
Muita atenção com o mexilhão-dourado
Confirmada a presença do molusco [Limnoperma fortunei] 

em trecho da bacia do rio Paranaíba

PREVENIR É REMEDIAR

CONSEQUÊNCIAS DA PRESENÇA DE 
MEVILHÕES-DOURADOS

RIO SÃO MARCOS: UM DOS PRINCIPAIS AFLUENTES 
DA MARGEM DIREITA DO PARANAÍBA

17 Jornal da
Serra do Facão Energia
julho a dezembro de 
2016

Responsabilidade. Comprometi mento. Sustentabilidade.

A presença de mexilhões-dourados em reservatórios entre 
Goiás e Minas Gerais terá consequências na cadeia trófi ca 

A medida mais efi caz para prevenir a chegada do mexi-
lhão-dourado em nossa região é lavar minuciosamente, 
com água sanitária, as embarcações e seus apetrechos [cas-
co, remos, motores, etc.] e equipamentos de pesca ao ir e 
vir para lugares diferentes.

Quase todas as atividades que envolvem a água de rios e 
lagos podem transportar o mexilhão-dourado para outros 
locais.

É importante que todos se esforcem para não dispersar 
os mexilhões.  Informem seus amigos e conhecidos sobre 
este assunto.

O rio Paranaíba atravessa os Estados de Minas, Goiás e 
Mato Grosso.

Após tornar-se limite estadual, o Paranaíba recebe o rio São 
Marcos, um dos principais afl uentes pela margem direi-
ta, onde alcança a UHE Emborcação.

O MEXILHÃO-DOURADO, NO BRASIL, PROLIFERA 
RÁPIDO, POIS NÃO TEM PREDADORES

Causam danos ecológicos e econômicas nas regiões 
invadidas

A primeira comprovação da presença no Brasil foi em 
1999, no Rio Grande do Sul.

Em 2015, uma equipe do CBEIH confi rmou o primeiro 
registro do molusco na bacia do rio São Francisco.

Em 2016, foi encontrado em águas do trecho médio do rio 
Paranaíba.

O BOLETIM DE ALERTA n.4 do Centro de Bioengenharia 
de Espécies Exóticas [CBEIH], no dia 20 de outubro de 
2016, informou sobre a presença do mexilhão-dourado 
em amostras de água coletadas no trecho médio do rio 
Paranaíba.

das áreas infestadas, tais como florações de cianobactérias 
e deslocamento de espécies nativas de peixes e outros or-
ganismos. As comunidades de pescadores poderão ser 
afetadas. A captação de água em pequenas comunidades e 
as atividades de irrigação poderão sofrer com a contamina-
ção e com tubulações entupidas.
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APOIO ÀS COMUNIDADES

A bola passa a rolar em 
Rancharia com apoio da Sefac

Furnas e Sefac promovem 
atividades para formação 
de cidadania

Havia um terreno à espera de 
uma bola rolando. Com o jogo 
entre dois times locais, no dia 
15 de julho, foi inaugurado ofi -
cialmente o campo de futebol 
na comunidade de Rancharia, 
que fi ca ao lado do centro co-

A segunda edição do projeto 
Energia Social Furnas foi rea-
lizada no CAIC São Francisco 
de Assis [Centro de Atenção 
Integral à Criança e ao Ado-
lescente], na Fundação Espíri-
ta Nova Vida [FENOVA] e no 
CEU das Artes [Centro Uni-
fi cado de Esportes e Artes de 
Catalão], nos dias 4, 5 e 6 de 
agosto, por iniciativa da Sefac 
e da Coordenação de Respon-
sabilidade Sociocultural de 
Furnas.

Mais de 800 crianças e adoles-
centes participaram de pales-
tras sobre bullying, maternida-

munitário, construído com re-
cursos do Instituo Alcoa e da 
Serra do Facão Energia.

Tudo começou com a visita 
do diretor-presidente da Sefac, 
Luiz Albuquerque, à comu-

de e paternidade responsável; 
de brincadeiras para reforçar o 
hábito da alimentação saudável 
e para incentivar o consumo 
consciente de energia e água.

A diretora do CAIC, Fátima 
Safatle, ressaltou a impor-
tância das atividades, prin-
cipalmente a palestra sobre 
bullying. “Quanto mais infor-
mações os alunos receberem 
melhor. O bullying é um pro-
blema daqui e de todas as esco-
las. Falta orientação. A palestra 
foi muito esclarecedora para as 
crianças, com certeza elas irão 
refl etir sobre o tema”.

Creche do CAIC
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nidade. Reunidos, os rapazes 
aproveitaram para pedir a es-
trutura do campo. 

Por entender que o esporte co-
letivo é uma prática que, além 
de saudável, contribui com a 
integração dos moradores, a 
Sefac atendeu à solicitação e 
doou duas bolas, as traves, as 
redes e coletes para dois times. 
“De agora em diante, todo 
domingo será dia de pelada”, 
comentou Alcides Silva, pre-
sidente da Associação de Mo-
radores.

O jogo inaugural foi disputado. 
Jamil Silva, técnico agrícola do 
Programa de Apoio e Reinser-
ção Social, jogou como centro-
avante pelo time que venceu 
nos pênaltis. Enquanto rolava 
a ‘gorduchinha’ [expressão 
cunhada pelo locutor Osmar 

Santos], Cleuza Felipe prepa-
rava um delicioso jantar tradi-
cional: galinhada, tutu, pelota e 
vinagrete.

Funcionários da Sefac presti-
giaram a inauguração do cam-
po. Compareceram as gestoras 
dos Programas de Relaciona-
mento com as Comunidades, 
Christiane Frezza e Monica 
Segreto; a técnica da área so-
cial Lidiane Faustino, o enge-
nheiro agrônomo Hagnon Can-
gussu e a educadora ambiental 
Mayara Tristão.

No encontro foram distribuí-
dos aos moradores o informa-
tivo da empresa, o InfoSefac, 
e o livro “Lugares, Histórias e 
Memórias”, resultado da pes-
quisa de campo do Programa 
de Preservação do Patrimônio 
Arqueológico da Sefac.

financiada pelo
licenciamento 

ambientalA Sefac é formada por
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Mais uma parceria entre 
Sefac e Furnas traz oficina 
de grafite para Catalão

Sefac doa uniformes para 
alunos do recém-inaugurado 
Colégio da Polícia Militar de 
Catalão

Diretor-presidente da Serra do 
Facão Energia entrega doações 
para o CRAS e Conselho Tutelar 
de Davinópolis 

Comunidade Pires recebe 
nova ponte da Sefac

A Gerência de Responsabili-
dade Sociocultural de Furnas, 
em parceria com a Serra do 
Facão Energia e com o Centro 
de Artes e Esportes Unificados 
“Professor Francisco Netto de 
Campos” [CEU das Artes], 
trouxe para Catalão três artis-
tas plásticos do Rio de Janeiro 
formados pela Escola de Belas 
Artes - Caio Chacal, coordena-
dor do projeto, Jabal EL Mur-
bach e Brenno de Castro – para 
ministrar oficina de grafite no 
CEU nos dias 5 e 6 de agosto. 

Wellington Júnior, 21 anos, 
desenha desde pequeno em ca-
dernos e em pequenos espaços. 

