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MAIS
E LAZER
EM CRIXÁS

Romário Almeida,
presidente da ASSFEC

oa gastronomia típica,
shows musicais e lazer
para as crianças. Essa
é a receita de sucesso da
Feira do Cerrado, realizada
quinzenalmente no espaço da
Feira Coberta, bem no Centro
de Crixás. Além de ser uma
opção de entretenimento,
a iniciativa gera trabalho
e renda para 24 famílias
que vendem seus produtos
nas barraquinhas.
Esse trabalho tem tudo para
continuar rendendo bons
frutos para a comunidade.
Isso porque a Feirinha, como
é conhecida localmente, é
um dos projetos participantes
da 9a edição do programa
Parcerias Sustentáveis,
da AngloGold Ashanti. A
Associação dos Feirantes do
Cerrado (ASSFEC), que, desde
2018, assumiu a gestão da
feira, receberá até R$ 40 mil
para investir em mobiliário e
infraestrutura.

“Esse apoio financeiro será
fundamental para nós.
Viemos para preencher essa
lacuna do lazer na cidade e
fazer a feira crescer. Nossa
intenção é que, no futuro,
ela se torne itinerante e
beneficie ainda mais pessoas
da região, inclusive os
feirantes, pois esse evento
é fonte de renda exclusiva
para a grande maioria
deles”, comenta o presidente
da ASSFEC, Romário
Almeida Carneiro.
Incentivo para crescer
Em Crixás, dois outros
projetos serão beneficiados.
Um deles é o Mãos que
Criam, que entrou para a fase
de Aceleração e receberá até
R$ 50 mil para levar adiante
o trabalho de confecção de
uniformes para venda local.
Já o projeto Da Terra, que
gera renda a partir do cultivo
da mandioca, receberá até
R$ 40 mil para aprimorar
sua atuação.

Além do investimento de R$ 1,1 milhão para execução
das atividades, todos os projetos selecionados, com a
participação da comunidade, em Goiás e Minas Gerais
passaram por capacitação sobre gestão em negócios
sociais, com consultorias individuais e percurso formativo
presencial e a distância. São dois eixos: ciclo inicial,
denominado Pré-aceleração, que abrange 17 projetos, e
Aceleração, que engloba outros sete, selecionados entre
os melhores empreendimentos apoiados em 2018.

Com o patrocínio da AngloGold
Ashanti, a iniciativa realizada via
Lei de Incentivo à Cultura contou
com 12 peças de teatro, três
sessões de cinema, duas oficinas
e uma palestra sobre consumo
sustentável. Tudo gratuito e aberto
ao público com o objetivo de
democratizar o acesso à cultura e
estimular a consciência cidadã e
ambiental dos participantes.

2300 alunos se divertiram no
Festival Cultura e Sustentabilidade

Hortas suspensas
Uma das atividades que
mais chamou a atenção da
bióloga Carolina França
foi a oficina de criação de
hortas suspensas, a partir de

materiais recicláveis. “Achei
bem educativa essa ideia
de reutilizar as garrafas PET
para fazer vasos. Vim com a
minha filha e gostei demais da
maneira que foi ensinado.”
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ais de 3.400 pessoas
participaram das
atividades oferecidas pelo
Projeto Cultura e Sustentabilidade,
entre os dias 9 e 12 de abril, no
Espaço da Feira Coberta, em
Crixás. Para Ivonete Flubiano,
professora da Escola Municipal
Joaquim de Souza Vilas Boas, o
evento contribuiu para a formação
cidadã de seus alunos. “A
conscientização nos torna pessoas
mais atuantes na preservação
ambiental”, comenta.

Barragem de Crixás e outras
seis localizadas em Minas Gerais
receberam o atestado de estabilidade

Já as apresentações teatrais
foram uma maneira divertida
de falar sobre sustentabilidade
para 2.300 alunos de 14
escolas da cidade, com idades
entre 5 e 18 anos.

