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SIMULADO DE EMERGÊNCIA
EM CRIXÁS
A

mélia de Oliveira, de 72
anos, mora no Centro
de Crixás e trabalha
no Cartório de Registro Civil
da cidade. Por meio dos
comunicados para a comunidade,
soube das reuniões sobre a
barragem da Serra Grande.
Interessada, buscou mais
informações, principalmente
a respeito do simulado que
ocorreria no bairro onde mora,
e quis participar. Chamou os
vizinhos e, na data marcada,
estava lá. “É importante o
envolvimento da comunidade
porque o povo se conscientiza
sobre o que está acontecendo,
e sabe como agir em uma
emergência”, justifica.
Dona Amélia e outros
240 moradores de Crixás

participaram do simulado
de situação de emergência
realizado, no dia 15 de junho, na
região de Vila Nova e no Centro
da cidade. A ação integra o
Plano de Ação de Emergência
para Barragens de Mineração
(PAEBM) da barragem Serra
Grande. Em 2018, foram
realizados outros dois simulados
como este, que prepara
tanto a população quanto os
próprios agentes envolvidos
diretamente no PAEBM. Este
terceiro simulado completa os
treinamentos previstos para a
comunidade de Crixás.
Monitoramento constante
A região conta também com
um sistema de comunicação
para eventuais situações
de emergência, com torres

Moradores se reúnem
em ponto de encontro

localizadas em pontos
estratégicos para orientar a
população. A barragem possui
sistemas de monitoramento por
vídeo em diversos pontos, além
de inclinômetros, equipamentos
que medem a movimentação
da estrutura, e piezômetros, que
verificam o nível de água
da barragem.
Desde 2017, foram realizadas
diversas reuniões com os
órgãos governamentais,
instituições de ensino,
representantes do comércio,
de instituições religiosas e
com o público em geral.
Nesses encontros, buscou-se
apresentar para a comunidade
a estrutura da barragem e os
controles e inspeções que são
realizados diariamente.

SÃO CAPACITADOS

P

ara crescer e gerar
resultados positivos,
um negócio precisa
ter, entre outros diferenciais,
uma boa gestão. Com este
foco, o programa Parcerias
Sustentáveis, desenvolvido
pela AngloGold Ashanti,
oferece capacitação técnica às
iniciativas participantes.

Josmar Amaral

Com encontros online e
presenciais, a consultoria
em gestão de negócios
aborda, entre outros temas,
planejamento, relacionamento
com o cliente e lucros. O
conteúdo é trabalhado em

AngloGold Ashanti

EMPREENDEDORES

Projeto Da Terra é uma das
iniciativas apoiadas em Crixás

aulas teóricas, atividades
práticas, mentorias em grupo
e atendimentos individuais.
O objetivo é que os negócios
sociais se tornem independentes,

O objetivo é fortalecer
empreendimentos
sociais nas
comunidades onde a
empresa está presente.
Em 2019, 24 projetos
serão beneficiados em
Minas Gerais e Goiás.

gerando impacto social positivo
na comunidade e, ao mesmo
tempo, retorno para investimento
em melhorias.
Em Crixás
Três iniciativas participam do
Parcerias Sustentáveis 2019:
Feira do Cerrado Crixaense,
Da Terra e Mãos que Criam. O

Durante seis sábados, quatro
voluntários se dedicaram a
carregar materiais, construir e
pintar duas das seis residências
que fazem parte da nova vila.
O projeto contou com a ajuda
financeira de R$ 5 mil e a
doação de móveis e aparelhos
eletrodomésticos, que eram
utilizados em antigos alojamentos
da empresa. No total, seis famílias
serão acolhidas no espaço.

Nova casa da família na
Vila Vicentina foi construída
com ajuda dos voluntários
da AngloGold Ashanti

programa é dividido entre as
fases de pré-aceleração, que é a
etapa inicial, e a aceleração, da
qual participam os projetos que
apresentaram maior potencial
de crescimento no ciclo do ano
anterior. As inscrições ocorrem
via edital público, e os projetos
são escolhidos com apoio da
própria comunidade.

Nos sentimos
especiais ao entrar
na casa e ver tudo
montado com carinho.
É emocionante saber
que não estamos
sozinhos.
Richard Berihuete, morador
da Vila Vicentina

VOLUNTÁRIOS AJUDAM

FAMÍLIAS DA CIDADE

M

ais qualidade de vida e
bem-estar. Esses foram
os principais motivos
que levaram o casal Luz Mary
Petit de Buten e Richard Ramón
Buten Berihuete a deixar a
Venezuela com destino ao Brasil.
Com três filhos pequenos, eles
chegaram ao país no início de
junho e foram acolhidos pelos

membros da Vila Vicentina de
Crixás.
Já na primeira noite eles
dormiram mais tranquilos e
seguros em uma das novas
casas da comunidade, que foram
construídas com a ajuda dos
voluntários do programa De Mãos
Dadas, da AngloGold Ashanti.

