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Responsabilidade. Comprometimento. Sustentabilidade.

Concluída mais uma das recomendações da ANEEL
No mês de março, a SEFAC finalizou mais uma obra na Usina 
Hidrelétrica Serra do Facão: a pintura da cobertura asfáltica, última 
etapa para conclusão da estrada na margem direita da barragem. 

O asfaltamento do trecho foi uma das recomendações apresentadas 
à SEFAC pela ANEEL [Agência Nacional de Energia Elétrica], em 
decorrência da inspeção feita na Usina. A intenção é evitar erosões 
ocasionadas por carregamentos de materiais para o enrocamento 
da barragem. 

Construído em pouco mais de dois meses de trabalho, o trecho 
pavimentado conta com 350 metros de extensão e proporciona 
também maior segurança aos veículos que trafegam pelo local.  

Usina Hidrelétrica Serra do Facão alcançou desempenhos expressivos em relatório editado pelo ONS

Estrada pavimentada da margem direita da barragem recebeu pintura

Pelo segundo ano consecu-
tivo, a SEFAC obteve desta-
que na avaliação de perfor-
mance da Usina Hidrelétrica 
Serra do Facão, conforme 
evidenciado no Relatório de 
Desempenho de Manuten-
ção de Equipamentos, do-
cumento editado pelo ONS 
[Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico].

O relatório avalia os de-
sempenhos das hidrelétricas 
dentre mais de 60 empresas 
do setor elétrico, comparan-
do-as entre si e posicionan-
do-as em relação a níveis 
considerados satisfatórios.

A Usina Hidrelétrica Serra 
do Facão além de superar 
os requisitos definidos pelo 
ONS, dois tiveram maior 
relevância: o índice de 
99,65% de Disponibilidade  
da Usina que garantiu o ter-
ceiro lugar; e o percentual 
de 0,02% de Indisponibili-
dade para Manutenção Pre-

ventiva, assegurando a se-
gunda posição entre todas 
as empresas.

Os resultados alcançados 
são decorrentes, dentre ou-
tros procedimentos, da uti-

lização da Manutenção Cen-
trada em Confiabilidade - 
MCC e refletem o trabalho 
de toda uma equipe, motiva-
da e comprometida em cum-
prir, a cada dia mais, metas

ousadas e superar desafios, 
de modo a oferecer à socie-
dade uma excelente contra-
partida pelo Uso do Bem 
Público de que a SEFAC é 
titular.
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Diretor Administrativo Financeiro 
da SEFAC vai compor o Conselho 
Fiscal da APINE
No dia 28 de março, a Asso-
ciação Brasileira dos Produto-
res Independentes de Energia 
Elétrica [APINE], em Assem-
bleia Geral Ordinária, elegeu o 
Conselho de Administração e o 
Conselho Fiscal para o biênio 
2018/2019. Na oportunidade, 
o Diretor Administrativo Fi-
nanceiro da SEFAC, Odair Ba-
tista Carvalho, foi eleito como 
membro titular e Vice-Presi-
dente do Conselho Fiscal para 
o período.

A APINE atua desde 1995 na 
promoção do desenvolvimen-
to sustentável do setor elétrico 
brasileiro, particularmente no 
âmbito da geração de energia. 
É uma entidade de classe sem 
fins lucrativos que congrega 
produtores independentes de 
energia e empresas interessa-
das na atividade.

A Associação reúne pequenos, 
médios e grandes geradores 
privados e concessionárias de 
geração, que constroem, ope-
ram e mantêm usinas no Brasil 
e no mundo. Seus associados 
produzem energia elétrica por 
meio de diversas fontes ener-
géticas: hidráulica, térmica 
(gás, carvão mineral ou óleo), 
biomassa, eólica e solar.

O objetivo da APINE é pro-
mover a união das empresas 
interessadas na produção in-
dependente de energia, defen-
dendo seus direitos e interesses 
perante os poderes públicos e 
instituições nacionais e inter-
nacionais, além de cooperar 
com estes, atuando como órgão 
técnico e consultivo no estudo 
e na solução das questões rela-
cionadas às atividades de seus 
associados.
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EXPEDIENTE

Edital do Programa de Conservação das APPs foi apresentado à equipe 
de Meio Ambiente da SEFAC para análise e apresentação de sugestões

VISITA À USINA

Em abril, a SEFAC enviou o 
Relatório Anual de Informa-
ções Socioambientais e Eco-
nômico-Financeiras – 2017

[RSA] para a ANEEL [Agên-
cia Nacional de Energia Elé-
trica], em cumprimento às 
obrigações regulatórias.

REPRESENTAÇÃO

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.

Com o objetivo de incentivar 
as práticas ambientalmente 
adequadas para a conservação 
da das Áreas de Preservação 
Permanente [APPs] do re-
servatório Usina Hidrelétrica 
Serra do Facão, a SEFAC vai 
lançar a primeira edição do 
Programa de Conservação das 
APPs.

