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UmA relAção ReSponSável
A vida moderna nos coloca diariamente diante de atividades que, se 
por um lado são necessárias para suprir nossas necessidades, por 
outro resultam em modificações no meio ambiente. Podemos 
perceber isso, por exemplo, no trânsito de veículos, na produção 
agrícola e na atividade de mineração. 

Dessa forma, o desafio é encontrar soluções que diminuam ou 
compensem essas modificações, já que precisamos dessas 
atividades por diferentes motivos. Na Anglo American, nós 
trabalhamos fortemente para seguir pelo caminho ambientalmente 
correto. Ou seja, temos o cuidado de manter as características 
naturais do meio ambiente ou, caso isso não seja possível, 
trabalhamos para recuperar as áreas nas quais operamos. Somente 
quando tais medidas não são possíveis é que utilizamos a alternativa 
da compensação ambiental.

Esta alternativa faz parte do nosso termo de compromisso firmado 
com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). O acordo determina que um percentual do custo 
total de implantação do mineroduto, para o Sistema Minas-Rio, cerca 
de R$ 30 milhões, deve ser destinado a iniciativas que promovam a 
preservação do meio ambiente. 

O respeito ao meio ambiente passa ainda por um importante tema 
da atualidade: o uso responsável da água. A Anglo American realiza 
uma série de ações para otimizar o uso da água (veja mais na 
matéria desta edição).

A postura responsável que guia nosso cuidado nos municípios 
que atuamos também está presente na segurança pública. 
Iniciativas nessa área, que beneficiam diretamente as 
comunidades, incluem o investimento na melhoria da 
infraestrutura e equipamentos disponíveis para os agentes do 
estado. Até o momento, a Anglo American já aplicou R$ 5,5 
milhões no setor em municípios como Conceição do Mato Dentro, 
Alvorada de Minas, Serro e Dom Joaquim. 

Buscamos construir uma relação harmoniosa entre o ambiente e as 
comunidades. Para nós, isso é tão importante quanto segurança e 
bons resultados operacionais – não abrimos mão. Atuando assim, de 
maneira segura e responsável, 
demonstramos porque somos 
uma mineração com  pessoas 
que fazem a diferença. 

Boa leitura!

 

 

Fale ConoSCo 

Canal aBeRTo com você
Nos municípios em que o Minas-Rio foi 
implantado, disponibilizamos canais de 
comunicação do Sistema Fale Conosco para 
a comunidade entrar em contato com a 
Anglo American. Para fazer elogios, 
sugestões, perguntas, reclamações ou 
críticas, você pode utilizar o telefone 
0800 941 7100. Ele funciona gratuitamente, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. 
Outras opções são o endereço de email 
faleconosco@angloamerican.com e as urnas 
de manifestação disponibilizadas nas cidades.
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Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.
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eMpReenDeDoRiSMo

CAMINhO PARA O
DeSenvolviMenTo loCal
Para vários empresários de São João da Barra e 
Campos dos Goytacazes, a palavra Promova também 
significa oportunidade. Promova é o nome do programa 
de desenvolvimento de fornecedores locais da Anglo 
American, que foi ampliado em março, contemplando as 
duas cidades fluminenses vizinhas do Porto do Açu. 
Com iniciativas voltadas para a capacitação profissional, 
acesso a financiamentos e desenvolvimento de 
negócios, o programa tem como objetivo fomentar o 
desenvolvimento de micro, pequena e média empresas 
locais, de maneira responsável e sustentável, construindo 
uma cadeia de suprimentos competitiva e promovendo o 
desenvolvimento econômico e social das comunidades 
onde a Anglo American opera.

O Promova deve contribuir para que empreendedores de 
micro, pequeno e médio porte melhorem a gestão de 
seu negócio e possam ampliar os serviços oferecidos ao 
mercado. Outro objetivo do programa é prepará-los para 

que sejam fornecedores da Anglo American e de outras 
empresas de grande porte da região. 

Nas duas localidades, o Promova conta com o apoio do 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), parceiro da Anglo American. “Depois que o 
empresário adere ao programa, um consultor do Sebrae 
analisa seu negócio e propõe melhorias. Em seguida, ele 
passa a ter acesso a um leque de opções de cursos e 
palestras”, explica Gilberto Soares, coordenador regional 
do Sebrae do Norte Fluminense.

No final do ano passado, por exemplo, 18 
empreendedores locais participaram da oficina do 
Sebrae que mostrou quais requisitos legais são 
necessários a cada negócio, ensinou a controlar o 
vencimento de certidões e propôs indicadores de gestão. 
“Os indicadores são importantes para que o empresário 
saiba se o negócio está indo bem ou mal ao longo do 
tempo”, esclarece Gilberto. 

