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Responsabilidade. Comprometimento. Sustentabilidade.

Vista aérea da Fazenda Ribeirão da Samambaia, onde foram instalados 
biodigestores para geração de energia

Instalação da rede trifásica beneficiou cerca de 50 famílias locais

Dois biodigestores estão sen-
do construídos na área rural 
de Catalão, na Fazenda Agro-
pecuária Frezza para produção 
de biogás destinado à geração 
de energia. A iniciativa é um 
projeto de Pesquisa e Desen-
volvimento (P&D) apoiado 
pela SEFAC em parceria com 
João Bosco Frezza de Amorim, 
tendo, como executoras, a Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV), 
a Jordão Engenharia Ltda e a 
Universidade Federal de Goiás 
- Regional Catalão (UFG). 

Denominado de “Aproveita-
mento energético do biogás 
obtido por processo de biodi-
gestão anaeróbica de dejetos 
bovinos aditivados com efluen-
tes orgânicos da agroindústria 
local”, o projeto de P&D ava-
lia os efeitos da combinação 
de resíduos de processos pro-
dutivos da agroindústria local, 
oriundos de fábricas locais de 
laticínios, frigoríficos, aviá-
rios, aterro sanitário e usinas 
de álcool e açúcar. 

A ideia é que o biogás produzi-
do nos biodigestores pode ser 
destinado para a queima direta 
em aquecedores, fogões, cal-
deiras, e especialmente para a 
conversão em energia elétrica 
por meio de um motogerador, 
como será a utilização dada 
pelo P&D. Trata-se de uma 
tecnologia sustentável que uti-
liza o biogás produzido a partir 
da decomposição da matéria 
orgânica por bactérias para ge-
ração de energia elétrica.

A implantação do projeto tam-
bém conta com a ampliação da 
rede de distribuição local de 
monofásica para trifásica, com 
recursos aportados pela Serra 
do Facão Energia, benefician-
do, assim, além da fazenda,

cerca de 50 famílias residentes 
na proximidade da fazenda. 

O projeto também traz no seu 
bojo o benefício adicional da 
utilização da matéria orgânica 
efluente do biodigestor – o bio-
fertilizante, que é um excelente 
nutriente natural para plantas e 
recuperação de áreas degradas.

A Fazenda Agropecuária Fre-
zza foi escolhida pela SEFAC 
devido a constante preocupa-
ção do proprietário João Bosco 
Frezza com o manejo adequa-
do das vacas lactantes e as con-
dições fitossanitárias dos ani-
mais, proporcionando conforto 
e bem-estar para os bovinos.

O potencial de biomassa con-
centrada na fazenda foi outro 
fator determinante para a SE-
FAC escolher o local para de-
senvolver o projeto de P&D. A 
fazenda conta com uma grande 
área coberta de descanso para 
vacas leiteiras, revestida com 
uma cama de serragem, aparas 
de madeira e esterco, denomi-
nado Sistema Compost Barn.

O projeto de P&D objetiva 
trazer benefícios econômicos 
e ambientais, bem como pro-
mover a inovação e a busca 
da sustentabilidade, missão 
esta estabelecida pela SEFAC 
quando coloca um projeto em 
execução. 

Com esse projeto, acreditando 
em seu ineditismo, temos cer-
teza que estamos adquirindo 
habilidades, competências e 
desenvolvendo tecnologias que 
posicionam a empresa na dire-
ção de um crescimento futuro 
e sustentável, destaca o gerente 
de P&D, Pablo Henriques Sal-
gado.  

Dessa forma, em favor do ama-
nhã, projeta-se para o agora o 
que desejamos para o futuro, 
criativamente, sustentavelmen-
te, conscientemente.
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No dia 21 de junho, na cidade 
de Itumbiara-GO, foram em-
possados os novos membros 
do Conselho do Comitê da 
Bacia Hidrográfica [CBH] do 
Rio Paranaíba que vão traba-
lhar pela gestão dos recursos 
hídricos na bacia no período 
de 2018-2022. Dessa forma, 
pelos próximos quatro anos, os 
usuários de recursos hídricos 
do estado de Goiás, setor de 
hidroeletricidade, serão repre-
sentados pelas usinas hidrelé-
tricas Serra do Facão e São 
Simão, enquanto os de Minas 
Gerais, pela Cemig Geração 
e Transmissão S/A e Furnas 
Centrais Elétricas S.A. 

