
Diretores da Alcoa Energia visitam a 
Usina Hidrelétrica Serra do Facão
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julho e agosto de 2017

Responsabilidade. Comprometi mento. Sustentabilidade.

A proliferação de espécies exóticas no entorno do reservató-
rio da Usina Hidrelétrica Serra do Facão é uma das preocu-
pações da Sefac. No dia 24 de agosto, a analista ambiental 
da empresa, Cláudia Felix, ministrou palestra sobre o tema 
na comunidade Rancharia, em Catalão. Na oportunidade, 
ela orientou os moradores sobre o procedimento e o trata-
mento que devem ser dados a espécies exóticas, como pei-
xes e macrófi tas aquáticas. 

A maior preocupação é com o mexilhão-dourado, que causa 
graves desequilíbrios ambientais. A espécie ainda não foi 
vista na região da Usina, mas já foi confi rmada a presença 
no reservatório da Usina Hidrelétrica de Emborcação.

O Vice-Presidente da Alcoa Energia, Simon Baker, elogiou 
as instalações da Usina Hidrelétrica Serra do Facão. Em 
visita ao empreendimento, no dia 6 de julho, ele percorreu as 
principais estruturas da obra e ressaltou os bons resultados 
alcançados pela SEFAC  na gestão da Usina e dos programas 
socioambientais.

Acompanhado pelo Diretor da Alcoa Energia para América 
Latina e Caribe, Rogério Pizeta, e o trainee Vitor Schipani, 
Baker agradeceu a receptividade dos funcionários. Antes de 
retornar, ele almoçou no refeitório da Usina, juntamente 

com o Presidente da SEFAC, Luiz Albuquerque, o Diretor 
Administrativo Financeiro, Odair Carvalho, o Gerente de 
Operação e Manutenção, Cícero Leonardo Neto, e o Enge-
nheiro Jorge Medeiros, que também acompanharam a visita.

No período da tarde, Baker assistiu à apresentação da 
Orquestra de Violões Nova Vida, projeto desenvolvido pela 
Fundação Nova Vida, instituição apoiada pela SEFAC que 
trabalha pela inclusão de crianças e adolescentes, entre 7 e 
17 anos, em situação de risco e vulnerabilidade social na 
cidade de Catalão e região. Iniciado em 2002, o projeto já 
benefi ciou mais de 3 mil pessoas.

Palestra alerta para o risco da 
presença de espécies exóticas

Comitiva também assistiu a uma apresentação do projeto social Orques-
tra de Violões Nova Vida, instituição apoiada pela Sefac

Analista ambiental da Sefac, Cláudia Félix, orienta as moradoras da 
Comunidade Rancharia, Abgail Cardoso e Cleuza Felipe

Na crista da barragem: Jorge Medeiros, Cícero Neto, Odair Carvalho, 
Simon Baker, Rogério Pizeta, Vitor Schipani e Luiz Albuquerque
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APOIO ÀS COMUNIDADES

Curso de Panificação ensina  
preparar doces e salgados

Mulheres aprendem a elaborar 
doces caseiros

Moradores da Comunidade 
Pirapitinga já podem colocar 
em prática as novas receitas 
aprendidas no Curso de Panifi -
cação oferecido pela Sefac, em 
parceria com o Sindicato Rural 
de Campo Alegre de Goiás e o 
SENAR (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural). O ob-
jetivo é profi ssionalizar a pro-
dução de alimentos, de modo 
a possibilitar o atendimento 
a programas federais como 
PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar) e PAA 
(Programa de Aquisição de 
Alimentos). 

O curso foi ministrado na casa 
da moradora Maria do Carmo 
Calaça Silva, nos dias 25, 26 e 
27 de julho. Durante a capaci-
tação, que totalizou 32 horas, a 
orientadora do SENAR, Mar-
luci Rodrigues Duarte, ensinou 
a preparar desde simples mas-
sas caseiras até alimentos mais 

Uma parceria entre a SEFAC, 
prefeitura de Campo Alegre 
de Goiás, Sindicato Rural e o 
CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social) possibi-
litou a realização de um curso 
de fabricação de doces casei-
ros, realizado nos dias 23, 24 e 
25 de agosto. Ao todo, 11 mu-
lheres participaram e puderam 
aprender, na prática, a preparar 
compotas, geleias, frutas cris-
talizadas, cocadas, goiabada 
de pedaço e de colher e outras 
delícias. 