Os alunos do recém-inaugura-
do Colégio da Polícia Militar 
Polivalente Dr. Tharsis Cam-
pos, cuja coordenação está a 
cargo do capitão Rener Ro-
drigo Pires, receberam os 180 
uniformes doados pela Serra 
do Facão Energia. A técnica da 
área social, Lidiane Aparecida 
Faustino Silva, representou a 
empresa no ato da entrega que 
ocorreu dia 18 de agosto.

O aluno do 2º ano do ensino 
médio, Marcos Antônio Perei-
ra de Souza, fez um agradeci-
mento em nome dos alunos. 
“Ficamos muito felizes por 
receber os uniformes, agrade-
cemos imensamente a Sefac. 

A fim de contribuir com a 
melhoria das condições de 
trabalho e, consequentemente, 
com o atendimento aos 
usuários dos serviços do Centro 
de Referência da Assistência 
Social [CRAS] e do Conselho 
Tutelar de Davinópolis, a Sefac 
doou móveis para as duas sedes 
no dia 1º de setembro.

Durante visita aos órgãos, o di-
retor-presidente da Sefac, Luiz 

O diretor-presidente da Sefac, 
Luiz Albuquerque, e o geren-
te socioambiental e jurídico 
Pablo Henriques Salgado parti-
ciparam, dia 8 de novembro, da 
inauguração da nova ponte da 
comunidade de Pires, construí-
da pela Serra do Facão Energia 
para facilitar o acesso dos mo-
radores bem como o trânsito de 
máquinas agrícolas. A estru-
tura de concreto pré-moldado 
sobre o ribeirão Pires possui 3 
metros de largura e 4 metros de 
extensão.

O morador de Pires, William 
Kiesser, conhecido por ´Pastor 
Bill’, demonstrou muita satis-
fação com a entrega da ponte. 
“Agradeço tudo que a Sefac 

Ao participar da oficina co-
mentou sobre a experiência de 
se expressar utilizando grandes 
áreas. “Foi uma oportunidade 
única de adquirir mais conhe-
cimento com profissionais de 
alto nível. Mudou meu olhar. 
Gostaria também de pintar ou-
tros lugares grandes, como fiz 
no CEU”.

Além de despertar nos jovens 
formas criativas de interagir 
com a cidade, a linguagem 
do grafite como arte urbana é 
ferramenta de inclusão social 
e de prevenção às drogas e à 
violência.

Aproveito a oportunidade para 
citar o grande educador Paulo 
Freire: ‘Educação não transfor-
ma o mundo. Educação muda 
as pessoas. Pessoas transfor-
mam o mundo’. E a Sefac está 
colaborando para transformar 
o mundo de muitos aqui do 
Colégio da Polícia Militar”, 
salientou.

Dia 31, o diretor-presidente 
Luiz Albuquerque e o gerente 
socioambiental e jurídico 
da Sefac, Pablo Henriques 
Salgado, recepcionados pelo 
capitão Rener, presenciaram 
a cerimônia de hasteamento 
da bandeira, já com os alunos 
uniformizados.

Albuquerque, e o gerente so-
cioambiental e jurídico Pablo 
Henriques Salgado, puderam 
conhecer melhor o trabalho 
dos conselheiros tutelares. In-
formaram-se sobre a demanda 
de serviço no município e os 
casos mais recorrentes.  En-
cerrando o dia, assistiram a 
uma aula de canto e violão das 
crianças, uma das atividades 
oferecidas pelo CRAS.

tem feito pela comunidade. 
Agradeço ao Luiz Albuquer-
que, presidente da empresa, 
pelo compromisso e responsa-
bilidade conosco. Prometeu e 
dentro do prazo, sem atrasos, 
entregou a obra. A ponte uniu a 
comunidade novamente”.

Luiz Albuquerque ressaltou a 
boa convivência que a Sefac 
mantém com a comunidade. “É 
muito satisfatório manter um 
bom relacionamento com a co-
munidade, somos sempre mui-
to bem recebidos. A construção 
da ponte é mais uma demons-
tração do comprometimento 
da Sefac com a comunidade 
Pires”, afirmou o diretor-presi-
dente da Sefac.

Pablo e Luiz com os alunos uniformizados

Luiz Albuquerque, Pablo Salgado e a técnica da área social da Sefac, 
Lidiane Faustino, com as profissionais do CRAS. À esquerda, a coorde-
nadora Esli Porto

A presidente da Associação de Moradores da Fazenda Pires, Lourdes 
Mesquita, Luiz Albuquerque, pastor Bill e Pablo Henriques Salgado  
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Associação dos Aposentados 
e Pensionistas de Catalão 
participa da Feira da 
Providência a convite de 
Furnas

Formaturas do Proerd têm 
apoio da Sefac

Direitos da criança e do 
adolescente são temas de 
palestra na escola CAIC

A Associação dos Aposenta-
dos e Pensionistas de Catalão 
[Assapec], a convite de Furnas, 
uma das empresas acionistas 
da Sefac, participou da 56ª edi-
ção da Feira da Providência, 
um tradicional evento socio-
cultural da cidade do Rio de 
Janeiro, de 30 de novembro a 
4 de dezembro. Lucia Helena 
de Rezende e Mirian Nassif, 

Mais um ano o Programa Edu-
cacional de Resistência às Dro-
gas e à Violência [Proerd] con-
tou com o apoio da Sefac para 
o encerramento dos cursos re-
alizados em Davinópolis e em 
Catalão, quando foram diplo-
mados 36 alunos do 5º ano da 
Escola Municipal Balbino An-
tônio Ferreira [Davinópolis], 
no dia 1º de dezembro, e 305 
estudantes da rede estadual de 
Catalão, dia 6.

Durante as formaturas, os pri-
meiros colocados no concurso 
de redação, cujo tema foi o 
combate às drogas e à violên-
cia, receberam prêmios doados 
pelos parceiros do Proerd, en-

representantes da associação, 
expuseram os artesanatos cata-
lanos num estande da feira.

Com o tema “O Mundo Unido 
pela Cultura”, cerca de 300 ex-
positores levaram ao público a 
diversidade artística e cultural, 
tendências da moda e beleza, e 
a gastronomia de 23 países e de 
14 estados brasileiros.

tre eles a Sefac, que doou bi-
cicletas, tabletes e notebooks, 
além de bonés para todos os 
alunos que participaram do 
programa.

Talya Rodovalho de Almeida 
[11 anos], filha de Claita Rodo-
valho de Almeida, que trabalha 
na portaria da usina Serra do 
Facão, foi uma das formandas 
em Davinópolis. Comentou 
que aprendeu muito com as 
aulas da Cabo Lívia, e com a 
convicção de recém-formada 
disse: “Nunca vou usar drogas. 
Quero ter saúde e não quero 
ver meus pais tristes”. 

Em Catalão, quem tirou o pri-
meiro lugar na redação foi Jor-
dana Campos [11 anos], aluna 
do Colégio Estadual Maria 
das Dores Campos, que con-
tou como foi seu processo de 
escrita: “Pensei naqueles que 
sofrem com o uso de drogas. 
Pensei também nas famílias 
destruídas e em tudo de ruim 
que elas trazem para as pesso-
as. Deixei minha emoção sair e 
acabei ganhando o prêmio de 
melhor redação”.

Nos dois municípios, Christia-

Formandos de Davinópolis.