Na oportunidade também foi 
eleita a nova Diretoria do CBH 
Paranaíba. Os integrantes são: 
Breno Esteves Lasmar, Presi-
dente e representante do Ins-
tituto Mineiro de Gestão das 
Águas; Leonardo Sampaio 
Costa, Vice-Presidente e repre-
sentante do Instituto de Meio 
Ambiente de Mato Grosso do 
Sul [IMASUL]; Fábio Bakker 
Isaias, Secretário e represen-
tante da Companhia de Sane-
amento Ambiental do Distrito 
Federal [CAES]; e Claudio 
Costa Barbosa, Secretário Ad-
junto e representante da Asso-
ciação Movimento Águas do 
Rio [Amar].

EDITORES
Pablo Henriques Salgado
Monica Segreto
Christiane Frezza

Mirella Franco
Rafael Masselli

REDAÇÃO

REVISÃO
Monica Segreto

Serra do Facão Energia S.A.

DIRETOR-PRESIDENTE
Luiz Antonio Gouvêa de Albuquerque

DIRETOR ADMINISTRATIVO 
FINANCEIRO
Odair Batista Carvalho

GERENTE DE OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO
Cícero Leonardo Neto

GERENTE SOCIOAMBIENTAL 
E JURÍDICO
Pablo Henriques Salgado

Sefac: 0800 646 9010 
www.sefac.com.br

Av. 20 de agosto, 1.293
2º andar | Centro | 75701-010
Catalão-GO

EXPEDIENTE

Em comemoração ao Dia das 
Mães, a SEFAC homenageou 
as funcionárias mamães com 
um tradicional café da tarde 
catalano, organizado pela co-
ordenadora de RH da empre-
sa, Cátia  Trovo. 

A homenagem também será 
lembrada pela confraterniza-
ção entre as funcionárias da 
Usina e do escritório de Ca-
talão.
Uma tarde iluminada, afinal. 
Com muitas energias boas.

MODERNIZAÇÃO

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 da Usina Hidrelé-
trica Serra do Facão participa-
ram, em maio, do treinamento 
para aprender a utilizar o Sis-
tema de Manutenção e Ativos, 
oferecido pela TOTVS, empre-
sa brasileira de tecnologia que 
desenvolve software de gestão. 

O sistema proporciona uma 
administração completa de 
todo o processo de engenha-
ria de manutenção, passando 
pela gestão de materiais, que 
consiste num controle efetivo 
de todos os insumos necessá-
rios para a sua execução, como 
itens de estoque, ferramentas e 
equipamentos, além de gerir a 
disponibilidade de mão de obra 
e terceiros.

O módulo faz parte do Progra-
ma de Manutenção de Equipa-
mentos, Sistemas e Instalação 
de Geração, Transmissão e 
Telecomunicações que a usina 
vem implantando a fim de ob-
ter mais eficiência na execução 
de processos administrativos.

A implantação dessa nova tec-
nologia ratifica o empenho da 
diretoria da SEFAC em ofere-

cer aos funcionários ferramen-
tas mais modernas e eficazes 
na execução das tarefas, tra-
zendo, assim, benefícios para 
gestão do negócio.  

Outro exemplo, nesse sentido, 
foi a instalação do HyCon MD, 
ferramenta de manutenção 
preventiva desenvolvida pela 
Voith, uma das maiores fabri-
cantes de máquinas e equipa-
mentos para o setor elétrico.

O HyCon MD é um sistema de 
monitoramento, análise e diag-
nóstico, cuja utilização permite 
detectar precocemente a exis-
tência de eventuais falhas na 
manutenção preventiva. Além 
desse sistema, a SEFAC tam-
bém adquiriu um computador 
com maior capacidade de me-
mória para suportar a atualiza-
ção do programa e possibilitar 
a medição dos diversos parâ-
metros de vibração axial. Essa 
nova versão permite o armaze-
namento de dados para a cria-
ção do histórico operacional 
e análise de diagnósticos com 
base em gráficos.

Usina Hidrelétrica Serra do Facão 
investe em tecnologia

Instituições recebem doações
Um montante de R$ 22.585,85 
foi repassado pela SEFAC para 
incentivar a prática de espor-
tes na cidade de Catalão. A 
primeira doação, no valor R$ 
6.715,65, foi feita no dia 10 de 
maio para a Secretaria Munici-
pal de Esportes. Foram entre-
gues bolas de futebol de cam-
po e futsal, handebol, vôlei e 
basquete, que serão destinadas 
aos treinamentos esportivos 
do Projeto Mais Esporte, que 
atende moradores da Vila Mu-
tirão, Vila Margon, Campo Al-
berto Mendes e frequentadores 
do Clube do Povo. “A doação 
da SEFAC vai ajudar muito o 
nosso projeto, que conta com 
35 modalidades e estava pre-

cisando de novos materiais”, 
destacou o secretário de Espor-
tes, Giovani Cortopassi. 

