
SEFAC inicia campanha contra incêndios
31 Jornal da

Serra do Facão Energia
julho e agosto de 2019

Responsabilidade. Comprometimento. Sustentabilidade.

Saber como evitar incêndios, principalmente em períodos 
de seca, é crucial para a manutenção da biodiversidade do 
Cerrado. Considerando a importância do tema, a Serra do 
Facão Energia iniciou em julho a campanha de prevenção 
contra incêndios. Pelo terceiro ano consecutivo, foi realizada 
a blitz educativa, este ano atuando em dois locais.

As blitze, mais uma vez contando com a parceria da Polícia 
Rodoviária Estadual, aconteceram no trevo entre Pires Belo 
e Santo Antônio e no trevo entre as cidades de Ipameri e 
Campo Alegre de Goiás, aumentando a abrangência do 
público a ser informado sobre os perigos das queimadas 
irregulares, uma das importantes causadoras dos incêndios. 

Para que a atividade fosse bem-sucedida, as equipes da 
SEFAC se dividiram: a de gestão patrimonial esteve em 
Pires Belo, e a de educação ambiental, em Campo Alegre.
No total, aproximadamente 250 carros foram abordados e

seus condutores e caronas receberam o folder sobre 
prevenção à incêndios, produzido pela SEFAC, como 
também puderam tirar dúvidas. 

A campanha da Serra do Facão Energia para prevenção à 
incêndios será continuada até o mês de setembro. Este ano 
também se estenderá às comunidades atingidas com foco 
nos condomínios que estão se formando nesses locais.

As ações de prevenção são de extrema importância, 
elas podem evitar grandes transtornos e sérios prejuízos 
ambientais, por isso a SEFAC orienta a todos que trafegam 
pelas rodovias e estradas vicinais para que, caso visualizem 
algum foco de incêndio, entrem imediatamente em contato 
com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. 

É importante lembrar que queimada em APPs da Serra do 
Facão Energia é considerado crime ambiental.

Equipe de educação ambiental, em Pires Belo

Equipe de gestão patrimonial, em Campo Alegre de Goiás
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Funcionárias participam de curso sobre 
mecânica básica automotiva e segurança

É cada vez maior o número de 
mulheres na indústria. Possuir 
carteira de motorista é um item 
obrigatório para a maioria das 
funções. Embora ao volante, 
estatisticamente, causem me-
nos acidentes fatais no trânsito, 
em relação à manutenção dos 
veículos é uma outra história. 
Em geral, os cuidados com o 
carro, entender de mecânica, 
trocar pneus, são atribuições 
que continuam fazendo parte 
do universo masculino.

A Serra do Facão Energia, pen-
sando na autonomia e segu-
rança de suas funcionárias que 
precisam usar os veículos em 
suas atividades dentro e fora 
da empresa, proporcionou a 
elas o curso de mecânica bási-
ca automotiva, ministrado pelo 
gerente da DPaschoal Catalão, 
Marco Antônio da Silva, e pelo 
instrutor Cleyton Lopes Ribei-
ro, que aconteceu na Usina, no 
dia 14 de agosto. 

De acordo com o Engenheiro 
de Segurança da SEFAC, Nil-
ton Julio, “além das atividades 
da empresa que demandam o 
uso de veículo, as nossas fun-
cionárias poderão utilizar o 
aprendizado também nas roti-
nas do seu dia a dia. Os conhe-
cimentos básicos vão garantir 
segurança e autonomia para 
elas. Tais conhecimentos de-
vem ser ampliados para todos 
os gêneros.

Um bate-papo descontraído, 
método usado pelos instrutores, 
fez com que as participantes fi-
cassem impressionadas com a 
facilidade dos procedimentos 
transmitidos. Receberam dicas 
sobre segurança, conservação, 
manutenção, direção defensi-
va e qual a hora certa de trocar 
diversos componentes do veí-
culo, e aprenderam na prática 
como trocar um pneu.

