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Campanhas temáticas:

Maio: SEPAP – Semana Externa de Prevenção de Acidentes com a População

Junho: Pipas

Julho: Construção civil

Agosto: Atividades em áreas rurais e queimadas

Setembro: Poda de árvores e queimadas

Outubro: Construção Civil

Novembro: Cabos partidos

Dezembro: Segurança – Natal

Em decorrência da pandemia, até o momento, não estão sendo considerado os temas relacionados ao Carnaval e à Festa Junina.

Conteúdos específicos;

 Criação de conteúdos baseados nos dados coletados em 2020 e 2021, seguindo a lógica e

regionalizaçãodo BI.

 Conteúdos atemporais como poda de árvores, execução de serviços de telefonia,

movimentação e instalação de antenas, cabos partidos, etc – que serão divulgados de forma

regionalizada.

 Além de posts, vídeodo colaborador, releases e comunicações no CO.

Organização da campanha



Celebramos o maior número 
de acordos de cooperação 

técnica da história da Cemig, 
com 20 parceiros.
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Eventos (on line)
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Campanha Pipas - posts



Campanha propriedades rurais



Webinar com 
Sistema 
FAEMG



FOCO NO 
RESULTADO 

• Acidentes na construção 
civil tiveram uma redução 
de 45% em relação a série 
histórica dos últimos 10 
anos.



Post com mensagens diretas



Banco de imagens e 
vídeos

(Sinduscon/Seconci)



Vídeos e posts para construção civil



Post e vídeo produzidos



Grafitagens



Dicas para 
ambientes 
domésticos
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Cartaz A3 / 
Cartaz para Tapume

Saco para pão

Baralho da segurança

Adesivo para motos

Jogo da Memória Adesivo para veículos

Material de 
apoio (pós 
pandemia)





Concurso de redação, 
desenho e vídeo

• E a Cemig, que esteve com a Abracopel desde o início deste projeto, teve a 
ideia pioneira de lançar uma etapa exclusiva para os filhos dos colaboradores Cemig 
e das empresas parceiras, dentro da SEPAP.

• O Concurso seguiu as mesmas regras do Concurso Nacional da Abracopel com 5 
categorias sendo:

• Desenho 1 – alunos de 06 a 07 anos

• Desenho 2 – alunos de 08 a 10 anos

• Redação 1 – alunos de 11 a 13 anos

• Redação 2 – alunos de 14 a 15 anos

• Vídeo – alunos de 16 a 18 anos

• O tema foi o mesmo para todos:

• ELETRICIDADE COM SEGURANÇA - EU ME PREOCUPO!



Alguns resultados do prêmio Cemig ABRACOPEL 



Whatsapp

OBRIGADO!
João José Magalhães Soares
Gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig

https://api.whatsapp.com/send?phone=5531999230141