Tayla Rodovalho de Almeida

Alunos assistem ao vídeo de Tatiana

Como atividade de encerra-
mento do ano letivo do CAIC 
São Francisco de Assis, em 
Catalão, [Centro de Atenção 
Integral à Criança e ao Ado-
lescente], a assistente social 
da Sefac, Christiane Frezza, 
foi convidada a falar sobre os 
direitos da criança e do adoles-
cente, no dia 25 de novembro, 
para 35 alunos entre 6 e 7 anos 
de idade. 

De forma lúdica, Christiane 
abordou temas como o direito 
de cada criança frequentar a 
escola, sobre a convivência co-
munitária e familiar, o respeito 
ao próximo, a importância do 
esporte e da boa alimentação.

A assistente social Tatiana Pi-
loto, da Gerência de Respon-
sabilidade Sociocultural de 
Furnas, enviou um vídeo do 
Rio de Janeiro com mensagem 
às crianças para que acreditem 
em suas capacidades. Reafir-
mou que toda criança e adoles-
cente têm o direito à uma boa 
educação e ao lazer.

“Adorei a palestra da tia Chris-
tiane porque ela é muito ani-
mada. Nesse dia, aprendi que 
tenho o direito de estudar, que 
também posso brincar, praticar 
esportes; que isso é lei e tem de 
ser respeitado pelas pessoas”, 
disse João Pedro Cândido, de 
7 anos.

ne Frezza, assistente social da 
Sefac, representou o gerente 
socioambiental Pablo Hen-
riques Salgado e recebeu os 
agradecimentos do tenente-co-
ronel. Carlos José da Silveira, 
comandante do 18º Batalhão 
da Polícia Militar de Catalão, 
pelo apoio da empresa ao pro-
grama. “É muito bom contar 
com a Sefac. Com este apoio, 
a empresa nos ajuda a manter 
as crianças longe das drogas e 
da violência e cumpre seu pa-
pel social”, destacou o coman-
dante.
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Sefac promove mais um 
‘adesivaço’ Viva o Cerrado

Protetores Ambientais de 
Davinópolis visitam a UHE 
Serra do Facão e apresentam 
redações sobre meio ambiente

PEA-Sefac leva antigas 
brincadeiras aos Protetores 
Ambientais de Rancharia

A 5ª edição do ‘adesivaço’ 
Viva o Cerrado ocorreu 12 de 
setembro, dia seguinte em que 
é celebrado o segundo maior 
bioma do Brasil. Foram dis-
tribuídos 800 adesivos para os 
transeuntes nas principais ruas 
de Catalão.

A ação, iniciativa da Comu-
nicação da Sefac em interface 
com o Programa de Educação 
Ambiental, tem por objetivo 
provocar a refl exão sobre a de-

Mais uma etapa do projeto 
“Protetores Ambientais” com 
jovens de Davinópolis foi rea-
lizada pelo Programa de Edu-
cação Ambiental [PEA-Sefac]  
no dia 28 de setembro. O VII 
módulo ocorreu no mês em que 
se celebra o Cerrado, e nada 
mais indicado do que falar so-
bre a conservação do bioma. 

A Palestra da educadora am-
biental da Sefac, Mayara Tris-
tão, aconteceu no auditório da 
usina Serra do Facão, quando 
também foram sorteadas três 
redações escritas pelos prote-
tores ambientais para leitura 
em público. 

As redações fi zeram parte 
das atividades do VI Módulo, 

Os Protetores Ambientais da 
comunidade de Rancharia tive-
ram um dia especial no período 
de férias escolares. O PEA-
Sefac, em parceria com o Pro-
grama de Apoio e Reinserção 
Social [PARES], propôs a eles 
que a tarde do dia 27 de julho 
fosse um resgate das antigas 
brincadeiras como pular corda, 
corrida de saco, corrida com 

quando foi trabalhado o in-
centivo à leitura, utilizando, 
de acordo com a escolha dos 
alunos, os 30 livros com temas 
ambientais doados pela Sefac 
para a biblioteca do Colégio 
João Bernardes de Assunção.

O diretor-presidente da Sefac, 
Luiz Albuquerque, o geren-
te socioambiental e jurídico 
Pablo Henriques Salgado e o 
gerente de Operação e Manu-
tenção Cicero Neto prestigia-
ram a atividade.

Após terminada a leitura, os 
protetores conheceram as ins-
talações da usina. Os jovens se 
impressionaram com a grande-
za da obra.

ovo na colher, cabo de guerra, 
entre outras. 

Brincadeiras coletivas são uma 
das formas de socialização, de 
adquirir o domínio da comuni-
cação, de aprender a negociar, 
de desenvolver habilidades fí-
sico-motoras. Quando são ao 
ar livre ainda trazem o benefí-
cio da interação com o ambien-
te ao redor.

Técnicos da Sefac distribuem os adesivos:  a educadora ambiental 
Mayara Tristão, o assistente de meio ambiente Neucy Assunção, a 
técnica da área social Lidiane Faustino e a assessora de imprensa 
Brenda Marra

Luiz Albuquerque e Mayara Tristão, à direita; Cícero Neto, à esquerda; 
Pablo Salgado e Christiane Frezza, de pé, à esquerda entre os Protetores 
Ambientais 

MEIO AMBIENTE

gradação do Cerrado e as pos-
sibilidades de sua conservação.

Este ano, a imagem usada para 
a campanha foi a da árvore 
pau-de-óleo ou copaíba, que 
possui inúmeras propriedades 
medicinais. 

Em Campo Alegre, aprovei-
tando a Feira de Produtores 
Rurais, aconteceu a primeira 
edição do ‘adesivaço’ no dia 
23 de setembro.

Alunos do Colégio da Polícia 
Militar assistem palestra 
sobre o Cerrado

Dando continuidade as ativida-
des em comemoração ao Mês 
do Cerrado, foi ministrada, no 
dia 14 de setembro, a palestra 
“Cerrado: ameaças e potencia-
lidades” pela educadora am-
biental da Sefac, Mayara Tris-
tão, para 30 alunos do 1º ano 
do Colégio da Polícia Militar 
de Catalão.

O enfoque foi a caracterização 
física, a distribuição do bio-
ma e as principais atividades 

que impactam sua paisagem. 
Os assuntos provocaram nos 
alunos interesse e curiosidade 
sobre como o desmatamento e 
a poluição das águas afetam a 
biodiversidade, e se é possível 
recuperar as nascentes.

No dia 18 de agosto, após a 
entrega dos uniformes doados 
pela Sefac, alunos do 3º ano 
também assistiram à pales-
tra de Mayara com o mesmo 
tema.
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Levantamento etnobotânico 
e uso correto das plantas são 
temas do Curso de Plantas 
Medicinais do Cerrado na 
comunidade de Varão

Biólogos da Sefac são 
entrevistados sobre espécies 
exóticas invasoras nas rádios 
locais

Os gestores dos programas de 
Prevenção, Monitoramento e 
Controle de Espécies Exóticas 
Invasoras e o de Conservação 
de Ictiofauna da Sefac, Clau-
dia Félix e Fernando Cunha, 
respectivamente, foram entre-
vistados pela jornalista Joana 
Darc e pelo repórter Daniel 
Larageira no programa Bate 
Rebate da Rádio Cultura de 
Catalão, dia 28 de novembro.