A analista ambiental Lorrane 
Marques tirou dúvidas e ava-
liou a oportunidade de forma 
positiva. “O curso promove a 
autonomia das mulheres quan-
to à manutenção do veículo. 
Fomos ensinadas que carro é 
coisa de homem, mas isso não 
é verdade. Agora ficará mais 
fácil levar o veículo à oficina e 
dialogar com o mecânico”.

“Eu acreditava que trocar o 
pneu de um carro era uma mis-
são quase impossível, princi-
palmente porque exige força 
física, mas depois do treina-
mento da DPaschoal aprendi 
a forma correta de trocá-lo. 
Vi que não era impossível”, 
comentou Luana Carneiro, as-
sistente administrativa. “Além 
disso, foram abordados assun-
tos que eu desconhecia com-
pletamente. O curso foi funda-
mental para que eu passasse a 
me sentir mais segura e inde-
pendente no trânsito”, conclui.
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ANEEL realiza inspeção na Usina 
Hidrelétrica Serra do Facão

Nos dias 8 e 9 de agosto, a 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL - conduziu 
processo de fiscalização da 
UHE Serra do Facão com o 
intuito de verificar a confor-
midade regulatória do Plano 
de Segurança da Barragem 
– PSB – e do Plano de Ações 
de Emergência – PAE – da Usi-
na, assim como o andamento e 
adequação das recomendações 
dos Relatórios de Inspeção de 
Segurança Regular, além das 
condições de conservação e 
manutenção da barragem e es-
truturas a ela associadas, com 
o foco na segurança das insta-
lações. 

A inspeção contou com a par-
ticipação da Diretoria Execu-
tiva da SEFAC, de represen-
tante da área de Engenharia 
de Segurança de Barragens de

FISCALIZAÇÃO

FURNAS, empresa contratada 
pela SEFAC para monitorar as 
estruturas da Usina, e de repre-
sentantes da Defesa Civil Mu-
nicipal de Araguari/MG.

Após dois dias de inspeção em 
campo, trocas de informações, 
apresentação e análise de do-
cumentos, a ANEEL encerrou 
a atividade bem impressionada 
com a organização e zelo com 
que a Usina é mantida.

Em especial, a equipe de fisca-
lização pode constatar a preo-
cupação e o cuidado com que 
a Serra do Facão Energia lida 
com todos os quesitos rela-
cionados à segurança de suas 
instalações, de forma a aten-
der a todos os requisitos legais 
e assegurar a integridade das 
pessoas, do patrimônio próprio 
e das comunidades que, de al-
guma forma, interagem com o 
empreendimento.
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Em 2019, foi pensado um novo 
conceito para o Projeto dos Jo-
vens Protetores Ambientais de 
Rancharia a fim de envolver a 
família e que também trouxes-
se benefícios para a comunida-
de.

Para implantar essa nova linha 
de trabalho, a equipe do PEA-
SEFAC se reuniu com os pro-
tetores e seus pais, quando fo-
ram apresentadas várias ações
sustentáveis que poderiam tra-
zer melhorias para suas propri-
edades. Criação de horta orgâ-
nica tradicional, horta mandala 
integrada com galinheiro, com-
postagem, tratamento de água 

cinza [proveniente do banho, 
lavagem de louças e máquina 
de lavar] e captação de água de 
chuva e viveiro foram os pro-
jetos selecionados. Cada prote-
tor escolheu o que melhor lhe 
convinha.

Após a reunião, a equipe de 
educação visitou cada um deles 
para reforçar o compromisso
dos jovens e de seus pais com 
o que havia sido acordado, ou 
seja, que se comprometessem a 
comparecer às oficinas nas ou-
tras propriedades e a ajudar na
execução dos projetos de seus 
colegas, desse modo incenti-
vando o espírito colaborativo. 

