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de 2017

Responsabilidade. Comprometimento. Sustentabilidade.

A Serra do Facão Energia 
recebeu a certificação ABNT 
NBR ISO 14001:2015 emi-
tida pela Fundação Vanzolini 
comprovando a preocupação 
do empreendimento em 
conciliar geração de energia 
com preservação ambiental. 

A ABNT NBR ISO 14001 
é uma norma aceita mundi-
almente que define os 
requisitos para colocar um 
sistema da gestão ambiental 
em vigor. Uma empresa que 
pensa a gestão ambiental 
de forma estratégica e 
conquista a certificação 
alcança o reconhecimento 
nacional e internacional pela 
qualidade de seu trabalho.

Para receber a ISO 14001, a 
SEFAC passou por diversos 

Ibama aprova plano de recomposição vegetal da SEFAC
A SEFAC obteve, em dezembro, a aprovação do Ibama para a 
execução do Plano Estratégico de Recomposição Vegetal das 
Áreas de Preservação Permanente (APPs) até o ano de 2036, 
período final da concessão. 

A partir do mapeamento para o uso dessas áreas, é possível 
planejar estratégias de recomposição levando em consideração 
aptidões de solo, clima, relevo e vegetação existente visando à 
preservação das espécies nativas.

Outro indicador importante é a implantação de corredores 
ecológicos ao longo do reservatório. Estes terão conexão com as 
áreas preservadas, permitindo livre acesso de animais silvestres 
em áreas relativamente maiores, além de permitir a migração das 
espécies vegetais nativas, garantindo a variabilidade genética e, 
consequentemente, a perpetuação das espécies.

Para elaboração do plano, foram utilizadas diferentes metodologias 
com objetivo de definir as subáreas de estudo, caracterizar o uso e 
ocupação do solo, realizar o zoneamento ambiental e, finalmente, 
definir as prioridades para a conservação, manejo e recomposição 
vegetal da APP variável. Para sistematizar a conservação, o manejo 
e a recomposição vegetal da APP, foi realizado um zoneamento 
ambiental  a partir de imagens de satélite de alta resolução e de 
visitas a campo para aferição das áreas apresentadas nas imagens.

De acordo com o engenheiro agrônomo da SEFAC, Renato Alves, 
“o plano é a linha mestra para a continuidade do Programa de 
Formação e Estabelecimento de Elementos de Conectividade 
entre Fragmentos do Entorno do Reservatório da Usina”,  enfati-
zando que a meta é integrar as ações de conservação, manejo 
e recomposição vegetal da APP com a criação dos corredores 
ecológicos.

Objetivo do Plano é integrar as ações de conservação, manejo e recom-
posição vegetal da APP com a criação de corredores ecológicos

processos, como atendimen- 
to aos requisitos legais e 
outros requisitos; elabora-
ção da política ambiental; 
elaboração dos objetivos 
e metas; levantamento e 
avaliação dos aspectos e 
impactos ambientais; imple-

mentação de procedimentos 
para comunicação interna 
e partes interessadas sobre 
o SGA [Sistema de Gestão 
Ambiental] da organização, 
controle de documentação, 
que é planejada, analisada, 
aprovada e revista; monito-

ramento e medições, audi-
torias internas e externas; 
análise crítica pela alta 
direção da empresa.

O supervisor de operação da 
Usina Hidrelétrica Serra do 
Facão e responsável técnico 
pelo processo de certifica-
ção, Jorge de Medeiros  
Pereira, explica que a ob-
tenção do certificado é 
fundamental para a melhoria 
contínua do sistema de forma 
padronizada e também para 
o aprimoramento de ações e 
atividades que contribuam 
com o desenvolvimento 
sustentável de acordo 
com as normas adotadas 
internacionalmente. “A 
SEFAC utiliza-se da norma 
como instrumento para a 
preservação ambiental e 
práticas  sustentáveis”.
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Funcionários recebem orientação 
sobre prevenção de acidentes

Comitiva conhece o processo 
de licenciamento da Usina 
Hidrelétrica Serra do Facão

Com o tema “Abra as portas 
para a segurança, você é a cha-
ve”, a SEFAC realizou, de 4 a 8 
de dezembro, a IV SIPAT (Se-
mana Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho). 