Dando continuidade à divul-
gação do tema, no dia 13 de 
dezembro, compareceram ao 
programa Ação Repórter, da 
Rádio Nova Liberdade FM, 
para entrevista ao jornalista 
Cláudio Lima.

As entrevistas fizeram parte 
da campanha realizada pela 
empresa para conscientizar 

O PEA-Sefac ofereceu aos 
moradores da comunidade de 
Varão [Davinópolis] o curso 
“Qualificação e Promoção para 
o Uso Seguro e Sustentável de 
Plantas Medicinais do Cerra-
do”, para que os participantes 
possam sistematizar e aprimo-
rar os saberes já adquiridos 
empiricamente.

Desde os tempos antigos, o 
homem recorre aos recursos 
vegetais com o objetivo de me-
lhorar suas condições de vida. 
Em 1896, o termo etnobotâni-
ca foi empregado pela primeira 
vez pelo botânico norte-ame-
ricano Harshberger. A etnobo-
tânica resgata o conhecimento 

que as comunidades detêm so-
bre o uso das plantas. 

Na aula inaugural, dia 15 de 
setembro, a professora Nubia 
Mariano Teixeira Pires, dou-
toranda em Biotecnologia e 
Biodiversidade e mestre em 
Geografia, coordenadora do 
projeto, falou sobre a metodo-
logia que usaria durante os 4 
meses do curso. Em 13 de ou-
tubro, a professora apresentou 
os resultados do levantamento 
etnobotânico aos alunos.

As espécies mais citadas pe-
los moradores de Varão foram: 
barbatimão [indicação tera-
pêutica: cicatrização e frieira 

Fernando e Cláudia são entrevistados na Rádio Nova Liberdade FM

a população sobre os danos 
causados à biodiversidade dos 
ecossistemas quando são intro-
duzidas espécies exóticas inva-
soras. Foi dado destaque aos 
cuidados que os pescadores 
devem ter com embarcações 
e equipamentos de pesca para 
evitar a introdução do mexi-
lhão-dourado no reservatório 
da UHE Serra do Facão e no 
rio São Marcos.

Na Liberdade, por ser ao vivo, 
o programa abre seus microfo-
nes às comunidades. Um ou-
vinte, Beto, morador do bairro 
Santo Antônio, em Catalão, 
entrou no ar e perguntou sobre 
o comportamento das macrófi-
tas. Claudia explicou como é 
feito o monitoramento no re-
servatório da Serra do Facão.

Projeto do PEA-Sefac recupera nascente em Paulista

A crise hídrica tem sido uma 
realidade tanto no Brasil como 
no mundo, e o desmatamento 
contribui significativamente 
para a estiagem prolongada 
ameaçando os mananciais.

Considerando a seriedade des-
se cenário, o tema foi abordado 
numa das reuniões bimestrais 
do Programa de Educação 
Ambiental da Sefac na comu-
nidade de Paulistas [Catalão]. 
No encontro, o produtor rural 

João Batista Correia da Pai-
xão lamentou: “A nascente que 
abastece minha propriedade 
secou. Era uma água límpida 
e refrescante. Nunca passou 
pela minha cabeça que em al-
gum momento ela pararia de 
correr”.

Esse comentário levou à ela-
boração do projeto piloto de 
recuperação de nascentes pelos 
programas de Educação Am-
biental e de Apoio e Reinserção 

Social da Sefac, iniciado em 29 
de setembro nas terras de João 
Batista e Valdeci Conforte. Um 
mutirão foi organizado, e 25 
moradores de Paulistas come-
çaram o plantio de 360 mudas 
de 34 espécies nativas numa 
área de 4.000 m².

No início do mês de dezembro, 
a bióloga Mayara Tristão, edu-
cadora ambiental do PEA, e o 
engenheiro agrônomo Hagnon 
Cangussu, do PARES, volta-

ram à propriedade e viram que 
o projeto está dando excelente 
resultado. “Todas as mudas pe-
garam e o período chuvoso aju-
dou a recuperar a nascente. A 
água voltou a correr na bica”, 
comentou Mayara. 

“Quando vi as mudas crescen-
do e que um olho d´água come-
çou a jorrar, senti uma alegria 
enorme. Agora, meu sonho é 
que volte a ser como era, com 
água em abundância novamen-
te”, comemorou João Batista. 

O zelo de João Batista com as 
espécies plantadas foi elogiado 
por Hagnon. “Se ele não tives-
se tido o cuidado que teve, cer-
tamente, o projeto de recupera-
ção não teria dado certo”.

O resultado positivo desse pi-
loto garantiu a continuidade do 
projeto de recuperação de nas-
centes, que será implantado em 
outras propriedades, comenta-
ram os técnicos do PEA e do 
PARES.
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de gado, dores no corpo, reu-
matismo e esporão]; algodão-
zinho-do-cerrado [depurativo 
do sangue, infecção de útero, 
infecção dos nervos, pneumo-
nia, infecções respiratórias, 
gastrite]; boldo [o Peumus 
boldus, para dores de estôma-
go e dores na cabeça e fígado]; 
pé-de-perdiz [para infecção de 
útero,  rins e nos nervos, depu-
rativo do sangue, cicatrizante, 
antibiótico e anti-inflamatório] 
e mama-cadela [depurativo do 
sangue e infecção nos nervos, 
cicatrizante e anti-inflamató-
rio, coceira no corpo]. 

Após a apresentação do le-
vantamento etnobotânico, em 
outubro, os moradores partici-
param, no dia 29 de novembro, 
da oficina ministrada pela tera-
peuta holística Maria Apareci-
da Santos Barbosa, da Associa-
ção Ipês, convidada por Núbia.

Nesse módulo, os 35 partici-
pantes aprenderam a mani-
pular cosméticos com usos 
medicinais, como o shampoo 
de calêndula, que combate mi-
crorganismos e aumenta a toni-
cidade dos cabelos, e o sabone-
te de aroeira que é anticaspa. 

Wilma Costa Canedo, satis-
feita, comentou que não sabia 
ter a calêndula em seu quintal, 
pois a conhecia como mal-
mequer.  “Agora, vou fazer o 
shampoo para ficar com os ca-
belos mais bonitos”. 

Os alunos ampliaram também 
seus conhecimentos sobre as 
propriedades terapêuticas das 
plantas usadas na forma de 
chás, que trazem benefícios 
para a saúde e bem-estar, como 
ajudar na hidratação, na elimi-
nação de toxinas, no controle 
da temperatura, em caso de gri-
pes, dor de garganta, na diges-
tão entre outros sintomas. Foi-
lhes explicado as diferentes 
maneiras de prepará-los para 
absorver melhor seus princí-
pios ativos: por infusão [água 
fervente jogada geralmente 
em flores e folhas]; decocção 
[em geral, flor, folha, casca 
ou sementes em contato com 
água em ebulição] e maceração 
[amassar e usar água fria].

Lucivaldo Rosa da Silva achou 
muito proveitoso o que foi 
ensinado: “Posso usar o que 
aprendi no dia a dia pensan-
do na saúde da minha família. 
Tenho a cáscara-sagrada no 
quintal e só hoje descobri que a 
infusão ajuda no tratamento de 
prisão de ventre e problemas 
do fígado”.

O uso de plantas medicinais 
para prevenir e curar doenças é 
uma prática milenar, mas é im-
portante lembrar que o uso in-
correto dos fitoterápicos pode 
causar efeitos colaterais. Con-
sulte sempre um especialista.