Novo conceito para o Projeto dos Protetores Ambientais de 
Rancharia incentiva o espírito colaborativo

CIDADANIA

Segundo a educadora ambien-
tal da SFAC, Lorrane Marques, 
“assim, todos poderiam apren-
der juntos diferentes atividades 
para beneficiar as proprieda-
des. As famílias estariam en-
volvidas. Quando acontece o 
“um por todos, todos por um” 
as ideias se concretizam”, ex-
plicou Lorrane, satisfeita com 
o resultado alcançado pela 
nova proposta. 

Cinco oficinas já foram con-
cluídas e duas estão em proces-
so com a participação de todo 
o grupo de protetores, que vem 
mostrando interesse e satisfa-
ção no aprendizado.

Os jovens que optaram por 
hortas, tratamento de água 
cinza e processo de composta-
gem já tiveram as oficinas e os 
projetos iniciados. O próximo 
passo é aguardar o período das 
chuvas para participar das últi-
mas oficinas, a de captação da 
água da chuva e do viveiro.

A implementação dessas ações 
ambientais visa não apenas 
contribuir com a economia do-
mésticas, mas, principalmente, 
com a proteção do meio am-
biente.

Abaixo, algumas das ações em 
propriedades de protetores:

Gestora do Programa de Relacionamento com a Comunidade, Christia-
ne Frezza, entrega roçadeira a Paulo Inácio. À dir., Lorrane Marques e 
crianças da comunidade

Tratamento de água cinza, propriedade da prote-
tora ambiental Amanda Vitória Alves 

Compostagem na propriedade da protetora am-
biental Eva Julia Canedo

Horta orgânica tradicional na propriedade dos 
protetores Fabrício e Vinicius Cardoso da Silva

A equipe de Educação Am-
biental da SEFAC organizou as 
comemorações para o Dias dos 
Pais nas comunidades de Ran-
charia, dia 27 de agosto, e de 
Paulista, dia 29. As famílias de 
cada comunidade se reuniram 
para prestar suas homenagens.  

Os pais foram presenteados 
com uma lanterna, que pode 
ser carregada com energia solar 
ou com eletricidade. A SEFAC 
escolheu o presente pensando 

em reforçar a sustentabilidade 
ambiental, além de ser um pro-
duto muito útil. 
 
Durante as festividades, em 
cada comunidade, foi realizado 
sorteio de um presente espe-
cial: uma roçadeira, ferramenta 
de trabalho indispensável no 
campo. Em Rancharia, o pai 
sorteado foi o proprietário Pau-
lo Inácio de Matos, em Paulis-
ta, o sortudo foi o pai João Ba-
tista Paixão.

SEFAC comemora Dia dos Pais nas Comunidades

APOIO ÀS COMUNIDADES

Por acreditar na viabilidade dos 
projetos das comunidades de 
Paulista [Catalão] e de Varão 
[Davinópolis], a SEFAC, por 
meio do Programa de Relacio-
namento com a Comunidade, 
inscreveu-os para o processo 
de seleção de projetos sociais 
que visam geração de renda, 
qualificação, direitos huma-
nos ou meio ambiente do Pro-
grama Luz Solidária Enel, da 
Enel Distribuição Goiás, cujo 
objetivo é contribuir com os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU [ODS] na 
melhoria das condições socioe-
conômicas.

No dia 31 de julho, saiu o re-
sultado e soube-se que as asso-
ciações de moradores das duas 
comunidades tiveram seus pro-
jetos selecionados.  As inscri-
ções haviam sido feitas como 
um incentivo ao desenvolvi-
mento sustentável ambiental e 
econômico das comunidades.

O projeto de Varão, intitulado 
Mel Ambiente, tem por pro-
pósito fomentar a produção
de mel a partir da criação de

abelhas sem ferrão, nativas do 
Brasil, contribuindo com o au-
mento dessas espécies, impor-
tantes polinizadoras. O projeto 
proporcionará benefícios tanto 
econômicos para as famílias 
quanto para o meio ambiente. 
Inicialmente será desenvolvido 
em uma propriedade escolhida 
pelos moradores, que servirá 
como unidade demonstrativa 
[UD]. Estima-se que 120 pes-
soas sejam beneficiadas.