Continuando o apoio às insti-
tuições educacionais na região, 
a SEFAC entregou uniformes 
escolares esportivos no valor 
de R$ 15.870,20 para o Colé-
gio Estadual da Polícia Militar 
de Goiás (CEPMG) – Poliva-
lente Dr. Tharsis Campos. Se-
gundo o capitão Rener Rodrigo 
Pires os uniformes esportivos 
já estão sendo usados em cam-
peonatos e jogos de intercalas-
se. “Só temos que agradecer o 
apoio da SEFAC, que está sem-
pre contribuindo com o Colé-
gio”, ressaltou.

PARCERIA

GESTÃO AMBIENTAL

SEFAC é empossada como novo 
membro do Conselho do Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba

Gerente Socioambiental e Jurídico, Pablo Henriques Salgado (à esquer-
da) recebeu o Termo de Posse em nome da SEFAC
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Produtores rurais recebem kits para iniciar atividade apícola

GERAÇÃO DE RENDA

Um total de 11 kits de apicultu-
ra foi doado pela SEFAC a pro-
dutores rurais de Campo Ale-
gre de Goiás para que possam 
desenvolver a nova atividade 
econômica em suas proprie-
dades. No dia 11 de maio, eles 
receberam botas, luvas, más-
caras, fumigador, macacão, 
chapéu, espátula e caixa de 
abelhas. “Os kits são comple-
tos e vão ajudar muito no início 
das atividades”, destacou João 
Valdeci, um dos agricultores 
beneficiados. “Eu e minha es-
posa recebemos nossos kits”, 
comemorou.

A entrega dos materiais cum-
priu mais uma etapa do projeto 
para a fomentar a apicultura na 
área rural desenvolvido pela 
SEFAC em parceria com o Se-
brae, Senar e Sindicato Rural 

de Campo Alegre de Goiás. O 
próximo passo é a realização 
de um curso avançado, que 
contará também com consul-
torias individuais nas proprie-
dades.

Antes de receber os equipa-
mentos, os agricultores as-
sistiram a uma palestra sobre 
apicultura, ministrada pelo 
consultor do Sebrae, Luciano 
Góes, para orientá-los sobre 
o uso dos equipamentos e a 
comercialização de mel. “Foi 
muito bom. O consultor tirou 
dúvidas e deu dicas valiosas 
para colocarmos o produto no 
mercado”, elogiou João.

A gestora do Programa de Rela-
cionamento com a Comunida-
de, Christiane Frezza, ressaltou

Produtores rurias receberam kits de apicultura para desenvolver a nova 
atividade econômica, de modo a aumentar a geração de renda familiar

SEFAC comemora Mês do Meio
Ambiente com espetáculo musical 

Diretor Administrativo Financeiro 
da SEFAC visita o CCPA

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Em junho comemora-se o Mês 
do Meio Ambiente, e a SEFAC 
trouxe para Catalão, Campo 
Alegre e Davinópolis o espe-
táculo “Na Trilha das Águas”, 
encenado pelo Grupo Komedi. 

O musical infanto-juvenil con-
ta a história do pequeno herói 
Cauê e sua amiga onça. Eles 
ensinam para a garotada lições 
sobre a necessidade do conví-
vio harmonioso com a nature-
za, de onde tiramos nosso sus-
tento, mostrando a importância 
da água para a vida e de como 
a ação do homem está diziman-
do a tribo dos Filhos do Rio e 
da Floresta.

Cauê, a onça e sua nova ami-
ga Clara descobrem a origem 

dos problemas que afetam as 
diversas fontes da água, como 
o desperdício no uso, o lança-
mento nos rios de poluentes e 
de dejetos oriundos da falta de 
tratamento de esgotos; o lixo 
jogado nas águas e o chorume 
derivado dos lixões que conta-
minam tanto as águas subterrâ-
neas quanto as superficiais. 

A apresentação nos três muni-
cípios reuniu cerca de mil pes-
soas, especialmente alunos de 
escolas públicas. Prestigiaram 
o evento em Catalão, o Dire-
tor Administrativo Financeiro 
da SEFAC, Odair Carvalho, o 
secretário de Educação de Ca-
talão, Leonardo Santa Cecília, 
e a secretária de Ação Social, 
Adriete Elias. 