A proposta do programa é pre-
miar a adoção das ações am-
bientais mais efetivas por parte 
dos proprietários lindeiros (ter-
ras localizadas no entorno do 
reservatório), como proteção 
de matas ciliares, nascentes e 
mananciais de água, recupera-
ção de áreas degradadas, con-
servação de cercas construídas 
pela empresa para proteção da 
APP, registro no CAR [Cadas-
tro Ambiental Rural] e outras.

Ainda em elaboração, a pri-
meira versão do edital foi apre-
sentada à equipe de  Meio Am-
biente da SEFAC para análise, 
observações e sugestões no 
mês de abril.  

Definidos os tópicos, o lança-
mento do edital está previsto 
para o mês de setembro por 
meio de consultas públicas. 
Os proprietários lindeiros que 
se inscreverem no Programa 
de Conservação das APPs irão 
concorrer a prêmios oferecidos 
pela SEFAC. Para tanto, eles 
deverão cumprir determinadas  
exigências e apresentar ações 
ambientais desenvolvidas na 
propriedade. À medida que as 
atividades forem concluídas, 
os pontos serão contabilizados 
e determinará o vencedor. 

Em elaboração o edital para 
conservação das APPs

Mecânicos da Usina participam 
de curso de solda
Os mecânicos da Usina Hi-
drelétrica Serra do Facão par-
ticiparam do curso de solda 
“Soldador Processo Revesti-
do” ministrado por consultores 
do SENAI-Catalão.

Durante a semana de 23 a 27 
de abril, os cinco participan-
tes tiveram a oportunidade de 
aprimorar seus conhecimentos 
em soldagem cursando as 40 
horas que foram divididas em 
teoria e prática.

A capacitação evitará que esse 
tipo de serviço seja realizado 
por profissionais terceirizados, 
ampliará o nível profissional 
dos funcionários da SEFAC e 
trará mais agilidade e eficiên-
cia no reparo de peças. Adi-
cionalmente, deve-se também 
considerar a economia de com-
bustível e eventuais desgastes 
de veículos, uma vez que o 
volume de consertos realizados 
externamente será reduzido.

CAPACITAÇÃO

Diretor Administrativo Financeiro 
da SEFAC, Odair Carvalho
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2018, mais um ano do projeto Protetores Ambientais

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Christiane Frezza e a equipe do PARES discutiram estratégias para forta-
lecer a apicultura entre agricultores da região de Campo Alegre de Goiás

No mês de março, foram reto-
madas as atividades do projeto 
Protetores Ambientais coorde-
nado pelo Programa de Educa-
ção Ambiental [PEA]-SEFAC. 

As oficinas ministradas pelo 
grupo teatral EMcantar, de 
Araguari, continuarão fazen-
do parte das atividades tanto 
na comunidade de Rancharia, 
pelo segundo ano consecuti-
vo, quanto iniciando um novo 
trabalho com 35 crianças aten-
didas pelo Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV), na cidade de 
Campo Alegre de Goiás. 

O EMcantar é um grupo que 
também trabalha com arte-edu-
cação e para esse novo grupo, 
cuja etária vai de 5 a 15 anos, a 
proposta é usar a música como 
forma de passar conceitos de 
educação ambiental.

Para os jovens protetores de 
Rancharia, as equipes do PEA 
e dos integrantes do grupo EM-
cantar prepararam as boas-vin-
das com uma exploração guia-
da pelas redondezas do centro 
comunitário da comunidade, 
que teve por propósito levar 
as crianças a observar com 
olhos atentos o lugar onde fre-
quentam. Ao final da atividade 
pedagógica, elas expressaram 
seus anseios sobre a conserva-
ção do bioma Cerrado e o que 
esperam para o futuro do nosso 
planeta.

A SEFAC, por meio do PEA, 
demonstra a preocupação com 
a formação educacional das 
crianças, de modo que se tor-
nem adultos conscientes, capa-
zes de liderar e realizar ações  
relevantes em prol de uma 
sociedade justa e de um meio 
ambiente sustentável.

Com ações pedagógicas e orientação educacional, Projeto Protetores 
Ambientais forma crianças e adolescentes ambientalmente conscientes 

Moradora de Pirapitinga recebe 
equipamento para aumentar a 
produção de alimentos caseiros SEFAC define estratégias para 

fomentar a apicultura

GERAÇÃO DE RENDA

A agricultora Maria do Carmo, 
moradora da Comunidade Pi-
rapitinga, terá melhores con-
dições para fornecer alimentos 
ao PNAE [Programa Nacional 
de Alimentação Escolar]. 

No dia 19 de abril, ela recebeu 
da SEFAC a amassadeira, que 
contribuirá para o aumento 
significativo de sua produção 
de panificados, como pães e 
roscas, uma vez que o traba-
lho manual será substituído 
pelo mecanizado. A entrega 
do equipamento foi feita pelas 
equipes do PARES [Programa 
Reinserção Social] e do PEA 

[Programa de Educação Am-
biental], ambos desenvolvidos 
pela SEFAC. 