A associação de moradores de 
Paulista foi inscrita com o pro-
jeto sobre consumo e produção 
responsáveis: Trator Solidário, 
que tem por objetivo equipar o
trator, que é comunitário, bus-
cando melhorar as condições de
trabalho dos moradores, pois 
poderão implementar práticas 
sustentáveis, como a  prevenção 
de erosões e de outros  impactos
ambientais decorrentes da má
utilização do solo. O resultado 
esperado é o aumento da renda 
das famílias e o fortalecimen-
to de laços entre vizinhos por 
meio da economia solidária. 
Estima-se que 174 pessoas se-
jam beneficiadas.

Selecionados projetos de comunidades inscritos 
pela SEFAC em programa social da Enel

PROJETOS SOCIAIS
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Gabriel Castelli inaugura Artes em Potes no Centro Integrado do Cerrado
O Centro Integrado do Cerra-
do (CIC) recebeu, em julho, a 
mostra Artes em Potes, do ar-
tista visual uberlandense Ga-
briel Castelli. A abertura da 
exposição ocorreu no dia 9 de 
julho e permaneceu até o dia 9 
de agosto.

A poética do artista se apresen-
ta nas 25 peças feitas de argila, 
que têm como referência esté-
tica os potes – ou potiches – 
tanto antigos como contempo-
râneos. Segundo Gabriel, “a
coleção manifesta a incorpora-
ção expressiva da pintura nas 
mais variadas formas e cores”.

Inspirado pela cultura milenar 
asiática expressa na criação de

potiches, Gabriel      trabalhou     com
formas tridimensionais (escul-
tórica) como suporte para ex-
pressão de formas bidimensio-
nais (pictórica), que, no caso 
de sua obra, tem significativa 
influência da arte moderna.

A coleção de potes constitui 
uma nova fase de sua carreira, 
que Gabriel considera a mais 
criativa e objetiva, pois cada 
peça resulta de fases diferentes 
e de linguagens distintas. 

A noite de abertura da exposi-
ção contou com a presença de 
aproximadamente 40 visitan-
tes, e suas peças foram elogia-
das por um público bastante 
heterogêneo.

CULTURA

SEFAC participa da 3ª Caminhada Ecológica de Campo Alegre de Goiás
No dia 9 de agosto, aconteceu 
a 3ª Caminhada Ecológica de 
Campo Alegre de Goiás, com 
o tema Resíduos Sólidos. Foi 
organizada pela Secretaria Mu-
nicipal de Educação com o 
apoio da Prefeitura Municipal, 
da Câmara de Vereadores e da 
Serra do Facão Energia, que 
doou cerca de 700 garrafinhas

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

de 500 ml para os participan-
tes. 

Participaram alunos das Es-
colas Municipais, do CEMEI 
e do Colégio Estadual Major 
Emídio. Com faixas produzi-
das por eles sobre preservação 
e valorização do Meio Am-
biente, percorreram as princi-

pais ruas da cidade, terminan-
do na quadra de esportes do 
Colégio Major Emídio, onde 
havia uma exposição de ani-
mais do Cerrado taxidermiza-
dos cedidos pela Polícia Mili-
tar Ambiental.

Antecedendo a caminhada, a
educadora ambiental da SE- 

FAC, Lorrane Marques, pales-
tou sobre o tema para 156 alu-
nos da Rede Municipal de En-
sino. As palestras aconteceram 
na Câmara Municipal de Vere- 
adores. Ao final, os alunos re-
ceberam a cartilha Lixo, elabo-
rada pela SEFAC, que também 
está disponível no site da em-
presa [www.sefac.com.br].

Gabriel fala sobre seu processo criativo

XXXXXXXXXXXXXXX
Visitantes observam desenhos preliminares para os potes


