
SEFAC completa 1.000 dias sem 
acidentes de trabalho com afastamento
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Responsabilidade. Comprometimento. Sustentabilidade.

Empossada a nova diretoria da CIPA para a gestão 2018/2019
Em cerimônia realizada no auditório da Usina Serra do Facão, 
a nova diretoria da CIPA [Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes] tomou posse no dia 27 de fevereiro. Foram eleitos 
para a gestão 2018-2019 os funcionários Jéder Mendes Pacheco 
[presidente], Renato Vieira da Silva [vice-presidente], Ezequiel 
Antônio da Silva [1º suplente], José Eribaldo Freire [2º suplente] 
e Renato Pereira Borges [secretário]. 

Na ocasião, prestigiada pelo Diretor Administrativo Financeiro da 
SEFAC, Odair Carvalho, pelo Gerente de Operação e Manutenção 
da Usina, Cícero Neto, e pelos funcionários do Meio Ambiente 
da empresa, Odair destacou a importância da CIPA para o 
gerenciamento da segurança no ambiente de trabalho e sugeriu 
que se estabelecesse contato com outras empresas para estimular 
ideias inovadoras nesse campo. Parabenizou os empossados e 
afirmou que “A participação de todos é muito importante para 
alcançar os resultados que a SEFAC vem conquistando. Estamos 
no caminho certo”.

Cícero Neto frisou que os membros empossados terão a missão 
de dar continuidade ao trabalho da diretoria anterior, buscando 
sempre melhorias na realização das tarefas diárias.

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

Diretoria e funcionários da SEFAC comemoram os 1.000 dias sem acidentes de trabalho com afastamento 

Novo presidente da CIPA, Jéder Pacheco [de óculos], recebe o abraço de 
seu antecessor, Renato Vieira

No dia 24 de fevereiro, a SE-
FAC alcançou a marca ex-
pressiva de 1.000 dias sem 
acidentes de trabalho com 
afastamento, consolidando 
uma de suas principais dire-
trizes que é a valorização e o 
cuidado permanente com o 
binômio saúde e segurança 
do trabalho. 

A data especial foi come-
morada, no dia 27, durante a 
cerimônia de posse da nova 
diretoria da CIPA [Comis-
são Interna de Prevenção 
de Acidentes]. Na ocasião, 
o Diretor Administrativo 
Financeiro, Odair Carva-
lho,  enalteceu a conquista. 
“Liderança, gestão e cons-
cientização são muito im-
portantes e nada disso seria 
possível sem um trabalho de 
equipe bem estruturado. São 
poucas empresas que atin-
gem essa marca”, destacou.

Cícero Neto, Gerente de 
Operação e Manutenção 
da Usina Hidrelétrica Serra 
do Facão, em seu discurso, 
agradeceu o apoio da direto-
ria e o empenho de todos os 
funcionários para que esse 
recorde fosse conquistado.

“Todos nós esperamos que 
no próximo ano essa marca 
seja superada”, destacou.

O engenheiro de segurança 
da SEFAC, Nilton Júlio, sa-
lientou que esse é um traba-
lho contínuo, que exige res-

ponsabilidade de cada um 
ao observar as normas de 
segurança e, assim, manter 
a integridade física e emo-
cional do trabalhador. “A 
segurança de todos depende 
da responsabilidade de cada 
um”, ressaltou.
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Monitoramento de espécies 
exóticas é intensificado no 
reservatório da Serra do Facão

Agentes de saúde das comunidades 
são capacitados para lidar com 
animais peçonhentos 

As análises moleculares reali-
zadas nas amostras coletadas 
durante a campanha de setem-
bro de 2017, em pontos que 
representam as secções início, 
meio e fim do reservatório, in-
clusive à jusante da UHE Serra 
do Facão e da UHE Batalha, 
apresentaram resultado positi-
vo para a presença da espécie 
Limnoperma fortunei [mexi-
lhão-dourado]. 

A baixa concentração de DNA 
encontrado justificou a realiza-
ção de contraprova, realizada 
em novembro de 2017, que 
confirmou a análise anterior, 
sugerindo presença incipiente 
da espécie. Já em janeiro de 
2018 [coleta de dezembro de 
2017], foi encontrada larva e 
dois pequenos indivíduos adul-
tos em armadilhas artificias 

A empresa Biota, executora do 
Programa de Saúde e Controle 
de Vetores da SEFAC, aplica 
bimestralmente questionários 
epidemiológicos em cinco 
comunidades atendidas pelo 
empreendimento: Rancharia e 
Soledade, em Campo Alegre; 
Paulista e Anta Gorda, em Ca-
talão; e Varão, em Davinópolis.