Durante os cindo dias, os fun-
cionários assistiram a palestras 
sobre temas como qualidade 
de vida, necessidade do uso de 
equipamentos de proteção in-
dividual, trabalho em altura e 
outros. Também  participaram 
de atividades práticas e dinâ-
micas de grupo. O objetivo foi 
fortalecer a segurança e ressal-
tar a importância do compro-
metimento para o bem-estar de 
todos no ambiente de trabalho.

A abertura da SIPAT contou 
com a participação do Diretor-
Presidente, Luiz Albuquerque, 

A UHE Serra do Facão rece-
beu, no dia 30 de novembro, 
alunos do curso de “Avaliação 
de Impacto Ambiental para 
Grandes Empreendimentos” 
oferecido pelo Ibama por meio 
da cooperação técnica Brasil
-Alemanha, uma parceria com 
a Agência Internacional de Co-
operação Alemã [GIZ, sigla em 
alemão], que tem como áreas 
de interesse no Brasil as ener-
gias renováveis, a eficiência 
energética, o desenvolvimento 
sustentável, entre outras. 

Participaram da visita 22 alunos 
de diferentes nacionalidades 
que trabalham na área ambien-
tal: brasileiros, moçambicanos, 
argentinos e dominicanos. Os 
visitantes foram recebidos pelo 
Gerente de Operação e Manu-
tenção, Cícero Neto, pelo Ge-
rente Socioambiental e Jurídi-
co da SEFAC, Pablo Henriques 
Salgado, e pelos analistas am-
bientais da empresa.e do Diretor Administrativo Fi-

nanceiro, Odair Carvalho. Eles 
destacaram que a segurança é 
um investimento no ser huma-
no e que a prevenção de aciden-
tes é prioridade na empresa. “A 
valorização da segurança deixa 
o ambiente de trabalho mais 
leve e as pessoas mais motiva-
das, o que resulta em aumento 
de satisfação e produtividade”,  
comentou Luiz Albuquerque. 

O presidente da CIPA (Co-
missão Interna de Prevenção 
de Acidentes), Renato Vieira, 
elogiou os resultados e a rele-
vância dos temas abordados. 
Enfatizou que o evento é fun-
damental para a conscientiza-
ção dos funcionários e parabe-
nizou a SEFAC por mais uma 
edição da SIPAT.

Pela manhã, os estudantes as-
sistiram à apresentação do 
processo de licenciamento e 
do estágio atual de execução 
dos programas socioambien-
tais da SEFAC. “É uma grande 
responsabilidade que o empre-
endimento seja indicado pelo 
licenciador para receber es-
tes convidados. Nos sentimos 
honrados com a confiança e 
focamos a apresentação nas 
conquistas e no aprendizado de 
toda a equipe durante o proces-
so”, disse Pablo.

Brasil e Alemanha são parcei-
ros estratégicos em questões 
que constituem desafios glo-
bais, como o combate às mu-
danças climáticas. Energias 
renováveis e eficiência energé-
tica, mais a proteção ao meio 
ambiente e o uso sustentável de 
recursos naturais, são impor-
tantes pilares para um desen-
volvimento sustentável.
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EXPEDIENTE

Renato entre a enfermeira Rosa Helena e a médica Raísa, da Secretaria 
de Saúde de Davinópolis

VISITA À USINA

SEFAC investe na modernização de
seus processos organizaconais
A fim de aumentar a agilida-
de e a segurança no processa-
mento de informações, dispor 
de dados gerenciais em tempo 
real, bem como reduzir riscos 
em termos de cumprimento de 
obrigações acessórias, a SE-
FAC investiu na atualização do 
sistema Protheus, uma linha de 
software integrado da TOTVS 
que gerencia os principais pro-
cessos organizacionais de for-
ma integrada, possibilitando o 
gerenciamento dos módulos e 
o acesso a informações de to-
das as áreas da empresa. 

