. José Lino, na localidade Jatobá Grosso-PI 
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Elaboração do Folder, Plano de Visitação e Distribuição 
  

Nos meses de Julho e Agosto de 2021 foram realizados os primeiros ciclos de visitas 

domiciliares nas localidades presentes na área de influência direta e indireta da Linha de 

Transmissão Oitis. Na oportunidade, foram entregues os folders institucionais às famílias e 

abordados temas como etapas da obra, funcionamento e contato da ouvidoria, além de outras 

dúvidas levantadas pela comunidade. Essa estratégia foi elaborada como forma de evitar 

aglomerações em reuniões, em virtude do contexto de pandemia em que nos encontramos.  

Durante as visitas, foi possível estreitar o canal de comunicação com os moradores e 

afirmar o compromisso de estar presente e ser o elo entre o empreendimento e a comunidade. 

Pode-se confirmar uma grande expectativa da população em torno da geração de empregos para 

a população local e de uma visão positiva em relação ao empreendimento. De uma forma geral, 

considera-se que nessas visitas obtive-se resultados bem satisfatórios e com um excelente 

acolhimento por parte de todos.  

Além de impresso, também se divulgou através de uma versão web distribuída via 

WhatsApp – meio de comunicação muito usado entre os moradores - conforme pode ser 

observado a seguir: 
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A seguir pode-se observar alguns registros fotográficos das visitas domiciliares e 

institucionais para apresentação e divulgação do folder institucional: 
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Foto 23 Visita a Escola Municipal de Dom Inocêncio. 

 
Foto 24 Visita ao CREAS de Dom Inocêncio. 

 
Foto 25 Visita a Unidade Básica de Saúde Júlio Dias 

 
Foto 26 Visita a Paróquia da Igreja Católica de Dom 
Inocêncio. 

 
Foto 27 Visita a Unidade Básica de Saúde Júlio Dias 

 
Foto 28 Visita a Paróquia da Igreja Católica de Dom 
Inocêncio. 
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Divulgação através de Spot 

 

No mês de agosto de 2021, houve a divulgação do nono spot - Você sabe o que é uma 

Linha de Transmissão? - veiculado em carro de som pelas ruas da cidade de Dom Inocêncio-PI 

e divulgado também na rádio Esperança FM, rádio comunitária de Queimada Nova-PI durante 

sete dias. O texto do spot foi o seguinte: 

 

TEXTO PARA SPOT DA NEOENERGIA/AVSI BRASIL:  
 
REFERÊNCIA: #9 / 16 DE AGOSTO DE 2021  
 
ATENÇÃO POPULAÇÃO DE DOM INOCÊNCIO, LAGOA DO BARRO E QUEIMADA NOVA 
 
VOCÊ SABE O QUE É UMA LINHA DE TRANSMISSÃO? 
 
A NEOENERGIA EXPLICA! 
 
ATÉ ILUMINAR AS RESIDÊNCIAS, COMÉRCIOS, INDÚSTRIAS, HOSPITAIS, ENTRE 
OUTROS, A ENERGIA PERCORRE UM LONGO CAMINHO. É ATRAVÉS DE LINHAS E 
SUBESTAÇÕES QUE A ENERGIA SAI DAS USINAS DE GERAÇÃO EÓLICA E CHEGA ÀS 
REDES DE DISTRIBUIÇÃO E AOS CONSUMIDORES.  
 
NO CASO DA LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV OITIS, A TRANSMISSÃO DA ENERGIA 
SERÁ FEITA ESCOANDO A ENERGIA ELÉTRICA PRODUZIDA PELOS PARQUES EÓLICOS 
OITIS EM DOM INOCÊNCIO-PI, INTERLIGANDO A SUBESTAÇÃO OITIS I À SUBESTAÇÃO 
QUEIMADA NOVA II. UM PROJETO LINEAR DE MAIS DE 63 KM DE EXTENSÃO. 
 