Primeira turma de Protetores 
Ambientais é diplomada em 
Davinópolis

Familiares, amigos, professo-
res e autoridades se reuniram 
na noite de 7 de dezembro para 
a solenidade de formatura dos 
21 Protetores Ambientais do 6º 
ano do Colégio Estadual João 
Bernardes de Assunção, em 
Davinópolis.

Desde 2008, a Sefac desenvol-
ve ações de educação ambien-
tal em Catalão, Campo Alegre 
e Davinópolis e, esse ano, o 
Programa de Educação Am-
biental [PEA] implantou o pro-

jeto “Protetores Ambientais” 
no João Bernardes de Assun-
ção, de fevereiro a novembro, 
em oito módulos com aulas 
teóricas e práticas, que abor-
daram temas como recursos 
hídricos, gestão de resíduos, 
importância da fauna e flora 
nativas para a integridade dos 
ecossistemas, entre outros.

Como parte das atividades, os 
alunos visitaram o aterro sa-
nitário e a secretaria de Meio 
Ambiente de Catalão, onde 

fizeram uma trilha ecológi-
ca e conheceram o Centro de 
Triagem de Animais Silvestres 
[Cetas], a Saneago de Davinó-
polis e a usina hidrelétrica Ser-
ra do Facão.

Num clima emotivo, a protetora 
ambiental Maria Clara Pereira 
Alves pronunciou o juramento, 
e juntos se comprometeram a 
zelar pelos recursos naturais, 
pela fauna e flora, a difundir o 
conceito de conservação da na-
tureza, da qual fazemos parte, 
e atuar como multiplicadores 
dos conhecimentos adquiridos. 
Ao final, receberam um diplo-
ma que lhes confere o título de 
Protetores Ambientais.

“É gratificante ver que esses 
meninos e meninas amplia-
ram seus conhecimentos na 
área ambiental no decorrer do 

projeto. Agora podem e devem 
disseminar as boas práticas 
ambientais servindo de exem-
plo para os amigos e a família”, 
disse a educadora ambiental 
Mayara Tristão, que conduziu 
os oito módulos.

Prestigiaram a formatura o 
prefeito Robson Gomes, a 
primeira-dama e secretária de 
Assistência Social, Vanusa 
Aparecida Bento Gomes, a se-
cretária municipal de Educa-
ção, Valdirene Lázara Bento, o 
diretor do colégio, Carlos José 
Vieira, a gestora do programa 
de Comunicação Social da Se-
fac, Monica Segreto, a gesto-
ra do programa de Educação 
Ambiental, Christiane Frezza, 
o gerente socioambiental e ju-
rídico Pablo Henriques Salga-
do e o diretor-presidente Luiz 
Albuquerque.

Os diplomados

Mitzael e Luiz

Confraternizações marcam 
encerramento das atividades 
anuais do PEA e do PARES em 
Rancharia e Paulista

José da Silveira Rabelo, conhecido como Zé Mineiro, e sua esposa, 
Otacília Alves da Silveira
O Programa de Educação Am-
biental da Sefac [PEA] e o Pro-
grama de Apoio e Reinserção 
Social [PARES] encerraram as 
atividades de 2016 em Rancha-
ria [Campo Alegre] e em Pau-
lista [Catalão] com palestras 
sobre a piracema e espécies 
exóticas. Após as atividades re-
gulares, em ambas as comuni-
dades, houve um momento de 
confraternização entre os par-
ticipantes e a equipe da Sefac, 

nos dias 12 e 13 de dezembro, 
respectivamente.

“Durante esse ano, tivemos 
momentos proveitosos e tam-
bém divertidos. Trabalhamos 
diferentes temas relativos ao 
meio ambiente. Foi um ano 
profícuo graças aos morado-
res das comunidades que não 
mediram esforços para que os 
projetos do PEA se realizas-
sem”, comentou Mayara Tris-
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SAÚDE

EVENTOS

Outubro Rosa:
Sefac participa de evento em 
prol da saúde da mulher

Sefac homenageia os 
pais das comunidades de 
Varão e Paulista

Atletas paraolímpicas vieram a 
Catalão com apoio da Sefac e 
da Secretaria de Esportes

A ONG Vida Mulher Viva, o 
Senar e a Sefac organizaram 
o evento “Campo Saúde” em 
apoio à saúde da mulher, no dia 
22 de outubro, quando foram 
realizados exames de preven-
ção ao câncer de mama.  

Enfermeiras incentivaram as 
mulheres a fazer o autoexame a 
fi m de ajudar na detecção pre-
coce de nódulos. Mas atenção: 
segundo o Instituto Nacional 
de Câncer – INCA – o autoexa-
me não substitui a mamografi a.

Para que o clima se descontra-

Os programas de Educação 
Ambiental [PEA] e Apoio e 
Reinserção Social [PARES] 
comemoram o Dia dos Pais 
em Paulista [Catalão], dia 11 
de agosto, e em Varão [Davi-
nópolis], no dia 18. Em ambas 
as comunidades foi abordado 
um tema relevante para os pro-
dutores rurais: a prevenção do 
câncer de pele e os cuidados 
que se deve ter com o maior ór-
gão do corpo humano – a pele.

Os pais, vencendo alguma re-
sistência, fi zeram limpeza de 

ísse, elas puderam usufruir dos 
serviços de manicure e cabe-
leireiro e assistir aos shows de 
música com artistas locais.

Compareceram ao evento a 
presidente da ONG, Adelta 
Amorim, o gestor do Depar-
tamento Técnico do Senar, 
Flávio Henrique Silva, a Co-
ordenadora da Regional Leste 
do Senar-GO, Vanessa Batista 
Vaz, o mobilizador do Senar 
de Catalão, Celmar Santana, 
e a assistente social da Sefac, 
Christiane Frezza.

pele pela primeira vez em suas 
vidas, motivo de brincadeiras 
e gargalhadas entre eles. Tam-
bém receberam de presente um 
kit contendo protetor solar e 
sabonete facial. 

“Nos sentimos muito presti-
giados em ter um evento pre-
parado especialmente para nós 
homens. Agradecemos o cari-
nho e a atenção com a gente. 
Também nos divertimos bas-
tante”, relatou satisfeito o pro-
dutor rural de Paulista, Daniel 
Amorim.

Em seu site, o médico Dráuzio Varella recomenda:

Se você tem mais de 20 anos, faça o autoexame das mamas mensalmente, de 
preferência no 7º ou 8º dia após o início da menstruação, pois cerca de 90% 
dos tumores são detectados pela própria paciente;

Procure o médico para submeter-se ao exame das mamas a cada 2 ou 3 anos, 
se está entre 20 e 40 anos; acima dos 40 anos, realize o exame anualmente.
 

[https://drauziovarella.com.br/doencas-e-sintomas/cancer-de-mama/]

Zé Mineiro recebe tratamento facial

Cícero Leonardo Neto, gerente de Operação e Manutenção da usina Serra do 
Facão, foi homenageado com o título de Cidadão Davinopolino pelo seu apoio 
às famílias e projetos do município de Davinópolis, dia 8 de dezembro. 

