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SERRA GRANDE
ASSINA
ACORDO COM
COMUNIDADE
E MINISTÉRIO
PÚBLICO PARA REALOCAÇÃO
DE SANTOS REIS
Arquivo pessoal
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Estamos confiantes
que o processo vai
dar certo. No começo
de outubro, a primeira
família já foi realocada
para a casa nova e,
até o final do mês, outras
duas também
vão se mudar.
Adriel Batista da Silva, presidente da
Associação de Moradores do Setor
Santos Reis

Associação de
Moradores do
Setor Santos Reis
e a AngloGold Ashanti –
Mineração Serra Grande, com
o intermédio do Ministério
Público do Estado de Goiás
(MP/GO), assinaram acordo
para realocação do setor. O
projeto foi iniciado a pedido
da própria comunidade,
que aprovou a proposta em
reunião da associação no dia
10 de setembro.
Para a mudança, a empresa
colocou à disposição imóveis
próprios e adquiriu outros, que
estão sendo reformados para
receber os novos moradores.
As moradias estão sendo
definidas de acordo com o
aceite de cada morador.
A previsão é que, até março de

2019, as 48 famílias sejam
transferidas para outros
locais da cidade, passando a
viver em melhores condições
de moradia, com melhor
serviço de abastecimento
de água, ruas pavimentadas
e energia elétrica. Outro
objetivo é facilitar o acesso
da comunidade à rede de
serviços públicos.
“Estamos trabalhando para
fazer o processo sempre
de modo a respeitar os
moradores, com muito diálogo
e entendimento. Este já era um
pedido antigo da comunidade
e agora conseguiremos,
juntos, realizá-lo”, ressalta
Rinaldo Marques,
coordenador de Recursos
Humanos, Comunicação e
Comunidades de Serra Grande.
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No Assentamento Doze de
Outubro, na zona rural de
Crixás, a mandioca é de grande
importância para o sustento
de dez famílias integrantes
do projeto Da Terra, que tem
o objetivo de incrementar a
produção desse alimento e
seus derivados.
Apoiado, desde 2017,
pelo programa Parcerias
Sustentáveis, da AngloGold
Ashanti, o grupo passou por
consultorias e reestruturou o
sistema de plantio. As novas
técnicas já estão sendo
aplicadas neste ano. A previsão
é plantar 2 hectares por família,
ou seja, 19,8 mil covas em cada
terreno. “Além da correção
do solo com calcário, agora

INVESTEM NA COLHEITA

Projeto recebeu apoio
para melhorar o processo
produtivo da mandioca

temos um planejamento
para o cultivo. Estamos mais
organizados e vamos trabalhar
em forma de mutirão. Todos
os companheiros vão plantar
uma área e só depois partir
para a próxima”, explica
o agricultor Nivaldo
Borges Pires.
Daqui pra frente
Feita a correção do solo,
agora o grupo se prepara
para o plantio, em outubro e
novembro. A expectativa é
cultivar cerca de 18 mil pés e
produzir, aproximadamente,

Por meio do Parcerias Sustentáveis, a AngloGold Ashanti
investe, a cada ciclo, mais de R$ 1 milhão em projetos
autossustentáveis nas cidades vizinhas às suas operações,
em Goiás e Minas Gerais. Eles são escolhidos com a
participação da própria comunidade e voltados para a
transformação da realidade dos moradores locais.

54 mil quilos de mandioca por
família, vendida in natura ou
como farinha para mercados
em Crixás e Mozarlândia.
“No ano passado, não
conseguimos plantar nem
um hectare por família.

Agora, está tudo muito mais
arrumadinho, inclusive, com
horário para começar e
terminar o dia de trabalho.
Todo esse esforço vai
influenciar no resultado final”,
aposta Nivaldo.

INSCRIÇÕES PARA O

PARCERIAS SUSTENTÁVEIS 2019
Prepare o seu projeto
e coloque na agenda:
em breve estarão
abertas as inscrições
para o Edital 2019 do

Parcerias Sustentáveis.
As regras do programa e o
formulário de inscrição serão
disponibilizados no site da
AngloGold Ashanti.

www.anglogoldashanti.com.br
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lguns chamam de
macaxeira. Outros
de aipim, mani e até
“costelinha”. Eleita o alimento
mais importante do século
pela Organização das Nações
Unidas (ONU), a mandioca
é um importante produto da
agricultura brasileira. Além de
compor a base da alimentação
diária de grande parte da
população, é matéria-prima
para fabricação de diversos
produtos, como papel e
cosméticos.