Ministrado pela instrutora Eva 
Machado da Silveira, o curso 
também abordou aspectos im-
portantes na preparação dos 

elaborados, como rocamboles 
e salgados variados. “A turma 
se empenhou em aprender, e o 
resultado foi a produção de vá-
rios alimentos de qualidade”, 
destacou. 

Para os técnicos do PARES 
(Programa de Apoio e Rein-
serção Social), iniciativas dos 
produtores rurais fortalecem o 
protagonismo social. “Estamos 
gratos por mais esse apoio da 
SEFAC”, agradeceu a morado-
ra Maria do Carmo, acrescen-
tando que a meta agora é criar 
uma associação de mulheres 
que estejam interessadas em le-
var adiante a comercialização 
de produtos para prefeituras 
e em feiras livres. “Queremos 
aumentar a geração de renda e 
a sustentabilidade da vida no 
campo”, ressaltou.

doces, como a escolha dos ali-
mentos e até a embalagem ade-
quada para cada tipo de pre-
paro. Ao fi nal do curso, cada 
participante ganhou um kit 
completo dos doces elaborados 
durante as aulas. 

A secretária de Assistência So-
cial de Campo Alegre de Goi-
ás, Maria Aparecida Fleury, 
elogiou a iniciativa da Sefac 
em apoiar a realização de cur-
sos de capacitação no municí-
pio. “Precisamos desse tipo de 
incentivo”, destacou. “Somos 
muito gratos a colaboração da 
empresa com a nossa cidade”.
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EXPEDIENTE

A Sefac é formada por

Comunidade Fazenda Pires  
comemora o Dia dos Pais
Uma churrasqueira elétrica 
rotacional foi o presente que 
o morador Florisbelo Couti-
nho dos Santos recebeu por ter 
sido o ganhador do bingo co-
memorativo ao Dia dos Pais, 
promovido pela Sefac no dia 
30 de agosto, na comunidade 
Fazenda Pires, em Catalão. 
Várias famílais da comunidade 
participaram do evento.

O evento faz parte do objetivo 
da Sefac de fortalecer a inte- 
gração comunitária. Além do 
bingo, os moradores da comu-
nidade participaram de várias 
atividades, realizadas na fazen-
da do Pastor Bill. Outros pais 
que estavam presentes recebe-
ram um kit de churrasco com 
faqueiro como presente pela 
passagem do dia. 

Compotas, geleias e frutas cristalizadas foram algumas das delícias ela-
boradas pelos participantes do curso de preparação de doces caseiros

Moradores da Fazenda Pires, município de Catalão, exibem os presentes 
recebidos no Dia dos Pais

Curso de Pani� cação foi mais uma ação promovida pela Sefac com obje-
tivo de apresentar novas opções de geração de renda a famílias rurais

financiada pelo
licenciamento 

ambiental
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Projeto Protetores 
Ambientais forma cidadãos 
ambientalmente conscientes

Funcionários recebem capacitação 
sobre gerenciamento de resíduos

Uma das iniciativas mais rele-
vantes apoiadas pela Sefac pre-
tende conscientizar as futuras 
gerações sobre a importância 
de preservar e proteger o meio 
ambiente. Batizado de “Prote-
tores Ambientais”, o projeto é 
realizado com alunos do Co-
légio Estadual João Bernardes 
Assunção, do município de Da-
vinópolis, e com a Comunida-
de Rancharia, em Campo Ale-
gre de Goiás. Trata-se de uma 
complementação pedagógica 
em que se destaca a Educação 
Ambiental e a abordagem de 
temas como água, fauna nati-
va, agroecologia, preservação 
ambiental e reaproveitamento 
de resíduos. 

Uma das temáticas estudadas 
recentemente abordou o item 
resíduos sólidos. Para melhor 
compreensão do tema, os alu-
nos visitaram o Aterro Sanitá-
rio de Catalão. Na oportunida-
de, o gestor de resíduos sólidos 
do município, Thiago Elias, 
explicou o funcionamento do 
local, detalhando as diversas 
fases de benefi ciamento dos 
materiais, como recebimento, 
pesagem, triagem e destinação 
dos resíduos. Ele também co-
mentou sobre a coleta seletiva 
na cidade, ressaltando a impor-
tância da separação do lixo em 
seco e úmido, pois isso facilita 
o trabalho das cooperativas de 
materiais recicláveis.

Durante a campanha de cons-
cientização sobre prevenção 
contra incêndios fl orestais, a 
Sefac distribuiu o folder ao 
lado. A publicação alerta para 
o risco e as consequências das 
queimadas e dos incêndios fl o-
restais.  Também consta o tele-
fone do 10º Batalhão Bombei-
ro Militar, de Catalão.

