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Equipe da empresa se reuniu com 
moradores antes do simulado

Em Crixás, foram realizados dois simulados de 
emergência em novembro de 2018. A iniciativa 
faz parte do Plano de Ação de Emergência de 
Barragens de Mineração (PAEBM). 

Participaram representantes da Defesa Civil, do 
Corpo de Bombeiros, da Agência Nacional de 
Mineração e outros órgãos. Em 2019, um novo 
simulado será promovido. 
 

GESTÃO DAS BARRAGENS: SAIBA MAIS
Quem acompanha o Jornal Boa Vizinhança 

sabe que a gestão das nossas barragens é 
um tema sempre presente na publicação. 

Após o rompimento da barragem de rejeitos em 
Brumadinho, no fim de janeiro, o assunto torna-se 
mais importante ainda. 

Em Minas Gerais, as nossas barragens estão 
localizadas nas plantas do Queiroz (Nova Lima), 
Mina Cuiabá (Sabará) e Córrego do Sitio (Santa 
Bárbara). Já em Goiás, está localizada na unidade 
Serra Grande, em Crixás.  

É importante reforçar que todas elas estão estáveis, 
em monitoramento constante e com fator de 
segurança acima do valor estabelecido em normas e 
padrões nacionais e internacionais. 

Além disso, as estruturas atendem a todas 
as exigências de órgãos regulamentadores e 
fiscalizadores nas esferas municipal (Defesa Civil 
e Corpo de Bombeiros Civil), estadual (Polícia 
Ambiental, secretarias de meio ambiente, Defesa 
Civil e Corpo de Bombeiros) e federal (Agência 
Nacional de Mineração).

Entre em contatoFicou alguma dúvida sobre a gestão de nossas barragens? Estamos à disposição para responder todas as perguntas da comunidade pelo telefone 0800 72 71 500. 

O sistema de comunicação 
com a comunidade em caso de 
emergências com a barragem já 
está instalado. As duas torres ficam 
em pontos estratégicos e podem 
emitir sinais sonoros e luminosos. Os 
testes foram realizados em janeiro de 
2019.

Barragem Serra Grande (Crixás) - 
Diferenciais de segurança: 

• Auditorias nacionais e 
internacionais, internas e externas.

• 32 piezômetros (instrumento 
utilizado para medir a pressão da 
água) em quatro linhas para controle 
de nível d’água.

• Canais corta-rio:  drenos periféricos 
ao redor da barragem que diminuem 
a contribuição externa de água da 
chuva.

• Sistema interno autodrenante: 
minimiza significativamente a água na 
barragem. 

• Maciço fortificado: estrutura 
complementar de alteamento a 
jusante adicional a face do maciço.

• Borda livre operacional (free board): 
diferença de nível entre o lago e 
o fundo do canal extravasor da 
barragem de 5 metros, oferecendo 
grande segurança
hidráulica.



CRIANÇAS GANHAM PRESENTES 
DE NATAL

“Na plateia, eu não era só uma mãe assistindo minhas 
fi lhas. Fui tomada por uma forte emoção ao ver todas 
aquelas crianças se apresentando de maneira tão 

encantadora”. Esse foi o sentimento de  Flávia Diovana Dantas 
ao assistir à apresentação do recital de Natal das fi lhas Anlôa e 
Geovanna, de 14 e 17 anos, na Câmara Municipal de Crixás. As 
meninas integram o projeto Talentos de Ouro, patrocinado pela 
AngloGold Ashanti, que oferece aulas teóricas e práticas de 
musicalização para crianças e adolescentes da cidade. 

Flávia conta que as fi lhas têm uma conexão especial com a 
arte. “A música representa para elas mais que uma atividade 
extracurricular, é uma válvula de escape e um momento de 
relaxamento e liberação da ansiedade. Os benefícios são 
percebidos no dia a dia e serão levados para toda vida”, 
relata Flávia, que também acredita que o projeto benefi cia o 
desenvolvimento da cultura local. 

Participei da campanha em 2017 e, em 2018, não 
pensei duas vezes em apadrinhar outra criança. É muito 
gratifi cante ver o sorriso da garotada ao receber o 
tão sonhado presente natalino!
Danielle Pereira, voluntária e empregada da AngloGold Ashanti
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Para  Jamile Lima, que trabalha na Unidade Serra Grande, da 
AngloGold Ashanti, ajudar a transformar a realidade de uma criança 
em situação social vulnerável ou, pelo menos, fazer com que ela viva 

um Natal mais feliz, é um ato que a enche de felicidade. “Por isso, em 2018 
decidi arregaçar as mangas e ajudar a quem mais precisa”, comenta.