UM SEMESTRE DE ESPERANÇA
Os voluntários também foram responsáveis pela arrecadação de
R$ 222,00 e mais de 632 quilos de alimentos, 138 litros de óleo, 38
litros de leite e materiais de limpeza e higiene pessoal para a Apae
de Crixás. “Os alimentos arrecadados atenderão a nossa demanda
até o final do ano”, enfatiza a diretora educacional da instituição,
Cida Soares.

Edmar Aparecido de Oliveira

Estudantes do Sesi aprendem sobre
a importância da preservação da
qualidade do ar

Para controlar a
emissão de gases e
poeira gerados no
processo produtivo da
unidade Serra Grande,
a AngloGold Ashanti
conta com 8 pontos
de monitoramento da
qualidade do ar em
locais próximos às
operações. Há também
um ponto de medição
na comunidade de
Santos Reis e outro em
um ponto mais afastado
da operação.
A empresa também
controla rigorosamente
a sua emissão de
ruídos na região.

CUIDANDO DO AR

QUE RESPIRAMOS

C

erca de 150 estudantes
do Colégio Estadual
Manoel Lino de Carvalho,
da Escola Municipal Sebastião
de Brito e do Sesi, em Crixás,
aprenderam mais sobre a
importância da preservação da
qualidade do ar. As informações
foram repassadas pelos
representantes da AngloGold
Ashanti por meio de palestras
sobre o tema nessas instituições,
em comemoração ao Dia Mundial
do Meio Ambiente (5 de junho).
A estudante Ana Gabriela dos
Santos, do 6º ano do Colégio
Manoel Lino, foi uma das
participantes. “Eu gostei muito de
aprender sobre os cuidados que
devemos ter para não poluir o ar,
como trocar o carro pela bicicleta,

quando possível, e prevenir as
queimadas em áreas verdes.
Também foi muito interessante
conhecer o aparelho que a
empresa usa para medir a
qualidade do ar próximo às
suas operações”, conta.
Já a coordenadora pedagógica
do colégio, Lucijane da Silva
Vieira, comentou que a palestra
complementou o conteúdo
trabalhado na disciplina de
Ciências. “Os alunos ficaram
muito interessados. O assunto
foi trabalhado com uma
linguagem acessível, com a
ajuda de recursos multimídia
e interatividade. Dessa forma
foi possível passar uma
mensagem importante de
preservação ambiental.”

VOCÊ SABIA?
O Dia Mundial do Meio
Ambiente foi criado
em 1972 pela ONU,
durante a Conferência
das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente
Humano, na Suécia.
O objetivo é alertar a
população mundial
sobre a urgência da
preservação dos
recursos naturais.

FORÇA-TAREFA

CONTRA A DENGUE
V

ocê sabia que uma simples tampinha de garrafa descartada
inadequadamente pode contribuir para a proliferação da Dengue? Isso
acontece porque ela pode acumular água e servir de recipiente para a
reprodução do mosquito Aedes aegypti.
Portanto, é muito importante que cada um faça a sua parte e haja de forma
consciente para barrar o avanço da doença, que, somente este ano, já atingiu
25.509 pessoas em todo o território goiano segundo a Secretaria de Estado da
Saúde de Goiás. De acordo com os dados, há 19 óbitos suspeitos de dengue
em 11 municípios do estado

CICLO DE TRANSMISSÃO DA DENGUE
•
•
•

A fêmea do mosquito deposita ovos em
recipientes com água limpa e parada.
Os ovos geram larvas, que vivem na água
por cerca de uma semana.
Após este período, elas se transformam
em mosquitos adultos.

COMO VOCÊ PODE AJUDAR
Elimine “criadouros” do mosquito: acabe
com entulhos e lixo acumulado, mantenha
a caixa d’água tampada e não deixe água
parada em pneus, vasos de plantas, garrafas,
calhas ou qualquer recipiente que favoreça a
reprodução do mosquito.

FIQUE ATENTO!
A infecção pode ser assintomática (sem sintomas), leve ou grave, levando
a morte. Os principais sintomas são:

FEBRE ALTA
(ACIMA DE 39ºC)

DORES
MUSCULARES
INTENSAS

- PROSTRAÇÃO E
FRAQUEZA
- FALTA DE APETITE,
NÁUSEA E VÔMITOS

DOR DE CABEÇA,
NO CORPO E NAS
ARTICULAÇÕES

MANCHAS
VERMELHAS NO
CORPO

Como não tem tratamento específico, aos primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde.
Lembrando que pacientes com Dengue não podem tomar medicamentos a base de Ácido Acetil
Salicílico, como aspirina.
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