A fi m de minimizar impactos 
ambientais e melhorar as con-
dições no ambiente de traba-
lho, funcionários e emprega-
dos de empresas prestadoras de 
serviços participaram do trei-
namento sobre gerenciamento 
de resíduos, ministrado pelo 
Engenheiro Jorge Medeiros. 
Ao todo, 30 pessoas estiveram 
presentes. 

De modo didático, Jorge expli-
cou a necessidade de realizar 
esse gerenciamento diariamen-
te, enfatizando os benefícios 
gerados, tanto para o ambiente 
de trabalho como para a saúde 
e o bem-estar das pessoas. Res-
saltou a importância de reduzir 
a produção de resíduos e tam-
bém de dar o devido tratamen-
to e a correta destinação fi nal. 

Em tempos de seca e de baixa 
umidade do ar, a prática in-
discriminada de queimadas é 
a principal causa de incêndios 
fl orestais, prática que provoca 
graves danos ambientais. 

Para alertar sobre esse crime 
ambiental, a Sefac realizou, 
nos meses de junho e julho, 
uma campanha de prevenção 
a incêndios em Áreas de Pre-
servação Permanente (APPs) 
da Usina Hidrelétrica Serra do 
Facão. 

Em parceria com o Corpo de 
Bombeiros, a Sefac promoveu 
treinamento de combate ao 
fogo nas comunidades Fazen-
da Pires, Rancharia, Varão e 
Paulistas. A ação foi coorde-
nada pelo Tenente Camargo e 
contou com palestra e demons-
tração prática de combate ao 
fogo. 

As famílias receberam abafa-
dores e EPIs (equipamentos 
de proteção individual) como 
forma de minimizar o dano 
ambiental até a chegada de mi-
litares para controlar o fogo. 

Outra atividade bem sucedida 
foi a Blitz Educativa, realizada 
no dia 21 de julho, no trevo que 
liga os distritos de Pires Belo 
a Santo Antônio do Rio Verde, 
ambos na cidade de Catalão. 

Com apoio das Polícias Rodo- 
viária Estadual e Ambiental, 
durante a campanha foram dis-
tribuídos folders sobre preven-
ção contra incêndios fl orestais, 
com o objetivo de conscienti-
zar a população sobre cuidados 
para evitar os incêndios e so-
bre a importância da preserva-
ção do bioma Cerrado. Cerca 
de 200 motoristas receberam 
orientações sobre o tema.

MEIO AMBIENTE

Campanha alerta para o perigo 
das queimadas

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Os Sargentos do Corpo de Bombeiros, Tarley e Oséas, juntamente com 
as colaboradoras da Sefac, Cláudia Félix e Geizibel Araújo, e a educadora 
ambiental, Mayara Tristão

Alunos do projeto Protetores Ambientais visitaram o Aterro Sanitário de
Catalão para estudar o tema resíduos sólidos

Jorge Medeiros destacou a importância do gerenciamento de resíduos 
para o ambiente de trabalho e para a saúde e bem-estar das pessoas

Segundo dados do INPE (Insti-
tuto Nacional de Pesquisas Es-
paciais), durante o período que 
vai dos meses de junho a no-
vembro, grande parte do país é 
acometido por queimadas, que 
se estendem por praticamente 
todas as regiões, com maior ou 
menor intensidade.

Sargentos Tarley e Oséas, juntamente com as funcionárias Cláudia Félix 
e Geizibel Araújo, e a educadora ambiental, Mayara Tristão, participaram 
da campanha de prevenção a incêndios em APPs 
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Família se encanta com a Usina 
Hidrelétrica Serra do Facão

Sefac vai capacitar produtores rurais para que 
desenvolvam a apicultura

Os 81 anos de idade de José 
Peixoto Vaz foram comemora-
dos de modo bem interessante. 
No dia 31 de julho, ele e os fa-
miliares visitaram a Usina Hi-
drelétrica Serra do Facão, con-
cretizando o antigo sonho de 
conhecer o empreendimento. 

Organizada por sua fi lha, a pro-
fessora Maria Aurora Peixoto 
Vaz, a visita reuniu 13 pessoas, 
que se encantaram com a gran-
diosidade da Usina e o perfeito 
funcionamento das instalações. 
Eles foram recepcionados pelo 
Gerente de Operação e Manu-

tenção da Usina, Cícero Neto, 
e o funcionário Weder Franco 
Martins.