A NEOENERGIA POSSUI UM CANAL DE OUVIDORIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
COMUNIDADES IMPACTADAS PELA LINHA DE TRANSMISSÃO. CASO NECESSITE 
LIGUE: (89) 98147-4736 REPITO (89)98147-4736. 
 

 
Foto 29 Visita à localidade Cansanção - PI 

 
Foto 30 Visita à localidade São Julião - PI 
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NEOENERGIA: A ENERGIA DO FUTURO! 

 

3. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DA MÃO DE OBRA 

LOCAL 

3.1. Justificativa 

 

Na medida que um empreendimento é instalado em um território é gerada uma 

expectativa na população local, a qual enxerga no empreendimento uma oportunidade para a 

geração de renda, porém muitas vezes os requisitos necessários para a contratação não são 

atendidos pela população. Dessa forma, este programa visa direcionar os esforços para que a 

população local possa aproveitar as oportunidades que irão surgir. Dito isso, o objetivo deste 

programa é qualificar e dar possiblidade a contratação da mão de obra local para desenvolver as 

atividades operacionais no empreendimento, contribuindo tanto para o aumento da renda local 

quanto para a qualificação da mão de obra da população. 

Dessa forma, o Programa de Capacitação e Contratação da Mão de Obra Local (PCMO) 

atuará em prol da relação das demandas de serviços e mão de obra do empreendedor e a oferta 

de recursos humanos já existentes nos municípios impactados. Além de proporcionar mais 

oportunidades para as pessoas da região, pode contribuir na capacitação para as atividades a 

serem exercidas no momento da construção do parque e futuramente. 

3.2 Objetivos do Programa 

 

 Segundo o PCA O objetivo geral do Programa é estabelecer o rito para a mobilização, a 

contratação e a capacitação da mão de obra local/regional, tendo como finalidade o 

aproveitamento da busca de emprego da comunidade local nas atividades inerentes à implantação 

do empreendimento, além de melhorar a qualificação da mão de obra, contribuindo para a 

capacitação profissional da população e aumento das oportunidades de trabalho oferecidas na 

região. Sendo os objetivos específicos os seguintes:  

 Estabelecer um procedimento para a execução das atividades inerentes à capacitação e 

mobilização dos recursos humanos; 

 Criar meios e procedimentos para cadastrar e selecionar a mão de obra local, permitindo 

a mobilização e o cadastramento dos recursos humanos para atender às necessidades do 
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empreendimento e aumentar a oferta de empregos na região; 

 Avaliar as carências de recursos humanos locais para atender às demandas de emprego 

geradas pelo empreendimento e propor a qualificação necessária; 

 Criar condições para o efetivo ingresso da população local nos postos de trabalho criados 

pelo empreendimento. 

3.3 Público-alvo 

 

 O público-alvo será composto por homens e mulheres a partir de 18 anos e que sejam 

prioritariamente residentes da ADA e AID do projeto. O perfil da mão de obra em potencial será 

constituído por homens e mulheres entre 18 e 60 anos. 

Será priorizada a capacitação de pessoas impactadas pelo empreendimento, trabalhadores 

e outros que exercem atividades econômicas na AID e que tenham interesse em atuar nas obras. 

A delimitação deste público-alvo para capacitação e contratação não exclui a participação de 

pessoas de outras localidades do estado. 

3.4 Metodologia das atividades executadas 

 

Até o mês de agosto de 2021 a equipe da AVSI Brasil realizou o acompanhamento da 

contratação da população local, primeiramente sistematizando os dados de todos os currículos 

entregues pela população local principalmente recebidos pela ouvidoria móvel de forma 

presencial e via WhatsApp. 