Odair Carvalho e Christiane Frezza representaram a SEFAC na apresen-
tação do muscial “Na Trilha das Águas”

Um dos projetos sociais mais 
relevantes desenvolvidos na 
cidade de Catalão recebeu elo-
gios do Diretor Administrativo 
Financeiro da SEFAC, Odair 
Carvalho. Ele visitou o CCPA 
[Centro de Convivência do 
Pequeno Aprendiz], no dia 14 
de junho, para ver de perto o 
funcionamento do equipamen-
to popularmente chamado de 
“Vaca Mecânica”, cuja finali-
dade é extrair o ‘leite’ da soja. 

Na visita, Odair foi recebido 
pela secretária de Ação Social, 
Adriete Elias, pelo secretário 
de Assuntos Comunitários, 
Leovil Evangelista, pela dire-
tora da unidade, Aparecida Ex-
peridião, e por Deusmar Bar-

bosa, presidente da Câmara de 
Vereadores de Catalão. 

O equipamento “Vaca Mecâ-
nica” esteve parado por quatro 
anos. Com o repasse de recur-
sos do Instituto Alcoa e da SE-
FAC foi possível reformá-lo, 
voltando, assim, a fornecer o 
‘leite’ para as escolas públicas 
e para a população carente.

O CCPA oferece cursos de 
auxiliar administrativo, infor-
mática, inglês, costura e pa-
nificação, além de oficinas de 
artesanato. São atendidos 530 
estudantes, entre 9 e 23 anos 
de idade. O principal objetivo 
é prepará-los para o primeiro 
emprego e para o mercado de 
trabalho.

CULTURA

que a SEFAC está empenhada 
em fomentar a atividade para 
beneficiar os proprietários ru-
rais atendidos pela empresa, 
pois além do mel, os produto-
res poderão ainda extrair pró-
polis, pólen, geleia real e a cera.

Vale lembrar que a criação de 
abelhas ajuda na manutenção 
da biodiversidade, já que são 
uma das principais espécies 
polinizadoras. E mais de 90% 
das plantas com flores depen-
dem de polinizadores animais.

De 8 a 10 de junho, o 1º Ba-
talhão da Polícia Militar Am-
biental de Caldas Novas vis-
toriou o reservatório da Usina 
Serra do Facão. O objetivo 
foi coibir crimes ambientais, 
como pesca e caça predató-
rias, e ações que degradam as 
Áreas de Preservação Perma-
nente. A vistoria foi feita por 
terra e água e se estendeu por 
rodovias e estradas vicinais da 
região. Redes de pesca e tarra-
fas foram apreendidas. 
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De um modo geral, apesar de 
haver mudanças de conduta 
no cenário mundial, observo 
que os executivos encaram o 
desenvolvimento sustentável 
como uma espécie de mal ne-
cessário para se manter a legiti-
midade e o direito de as empre-
sas funcionarem, ou seja, como 
um custo inerente ao fato de se 
fazer negócios. Grande parte 
dos executivos acreditam que o 
crescimento econômico é anta-
gônico à sustentabilidade. 

temas sobre desenvolvimento 
sustentável ao analisar o negó-
cio. 

Com o tempo, os executivos 
perceberão que a mudança de 
visão irá tornar os ativos in-
tangíveis mais valiosos que os 
ativos tangíveis. A parte contá-
bil, o balanço patrimonial e a 
demonstração financeira não 
conseguem valorar a marca, 
reputação, qualidade de gover-
nança, qualidade da gestão, os

Sustentabilidade Empresarial

No mês de junho, desde 1972, 
anualmente o mundo celebra o 
meio ambiente com o objetivo 
de fomentar ações mais efeti-
vas de proteção e preservação, 
bem como alertar o público e 
governos de cada país sobre os 
perigos de negligenciarmos a 
tarefa de cuidar do espaço em 
que vivemos.

Foi em Estocolmo, no dia 5 de 
junho de 1972, que teve início 
a primeira das Conferências 
das Nações Unidas sobre o am-
biente humano. 

A reunião durou até o dia 16 
com a participação de 113 pa-
íses e de inúmeras instituições 
governamentais e não governa-
mentais. Por esse motivo, foi a 
data escolhida como Dia Mun-
dial do Meio Ambiente.

Todos os anos, as Nações Uni-
das escolhem um tema dife-
rente para o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. Essa foi a for-
ma encontrada pela ONU para 
dar ideias de atividades que 
promovam a conscientização 
da população para preservar o 
meio ambiente.