A ajuda que Jamile se refere veio de uma campanha realizada pelo 
programa de voluntariado, De Mãos Dadas. Os empregados voluntários 
montaram uma árvore de Natal na entrada principal da empresa e, 

no lugar dos enfeites, colocaram nomes de mais de 150 crianças 
benefi ciadas pela Associação São Vicente de Paulo e pela Escola 
Municipal Sebastião Rodrigues de Brito. O objetivo era que cada pessoa 
apadrinhasse uma criança e, a exemplo do Papai Noel, entregasse para 
ela um presente especial. 

As doações foram entregues nos dias 8 e 16 de dezembro, em um 
encontro natalino nas instituições benefi ciadas, que contou com a 
participação de familiares e voluntários do programa. 

Aprovado pela Lei Rouanet, o projeto benefi cia cerca de 
1.500 crianças e adolescentes da comunidade e de escolas 
municipais de Crixás.

Mais de 150 crianças 
foram benefi ciadas  

Talentos de Ouro: 
expressão por meio 
da música 



JJá imaginou escolher o destino do imposto que você 
paga? Pois essa é uma realidade para  Élcio Costa Alvizi, 
empregado da AngloGold Ashanti, que direciona parte do 

seu Imposto de Renda Devido à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Crixás (Apae).

“Desde que a empresa criou o programa Leão Solidário, faço 
a destinação ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA), que 
repassa o valor à Apae. Como a cidade é pequena, conheço 
muitas pessoas que utilizam o atendimento da associação. 
É muito bom ver melhorias concretas, como a contratação de 
transporte e de profi ssionais especializados”, diz. 

Tudo nos conformes
Por lei, as empresas podem redirecionar até 1% do seu Imposto 
de Renda a iniciativas como o FIA. Para pessoas físicas, o 
percentual é de até 6%. A AngloGold Ashanti já faz sua doação 
como empresa desde 2005, e, a partir de 2009, passou a 
incentivar seus empregados a também contribuírem. E sabe quem 
ajudou a colocar esse plano em prática em Crixás? O Élcio e 
outros colegas de trabalho dele.

“Fizemos um projeto para explicar a 
todos os empregados como 
funciona o Leão Solidário. 
A intenção foi esclarecer que 
não é preciso desembolsar um 
dinheiro extra para contribuir, 
basta direcionar ao FIA o 
imposto que você já precisa 
pagar à Receita”, conclui.
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Élcio Costa Alvizi participa do 
programa desde a sua criação

IMPOSTO COM
DESTINO CERTO

Apae de Crixás é benefi ciada 
pelo programa Leão Solidário 

Em 2018 o Leão Solidário bateu recorde de número 
de participantes e volume arrecadado. Ao todo, 338 
empregados, de todas as unidades da empresa, aderiram 
ao programa, somando R$ 198 mil em doações para 
projetos nos sete municípios onde a empresa atua.



VAGAS ABERTAS
Esta é para você que deseja fazer parte do time da AngloGold 
Ashanti ou indicar algum conhecido para trabalhar com a gente.  
A empresa gera cerca de 4,5 mil empregos diretos nas 

comunidades onde atua. Veja abaixo algumas dicas de 
comportamento em entrevistas de emprego, além do passo a 
passo para cadastrar seu currículo em nosso site. 

Candidate-se
1. Acesse o site www.anglogoldashanti.com.br
2. Clique no link Pessoas
3. Clique em Cadastre Seu Currículo 
4. Clique em Conheça as Vagas Disponíveis, para saber se 
alguma oportunidade se adequa ao seu perfil profissional

As vagas são divulgadas internamente na empresa, no site e 
no Linkedin. Lá você também tem acesso a conteúdo sobre 
inovação, saúde, segurança, ações sociais e ambientais. 

Indicação de Ouro
Esse é o programa que permite ao empregado da  
AngloGold Ashanti indicar algum conhecido para trabalhar na 
empresa. Uma vez indicada, essa pessoa já entra no banco 
de dados da mineradora e pode ser chamada para futuras 
oportunidades. Mas vale lembrar que isso não exclui  
a necessidade de o candidato ser aprovado em todas as  
fases da seleção. 

Acesse linkedin.com/company/anglogoldashantibrasil
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