Todos os currículos estão sendo lançados em um banco de dados e enviados 

semanalmente para a Neoenergia que é responsável por compartilhar com as demais 

subcontratadas da obra. Até o mês de setembro obteve-se um total de 51 currículos cadastrados 

no banco de dados de Queimada Nova e Lagoa do Barro e 983 no Banco de dados de Dom 

Inocêncio. Dentre esses houveram contratações apenas do banco de Dom Inocêncio que até agora 

totaliza-se 178 contratados. 
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4. INDICADORES ALCANÇADOS ATÉ SETEMBRO/2021 

PROGRAMAS INDICADORES - LT 500 KV OITIS jul/21 ago/21 set/21 ACUMULADO 

Programa de 
Contratação e 

Capacitação de Mão 
de Obra (PCMO) 

Número de pessoas capacitadas por meio dos cursos 
ofertados pelo empreendimento e que foram admitidas 
pelas empresas envolvidas em suas obras de construção; 

0 0 0 0 

Número de cadastros recebidos; 35 0 16 51 

Número de trabalhadores contratados residentes das áreas 
de influência do empreendimento; 

39 32 36 107 

Percentual de trabalhadores oriundos das áreas de 
influência atuantes no empreendimento; 

24% 14% 12% N/A 

Programa de 
Comunicação Social 

(PCS) 

Notícias divulgadas pela imprensa local (classificando 
positivas ou negativas); 

0 0 0 0 

Número de informativos elaborados e disseminados (jornais, 
cartazes, folders, cartilhas, carro de som); 

1 1 1 3 

Comentários e feedbacks no telefone da ouvidoria; 0 0 3 3 

Comentários e feedbacks dos trabalhadores e colaboradores 
do empreendimento; 

0 0 1 1 
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Número de visitas presenciais feitas às comunidade; 22 34 2 58 

Número de ouvidorias abertas pela comunidade; 1 0 1 2 

Número de devolutivas aos anseios da comunidade; 0 1 0 1 

 

5. PLANO DE AÇÃO 
 

ATIVIDADE ETAPAS 

MATERIAIS E 

SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS 

RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES PRAZO PRODUTO 

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

ANÁLISE DO 

CONTEXTO LOCAL E 

MAPEAMENTO DE 

STAKEHOLDERS 

Mapeamento das 

comunidades e principais 

stakeholders da área de 

influência do 

empreendimento 

 
Supervisão AVSI e Gerente 

do Projeto  

O mapeamento será 

iniciado a partir de 

informações fornecidas 

pela contratante 

Julho e Agosto 

de 2021 
Documentos 

descritivos de cada 

comunidade 

contendo: perfil, 

localização, principais 

contatos, fragilidade, 

potencialidade e 

riscos. 

Realizar visita de 

conhecimento da área de 

influência do 

empreendimento 

 
Gerente do Projeto e 

Comunicador Social 
 

Julho de 2021 

e sucessivas 

atualizações 
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ATIVIDADE ETAPAS 

MATERIAIS E 

SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS 

RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES PRAZO PRODUTO 

Sistematizar os 

informações sobre 

comunidades locais 

 
Gerente do Projeto e 

Comunicador Social 
 

Agosto de 

2021 e 

sucessivas 

atualizações 

CENTRAL DE 

ATENDIMENTO 

(OUVIDORIA MÓVEL) 

Estabelecer 

procedimentos e 

materiais de suporte para 

o funcionamento da 

central de atendimento 

Elaboração e aplicação de 

layout na ouvidoria móvel  
Supervisão AVSI e Gerente 

do Projeto 

 

 

 

A elaboração do fluxo 

para encaminhamentos 

das ouvidorias será 

definida em conjunto com 

a contratante 

 

 

 

Dezembro 

2020 

- Elaboração de 

formulários/document

o de registro das 

ouvidorias 

 

- Elaboração do 

formulário de 

satisfação 

 

 
Definir uma rota padrão 

mensal 
 Gerente do Projeto e Ouvidor 

A rota será reformulada 

periodicamente conforme 

andamento do projeto  

Julho 2021 e 

sucessivas 

atualizações  

Registro e envio das 

demandas, sugestões e 

reclamações  recebidas. 