Na campanha de fevereiro, 
além das aplicações dos ques-
tionários, foi realizada pales-
tra sobre animais peçonhentos 
para os agentes de saúde das 
comunidades, que serão repli-
cadores das informações.

Aproveitando a presença da 
equipe da Biota na região, o 
biólogo Thiago Nascimento da 
Silva e a biomédica Andreia 
Cristina dos Santos Maroclo 
foram convidados para minis-
trar a mesma palestra na UHE 

[placas de poliestireno] insta-
ladas ao longo do reservatório.

Em atendimento ao IBAMA, a 
SEFAC solicitou à empresa es-
pecializada a elaboração de um 
novo plano de monitoramento 
e controle da espécie, incluindo 
também ações de prevenção.  

Vale ressaltar que a SEFAC, 
desde 2010, vem realizando 
campanhas de prevenção por 
meio de palestras, distribui-
ção de folders e de cartilhas, 
entrevistas em rádios locais, e 
demais ações que visão levar 
informação sobre a importân-
cia de lavar adequadamente 
barcos e apetrechos antes de 
serem colocados nas águas de 
rios e reservatórios para evitar 
a introdução do molusco.

Serra do Facão. Participaram 
os funcionários da usina, a 
equipe do Programa de Rela-
cionamento com a Comunida-
de, a bióloga da SEFAC Cláu-
dia Felix e a agente de saúde de 
Varão, Juliana Vieira Gomes. 

O objetivo e a relevância da 
atividade foi informar aos par-
ticipantes como prevenir aci-
dentes com animais peçonhen-
tos e quais medidas a tomar  
caso ocorra um acidente. 

A fim de evitar que pessoas 
persigam, maltratem ou matem 
animais silvestres, os técnicos 
da Biota falaram sobre a im-
portância desses animais para a 
manutenção da biodiversidade.

Para a SEFAC, segurança no 
trabalho é uma prioridade, bem 
como a preservação dos ecos-
sistemas. 
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EXPEDIENTE

Mexilhão-dourado é uma espécie exótica e invasora que causa danos 
ambientias aos ambientes aquáticos em que reproduz

VISITA À USINA

Em atendimento ao Progra-
ma de Monitoramento do 
Lençol Freático, moradores 
das comunidades do entor-
no do reservatório da UHE 
Serra do Facão  responderam

a um questionário sobre o 
comportamento natural das 
águas subterrâneas [lençol 
freático] após o enchimen-
to do lago. As respostas se-
rão encaminhadas ao Ibama.

CAPACITAÇÃO

MEIO AMBIENTE

A Sefac é formada por

financiada pelolicenciamento 
ambiental Certificação

A SEFAC foi certificada por 
gerenciar riscos ambientais 
relativos à operação e manu-
tenção para geração/trans-
missão de energia elétrica 
em Davinópolis e Catalão.

Funcionários assistem à palestra sobre animais peçonhentos no auditó-
rio da Usina Hidrelétrica Serra do Facão

Andreia Cristina com o agente de 
saúde Murilo Cardoso, da Comu-
nidade Paulista

Thiago Silva coleta informações 
com o morador Lázaro Cardoso, 
da Comunidade de Rancharia
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O Diretor Administrativo Financeiro da SEFAC, Odair Carvalho, 
reuniu os funcionários da empresa para apresentar os resultados 
operacionais de 2017. A apresentação aconteceu no auditório da 
usina. Com a palavra, Odair:

Foram concluídos os trabalhos referentes à auditoria externa, 
tendo sido auditadas as demonstrações financeiras da SEFAC do 
exercício de 2017. 

Ao final de 2017, a empresa Serra do Facão Energia apresentou 
melhores resultados econômicos e, principalmente, financeiros 
em relação aos anos de 2015 e 2016, porém ainda apresentou pre-
juízo no valor de R$ 7,208 milhões.

Do ponto de vista econômico, os impactos mais relevantes no 
resultado foram os custos com Uso do Bem Público [UBP], ba-
sicamente decorrente da alteração no processo de contabilização 
do UBP e os custos com compra de Energia [MRE1  e GSF2]. O 
impacto consolidado desses dois itens de custos representou R$ 
64,2 milhões [depois do IR] no resultado. Do ponto de vista finan-
ceiro, a SEFAC encerrou o ano com R$ 52,417 milhões em caixa.

O EBITDA [sigla em inglês para Lucro Antes dos Juros, Impostos, 
Depreciação e Amortização, LAJIDA] foi de R$ 119,640 milhões, 
uma variação de menos 9,57% em relação ao Plano Operacional 
de 2017 e de menos 3,85% em relação ao ano de 2016.

