
 

 
 

 

COMUNICADO 

 

A Norte Energia, responsável pela Usina Hidrelétrica Belo Monte, vem a público 

manifestar seu repúdio a acusações de um representante do Poder Legislativo 

de Altamira, que constam em um vídeo recentemente divulgado.  

 

Primeiramente, cabe esclarecer que a matéria veiculada em um importante 

telejornal nacional divulgando a iniciativa da empresa em promover a doação de 

equipamentos e EPIs foi obtida por meio de “mídia espontânea”, sem custo 

algum para a Norte Energia, em quadro criado pela respectiva emissora em 

apoio às empresas solidárias ao combate ao coronavírus no país. 

 

Com relação ao prazo para entrega dos equipamentos adquiridos pela Norte 

Energia, vale mencionar que este tem sido um desafio para o Poder Público e 

para empresas cidadãs como empreendedora de Belo Monte, em função da 

grande demanda mundial. Esse problema generalizado vem sendo 

frequentemente divulgado em noticiários, sendo de conhecimento da população 

e de gestores públicos.  

 

Por meio deste comunicado, a Norte Energia renova a sua absoluta 

solidariedade com a população do entorno da Usina Hidrelétrica Belo Monte e 

reafirma as doações que representam mais de R$ 6 milhões em investimentos 

para o reforço do combate à pandemia na região, cujos prazos de entrega são 

apresentados a seguir: 

  

Categoria Itens 
Entregue em/ 

Previsão de entrega 

EPIs 

Macacões  Abril 

Óculos de Proteção Abril 

Luvas  Abril 

Toucas Sanfonadas Abril 

Máscaras PFF2/N95 - 1o lote Maio 

Máscaras PFF2/N95 - 2o lote Maio 

Máscaras PFF2/N95 - 3o lote Junho 

Aventais Cirúrgicos Maio 

Leitos de 
UTI 

Camas Hospitalares Elétricas Maio 

Respiradores de transporte Junho 

Monitores Multiparamétricos Junho 

Bombas Infusoras Julho 

Respiradores (UTI) Julho 

Convênio - Mão de obra de 
operação dos leitos de UTI 

Junho 

Testes 
Kit de Testes COVID-19 (1º 
lote) 

Maio 



 

 
 

 

Categoria Itens 
Entregue em/ 

Previsão de entrega 

Kit de Testes COVID-19 (2º 
lote) 

Maio 

Indígenas 

Cestas básicas para 
Indígenas 

Abril 

Combustível apoio Exército Abril 

Frete Fluvial Abril 

  

 

Com estas ações, a Norte Energia demonstra seu compromisso com a região, 

ao tempo que ressalta que, junto aos seus colaboradores, vem seguindo as 

recomendações das autoridades de saúde e adotando todos os cuidados para 

assegurar a geração de energia na Usina Hidrelétrica Belo Monte – serviço 

essencial e importante contribuição da empresa ao país nesse momento tão 

complexo que o mundo todo atravessa.  

 

 

 

Vitória do Xingu-PA, 13 de maio de 2020. 