 Ouvidor  

Semanal / 

conforme 

demanda 
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ATIVIDADE ETAPAS 

MATERIAIS E 

SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS 

RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES PRAZO PRODUTO 

Registro das ações 

corretivas e/ou 

preventivas propostas 

 Ouvidor  

Semanal / 

conforme 

demanda 

Avaliação da eficácia – 

Grau de satisfação 
 Ouvidor  

Semanal / 

conforme 

demanda 

Elaboração de Mapa de 

Densidade 
 Gerente do Projeto e Ouvidor  

Semestral – 

Dez 2021  

ELABORAÇÃO, 

IMPRESSÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DOS 

MATERIAIS 

INFORMATIVOS 

Distribuição de Folder 

Institucional 

- Tamanho A4 com 2 

dobras 

- Incluindo versão para 

distribuição digital 

Comunicador Social 

- Alinhamento e 

aprovação do conteúdo 

com a contratante  

- Layout aprovado pela 

contratante 

Julho de 2021 

Registro fotográfico 

de entrega dos 

materiais 

Elaboração, impressão e 

distribuição de Boletim 

Informativo 

- 1 edições – 125 unidades 

cada  

- Tamanho A3 com 1 

dobra 

- Incluindo versão para 

distribuição digital 

Comunicador Social 
Novembro 

2021 

Elaboração e divulgação 

de Spot 

- 2 Edições 

- Contratação de 

fornecedor para a gravação 

do spot 

- Contratação de 

fornecedor para veiculação 

do spot 

Comunicador Social 

Outubro de 

2021 / Março 

de 2022 
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ATIVIDADE ETAPAS 

MATERIAIS E 

SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS 

RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES PRAZO PRODUTO 

REUNIÕES 

INFORMATIVAS 

PERIÓDICAS COM A 

COMUNIDADE 

Definição da modalidade 

(cenário COVID-19) 
 

Supervisão AVSI e Gerente 

do Projeto 

A modalidade será 

definida com a aprovação 

da contratante 

Agosto / 2021 

- Documentação de 

acompanhamento 

(lista de presença, ata 

da reunião e pesquisas 

de satisfação) 

- Avaliação 

comparativa de 

acompanhamento dos 

participantes das 

reuniões 

Elaboração de 

documentação padrão  

- Lista de presença 

 

Gerente do Projeto e 

Comunicador Social 

Os documentos serão 

aprovados pela 

contratante 

Agosto / 2021 

Identificação de local e 

organização da logística 
 

Gerente do Projeto e 

Comunicador Social 
 Agosto / 2021 

Definir e mobilizar os 

participantes 
 Comunicador Social 

A lista de convidados 

será aprovada com a 

contratante 

Agosto / 2021 

Realização das reuniões 

- Projetor 

- Lanche ou kit lanche para 

participantes 

- Transporte ou material 

informativo 

Gerente do projeto e 

Comunicador Social 

Alinhamento com a 

contratante para definição 

dos temas das reuniões 

Outubro de 

2021 e janeiro 

2022 
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ATIVIDADE ETAPAS 

MATERIAIS E 

SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS 

RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES PRAZO PRODUTO 

OFICINAS E 

TREINAMENTOS DE 

CAPACITAÇÃO 

Definição da modalidade 

(cenário COVID-19) 
 

Supervisão AVSI e Gerente 

do Projeto 

A modalidade será 

definida com a aprovação 

da contratante 

Dezembro  

2020 

 

 

 

 

 

- Relatório das 

oficinas realizadas  

 

 

 

 

 

- Documentação de 

acompanhamento 

(lista de presença e 

pesquisas de 

satisfação) 

 

 

Elaboração dos 

conteúdos das oficinas  

- Elaboração de 

apresentação 

Supervisão AVSI e Gerente 

do Projeto 

Serão realizadas oficinas 

com dois públicos 

distintos (colaboradores 

internos e população 

local) 

 

Definição dos locais e 

datas  
 

Gerente do Projeto e 

Comunicador Social 
  

Mobilização dos 

participantes 
 Comunicador Social   

Realização das reuniões 

- Projetor 

- Lanche ou kit lanche para 

participantes 

- Transporte ou material 

informativo 

Gerente do projeto e 

Comunicador Social 
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ATIVIDADE ETAPAS 

