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Quando um colega 
contou a  Mauro Nunes 
Gomes, morador de 

Crixás, sobre uma oportunidade 
de voltar à sala de aula ele não 
teve dúvidas. Matriculou-se, 
participou da seleção e hoje é 
um dos 10 alunos do Programa 
de Aprendizado para Pessoas 
com Deficiência - Ciclo 2018, 
iniciativa da AngloGold Ashanti 
em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem 
Industrial (Senai). 

Em sua oitava edição, o objetivo 
do programa é ampliar o nível de 
conhecimento e a qualificação 
desse público em diversos 
segmentos profissionais, dando 

oportunidade de inserção no 
mercado de trabalho e de 
melhoria da qualidade de  
vida, além de atender a 
demanda da região. 

Mauro e os colegas estão 
participando do curso Auxiliar 
Administrativo, que tem carga 
horária de 800 horas. De maio 
deste ano a maio de 2019, eles 
vão aprender conteúdos como 
Ética, Cidadania e Meio Ambiente, 
Técnicas de Comunicação, 
Higiene e Segurança no  
Trabalho e Informática – em 
edições anteriores já foram 
oferecidos cursos nas áreas da 
Química, Elétrica e de Segurança 
do Trabalho. 

Mauro viu no programa a oportunidade 
de construir uma nova carreira
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“Antes de contrair a lesão na 
coluna, em 2014, eu trabalhava 
com sondagem em uma 
companhia do ramo. Meu  
foco é me preparar em outros 
ramos de atividade para 
aumentar as chances de uma 
recolocação profissional, na 
AngloGold Ashanti ou em outra 
empresa”, planeja.

SÃO CAPACITADAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

SAIBA MAIS

Aberto para pessoas com idade mínima de 18 anos, a 
participação no programa é voltada aos moradores da 
comunidade com alguma deficiência. Durante o período de 
formação, os alunos recebem, mensalmente, uma bolsa auxílio 
no valor de um salário mínimo.



Participaram da visita representantes da prefeitura 
municipal, do Ministério Público - Comarca de Crixás, 
das polícias Civil e Militar, da Universidade Estadual de 
Goiás, dos hospitais públicos e particulares, Defesa Civil e 
Associação Comercial. 

Outras reuniões com a comunidade serão realizadas nos 
próximos meses. O primeiro simulado de emergência está 
previsto para acontecer ainda este ano.

D ucilene Chaves Leite de Souza trabalha no ramo de produção 
de eventos e, no mês de agosto, trocou o uniforme pelos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Vestindo capacete, 

óculos, colete e máscara, a comerciante, que também é secretária 
da Associação Comercial, visitou a barragem de Serra Grande.

 “A gente tem uma visão bem diferente do 
que realmente acontece na mineração. 

Eu, por exemplo, achava que a 
barragem era cheia de água, que 
ficava estancada e poderia romper 
a qualquer momento. Entender 
seu funcionamento me mostrou 
que o processo é bem mais seguro 

do que imaginava. Foi um encontro 
esclarecedor”, comenta.  

 

MORADORES
VISITAM BARRAGEM

Dulcilene se surpreendeu com a 
segurança da estrutura da barragem
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VOLUNTARIADO

DIÁLOGO ABERTO

UNE A COMUNIDADE
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V ocê sabia que existe um telefone 0800 para dúvidas, elogios, 
críticas e reclamações sobre as atividades da AngloGold 
Ashanti? O atendimento gratuito é um serviço disponível para 

toda a comunidade, de segunda a sexta feira, em horário comercial, 
com o objetivo de aproximar a empresa e os moradores da região. 

“0 0800 é um dos canais de relacionamento com a comunidade, onde 
identificamos as demandas e aprimoramos o diálogo com nossos vizinhos”, 
explica a analista de Relacionamento com Comunidades, Júlia Coelho.

Todas as manifestações recebidas por meio dos canais de atendimento 
são repassadas para as áreas responsáveis por cada assunto, com o 
objetivo de encontrar a melhor solução em tempo hábil. 

RAIO-X DO VOLUNTARIADO ANGLOGOLD ASHANTI*

• 9 mil pessoas beneficiadas, sendo 5.549 em Crixás
• 36 instituições e comunidades beneficiadas, 8 em Crixás
• 782 participações voluntárias (30% a mais de no ciclo anterior),  

sendo 200 em Crixás
• + 2.700 horas de trabalho voluntário, sendo 704 horas em Crixás
*Dados do ciclo julho/2017 a julho/2018

ENTRE EM CONTATO

Telefone gratuito: 0800 72 71 500
Você também pode falar com a  
empresa por:
• E-mail: canalderelacionamento 

@anglogoldashanti.com.br
• Site: www.anglogoldashanti.com.br 
• Diretamente com a equipe de  

Relacionamento com Comunidades 
• Enviar Ofícios, Cartas e/ou outros  

documentos para o endereço:  
Rodovia GO 336, s/nº - Km 97 -  
Zona Rural, Crixás – Goiás.  
CEP: 76510-000

Ajudar o outro é também 
uma maneira de doar 
amor a si mesmo. É este o 

sentimento que move Wytemberg 
da Silva. Além de suas atividades 
de rotina, ele sempre encontra 
tempo para participar do  
Clube dos Desbravadores,  
que promove diversas ações  
em Crixás focadas na 
preservação ambiental.

