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Reforma da Escola de Ensino Fundamental

➢ A comunidade dispõe de uma escola de
Ensino Fundamental para educar as
crianças locais. Sua estrutura era bem
precária, com vazamentos no telhado,
pouca circulação de ar e instalações
elétricas ineficientes. A Cabral Gold
reformou essa estrutura completamente.

Coleta de Lixo Urbano

➢ Não havia coleta organizada de lixo, que
por sua vez era jogado aleatoriamente à
céu aberto nas ruas da comunidade. A
Cabral iniciou a rotina de coleta e criou um
aterro sanitário para a comunidade.

Serviços de Saúde

➢ A presença de profissionais da saúde para
campanhas de vacinação e tratar doenças
em geral em Cuiú Cuiú era inexistente. A
Cabral construiu uma estação de
enfermagem e financia a visita de médicos
para assistir moradores locais.

Eventos e Festivais Locais

➢ Festivais são importantes para a
socialização e passagem de tradições à
futuras gerações da comunidade. A Cabral
contribui ativamente para esses eventos,
patrocinando e participando quando são
realizados.

A Cabral Gold tem feito grandes contribuições à comunidade do Cuiú Cuiú no Pará (Brasil), 
contribuindo para criação de um futuro melhor para todos



Responsabilidade Social Corporativa – Ações

3

A Cabral Gold tem feito grandes contribuições à comunidade do Cuiú Cuiú no Pará (Brasil), 
contribuindo para criação de um futuro melhor para todos

COVID-19

➢ Em meio a tempos de pandemia do COVID-
19, a comunidade Cuiú Cuiú foi fortemente
afetada. A Cabral manteve seu total apoio
durante esse período, sendo responsável
por prover o único Estação de Enfermagem
existente para fornecer medicamentos.

Posto Policial

➢ Com participação ativa da Cabral, a
comunidade agora possui um avançado
posto policial, cuja implantação tem
significativamente melhorado a segurança e
harmonia da comunidade.

Clínica de Enfermagem

➢ A Cabral, em conjunto com os líderes e
empresários da comunidade, entregou a
nova Clínica de Enfermagem completa, com
capacidade para até 8 pacientes para server
a comunidade.

Poço Artesiano

➢ Em 2019, Cabral Gold em conjunto com
Energold e Pronorte, realizaram um grande
sonho para Cuiú-Cuiú. Todo ano a
comunidade enfrentava racionalização de
água Every em meses de seca. Mas com o
sucesso do bombeamento de água potável
com profundidade de 76.5m, esse sonho
virou realidade.



COVID-19
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Desde que a Pandemia começou, a clínica mantida pela Cabral tem feito mais de 1000 consultas médicas.



Clínica de Enfermagem
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Este é um marco muito importante para os tratamentos de saúde na comunidade, já que será necessária a 
readapitação ao “novo normal”, por conta das infecções do COVID-19 e outras doenças comuns ao clima regional.
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A Cabral Gold ajudou junto com a comunidade a construção de uma
clinica de enfermagem. Anteriormente a isso não havia um lugar
específico para tal. Com a instalação da estação permanente, a Cabral
também passou a patrocinar a estadia do enfermeiro integral, que tem
servido a comunidade com maestria, prevenindo surtos de malária,
dengue a Covid19— que vinha afetando a região fortemente.

Serviços de Saúde – Clinica de Enfermagem



Serviços de Saúde – Enfermeiro permanente
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Cabral tem patrocinado 100% do salário de um enfermeiro para
permanecer na comunidade, educando e monitorando pacientes
enfermos ou doentes, que require tratamento.

Anteriormente a isso, não havia quaisquer suporte medico na
comunidade que atendesse os 3 mil habitants. No decorrer do
ano, foram criadas e feitas palestras sobre boas praticas para
manter um estilo de vida saudável, bem como como previnir
doenças tropicais que são comuns ao clima da região.



Escola de Ensino Fundamental – Antes & Depois
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A escola necessitava ser reformada, pois não havia iluminação, fluxo de ar, teto com vazamentos, etc.

Cabral Gold contratou terceirizados para reformar a escola, instalando novos ventiladores, teto, fiação, etc.
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O antigo teto estava 
enferrujado e continha 
buracos que causavam 
vazamentos. Novas 
instalações elétricas 
também eram 
necessárias, além de 
que o teto demandava 
a reforma de nova 
moldura e painéis.

Uma nova moldura foi
construída (direita),
bem como um novo
painel de metal para o
telhado foi implantado,
para manter a
impermeabilidade das
salas. Todo este
trabalho foi 100%
financiado pela Cabral
Gold.

Escola de Ensino Fundamental – Antes & Depois
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Escola completamente renovada com novos ventiladores, fiação, pintura fresca e teto, distribuindo sorrisos para a comunidade.

Escola de Ensino Fundamental – Depois



Coleta de Lixo - Antes
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A Cabral Gold implementou a coleta coordenada de lixo para a comunidade Cuiú-Cuiú e arredores. 

Resultado: O maquinário da Cabral foi utilizado para coletar o lixo e restaurar a área à céu aberto usada 
anteriormente para tal. Após isso, a segurança de saúde foi exponencialmente melhorada, contribuindo também para 
evitar o consumo de plásticos nocivo pela fauna local. 
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Um aterro sanitário foi criado para coletar e descartar o lixo, que anteriormente ficava à céu aberto.

Resultado: A coleta de lixo é paga pela Cabral Gold e ocorre múltiplas vezes durante a semana. Latas de lixo foram
providenciadas ao longo da comunidade, resultando em redução de doenças e intoxicação pela anterior queimada de
lixo.

Coleta de Lixo - Depois



Poço Artesiano
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O poço artesiano implementado é capaz de produzir
200l/hora de água potável. Uma nova torre de água está
em andamento, para reforçar ainda mais a qualidade de
abastecimento de água na comunidade.



Eventos e Festivais Locais
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A Cabral apoia eventos culturais na comunidade, para garantir que as tradições sigam passadas de geração para geração.



Posto Policial
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A Cabral Gold sede a suas dependências como
suporte para os policiais, enquanto o posto
policial é construído.

Com a entrega da Estação/Clínica de
Enfermagem, será priorizada a construção do
Posto Policial. O terreno foi doado pela
comunidade e a construção será iniciado no
verão.



Mensagem de Agradecimento – Vila Cuiú Cuiú 
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Ao presidente Alan Carter, Cabral Gold, CEO

Temos tido uma excelente experiência com você, e somos muito gratos pelos serviços implementados 
na comunidade Cuiú Cuiú.

Como por exemplo, a reforma da escola Tancredo Neves, a coleta e limpeza do lixo, apoio à 
Professores, Merenda Escolar, Estação de Enfermagem, Posto policial, Poço Artesiano, Apoio à Festa 
Junina e Bingos Comunitários, bem como principalmente o Suporte do COVID-19.

Como comunidade, estamos muito agradecidos pela colaboração com as nossas crianças, que agora 
terão um lugar bem melhor para estudar, graças à Cabral Gold.

Gessica Nayara
Vice Presidente da Comunidade