Com a migração para o siste-
ma Protheus 12, algumas me-
lhorias foram implementadas, 
como o acesso em tempo real às 
atualizações na legislação vi-
gente e realização de  eventuais 

correções nos módulos, au-
mentando o desempenho do 
sistema. A cada atualização 
são aplicadas as sugestões de 
melhorias no sistema, o que 
resulta em benefícios aos usu-
ários, que passam a dispor de 
ferramenta mais moderna e di-
nâmica. 

O Diretor Administrativo e 
Financeiro da SEFAC, Odair 
Carvalho, explica que a em-
presa, através da área de Tec-
nologia da Informação, busca 
permanentemente aperfeiçoar 
os processos administrativos, 
financeiros e operacionais, 
otimizando toda a gestão da 
empesa. “Assim podemos ofe-
recer informações rápidas e 
confiáveis aos usuários, gesto-
res e diretoria, o que certamen-
te ajudará o gerenciamento e a 
tomada de decisão”.

TECNOLOGIA

A SEFAC apresentou seu Pla-
no de Ação de Emergência à 
ANEEL (Agência Nacional  
de Energia Elétrica), atenden-
do à Resolução Normativa nº

696/2015 da ANEEL, estando, 
assim, em conformidade com 
a Lei Federal nº 12.334/2010 
(Política Nacional de Segu-
rança de Barragens).

VISITA À USINA

SEGURANÇA NO TRABALHO

A Sefac é formada por

financiada pelolicenciamento 
ambiental

Certificações

Certificado de Destaque
 Ambiental emitido pelo

Jornal do Meio Ambiente
do Estado de São Paulo

A Sefac foi certificada por
gerenciar riscos ambientais

relativos à operação e 
manutenção para geração/

transmissão de energia
elétrica em Davinópolis e

Catalão
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PROERD forma novas turmas 
em Catalão 

O Diretor-Presidente da SE-
FAC, Luiz Albuquerque, e o 
Diretor Administrativo Finan-
ceiro, Odair Carvalho, pres-
tigiaram a solenidade de for-
matura dos alunos do 3º ano 
do Colégio Estadual da Polícia 
Militar Polivalente Dr. Tharsis 
Campos, realizada no dia 6 de 
dezembro. Eles atenderam ao 
convite encaminhado pela ins-
tiuição de ensino, que desde 
sua inauguração recebe apoio 
da SEFAC. 

Luiz Albuquerque compôs a 
mesa diretiva juntamente com 
as demais autoridades convi-
dadas e participou da entrega 
dos diplomas. Em seu discur-
so, fez questão de ressaltar a 
importância da educação como 

degrau para a realização de so-
nhos maiores. “É com muita 
honra que fazemos parte desta 
formatura. A cidade de Catalão 
só tem a ganhar com o ensino 
praticado neste colégio, que é 
exemplo de disciplina e quali-
dade na educação. Parabéns a 
todos e que novas conquistas 
possam surgir”, finalizou.

Como convidado especial da 
cerimônia, o Diretor Admi-
nistrativo Financeiro, Odair 
Carvalho, desejou aos jovens 
formandos “uma jornada de 
sucesso com grandes vitórias”; 
também elogiou o colégio por 
sua dedicação e empenho na 
formação de indivíduos cons-
cientes de seus deveres e direi-
tos como cidadãos.

Diretores da SEFAC participam de formatura do Colégio
da Polícia Militar

Um total de 53 projetos inscri-
tos por 25 escolas comprovou 
o sucesso da 1ª Mostra Cultural 
Escolas Inovadoras Professor 
Benjamim de Lima Filho rea-
lizada nos dias 13 e 14 de de-
zembro na cidade de Catalão.