DAVINÓPOLIS HOMENAGEIA CÍCERO NETO

Maria Aparecida Fernandes, instrumentista da UHE Serra do Facão; primeira-dama, 
Vanusa Bento; prefeito Robson Gomes; o homenageado, Cícero Neto; diretor-presiden-
te da Sefac, Luiz Albuquerque; vice-prefeito Rony Rodovalho

O casal Maria e Clóvis Cardoso abriu sua casa para o encontro bimestral do 
Programa de Educação Ambiental em Paulistas, dia 28 de julho. O tema da 
reunião foi a escassez de água.  O PEA contou com a colaboração do enge-
nheiro agrônomo Hagnon Cangussu, que orientou os participantes como pre-
servar as nascentes, e do técnico do programa de Gestão Patrimonial, Cleuber 
Faria, que falou sobre a importância da conservação das Áreas de Preservação 
Permanente [APPs] e de matas ciliares.

CADÊ A ÁGUA QUE ESTAVA AQUI?

A convite da UFG – Regional 
Catalão, as atletas paraolím-
picas de vôlei sentado, Jani 
Freitas e Pâmela Ferreira, e o 
técnico da equipe brasileira, 
José Guedes, medalhistas de 
bronze nos jogos Rio-2016, ao 
derrotar a Ucrânia por 3 a 0, 
estiveram em Catalão nos dias 
19 e 20 de agosto. A Sefac e a 
Secretaria de Esportes de Ca-
talão apoiaram a realização do 
projeto.

A equipe visitou o Instituto 
Pestalozzi, conhecido em Ca-
talão como Escola Santa Clara, 

que desenvolve atividades de 
reabilitação de crianças com 
defi ciência média e severa, a 
Escola Estadual Madre Nativi-
dade, que possui alunos espe-
ciais, e participou de um bate
-papo com alunos do curso de 
Educação Física da UFG.  

O objetivo do convite foi de 
proporcionar o diálogo com a 
comunidade sobre a importân-
cia da perseverança para ven-
cer os desafi os e sobre os bene-
fícios que as práticas corporais 
propiciam ao defi ciente.

tão, educadora ambiental.

A técnica do PARES, Lidiane 
Faustino, em sua avaliação, 
ressaltou que no decorrer do 
ano o vínculo com as comu-
nidades se fortaleceu. Sua ex-
pectativa para 2017 é que as 
ações do programa continuem 
contando com o interesse dos 
moradores.

Em Paulista, a confraterniza-
ção foi animada, com direito a 
amigo oculto seguido de jantar. 
Aproveitando o clima festivo, 
a gestora do PEA e do PARES, 
Christiane Frezza, noticiou que 
a Associação de Moradores re-
ceberá da Sefac e do Instituo 
Alcoa o trator então pleiteado, 

que servirá ao projeto “Trator 
Solidário” para a comunidade.

“Quando a Christiane falou 
que em breve o trator chegará, 
a emoção tomou conta de nós, 
porque é algo que desejamos 
muito. Em nome da comunida-
de, agradeço a equipe da Sefac 
por todo o apoio prestado nes-
se ano”, disse Nerci Conforte, 
presidente da Associação de 
Moradores da Fazenda Paulista 
e Adjacências [Ampara].

Também participaram das con-
fraternizações o engenheiro 
agronômo Hagnon Cangussu e 
o técnico agrícola Jamil Silva, 
do PARES; Cleo Rezende, as-
sessora de imprensa da Sefac.
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Retomada do Projeto Alegrarte 
reúne artesãs de Campo Alegre

Incentivadas pelo Programa 
de Apoio e Reinserção Social 
[PARES], em parceria com o 
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural [Senar] e o Centro 
de Referência em Assistência 
Social [CRAS], mulheres arte-
sãs de Campo Alegre de Goiás 
reativaram o Projeto Alegrarte 
com o curso de confecção de 
bolsas em tecido, realizado nos 
dias 17 a 21 de outubro. 

Após o projeto ter sido desen-
volvido de 2010 a 2011, foi in-
terrompido devido a questões 
entre a prefeitura local e o Sin-
dicato de Produtores Rurais do 
município. 

O curso é o reinício do trabalho 
de formação dessas mulheres, 
que, além de estimular a cria-
tividade e o estreitamento de 
vínculos, pode contribuir com 
a geração de renda.

Atrás, à esq., a secretaria de Ação Social Adrienne Kopp Ikeda com 
as participantes

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Artesanato com plantas do 
Cerrado atraem mulheres 
campoalegrenses

Mulheres de Campo Alegre de 
Goiás participaram do curso de 
artesanato com plantas do Cer-
rado promovido pelo Programa 
de Apoio e Reinserção Social – 
[PARES], nos dias 22 e 23 de 
setembro.

As alunas descobriram que as 
sementes do baru, da sucupira 
e do jatobá, por exemplo, po-
dem ser usadas na confecção 

de arranjos de mesa e enfeites 
para a casa. Também aprende-
ram a trabalhar com material 
seco encontrado na região.

A instrutora Maria de Fátima 
ressaltou a importância do uso 
sustentável das plantas do Cer-
rado e de como o artesanato 
pode estimular a criatividade 
e  contribuir para o aumento da 
renda familiar.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Curso de Inseminação 
Artificial em Rancharia, 
extensão do PGPL

Diante do sucesso do Programa 
de Gestão da Pecuária Leiteira 
[PGPL] implantado na comu-
nidade de Rancharia [municí-
pio de Campo Alegre] durante 
6 meses, os participantes soli-
citaram como extensão o curso 
de Inseminação Artifi cial, no-
vamente uma parceria entre a 
Sefac e o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural [Senar].

O PGPL é um programa que 
abrange todas as fases da ca-
deia produtiva leiteira, permi-
tindo ao produtor diagnosticar 
corretamente a situação de sua 
propriedade, gerenciar e con-
trolar suas despesas e receitas, 
produzir leite com baixo custo 
seguindo padrões de qualidade.

Teoria e prática sobre inse-
minação artifi cial, não resta 

dúvida, foi um complemento 
àquele programa, pois visa me-
lhorar a genética do rebanho, 
permitindo ao produtor tornar 
mais efi ciente sua atividade. 

Os alunos aprenderam sobre o 
aparelho reprodutor masculino 
e feminino, a identifi car o pe-
ríodo do cio, como verifi car a 
qualidade do sêmen, horários 
para a inseminação, entre ou-
tros temas que fi zeram parte 
do conteúdo programático. Ha-
bilitados, já estão realizando a 
prática de inseminação artifi -
cial em seus rebanhos.

O engenheiro agrônomo Hag-
non Cangussu e o técnico agrí-
cola Jamil Silva, ambos da Se-
fac, acompanharam os 5 dias 
de curso, de 11 a 15 de julho.

Cleuza Felipe aprendendo a manipular o material para inseminação e 
realizando a prática

Sefac incentiva produtores a 
melhorar a qualidade do solo

Em outubro, cada um dos 36 
produtores rurais das diversas 
comunidades atendidas pelo 
PARES-Sefac recebeu como 
incentivo da empresa calcário 
dolomítico para melhorar ou 
recuperar áreas de plantio. Esta 
ação confi rma o compromisso 
da Sefac com os produtores 
rurais.

A correta utilização de insu-

mos agrícolas recomendados 
após análises de solo acarre-
tará um aumento signifi cati-
vo na oferta de capim para os 
rebanhos existentes, evitando, 
assim, deslocamentos destes 
animais em busca de alimentos 
em áreas circunvizinhas, prin-
cipalmente nas APPs [Áreas de 
Preservação Permanente] do 
reservatório.