MATERIAIS E 

SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS 

RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES PRAZO PRODUTO 

PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PCMO) 

ANÁLISE DO 

CONTEXTO E 

DEFINIÇÃO DOS 

CURSOS DE 

CAPACITAÇÃO 

Análise do perfil dos 

colaboradores do 

empreendimento 

 
Supervisão AVSI e Gerente 

do Projeto 
 Junho / 2021 

 

 

 

 

Documento de 

sistematização das 

análises dos perfis 

levantados e relação 

de possibilidade de 

cursos 

Levantamento das 

opções para os cursos de 

capacitação  

 Gerente do Projeto  Junho / 2021 

Definição dos cursos de 

capacitação a serem 

oferecidos no território 

 Gerente do Projeto  Julho / 2021 

MOBILIZAÇÃO DA 

COMUNIDADE E 

ACOMPANHAMENTO 

DOS CURSOS 

Mobilização dos 

participantes 
 Comunicador Social  

De acordo 

com a 

demanda  

- Documentação de 

acompanhamento 

(lista de presença e 

pesquisas de 

satisfação) 
Acompanhamento dos 

cursos 
 

Gerente do Projeto e 

Comunicador Social 

Este programa será 

executado em conjunto 

com a empreiteira e 

contratante, devendo 

estas dispor da mão de 

obra técnica qualificada 

para execução dos 

cursos/Capacitações. 

De acordo 

com a 

demanda 
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ATIVIDADE ETAPAS 

MATERIAIS E 

SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS 

RESPONSABILIDADE OBSERVAÇÕES PRAZO PRODUTO 

ACOMPANHAMENTO 

DAS CONTRATAÇÕES 

LOCAIS 

Acompanhamento junto 

às subcontratadas e 

sistematização dos dados  

 Gerente do Projeto  
Junho 2021 / 

contínuo 

Relatório contendo o 

número de 

contratações locais do 

empreendimento 

Criação de banco de 

currículos da população 

local para 

compartilhamento das 

informações 

 Gerente de Projeto  
Junho 2021 / 

contínuo 

Envio de planilha 

com as informações 

sistematizadas dos 

currículos recebidos 

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Itens Atividades Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21 Abr/21 Mai/21 Jun/21 Jul/21 Ago/21 Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 

1 Programa de Comunicação Social – PCS 
 

1.1 

Ouvidoria Móvel e 

Identificação da 

ADA/AID 

       X X X X X X X X X X X 

1.2 

Reuniões 

Informativas 

Periódicas com a 

Comunidade 

          X   X     

1.3 
Folder 

Institucional 
        X X         
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1.4 

Produção de 

Boletim 

Informativo     

         X       

1.6 

Spot de 

rádio/mensagem 

de carro de som  

           X     X   

1.7 

Oficinas e 

Treinamentos de 

Capacitação 

(público interno) 

            X          

1.8 

Oficinas e 

Treinamentos de 

Capacitação 

(público externo) 

  

  

          X     

 

2 Programa de Contratação e Capacitação de Mão de Obra - PCMO 
 

2.1 

Acompanhamento 

das Contratações 

Locais 

       X X X X X X X X X X X 

2.2 

Mobilização da 

comunidade e 

Acompanhamento 

dos cursos 

 

 

         X X     
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7. CONCLUSÕES 

 

Através desse primeiro contato com as comunidades existentes na Área Diretamente 

Afetada – ADA com a Linha de Transmissão, pode-se perceber que em sua maioria contam 

com as mesmas características socioeconômicas. Basicamente são comunidades bem precárias 

no que diz respeito ao fornecimento de políticas públicas e de geração de renda, além da falta 

de equipamentos sociais e de lazer. 

Espera-se que no mês de setembro de 2021, possa-se conhecer e identificar outras 

localidades que sejam de influência direta, assim como ter os primeiros contatos com os 

representantes dos órgãos públicos existentes na área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