Foram premiados alunos e pro-
fessores de nove escolas nas 
categorias Educação Infantil 
e Ensino fundamental I e II. 
Um prêmio especial foi entre-
gue para a Escola Municipal 
Deputado Wison da Paixão, de 
Catalão, na categoria de pro-
jeto inovação. Os vencedores 
receberam notebooks, kits de 
produtos de beleza, viagem 

para Caldas Novas e placas em 
homenagem ao trabalho apre-
sentado.

Promovido pela Secretaria de 
Educação de Catalão e Funda-
ção Cultural Maria das Dores 
Campos, o evento é uma das 
ações do projeto Escolas Ino-
vadoras e contou com o patro-
cínio da SEFAC. 

“É uma honra prestigiar essa 
iniciativa. Faço questão de 
comparecer e apoiar atividades 
que enobreçam a educação”, 
disse o Diretor-Presidente da 
SEFAC, Luiz Albuquerque, e 
complementou:  “Os trabalhos 
deram um show de inovação, 
cultura e educação”.

COMPROMISSO SOCIAL

Mais de mil alunos de escolas 
municipais e particulares da 
cidade de Catalão participaram 
de duas formaturas do PRO-
ERD (Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à 
Violência), promovidas pelo 
18º Batalhão da Polícia Militar 
no dia 5 de dezembro. 

Durante as cerimônias, os for-
mandos firmaram os compro-
missos de se manterem longe 
das drogas e da violência. Os 
alunos que mais se destacaram 
receberam prêmios doados pela 
SEFAC e pelo Grupo CMOC 
International Brasil, empresas 
apoiadoras do programa.

Ambas as formatura contaram 
com a presença da comunidade 

escolar, familiares e diversas 
autoridades civis e militares. 
Para o Diretor Administrativo 
Financeiro da SEFAC, Odair 
Carvalho, o apoio a uma inicia-
tiva tão nobre faz toda a dife-
rença. “Estar presente e entre-
gar os prêmios e os diplomas 
que simbolizam mais um ciclo 
vencido é muito gratificante”, 
destaca. “Esperamos que esses 
jovens honrem o compromisso 
firmado e sigam em direção ao 
caminho do sucesso”. 

O PROERD é a adaptação bra-
sileira do programa norte-ame-
ricano Drug Abuse Resistence 
Education [DARE], criado em 
1983. No Brasil, o programa 
surgiu em 1992 e hoje é adota-
do em todo o país.

Odair Carvalho e Christiane Frezza com a equipe do Batalhão da Polícia 
Militar e o mascote do Proerd

Premiados os melhores projetos na 
Mostra Cultural Escolas Inovadoras 

EDUCAÇÃO

Apresentação dos projetos da 1ª Mostra Cultural Escolas Inovadoras en-
cantou o público que compareceu ao evento

CIDADANIA

Odair Carvalho, capitão Renner Rodrigo Pires, diretor do colégio, e Luiz 
Albuquerque
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Concluída mais uma etapa de formação de jovens 
protetores ambientais
Duas formaturas fecharam com 
chave de ouro as atividades do 
Projeto Protetores Ambientais, 
coordenado pela educadora 
ambiental da SEFAC, Mayara 
Tristão, que tem por objetivo 
conscientizar crianças e ado-
lescentes sobre a importância 
de preservar o meio ambiente. 

A primeira, no dia 6 de dezem-
bro, reuniu os alunos do 6º ano 
do Colégio Estadual João Ber-
nardes Assunção, no município 
de Davinópolis. Na ocasião, os 
28 formandos receberam um 

livreto com os fanzines sobre 
meio ambiente produzidos pela 
turma em novembro, o certifi-
cado e a carteirinha de proteto-
res ambientais.

Cerca de 100 pessoas presti-
giaram o evento, entre elas o 
Gerente Socioambiental e Ju-
rídico da SEFAC, Pablo Sal-
gado, o Gerente de Operação 
e Manutenção da Usina Hidr-
létrica Serra do Facão, Cíce-
ro Neto, a secretária de Ação 
Social do município, Vanusa 
Bento, a gestora do Programa 

de Relacionamento com a Co-
munidade, Christiane Frezza, a 
educadora ambiental, Mayara 
Tristão, e vários funcionários 
da SEFAC.