Lucimar Henrique, fi lho de Jesus de Sousa, produtor de Campo Alegre
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Ordenha mecânica é eficaz 
para sua propriedade?

Conclusão do PGPL na 
comunidade de Paulista

Para apresentar a questão, o 
Programa de Apoio e Reinser-
ção Social [PARES] realizou o 
Dia de Campo em Rancharia 
[município de Campo Alegre] 
com o tema “Dimensionamen-
to Correto de Ordenha Mecâni-
ca”, dia16 de setembro. 

No encontro, que contou com 
a presença de 30 produtores 
rurais, o engenheiro agrônomo 
da Sefac, Hagnon Cangussu, 
explicou os benefícios da or-
denha mecânica na agricultura 
familiar levando em conside-
ração o sistema produtivo de 

cada propriedade e salientou 
ser necessário a orientação de 
um profi ssional habilitado para 
fazer o diagnóstico correto. 

Em seguida, falou o consultor 
do Senar-GO, Marcos Bragan-
ça, convidado do PARES-Se-
fac para elucidar as situações 
nas quais o produtor deve 
considerar quando for adquirir 
um conjunto de ordenha. De-
monstrou, utilizando a insta-
lação existente na propriedade 
de produtor rural Paulo Inácio, 
como fazer a manutenção da 
ordenhadeira.

No curral na propriedade de Paulo Inácio, produtores observam a  orde-
nha mecânica

Foi concluído, dia 23 de se-
tembro, o Projeto de Gestão 
da Pecuária Leiteira [PGPL] 
na comunidade de Paulista, 
município de Catalão, com a 
presença de 20 produtores. O 
projeto é uma parceria entre a 
Sefac, por meio do Programa 
de Apoio e Reinserção Social, 
o Sindicato Rural de Catalão e 
o Senar-GO.

No encerramento, o instrutor do 
Senar David Antônio Carvalho 
de Oliveira, mestre veterinário, 
revisou os temas anteriormente 
apresentados, avaliou os par-

ticipantes, que também deram 
seus depoimentos. “Ter partici-
pado fez com que abrisse a mi-
nha mente. Estava trabalhando 
de forma equivocada, agora, 
sim, irei aplicar os conheci-
mentos obtidos nesses sete me-
ses de aprendizado”, disse João 
Batista.

Os temas que mais chamaram a 
atenção durante a capacitação 
foram: nutrição animal, ma-
nejo da fertilidade do rebanho, 
distúrbios reprodutivos, gestão 
da propriedade e qualidade do 
leite.

II Festival Literário de Catalão 
tem apoio da Sefac e de Furnas

O II FLICAT [Festival Literá-
rio de Catalão], realizado de 
17 a 21 de outubro, apresentou 
uma programação diversifi ca-
da tanto para o público adulto 
quanto para crianças e adoles-
centes. 

Foram convidados escritores 
renomados, como João Carras-
coza, autor do livro “Aquela 
Água Toda”, e Marina Colas-
santi, escritora, ilustradora, 
jornalista. João falou sobre o 
processo de criação de seus 
dois últimos livros: “Diário 
das coincidências” e “Linha 
única”. Marina, sobre a lingua-
gem simbólica que constitui os 
Contos Maravilhosos [ou de 

fadas] na palestra “Almofadas 
e Caixinhas ou a Necessidade 
do Maravilhoso”, além de brin-
dar a plateia com a récita de 
dois poemas e um conto de sua 
autoria. A presença de Marina 
se deveu ao apoio da Sefac.

Através da Gerência de Res-
ponsabilidade Sociocultural de 
Furnas, o evento contou com 
a palestra do casal Iara e Edu-
ardo Xavier, os “Caçadores de 
Bons Exemplos”, sobre os en-
contros que tiveram pelo Brasil 
afora com pessoas que fazem a 
diferença, e com a ofi cina de 
Contação de Histórias minis-
trada pelo professor Wilian 
Cândido Corrêa.

CULTURA

A escritora Marina Colassanti no II FLICAT

Centro Integrado do Cerrado 
– CIC – abre suas portas para 
jovens expositores

O I Salão de Arte Infanto-Juve-
nil foi inaugurado no CIC, dia 
26 de outubro, com a exposi-
ção “Cerrado que vivo, lugar 
que vejo”, uma parceria entre 
a Sefac e a UFG-Regional Ca-
talão.

Foram reunidos desenhos, pin-
turas e fotografi as de crianças e 
adolescente de 6 a 16 anos de 
Catalão e região, com a cura-

doria da historiadora Prof.ª 
Dra. Regma Maria dos Santos 
e da professora de artes An-
dressa Maria dos Santos.

A temática sugerida teve por 
objetivo valorizar a cultura 
popular goiana - as represen-
tações e manifestações, como 
danças, festejos, artesanatos, 
cantigas, o patrimônio arqui-
tetônico - e o bioma Cerrado.

Jovens expositores
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INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CIC
Em outubro, livros de história, geografia, antropologia, sociologia, museologia 
entre outros temas foram adquiridos pela Sefac para compor o acervo biblio-
gráfico do CIC – Centro Integrado do Cerrado. 
A biblioteca está aberta a todo visitante. A consulta aos livros é feita no próprio 
CIC.

SEFAC DOA LIVROS AOS PROTETORES AMBIENTAIS
O PEA-Sefac entregou aos Protetores Ambientais, alunos do 6º ano do ensi-
no fundamental do Colégio Escola Estadual João Bernardes de Assunção, em 
Davinópolis, 30 livros divertidos com temas ambientais. O objetivo é ampliar a 
biblioteca da escola a fim de incentivar à leitura com histórias que despertem 
a consciência ambiental.

O grupo EMcantar apresentou o espetáculo “Sarau do EMcantar”, no auditório 
da UFG, no dia 25 de agosto, por ocasião do encerramento de oficinas e cursos 
ministrados ao grupo “CorpoEnCena” da Coordenação de Extensão e Cultura 
da UFG – Regional Catalão, produzido pela Carcará Produções. A Sefac, que 
continuamente promove e colabora com projetos culturais dos municípios in-
terferidos pelo empreendimento, foi uma das patrocinadoras.

GRUPO EMCANTAR VOLTA A SE APRESENTAR 
EM CATALÃO COM APOIO DA SEFAC

Na abertura da exposição, to-
dos os participantes ganharam 
certifi cado e os três vencedores 
receberam os prêmios, doados 
pela Sefac, das mãos do diretor
-presidente Luiz Albuquerque.

Em seu discurso, Luiz ressal-
tou o compromisso da Sefac 

com o fomento à cultura local. 
“É com muita satisfação que 
apoiamos projetos culturais 
como esse. Os expositores, 
crianças e adolescentes, são 
muito talentosos. É uma ale-
gria para a empresa poder in-
centivá-los realizando uma ex-
posição com seus trabalhos”.

INSTITUCIONAL

Lixo eletrônico é tema de 
palestra do PEAT-Sefac para 
colaboradores da usina e do 
escritório de Catalão
A educadora ambiental da Se-
fac, Mayara Tristão, ministrou 
palestra sobre “Relações de 
consumo e a infl uência na ge-
ração de resíduos eletrônicos” 
para os colaboradores da usina 
e do escritório da Sefac em Ca-
talão, nos dias 26 de julho e 9 
de agosto, respectivamente.

