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A   AngloGold Ashanti 
recebeu, no final de 
março, as declarações de 

condição estabilidade de todas 
as suas sete barragens de rejeito 
localizadas em Minas Gerais e 
Goiás. Emitido por uma auditoria 
externa, o documento é uma 
exigência da Agência Nacional 
de Mineração e deve ser obtido 
a cada seis meses. 

O atestado comprova a 
estabilidade da estrutura e se 
baseia em análises, ensaios 
e estudos do barramento. 
Foram emitidas as declarações 
de 100% das barragens de 
rejeito da empresa: Cuiabá 
(Sabará/MG), CDS I e CDS II 
(Santa Bárbara/MG), Cocuruto, 
Calcinados e Rapaunha 

BARRAGENS RECEBEM 
DECLARAÇÕES DE 
ESTABILIDADE
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Unidade Serra Grande 
investe no contato direto 

com os moradores 

QUER CONHECER A BARRAGEM?
Entre em contato com o nosso Canal de Relacionamento
com as comunidades por meio do telefone 0800 7271 500 
para agendar sua visita. Caso prefira, envie um e-mail para 
canalderelacionamento@anglogoldashanti.com.br

(Nova Lima/MG) e Serra                 
Grande (Crixás/GO).

Como parte desse trabalho, as 
duas sirenes fixas que integram o 
sistema de alerta de Crixás foram 
testadas em janeiro. Localizadas 
em pontos estratégicos da cidade, 
elas produzem um som para 
alertar a população em possíveis 
situações de emergência.

Além do sistema de alarme, 
a AngloGold Ashanti está 
implementando com rigor outras 
medidas do Plano de Ação de 

Antes de conhecer 
a barragem, tinha 

muitas dúvidas. Quando 
soube da possibilidade de 
ver de perto a estrutura, 
não perdi a oportunidade. 
Quem quiser entender tem 
que conhecer e ver com os 
próprios olhos. Vou chegar 
em casa e convencer 
minha mãe e amigos a 
participarem da 
visita também.
Aline de Morais, moradora de Crixás

Emergência de Barragem de 
Mineração (PAEBM). Por meio 
dele, por exemplo, está sendo 
possível mapear as Zonas de 
Autossalvamento (ZAS), cadastrar 
todos os imóveis que estão 

inseridos nessa região e sinalizar 
os pontos de encontro e as rotas 
de fuga. Também foram feitos 
dois simulados para orientar os 
moradores sobre como agir em 
casos de emergência. 



SOBRE  
DUAS  
RODAS

O gosto do 
comerciante  
Ronaldo do Carmo 

Lima por pedalar o levou a 
descobrir caminhos novos 
em Crixás. De bicicleta 
pelas trilhas das fazendas 
da região, ele soube, há 
dois anos, do Passeio 
Ciclístico promovido pela 
AngloGold Ashanti. No 
último mês de janeiro, 
Ronaldo foi o segundo 
colocado da etapa 
competitiva no percurso de 
23 km em trilha plana. 

“O que para mim era um 
momento de lazer virou 
meta pessoal de superação. 
Participei da trilha em 
2017, mas mal consegui 
completar o percurso. 
Dessa vez, me preparei, 
com alongamentos e 
alimentação adequada, 
e consegui esse                     
resultado”, comemora. 

SAÚDE E  
INTERAÇÃO          
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Nessa edição, foram 
15 participantes, que 
contaram com dois carros 
de apoio e monitores do 
Sesi, parceiro da iniciativa. 

 Foco na saúde
O Passeio Ciclístico é 
uma das modalidades 
dos Jogos Internos, 
iniciativa criada para 
os empregados da 
empresa. São oferecidas 
modalidades como futsal, 
truco, tênis de mesa, 
corrida, natação, entre 
outras. Seu objetivo 
é estimular a prática 
de atividades físicas 
com foco na saúde do 
corpo e da mente. No 
passeio, a comunidade 
também é convidada a 
participar,  como uma 
forma de interação entre 
a equipe da empresa 
e a vizinhança de                 
Serra Grande. 

Moradores participaram do 
Passeio Ciclístico junto com 
empregados de Serra Grande



CANAL DIRETO  
COM A COMUNIDADE

FALE COM A GENTE!

Relembre os canais de contato 
com a empresa.

 Telefone gratuito:  
0800 72 71 500 (digite 1  
para ser transferido para o 
Canal de Relacionamento  
com Comunidades)

 E-mail: 
canalderelacionamento@
anglogoldashanti.com.br

 Site:  
www.anglogoldashanti.com.br 
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Diogo José Leite da Silva 
descobriu uma nova 
profissão por meio do 

projeto Mãos que Criam. A 
iniciativa, que está sendo 
acelerada pelo programa 
Parcerias Sustentáveis, 
da AngloGold Ashanti, vai 
incrementar a confecção de 

uniformes e permitir a aquisição 
de uma máquina de bordar. 

Em 2019, essa proposta da 
Associação de Moradores do 
Setor Santos Reis, de Crixás, 
receberá um aporte de até 
R$ 50 mil para ampliar suas 
possiblidades de geração de 
renda para a comunidade local. 