A visita faz parte da estraté-
gia institucional da Sefac de 
divulgar os benefícios da im-
plantação e operação da Usina 
Hidrelétrica Serra do Facão, 
desde a geração de energia 
limpa e renovável até ações e  
projetos sociais e ambientais  
desenvolvidos nas comunida-
des localizadas no entorno do 
empreendimento.

A vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio 
dos ecossistemas, já que na busca pelo pólen, sua refeição, elas 
polinizam plantações de frutas, legumes e grãos. A polinização 
é imprescindível para a reprodução das plantas. 

Pequenos no tamanho, esses insetos têm importância gigante 
para a vida na Terra. Sem as abelhas, não perderíamos apenas 
o mel e os produtos agrícolas. A produção de animais para con-
sumo sofreria grandes perdas, já que a maioria é herbívoro. E 
a vida selvagem, de modo geral, também sofreria sem elas: a 
vegetação seria drasticamente reduzida e, assim, a vida como 
um todo.

Por essa razão, as abelhas afetam diariamente a vida humana, 
já que quase 80% dos alimentos que ingerimos são produzi-
dos com a ajuda da polinização das abelhas. É por isso que 
se recomenda aos agricultores manter uma colmeia em suas 
propriedades, de modo a aumentar a produtividade de culturas 
tradicionais, como milho e feijão. Justifi ca-se, portanto, que a 
apicultura envolva milhões de pessoas em todo o mundo. 

Uma parceria entre a Sefac, o 
Sebrae (Serviço Brasileiro de 
Apoio a Micro e Pequenas Em-
presas) e o Senar (Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural) 
vai possibilitar que agriculto-
res do município de Campo 
Alegre de Goiás e região invis-
tam na produção de mel, com 
vistas a desenvolver uma ati-
vidade econômica sustentável, 
aumentando a renda familiar e 
fortalecendo a fi xação das fa-
mílias no meio rural. 

Várias atividades estão acon-
tecendo desde o mês de junho 
com o intuito de formar um 
grupo com 30 produtores inte-
ressados. A primeira delas foi 
uma reunião para apresentar os 
benefícios da produção de mel 
aos moradores da comunidade 
Pirapitinga, seguida de um trei-
namento em apicultura. Com 
a repercussão da atividade, 
outras pessoas se juntaram ao 
grupo e participaram, no dia 22 
de julho, de um Dia de Campo 
no município de Orizona. Um 
micro-ônibus oferecido pela 
empresa levou os interessados 
para conhecer, na prática, o 
passo a passo do negócio. Em 
razão do interesse, a Sefac, 
em parceria com o Sebrae e o 
Senar, decidiu apoiá-los nesse 
novo desafi o.

Até o momento, 16 interessa-
dos na produção de mel vão 
participar de uma formação 
continuada com o Sebrae so-
bre gestão e plano de negócios 
para a apicultura. Outros agri-
cultores interessados em parti-
cipar podem obter informações 
pelo telefone 0800 646-9010. 

A responsável pelo Programa 
de Relacionamento com as Co-
munidades, Christiane Frezza, 
conta que é intenção da Sefac  
incentivar a apicultura entre os 
ribeirinhos. Segundo ela, falta-
vam oportunidade e parceiros. 
“Com o apoio do Sebrae e do 
Senar, essa possibilidade tor-
nou-se realidade”, destaca.

Christiane explica ainda que 
a ideia da Sefac não se limi-
ta a apoiar a produção de mel 
apenas para aumentar a gera-
ção de renda das famílias, mas 
também em valorizar a questão 
ambiental. “O trabalho de po-
linização das abelhas é essen-
cial para o meio ambiente”, 
ressalta, acrescentando que as 
abelhas são responsáveis pela 
quantidade e qualidade de 80% 
dos alimentos que consumimos 
diariamente. “Esta parceria 
é mais uma comprovação do 
compromisso socioambiental 
da Sefac”.

GERAÇÃO DE RENDA

Família Vaz comemorou os 81 anos de idade de seu patriarca, João Pei-
xoto Vaz, com uma visita à Usina Hidrelétrica Serra do Facão

Produtores rurais participaram de reuniões sobre apicultura

Técnico da Emater, Paulo de Jesus, fala sobre a apicultura, observado 
pelo representante da prefeitura de Campo Alegre de Goiás, Murilo 
Buck, e os agricultores Manoel Francisco da Silva e Ivo dos Santos