Pela importância da amassadei-
ra para o desenvolvimento da 
atividade econômica, a SEFAC 
fez questão que as equipes dos 
programas e a gestora do Pro-
grama de Relacionamento com 
a Comunidade, Christiane Fre-
zza, fossem pessoalmente até a 
casa de Maria do Carmo fazer 
a entrega do equipamento. Um 
café da tarde, em agradecimen-
to, foi servido pela moradora 
aos funcionários da SEFAC e 
vizinhos.

Amassadeira entregue pela SEFAC vai possibilidar que a agricultora 
Maria do Carmo aumente sua produção de panificados

No dia 5 de abril, a equipe do 
PARES [Programa de Apoio e 
Reinserção Social] da SEFAC 
se reuniu com a coordenadora 
regional do SENAR [Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Rural], Vanessa Vaz, e com o 
mobilizador do Sindicato Ru-
ral de Catalão, Celmar Santana 
Pires, para discutir estratégias 
a fim de fomentar a atividade 
apícola, em especial na região 
de Campo Alegre de Goiás.
 
Na pauta da reunião foram dis-
cutidas a assistência técnica 

especializada para os produto-
res interessados na criação de 
abelhas para produção de mel 
e seus derivados, e também a 
mobilização dos produtores 
interessados em iniciar essa 
atividade.

Atividade produtiva em franca 
expansão, a apicultura é ex-
celente alternativa de geração 
de renda para famílias rurais, 
além de atender a critérios téc-
nicos adequados aos três pila-
res da sustentabilidade [social, 
ambiental e econômico].

APOIO ÀS COMUNIDADES
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Exposição e lançamento de livro movimentam o Centro 
Integrado do Cerrado – CIC
Na noite do dia 18 de abril, o 
CIC abriu as portas para a ex-
posição Entre Linhas, da artista 
plástica Suze Vilas Bôas, e para 
o lançamento do livro Crônicas 
de Rachel de Queiroz: proces-
so criativo, história e ensino, 
de autoria da professora Dra. 
Regma Maria dos Santos. O 
Centro Integrado do Cerrado 
[CIC] é um espaço cultural ad-
ministrado pela SEFAC, com 
coordenação cultural do De-
partamento de História e Ciên-
cias Sociais da UFG.

Nas 105 páginas do livro, com 
a capa ilustrada por Suze Vilas 
Bôas, Regma dos Santos tra-
ta das crônicas de Rachel de 
Queiroz como dimensão aces-
sível da leitura do cotidiano e 
apresenta propostas de uso dos 
textos para o ensino de dis-
ciplinas, como a História, de 
modo interdisciplinar. 

Para a exposição Entre Linhas, 
Suze, além de expor seus qua-
dros, pintou um mural no au-
ditório do CIC. Sobre seu tra-

balho, destacou que “As linhas 
ganham movimento próprio, 
ganham vida, ganham contor-
nos e imagens, fazendo com 
que o espectador tenha uma ex-
periência inédita com o olhar”. 

O Gerente Socioambiental e 
Jurídico da SEFAC, Pablo Sal-
gado, esteve entre as 60 pesso-
as que prestigiaram a abertura 
da exposição e a noite de autó-
grafos.  Reafirmou, na ocasião, 
o compromisso da SEFAC com 
a valorização da cultura de Ca-

talão e região. “Há dois anos 
mantemos essa parceria com a 
UFG que tem trazido resulta-
dos relevantes. Os eventos do 
CIC já fazem parte do calendá-
rio cultural da cidade.”

Também aconteceu no CIC, no 
dia 25 de abril, a oficina Usos 
da Crônica do Ensino de Histó-
ria – paisagens, tempo e espa-
ço, ministrada pela Prof.ª Dra. 
Regma Maria dos Santos, vol-
tada para os alunos dos cursos 
de História e Ciências Sociais.

Pablo discursa na abertura do evento

CULTURA

A autora, Regma Maria dos Santos, autografa um livro para a professora 
Andressa Maria dos Santos

Artista plástica Suze Vilas Bôas, autora Regma Maria dos Santos e uma 
aluna da UFG

Júlia Vilas Boas (filha da artista plástica Suze Vilas Boas), Geizibel Araú-
jo, gestora do CIC, e Suze Vilas Boas

A autora, Regma Maria dos Santos, autografa um livro para a professora 
Andressa Maria dos Santos

Júlia Vilas Bôas (filha da artista plástica Suze Vilas Bôas), Geizibel Araú-
jo, gestora do CIC, e Suze Vilas Bôas

Sociedade catalana prestigia evento cultural no CIC

Cacildo Galdino Ribeiro, suplente da Coordenação Geral de Extensão e 
Cultura da UFG, prestigia a autora Regma Maria dos Santos


