
 

 

Statkraft faz doações para comunidades do Espírito Santo 

Ação aconteceu no último sábado (03) e beneficiou as 
comunidades dos municípios de Alegre e Castelo 

Para contribuir com o combate dos efeitos socioeconômicos ocasionado pela crise 
sanitária do coronavírus (Covid-19) que perdura até o momento, a Statkraft Brasil fez 
doações de 128 cestas básicas, bem como 128 recipientes de álcool em gel, para famílias 
em situação de vulnerabilidade das cidades de Alegre e Castelo, localizadas na região sul 
capixaba. 

Para a entrega e distribuição dos itens, a Statkraft contou com a parceria da CUFA 
(Central Única das Favelas) do Espírito Santo, a qual conta com um sistema de cadastro 
de pessoas selecionadas por meio de critérios, como número de pessoas por 
família, quantidade de filhos, desempregados e recebimento de algum outro auxílio, 
tendo assim um entendimento da realidade e necessidade de cada família e indivíduo 
que receberam as doações. 

As doações são parte de um programa amplo que a companhia implementou que 
visa auxiliar na diminuição dos efeitos negativos da pandemia nas 
comunidades onde está inserida. “A Statkraft busca estabelecer parcerias que 
contribuam com o desenvolvimento socioeconômico das comunidades no entorno de 
seus empreendimentos”, afirma a gerente de sustentabilidade da empresa, Aline Ohira. 

Ações na região 

Além das doações de insumos, a Statkraft acaba de selecionar dois projetos 
selecionados em seu 2º Edital de Sustentabilidade. As entidades receberão apoio 
financeiro da empresa. Um deles é o “Semeando o Amanhã”, da APAE de Santa Maria 
de Jetibá (ES), e que terá início em 2022. 

O projeto consiste na estruturação de um viveiro agrícola; estruturação de uma estufa 
agrícola; oficinas de agricultura familiar e sustentabilidade; plantio e produção de 
alimentos saudáveis; oficina para as famílias sobre reaproveitamento de alimentos, 
além da participação na Feira Cidadã do município, com a venda de produtos e 
alimentos sustentáveis, tendo 100% da renda revertida à instituição. 

Neste ano, os projetos desenvolvidos foram “Aprendendo a Produzir e Camarões de 
Maneira Sustentável” (Alegre/Cachoeiro de Itapemirim), e “Pomeranos em 
Ação” (Santa Maria de Jetibá) - aprovados no 1º Edital de Sustentabilidade da 
companhia. 

O Espírito Santo é uma região de grande importância para a empresa - que conta com 
oito ativos no estado - e, seguindo os valores de ética e respeito à vida e pelas pessoas, a 
Statkraft tem como missão continuar contribuindo para o desenvolvimento sustentável 
da região. 



 

 

SOBRE A STATKRAFT   

Com suas ações pautadas pela ética e transparência, a Statkraft é uma empresa global 
que atua no mercado de Energia. No Brasil, controla 18 ativos de geração renovável, 
com cerca de 450 MW de potência instalada.   

Contribuir para um mundo mais verde, ao prover energia pura, pautada pelos valores 
de segurança e respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, são os objetivos da 
companhia. 

https://www.statkraft.com/ 

https://www.statkraft.com.br/ 
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