AGRICULTORES

JOVENS SE A
CAPACITAM

Fotos: arquivo pessoal

PARA O
AMANHÃ
O Senai, junto com
a AngloGold Ashanti,
está dando um curso de
primeira. Os profissionais
são muito preparados e
a estrutura é ótima, além
de ser um aprendizado
que agrega o currículo
para oportunidades
futuras.

Arquivo AngloGold Ashanti

Francisco Oliveira, aluno do curso de
Auxiliar Administrativo do Senai

oportunidade de
se profissionalizar
chamou a atenção
de Francisco Oliveira. Com
apenas 18 anos e estudante
do Ensino Médio, ele é um
dos 46 jovens selecionados
para participar da primeira
edição do programa
Aprendiz Senai, promovido
em parceria com a
AngloGold Ashanti em Crixás.
Do total, 21 jovens realizam
o curso de Auxiliar
Administrativo e 25, o de
Mecânico de Veículos
Pesados Rodoviários.
Durante seis meses, eles
participarão de aulas teóricas,
ministradas por professores
do Senai, com o objetivo de
desenvolver suas habilidades
e competências e facilitar
seu ingresso no mercado
de trabalho.
Na mineradora, os estudantes
terão a oportunidade de
aplicar o conhecimento na
prática, supervisionados por
profissionais da empresa,
durante 12 meses.

História de aprendizado
Em Minas Gerais, a iniciativa
já apresenta resultados
positivos. Com apenas dois

Ainda no curso, Iasmin foi contratada
pela AngloGold Ashanti

meses de curso teórico no
Aprendiz Senai, Iasmin
Arcanjo foi contratada para
trabalhar no Almoxarifado da
Planta Queiroz da AngloGold
Ashanti, em Nova Lima (MG).
A jovem, que hoje tem 23
anos, soube da oportunidade
por meio de uma amiga.
Há quase dois anos na
empresa, Iasmin trabalha
hoje na área de Serviço e
Suporte e continua de olho
em seu futuro pessoal e
profissional. “O meu objetivo
agora é ingressar no curso
de Engenharia de Produção,
a partir do ano que vem, e
desenvolver ainda mais a
minha carreira”, planeja.

LARES CONSTRUÍDOS

PELA SOLIDARIEDADE

Empresa doou R$ 5 mil para ajudar na
construção de casas de acolhimento

A Sociedade São Vicente de
Paulo renovará, com apoio da
AngloGold Ashanti, a esperança
de moradia para famílias de
Crixás. Mantenedora da Vila
Vicentina, local que acolhe
temporariamente pessoas em
situação de vulnerabilidade,
a instituição recebeu um
cheque no valor de R$ 5 mil,

em outubro. O dinheiro é
fruto do prêmio, concedido
pela própria empresa, pela
atuação voluntária dos
empregados da unidade
Serra Grande e contribuirá
para a construção de
mais duas casas, que se
juntam às outras quatro já
construídas na Vila.

PASSO A PASSO PARA O FUTURO

A

s comunidades próximas às operações
da AngloGold Ashanti são mais do
que vizinhas. Elas são parceiras do
compromisso da empresa em transformar
o agora, pensando no amanhã. Juntas,
identificam oportunidades que resultam em mais
desenvolvimento social, econômico e ambiental,
construindo um legado positivo para todos.
Somente em 2017, a AngloGold Ashanti investiu
um total de R$ 4,9 milhões em iniciativas nas
áreas social, ambiental, cultural, de educação
e saúde, com recursos próprios e via leis de
incentivo. Serviços públicos também foram
beneficiados com o pagamento de impostos,
oriundos de suas operações em Minas Gerais
e em Goiás. Ao todo, foram R$ 408 milhões em
tributos federais, estaduais e municipais.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
EM CRIXÁS EM 2017
Foram investidos mais de
R$ 600 mil em projetos voltados à
transformação das comunidades
Fomentando a
economia da região,
foram gastos
R$ 36,1 milhões
com compras e
serviços locais
Priorização da
contratação
local, gerando
1,4 mil empregos
diretos e indiretos

A empresa manteve, ainda, o diálogo aberto
com as comunidades, nas reuniões do Boa
Vizinhança e pelo canal gratuito (0800 72 71 500),
que atendeu 145 ligações.

Plantio de
50 mil mudas para
recuperação de áreas
de Minas Gerais e
Goiás, sendo cerca
de mil nas regiões
próximas à Crixás

Foram pagos
R$ 8,5 milhões
em impostos
municipais,
valor que
contribui para
o custeio de
gastos públicos

Leia o Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2017 completo.
Para acessá-lo, é só usar a câmera ou aplicativo do seu celular
para ler o QR Code ao lado. Se preferir, acesse também em nosso site:
www.anglogoldashanti.com.br
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