Uma das estratégias adotadas pela Diretoria Executiva, com apoio 
e suporte do Comitê de Comercialização e do Conselho de Ad-
ministração, foi a compra antecipada de energia para o período 
de janeiro a dezembro de 2017, que proporcionou à SEFAC um 
“custo evitado” de aproximadamente R$ 27,4 milhões no ano, 
melhorando o resultado e minimizando o prejuízo.

Em relação ao financiamento do BNDES, a amortização acumu-
lada até o final do exercício somou R$ 497 milhões, sendo R$ 71 
milhões durante o ano de 2017, além de R$ 18 milhões vinculados 
à conta garantia do financiamento. 

Ressalta-se que a SEFAC cumpriu todas as obrigações contratuais 
referentes ao financiamento.

Resultado Operacional de 2017 é apresentado para 
funcionários da SEFAC 

GOVERNANÇA CORPORATIVA

No que concerne aos benefícios fiscais levados aos municípios 
e aos estados de Goiás e Minas Gerais, no exercício de 2017, 
durante o período de operação da Usina, os referidos estados, os 
municípios abrangidos pelo empreendimento, os ministérios do 
Meio Ambiente e de Minas e Energia e o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Científico e Tecnológico [FNDCT] receberam, a 
título de compensação financeira prevista em legislação específi-
ca, um valor de aproximadamente R$ 1,19 milhão. 

Cabe ressaltar que, com a empresa passando a obter lucro, parte 
do imposto poderá ser destinado a projetos sociais nas áreas de 
saúde, educação, cultura e esporte, sendo alguns patrocinados por 
meio de incentivos fiscais: Lei de Incentivo à Cultura [Lei Rou-
anet], Lei do Audiovisual, Lei de Incentivo ao Esporte e outros.

Em relação ao orçamento operacional para o exercício de 2018, 
este foi elaborado projetando um prejuízo anual de R$ 22,223 
milhões, incluindo os custos gerenciáveis [Administração, O&M 
da Usina, Programas Ambientais e Seguros] no valor total de R$ 
22,24 milhões/ano. O plano operacional para o exercício de 2018 
foi aprovado pelo Conselho de Administração.

Vale mencionar ainda outros resultados de suma importância para 
a SEFAC: quanto à segurança das instalações e dos funcionários, 
destacamos que a atividade de O&M da Usina  Hidrelétrica Serra 
do Facão encerrou o ano com 945 dias sem acidentes de trabalho 
envolvendo pessoal próprio e 697 dias, se considerados profissio-
nais de empresas prestadoras de serviço. Durante o ano de 2017, 
a empresa, através de processo de certificação realizado por ins-
tituição externa de auditoria, obteve a Certificação do Sistema de 
Gestão Ambiental, segundo norma ABNT NBR ISO 14001:2015.

Todos os resultados financeiros estão baseados em princípios e 
valores observados pela Administração, sempre preservando a 
Governança Corporativa, Segurança, Responsabilidade Socioam-
biental, transparência, controles internos, aprimoramento de flu-
xos de processos e procedimentos internos. 

Ao final da apresentação, o Diretor Administrativo Financeiro, 
Odair Carvalho, ressaltou que “a SEFAC tem como expectativa o 
reequilíbrio econômico e financeiro nos próximos dois anos. No 
entanto, para atingirmos tais objetivos será importante o apoio, 
dedicação e comprometimento de todos os funcionários, inclusive 
através do empenho pela melhoria contínua dos processos, sejam 
eles de operação, manutenção, meio ambiente ou administrativos. 
Estamos buscando estratégias para revertermos esse quadro de 
prejuízo o mais breve possível e consequentemente retomarmos a 
linha crescente de lucro, buscando cada vez mais proporcionar os 
devidos retornos econômicos e financeiros aos nossos acionistas, 
principalmente através de dividendos”.

_____________
1. MRE: Mecanismo de Realocação de Energia, é um mecanismo em que 
todas as usinas hidrelétricas participam compulsoriamente e tem como 
objetivo o compartilhamento do risco hidrológico. 

2. GSF [Generation Scaling Factor, em inglês]: É a relação entre o volu-
me de energia efetivamente gerado pelo MRE e a Garantia Física total do 
mecanismo; quanto a esse item, deve-se considerar o fator hidrológico 
que o impacta significativamente e, como consequência, traz custos con-
sideráveis aos agentes do setor elétrico.

Odair Carvalho apresentou os resultados operacionais da SEFAC em 
2017 e ressaltou a melhoria dos números em relação a 2015 e 2016
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Comunidade de Fazenda Pires recebe o Chá de Mudas
Mais de 600 mudas de espécies 
nativas do Cerrado foram dis-
tribuídas durante a 4ª edição do 
Chá de Mudas promovido pela 
SEFAC, no dia 28 de fevereiro, 
na Comunidade de Fazenda Pi-
res, em Catalão. 