NOVO SIMULADO

DE BARRAGENS

M

das aulas teóricas
dos cursos de Auxiliar
Administrativo e Mecânico
de Veículos Pesados
Rodoviários, realizadas em
parceria com o Senai.
No início de maio, eles
foram alocados em vários
segmentos administrativos
e de manutenção mecânica
da empresa. Durante os

próximos 12 meses, o grupo
será acompanhado pelos
responsáveis dos processos
nas áreas e poderão vivenciar
o conteúdo teórico de forma
efetiva. “O curso teórico foi
maravilhoso! Agora, espero
conseguir associar todo o
aprendizado, conhecer o
dia a dia de trabalho, os
procedimentos e as regras
para cada tarefa”, conclui.
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APRENDIZES NO TRABALHO
oradora de Crixás,
Kássia Procópio
sempre enfrentou
dificuldades para ingressar no
mercado de trabalho. “Quando
soube que a AngloGold Ashanti
ia abrir vagas para o programa
Jovem Aprendiz, eu logo
procurei fazer a inscrição”,
conta. A proatividade deu certo.
Nos últimos seis meses, ela e
outros 45 jovens participaram

Kássia é uma dos 45 jovens do
Programa Jovem Aprendiz
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PROJETO PROMOVE
CONSCIÊNCIA SUSTENTÁVEL

A

AngloGold Ashanti
se prepara para mais
um simulado de
emergência de barragem, no
dia 15 de junho, às 9h. Dessa
vez, a atividade envolverá
os moradores das Zonas de
Autossalvamento (ZAS) dos
setores Centro e Vila Nova.

Durante o exercício, as sirenes
de emergência que compõem
o sistema de alerta da empresa
serão acionadas. Ao ouvir o

sinal de alerta, os moradores
dos setores citados acima
deverão se deslocar para
o ponto de encontro mais
próximo de sua residência
para participar do simulado.
O sistema de alerta é uma
exigência legal para todas
as empresas de mineração
que possuem barragem. Em
2018, a AngloGold Ashanti
- Serra Grande realizou
dois simulados na cidade,
envolvendo aproximadamente
mil moradores.

A comunidade poderá
esclarecer suas dúvidas
em reuniões na semana
do simulado, nos dias 11 e
13 de junho. “O encontro
é uma oportunidade
para que a população
esclareça suas dúvidas
e conheça o Plano de
Emergência de Barragem
de Mineração”, explica
Marcus Vinicius Iglesias,
engenheiro eletricista na
AngloGold Ashanti.

ATESTADO DE
SEGURANÇA
No final de março,
a empresa recebeu
declarações atestando
a estabilidade de todas
as suas sete barragens,
localizadas em Minas
Gerais e em Goiás.
O documento é emitido
por uma auditoria
externa e é uma
exigência da Agência
Nacional de Mineração,
que deve ser renovada a
cada seis meses.

CASA NOVA PARA OS MORADORES
A
s vinte famílias que
se mudaram para as
novas residências
estão recebendo móveis
novos para compô-las,
com itens escolhidos pelos
próprios moradores. As
mudanças fazem parte do
Programa de Realocação
do Setor de Santos Reis. As
características do estilo de vida
das pessoas e a proximidade
com familiares, estão
sendo mantidas.
Após a conclusão de todas as
mudanças, será iniciada uma
etapa de monitoramento. Para
isso, todas as famílias serão
visitadas a fim de verificar a

DE SANTOS REIS
Maria Corrêa está entre as
20 famílias do Setor Santos
Reis já realocadas em Crixás

adaptação ao novo cotidiano.
A medida faz parte
de um acordo
assinado, em 2018,
por representantes
da AngloGold Ashanti
e da Associação de
Moradores do Setor
Santos Reis, de Crixás,
com mediação do
Ministério Público do
Estado de Goiás.

Um dos objetivos do programa
é contribuir com melhores
condições de moradia para
as famílias residentes em
Santos Reis, já que o setor
não conta com infraestrutura
adequada. De acordo com o
gerente de Sustentabilidade
e Administração de Serra
Grande, Rogério da Costa,
essa é uma medida para
oferecer mais qualidade de vida
a essas pessoas.

Rosimar Leite assina
o contrato da sua
nova moradia
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