O tema para 2018 é “Acabe 
com a Poluição Plástica”.

No mês de junho, devido às 
comemorações, somos ain-
da mais estimulados a pensar 
e discutir sobre o tema. Sob 
essa perspectiva, tento avaliar 
ou ponderar se o assunto meio 
ambiente é tratado pelos indi-
víduos e pelas organizações 
empresariais de forma orgâni-
ca, ou seja, sincera e objetiva. 

Nesse sentido, será que os 
executivos estão pensando  
de forma sincera sobre o am-
biente onde suas empresas 
desenvolvem atividades eco-
nômicas ou estão apresentan-
do soluções ambientais para o 
desenvolvimento sustentável 
pensando única e exclusiva-
mente no bônus do final do 
ano, promoção ou próxima 
empresa em que irão trabalhar?

Não posso deixar de conside-
rar a viabilidade econômico-
financeira como vital para as 
empresas, sem a qual não so-
brevivem. Entretanto tem-se 
tornado imperioso para a qua-
lidade do processo produtivo 
buscar um alinhamento com 
a visão de sustentabilidade de 
sentido ampliado.

Acredito que grande parte das 
empresas trata o tema de forma 
míope mesmo. Posso chegar a 
essa conclusão lendo seus rela 
tórios de sustentabilidade. Na 
maioria dos relatórios perce-
bemos que as organizações 
estão gerindo estrategicamente 
sua reputação e marca de for-
ma qualificada, enaltecendo o 
gerenciamento de riscos sem, 
contudo, apresentar explicita-
mente uma abordagem trans-
versal e multidimensional de

Se o fizerem, poderá ser gerado 
um prejuízo significativo para 
a reputação dessa empresa. De-
veriam ainda verificar se seus 
fornecedores colocam em prá-
tica as medidas necessárias de 
segurança e saúde ocupacional 
na produção dos bens que pro-
duzem ou comercializam.

No desenvolvimento da estra-
tégia empresarial, o aspecto 
“longo prazo” precisa ser co-
nectado ao tema da sustenta-
bilidade. Não se pode mais 
planejar estrategicamente sem 
levar em conta esse tema, pois 
as considerações envolvendo 
aspectos socioambientais se 
refletirão, mais cedo ou mais 
tarde, nas demonstrações con-
tábeis, no valor econômico e 
de mercado da empresa, po-
dendo afetar decisivamente sua 
longevidade.

No aspecto social, as empresas 
poderão ampliar o espectro de 
suas partes interessadas (stake-
holders), permitindo a anteci-
pação de riscos e oportunida-
des, antes nem cogitados. No 
aspecto ambiental, poderão ir 
além das iniciativas de ecoefi-
ciência, partindo para o rede-
senho de produtos e serviços 
e para a reavaliação da forma 
de gestão e de modelos de ne-
gócio. 

Os investidores e administra-
dores estão sujeitos a uma rea-
lidade que demanda um enten-
dimento do papel abrangente 
da empresa na sociedade e não 
apenas como agente do mer-
cado. Para isso é necessário 
desenvolver uma visão mais 
ampla, constatando-se que o 
setor empresarial faz parte da 
sociedade como um todo e, 
portanto, está inserido no meio 
ambiente, formando um único 
sistema integrado.

Por fim, é possível constatar 
que o modo de gestão e de afe-
rir riquezas (lucro) nas empre-
sas está ultrapassado e o futuro 
dos executivos e das organiza-
ções de sucesso, sem dúvida, 
está associado à integração 
do tema “sustentabilidade” no 
modelo de negócios, não para 
obter o lucro máximo, mas, 
sim, para obter o melhor lucro 
possível nas condições que o 
ecossistema permite, ou seja, o 
lucro ótimo.

aspectos sociais e trabalhistas, 
tampouco os ecossistemas da 
comunidade onde a organiza-
ção empresarial opera.

Direitos humanos e demais 
aspectos sociais também são  
relevantes para a sustentabili-
dade. Por exemplo, no que diz 
respeito aos processos de com-
pras, as empresas devem estar 
seguras de que seus fornece-
dores não são discricionários 
nem utilizam trabalho infantil.

Não se pode mais planejar estrategi-
camente sem levar em conta a sustenta-
bilidade, pois as considerações envolven-
do aspectos socioambientais se refletirão, 
mais cedo ou mais tarde, nas demons-
trações contábeis, no valor econômico e 
de mercado da empresa, podendo afetar 
decisivamente sua longevidade.

Pablo Henriques Salgado 
Gerente Socioambiental e Jurídico da SEFAC