“Tenho um grande prazer em 
participar desta iniciativa. Desde 
que meus filhos eram pequenos, 
procuro ensiná-los a importância 

de cuidar da natureza. Eles 
também participam do 
grupo e, juntos, ajudamos a 
conscientizar as pessoas sobre 
sua responsabilidade com o 
meio ambiente”, diz Wytemberg, 
que trabalha na Unidade Serra 
Grande, da AngloGold Ashanti.

A sensação de dever cumprido 
é compartilhado por seu filho 
Wanderson. “Como voluntário, 
ajudo no desenvolvimento da 
minha cidade e na construção 
de um futuro melhor para todos 
nós”, reflete. 

 Todos juntos
O Clube dos Desbravadores 
é parceiro ativo nas ações 
realizadas pelo De Mãos 
Dadas, programa de 
voluntariado da AngloGold 
Ashanti, cujo objetivo é 
incentivar os empregados a 
doarem seu tempo a favor 
da comunidade. Na edição 
2018/2019 as atividades  
terão como tema De mãos 
dadas para transformar o 
nosso mundo. 

É importante reforçar que todos os controles e 
monitoramentos são realizados diariamente e o nosso 
fator de segurança está melhor que o 
índice estabelecido em lei.
Edson Gonçalves, chefe de área de Infraestrutura de Barragem

 Todos informados
A visita fez parte da reunião promovida pela AngloGold Ashanti 
para apresentar à comunidade os controles aplicados no  
Plano de Ação de Emergência de Barragem de Mineração 
(PAEBM), medida que tem como objetivo a mobilização da 
sociedade para mitigar riscos e ser o mais eficiente diante de 
situações de emergência.

“O diálogo com toda a comunidade de Crixás para informar sobre 
a nova legislação das barragens de mineração, bem como a 
implantação do PAEBM e os controles específicos adotados na 
barragem de Serra Grande é fundamental”, explica a analista de 
Relacionamento com Comunidades da empresa, Márcia Santana. 

O De Mãos Dadas vai ao encontro das necessidades 
das comunidades, buscando suprir as carências 
identificadas. Além disso, estimula a cidadania e a 
compreensão de que todos nós temos responsabilidade 
para o desenvolvimento de um mundo  
mais solidário, ético e de paz. 
Diego Pereira, Analista de Relacionamento com Comunidades da Anglogold Ashanti

 Diretrizes da ONU
As ações que serão 
desempenhadas no novo ciclo 
pelo De Mãos Dadas caminham 
lado a lado com as diretrizes da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), que trabalha pela paz e pelo 
desenvolvimento mundial. 
Os objetivos sustentáveis definidos 
pela organização vão inspirar os 
voluntários a construir ações que 
contribuam para o fim dos principais 
problemas sociais ambientais e 
econômicos das comunidades.



Uma bituca de cigarro jogado na estrada queima a vegetação 
rasteira, que queima os arbustos e as árvores, e que pode 
queimar a rede elétrica e toda a mata. O simples ato do 

começo dessa história é responsável por 99% dos incêndios florestais 
– as causas naturais, geralmente raios, causam menos de 1%, de 
acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

O dado preocupa e reforça a importância de todas as pessoas se 
conscientizarem do risco desse pequeno ato. Manter a vida nas 
florestas é de responsabilidade de cada um de nós.

ALERTA! QUEIMADAS

EXPEDIENTE 
Gerência de Comunicação e Comunidades • Analista de Comunicação responsável:  
Júnia Bauer • Coordenador de Recursos Humanos, Comunicação e Comunidades Mineração 
Serra Grande: Rinaldo Marques • Relacionamento com Comunidades de Crixás: Márcia 
Santana • Projeto, produção editorial e diagramação: Rede Comunicação de Resultado 
• Jornalista responsável: Flávia Rios (JP06013) • Tiragem: 1.600 exemplares |  Para 
esclarecer dúvidas, fazer sugestões, reclamações ou elogios, ligue para o 0800 72 71 500

Nunca queime lixo! 
Além de poluir o ar, 
objetos inflamáveis 
podem explodir e 
espalhar o fogo. 

Não jogue bitucas 
de cigarro ou fósforo 
às margens de 
rodovias e próximo 
à vegetação.

Não use fogo  
para limpar terrenos.

Não faça  
fogueira em  
áreas verdes.

Não solte  
balões.

 Vizinho consciente
Para proteger Crixás dos focos de 
incêndio, a AngloGold Ashanti conta 
com a ajuda dos moradores, entre 
eles  Walter Ribeiro, que conhece 
bem os estragos que uma faísca 
pode causar. “Moro em uma 
fazenda que faz divisa com a 
empresa, uma área com muito 
pasto que uso para alimentar o 
gado. O período sem chuvas 
deixa a região seca, o que aumenta 
a probabilidade de incêndios. 
Todos os anos eu ajudo a apagar as 
queimadas na região, causadas, na maioria das vezes, pela ação 
direta de outras pessoas”, conta.

Os mais de 100 brigadistas da AngloGold Ashanti são treinados 
para combater as queimadas que ocorrem nas áreas da empresa 
e, além disso, orientam regularmente os empregados quanto 
a importância da prevenção e dos cuidados necessários, 
principalmente no período da seca. 

IMPORTANTE!
A unidade do Corpo de Bombeiros mais próxima de Crixás está situada em Uruaçu. Por isso toda a comunidade deve ficar atenta para 
evitar incêndios de grandes proporções.  A prevenção é a maior proteção para preservarmos as nossas matas e florestas.

Walter é um defensor ativo contra os 
focos de incêndio na região
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