“Aprendi a costurar no projeto. 
Quando sentei diante da 
máquina pela primeira vez, 
senti que poderia desenvolver 
esse talento, e aos poucos fui 
pegando o jeito. Me identifiquei 
bastante com a profissão”, 
comenta Diogo. 

 A força do campo
Mais dois projetos serão 
impulsionados pelo programa 
em 2019 e receberão, cada 
um, R$ 40 mil. Um deles 

é o Da Terra, que cultiva 
mandioca no Assentamento 
12 de Outubro, localizado a 
cerca de 60 km de Crixás.                                           
O tubérculo in natura e os 
800 kg de farinha produzidos 
são comercializados em 
supermercados da região. 

O outro é a Feira do Cerrado 
Crixaense, realizada pelos 
integrantes da Associação 
dos Feirantes de Crixás 
(ASSFEC), a cada 15 dias, 
em um espaço cedido pela 
prefeitura. Lá, os associados 
apresentam aos visitantes as 
delícias da culinária local, além 
das opções de lazer para as 

NOVA FASE  
DO PARCERIAS  
SUSTENTÁVEIS  

EM CRIXÁS

Diogo descobriu um novo ofício por 
meio do projeto Mãos que Criam 

crianças e a tranquilidade para 
um bom papo com os amigos. 
Com o aporte do programa, os 
associados pretendem adquirir 
mobiliário próprio, que poderá 
também ser utilizado em outros 
eventos da cidade.

Cultivo da 
mandioca gera 
renda para  
os moradores
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INCENTIVANDO  
BOAS IDEIAS 
Em 2019, o Parcerias 
Sustentáveis chega 
a sua nona edição, 
beneficiando 24 
empreendimentos 
sociais. O objetivo é 
fomentar negócios 
sociais nas regiões 
onde a empresa 
atua, proporcionando 
resultados positivos para 
as populações locais. 
Este ano, a AngloGold 
Ashanti irá destinar  
R$ 1,1 milhão de 
recursos próprios para   
as instituições.

O  telefone 0800 da 
AngloGold Ashanti 
é um dos principais 

canais da empresa para 
manter um diálogo aberto 
e uma relação de confiança 
com as comunidades. 
Basta uma ligação para 
fazer críticas e elogios, 
esclarecer dúvidas ou dar 
sugestões. Um gesto simples 

e sem custos, mas muito 
importante para harmonizar 
as demandas dos moradores 
com as ações da empresa. 

Das 199 ligações recebidas 
em 2018, em todas as 
unidades operacionais da 
AngloGold Ashanti (em Goiás 
e em Minas Gerais), 5 foram 
de Crixás. 

As manifestações são 
encaminhadas para as 
áreas responsáveis, para 
que cada uma possa 
buscar a melhor solução. 
Após a avaliação da 
situação, a empresa faz 
o contato com a pessoa  
para informá-la sobre as 
alternativas para a solução 
do problema. 



AR PROTEGIDO   
E RUÍDOS  
CONTROLADOS

Para controlar os gases e a poeira gerados 
em todo o processo, a unidade conta com 8 
pontos de monitoramento do ar em locais 
próximos às operações, além de 1 ponto na 
comunidade Santos Reis e 1 na cidade 
de Crixás. A frota de veículos também é 
monitorada para garantir que os caminhões não 
emitam fumaça além do limite da legislação.

A atividade industrial 
deve obedecer 
aos limites 
estabelecidos em 
lei para a geração 
de barulho nas 
comunidades 
próximas. 

A AngloGold Ashanti adota medidas de controle para 
minimizar qualquer impacto ambiental que possa ser 
causado por suas atividades. Conforme a legislação 

exige, a empresa faz o monitoramento constante para 
verificar a condição da água e do ar, bem como do barulho 
e da vibração do solo nas comunidades de que faz parte.

Veja como é feita a verificação da qualidade do ar e  
dos ruídos em Crixás, onde está localizada a unidade 
de Serra Grande.

AR

Para confirmar que os ruídos de sua 
atividade estão dentro do permitido, 
a empresa realiza monitoramentos 
de rotina em frente à sede de 
uma fazenda próxima, no ponto 
de acesso ao campo de futebol, 
ao lado do Projeto Pequizão, e na 
comunidade Santos Reis. 

Para retirar o minério do subsolo, é necessário 
manter um sistema de ventilação que funcione 
24 horas por dia nos sete dias da semana. 
Com isso, busca-se garantir condições ideais 
para o trabalho humano no local. A Unidade 
Serra Grande possui um sistema de ventilação 
artificial composto por poços de insuflamento 
(entrada de ar) e exaustão (saída de ar). 

RUÍDO

EXPEDIENTE 
Gerência de Comunicação e Relações Institucionais • Analista de Comunicação responsável: 
Alisson Villa • 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: 1.000 exemplares |  Para esclarecer 
dúvidas, fazer sugestões, reclamações ou elogios, ligue para o 0800 72 71 500

Além dos três pontos 
fixos, durante o ano 
de 2018, foram feitas 
medições em outros 
dois locais próximos às 
operações e em todos 
eles os resultados foram 
dentro do permitido.