Cerca de 30 pessoas compa-
receram ao evento para trocar 
mudas e experiências. “É mui-
to bom ver a casa cheia. Todos 
abraçaram a causa e agora esta-
mos levando várias plantas que 
daqui a algum tempo estarão 
enfeitando nossas casas, dando 
frutos e uma boa sombra” afir-
mou o produtor João Valdeci.

O Chá de Mudas é um projeto 
realizado anualmente nas co-
munidades atendidas pelo Pro-
grama de Relacionamento com 
a Comunidade da SEFAC. Tem 
por propósito estimular a valo-
rização e o enriquecimento dos 
pomares e quintais, bem como 
as boas práticas na agricultura 
familiar. 

A ideia é simples e os resulta-
dos são bem expressivos. Cada 
participante recebe uma lista 
com as espécies disponíveis e 
define quais deseja ter e quais 
pode ofertar aos amigos. Até a 
data do evento, recebem orien-

tações dos técnicos da SEFAC 
sobre como plantar. No dia do 
Chá de Mudas, os participantes 
levam suas produções para tro-
car com os vizinhos.

Nessa edição, do total de mu-
das distribuídas, 400 foram 
doadas pela SEFAC e outras 
200 foram levadas pelos pró-
prios produtores rurais, o que 
demonstra o interesse em parti-
cipar ativamente do projeto. “A 
SEFAC contribui oferecendo 
apoio técnico, doando mudas 
nativas, que são fundamentais 
para preservação de nascentes 
e matas ciliares, e de árvores 

frutíferas”, explica a gestora do 
Programa de Relacionamento 
com a Comunidade, Christiane 
Frezza.
 
Dando continuidade ao “Chá”, 
a SEFAC inicia outra ativida-
de: a orientação sobre a me-
lhor forma de plantio e cultivo. 
“Agora vamos fazer visitas 
técnicas periódicas, pois temos 
o compromisso de orientar as 
famílias para que cuidem das 
mudas até que essas se tornem 
árvores frutíferas, ornamentais 
ou para recomposição em áreas 
degradadas”, destacou o técni-
co agrícola, Jamil da Silva.

Chá de Mudas é uma iniciativa da SEFAC que combina integração social  
dos moradores das comunidades com educação ambiental

Mutirão recupera nascente na Comunidade de Rancharia
Moradores da comunidade de 
Rancharia, área rural de Campo 
Alegre de Goiás, em conjunto 
com as equipes dos programas 
de Apoio e Reinserção Social 
e o de Educação Ambiental da 
SEFAC, fizeram um mutirão 
para recuperar uma nascente 
localizada no remanescente do 
reservatório da Usina Hidrelé-
trica Serra do Facão daquela 
comunidade.

As atividades de recuperação 
foram divididas em duas eta-
pas: na primeira, nos dias 18 e 
19 de janeiro, foi feito o pre-
paro do local, com limpeza e 
abertura de covas para o plan-
tio de mudas nativas. Na se-
gunda etapa, no dia 2 de feve-
reiro, os moradores fizeram a 
adubação, o plantio das mudas 
e o cercamento da área, com o 
objetivo de protegê-la impe-
dindo o acesso e o pisoteio do 
gado propiciando, assim, a re-
generação da vegetação.

Inicialmente, foram plantadas 
500 mudas de espécies nativas 
em uma área de 4,5 mil metros 
quadrados e feito o cercamento 
em 600 metros lineares. 

A próxima etapa prevê a reali-
zação das práticas de manuten-
ção, que serão feitas por meio 
de tratos culturais, como coro-
amento, roçagem das linhas de 
plantio e controle de formigas. 
A intenção é iniciar essas ativi-
dades ainda no mês de março. 

Além da recuperação da nas-
cente, que é fundamental para 
preservar o meio ambiente, e 
como consequência garantir o 
abastecimento da comunidade 
e do reservatório da Usina, o 
mutirão reforçou a integração 
dos moradores que se mobili-
zaram efetivamente em prol da 
proteção de um bem inestimá-
vel: a água.

Rita de Cássia Cardoso, protetora ambiental, e a educadora ambiental da 
SEFAC, Mayara Tristão

APOIO ÀS COMUNIDADES

MEIO AMBIENTEPRESERVAÇÃO AMBIENTAL

Tratos culturais são práticas culturais que proporcionam as me-
lhores condições de desenvolvimento da cultura de uma lavoura. 
São necessários para manter o terreno como um meio adequado ao 
crescimento e desenvolvi mento das plantas, porém, estão associa-
dos a condições ambientais, principalmente os fatores climáticos. 
Exemplos de tratos culturais: capina, adubação, irrigação, com-
bate a formigas. 
Fonte: http://www.agriculturageral.ufpr.br/bibliografia/apostila8.pdf.