Em Rancharia, comunida-
de rural de Campo Alegre de 
Goiás, no dia 7, a cerimônia 
foi abrilhantada por um es-
petáculo dirigido pelo Grupo 
EmCantar, de Araguari, com 
músicas e coreografias desta-
cando a conservação ambien-
tal. “Participar desse evento é 
gratificante. Podemos perceber 

a importância de levar esse tipo 
de informação aos jovens. A 
partir de exemplos assim é que 
podemos melhorar o mundo”, 
observou o Diretor-Presidente 
da SEFAC, Luiz Albuquerque. 

Lançado em 2015, o programa 
já orientou dezenas de alunos e 
terá continuidade em 2018. O 
objetivo é difundir conceitos e 
práticas ambientalmente cor-
retos, de modo que os alunos 
participantes formem uma ge-
ração mais consciente em rela-
ção ao meio ambiente.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Pablo Salgado e Cícero Neto entregam diploma para Thalia, filha da 
funcionária da SEFAC, Claita Almeida 

Luiz Albuquerque discursa no encerramento das atividades do Projeto 
Proterores Ambientais em Racnharia 

Mulheres de Catalão participam 
de cursos de artesanato
Entres os dias 6 a 9 de novem-
bro, a SEFAC, em parceria 
com a ONG Vida Mulher Viva, 
promoveu dois cursos de capa-
citação para mulheres atendi-
das pela instituição: Artesanato 
com Sementes do Cerrado e o 
de Velas Artesanais com Óleo 
Reciclável. Ao todo, 13 mulhe-
res participaram. 

No curso em que foram utili-
zadas as sementes do Cerrado, 
aprenderam também que cas-
cas, folhas e flores podem ser-
vir como matéria-prima para 
peças artesanais. Sementes do 
baru, da sucupira e do jatobá, 

por exemplo, podem ser usadas 
na confecção de lindos arranjos 
de mesa e quadros para enfeitar 
a casa.

Já no curso Velas Artesanais 
com Óleo Reciclável, a instru-
tora Maria de Fátima ressaltou 
a importância do reaproveita-
mento do óleo de cozinha, no 
caso, para confeccionar velas 
coloridas e aromáticas, e apro-
veitou para alertar as alunas 
sobre os danos ambientais cau-
sados pelo descarte desse óleo 
diretamente no lixo ou no ralo 
da pia. “É uma enorme agres-
são ao meio ambiente!”

Conclusão do curso de Velas Artesanais com Óleo Reciclável

APOIO ÀS COMUNIDADES

Operação combate crimes 
ambientais na APP da Usina

MEIO AMBIENTE

A pesca predatória no perío-
do da piracema e a ocupação 
irregular de locais da Área 
de Preservação Permanente 
(APP) do reservatório da Usi-
na Hidrelétrica Serra do Facão 
foram severamente punidas 
em operação realizada de 7 a 9 
de dezembro pelo IBAMA em 
conjunto com o 26º Batalhão 
da Polícia Militar de Meio Am-
biente de Caldas Novas. Ao 
todo, seis pessoas foram presas 
e um total de aproximadamen-
te R$ 300 mil foi  aplicado em 
multas por crimes ambientais

A operação percorreu os 60 
quilômetros de extensão do 
reservatório e constatou de-
litos como desmatamento e 
danificação da APP. Um acam-
pamento montado para caça 
e pesca ilegais foi destruído, 
assim como foram aprendidos 
armamento de fogo usado para 
abate de animais silvestres e 
apretrechos de pesca, como 
redes, tarrafas, anzóis e espi-
nhéis. O objetivo foi fiscalizar 
a APP, pois se trata de um faixa 
de mata nativa vital para a con-
servação do meio ambiente.