O objetivo foi informar sobre a 

destinação correta dessa classe 
de resíduo e alertar para o con-
sumismo tecnológico. Também 
foi abordada a importância de 
se praticar os 5 Rs – repensar, 
reduzir, recusar, reutilizar e re-
ciclar.  A atividade fez parte do 
processo de certifi cação segun-
do a norma ABNT NBR ISO 
14001:2015.

Luiz Albuquerque, ao ressaltar 
a importância do evento, desta-
cou a pertinência de ser deba-
tido o assunto energia: “O país 
vive um dilema no setor elétri-
co e é preciso focar na efi ciên-
cia energética”.

Palestras, mostras tecnológi-
cas, minicursos, entre outras 
atividades fi zeram parte do 
Mundo Senai, que também 
ofereceu a oportunidade para 

O diretor-presidente da Serra 
do Facão Energia, Luiz Albu-
querque, e o gerente socioam-
biental e jurídico Pablo Hen-
riques Salgado participaram 
da reunião sobre “Efi ciência 
Energética na Indústria 4.0” e 
“Edital SESI SENAI de Inova-
ção”, temas do Mundo Senai 
de 2016, realizada na unidade 
do Senai- Catalão no dia 29 de 
setembro.

Sefac é convidada a 
participar de encontro 
sobre eficiência energética 
organizado pelo Senai

Ao fundo, Pablo Salgado e Luiz Albuquerque

Participaram da reunião o dire-
tor da escola Senai de Catalão, 
Antônio Ilídio Reginaldo da 
Silva, o agente de relações com 
o mercado, Rafael Pereira Ro-
drigues, professores do Senai e 
empresários da cidade.

os participantes conhecerem 
os ambientes pedagógicos da 
instituição e terem contato di-
reto com os cursos oferecidos, 
aproximando, assim, a escola 
da indústria.

Diretor-presidente da Sefac e 
assistente social participam 
de seminário promovido pelo 
PNUD em parceria com Furnas

Foi a primeira vez que ocorreu 
no Brasil o seminário Diálogos 
sobre o Planeta: Parcerias para 
o Desenvolvimento Sustentá-
vel” – eixo Planeta - promovi-
do pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimen-
to Sustentável [PNUD] em 
parceria com Furnas Centrais 
Elétricas.

O diretor-presidente da Sefac, 
Luiz Albuquerque, e a assis-
tente social Christiane Frezza 
participaram do seminário, re-
alizado no auditório da sede de 
Furnas, no Rio de Janeiro, dia 4 
de outubro, que teve por fi nali-
dade aprofundar o debate sobre 
os 17 Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável [ODS], 
instituídos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) em 

setembro do ano passado.

De acordo com a superinten-
dente de Comunicação e Rela-
ções Institucionais de Furnas, 
Ana Cláudia Gesteira, a esta-
tal é parceira do PNUD desde 
2000 e vai fortalecer o trabalho 
dos ODS. “A parceria é traba-
lhar nos seminários para levar 
os temas para o Brasil; mobi-
lizar todas as empresas, socie-
dade civil, governos municipal 
e estadual para o cumprimento 
das metas. Já trabalhamos al-
gumas metas com a ONU Mu-
lheres, que lançou a iniciativa 
global “Por um planeta 50-50 
em 2030: um passo decisivo 
pela igualdade de gênero”. 
Agora, as metas de sustenta-
bilidade vêm fortalecer tudo 
isso”.

Da esq p/ dir.: diretor do PNUD no Brasil, Didier Trebucq, e Ricardo 
Medeiros, presidente de Furnas
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O supervisor de operação da usina, Jorge Medeiros, deu treinamento para 
funcionários das empresas Líder N&M Reflorestamento, SSA Soluções Socio-
ambientais e para o estagiário do Centro Integrado do Cerrado sobre política 
ambiental e matriz aspectos e impactos das atividades implantadas pela Se-
fac, dia 20 de julho, no auditório do CIC. A atividade faz parte do cronograma 
de ações de certificação da ISO 1400.

FURNAS, POR INTERMÉDIO DA SEFAC, É UMA DAS PATROCINADO-
RAS DA FUNDAÇÃO NOVA VIDA

A Fundação Nova Vida - FENOVA -  recebeu, no mês de agosto, aporte de Fur-
nas, via Lei Rouanet, para o Projeto Cultural Orquestra de Violões e Coral Nova 
Vida, após visita da gerente sociocultural de Furnas, Ana Cláudia Gesteira.
 
O projeto da orquestra, apresentado à fundação pelo Maestro Cláudio Weiz-
mann, existe desde 2002 formando jovens para a música, contribuindo signifi-
cativamente para a construção da cidadania.

COLABORADORES ASSISTEM PALESTRA SOBRE AS 
NORMAS DA ISO 14001 ADOTADAS PELA SERRA DO 
FACÃO ENERGIA

Ação conjunta para organização da 3ª SIPAT denota a boa 
interação entre os colaboradores da Serra do Facão Energia

Os participantes

Orquestra de Violões Nova Vida com o regente Joel Souza de Almeida

A 3ª SIPAT [Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes no 
Trabalho] da usina Serra do Fa-
cão, realizada nos dias 17 a 21 
de outubro, contou com apoio 
e organização de todas as áreas 
da empresa: usina, meio am-
biente e setor administrativo. 

Para a semana foram progra-
madas  palestras que versaram 
sobre riscos e impactos de in-
cêndios em APPs, ministrada 
pelos analistas ambientais da 
Sefac Renato Alves e Lorra-
ne Duarte; ações socialmente 
positivas, do casal Iara e Edu-

ardo, os Caçadores de Bons 
Exemplos, trazidos por meio 
de contato com Furnas; segu-
rança no trânsito, ministrada 
por Cleiber Antônio da Costa, 
da Superintendência Municipal 
de Trânsito de Catalão; DST/
AIDS, por Aurélio Rodovalho, 
do Centro de Testagem e Acon-
selhamento. A Cia. Teatral 
Corpore apresentou esquetes 
e a comédia stand up sobre se-
gurança. A apresentação da Or-
questra de Violões Nova Vida 
deu o tom maior ao fechamen-
to da semana.

Prestigiaram a SIPAT, além dos 
funcionários da Sefac e de em-
presas prestadoras de serviço, 
o diretor-presidente Luiz Albu-
querque, o diretor administrati-
vo financeiro Odair Carvalho, 
o gerente socioambiental e 
jurídico Pablo Henriques Sal-
gado e o gerente de Operação 
e Manutenção Cícero Neto, 
todos recepcionados pelo pre-
sidente da CIPA [Comissão In-
terna de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho], Weder Franco 
Martins.

No encerramento, Luiz Albu-

querque agradeceu a participa-
ção de todos que “não mediram 
esforços” para realizar o even-
to e parabenizou a qualidade da 
programação. Odair Carvalho 
ressaltou que “A SIPAT contri-
bui para que todos passem a ter 
atenção, diariamente, com as 
questões relacionadas à segu-
rança e bem-estar dos funcio-
nários”

Dias proveitosos nos quais as 
mensagens sobre a importância 
da segurança e saúde do traba-
lhador foram abordadas com 
leveza e seriedade.

Maestro Cláudio Weizmann