Bom negócIo pArA
oS DoiS laDoS resUltAdos do

pRoMova
Além das capacitações, o Sebrae também organiza 
encontros para apresentar aos pequenos e 
microempresários as oportunidades oferecidas pelas 
grandes companhias que atuam na região, detalhando 
as políticas de contratação de fornecedores e a relação 
de itens necessários. Em março deste ano, o espaço foi 
dedicado à Anglo American. 

“Nossa expectativa é adquirir no mercado local 
materiais e serviços demandados por nossa operação 
de filtragem localizada no Porto do Açu. Para nós, 
redução de custos logísticos e melhoria no tempo de 
atendimento são uns dos benefícios. Com a iniciativa, 
também contribuímos para o desenvolvimento da 
região”, avalia Raphael Bessa, coordenador de 
Desenvolvimento de Fornecedores Locais da Anglo 
American.

Em maio, as grandes empresas e os empreendedores 
locais que atuam na região se reuniram para a primeira 
rodada de negócios.

• Desde 2012, o volume de compras locais da 
Anglo American ultrapassou o volume de 
R$ 100 milhões.

• Somente em 2014, o montante de compras 
locais nos municípios em torno da mina 
gerou um impacto no PIB superior 
à 10,4%.

• O Promova oferece também condições 
diferenciadas para antecipação de notas 
fiscais de fornecedores.

• Os interessados em obter informações sobre 
o Promova podem entrar em contato com a 
Anglo American por meio do canal de 
comunicação Fale Conosco: telefone 
0800-9417100 ou pelo e-mail 
faleconosco@angloamerican.com. 
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Meio aMBienTe

tIme veRDe

O Parque do Pico do Itambé conta com 4.696 hectares
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Araponga, lobo-guará e suçuarana; muriqui, tucano-do-
peito-amarelo e onça parda; candeia, ingá, sucupira, 
cedro e jatobá. A escalação do time, na verdade, reúne os 
nomes de algumas espécies de animais e plantas 
encontrados em parques e Áreas de Proteção Ambiental 
(APA) dos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

Apesar do elenco estelar, esses locais enfrentam o 
importante desafio de preservar cada jogador da equipe, 
protegendo muito bem o local onde vivem. Para vencer 
a partida, a receita é uma uma boa gestão e recursos 
financeiros para funcionar. É nessa etapa do jogo que 
entra em campo a Anglo American. A empresa vem 
honrando seu compromisso de aplicar 0,5% (cerca de 
R$ 30 milhões) do custo total da implantação do 
mineroduto do Sistema Minas-Rio em iniciativas que 
promovam a preservação do meio ambiente, como 
forma de compensação ambiental. 

Os valores são destinados aos órgãos gestores de 
Unidades de Conservação indicados pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). Apesar da gestão e aplicação do 
recurso ser de responsabilidade da entidade que 
gerencia os espaços, o acordo com o IBAMA prevê 
também que os beneficiários devem apresentar 

relatórios semestrais das atividades para comprovar o 
uso adequado dos valores recebidos. 

Até maio de 2015, a Anglo American havia destinado 
recursos para os órgãos gestores de quatro grandes 
áreas. O Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, no 
extremo norte da Serra da Mantiqueira, em Minas 
Gerais, recebeu R$ 5 milhões. Para o Parque Estadual 
do Pico do Itambé, na região de Serro, Santo Antônio 
do Itambé e Serra Azul de Minas, o valor soma R$ 1 
milhão. Já para as Áreas de Proteção Ambiental Água 
Santa de Minas, em Tombos; e Nova Era, no município 
de mesmo nome; foram encaminhados R$ 114 mil e 
R$ 116 mil, respectivamente. 

De acordo com o secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente de Tombos, Vanderli Pereira Pinheiro, o 
dinheiro veio em boa hora. “Não havia nenhum trabalho 
sendo feito na área de proteção ambiental. O plano de 
manejo vai identificar as espécies que vivem no local, as 
minas e nascentes e apontar o que deverá ser 
preservado. O próximo passo é mostrar à população a 
extensão da APA e conscientizá-la sobre sua 
preservação”, avalia. 

O diretor de meio ambiente da prefeitura de Nova Era, 
Mauro de Morais Silva, também dará um destino 
parecido para os recursos previstos para a APA do 
município. “Como ainda não possuímos um plano de 
manejo para a nossa Unidade de Conservação, 
poderemos dar início a ele agora”, conta.
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vá ao enConTRo dA nAtUrezA

Quem veste a camisa dez do 
Parque Estadual da Serra do 
Brigadeiro é o muriqui, o maior 
primata das Américas, ameaçado 
de extinção. O local abriga 
outras espécies em risco, como 
a suçuarana, araponga, tucano-
do-peito-amarelo e jaguatirica. O 
Parque, rico em nascentes, é 
composto por diversos picos, 
vales e chapadas. A 
biodiversidade presente nos 
14.984 hectares atrai a atenção 
de pesquisadores. Apenas 
grandes grupos de visitantes 
precisam agendar a visita pelo 
telefone (32) 3721-7491. O 
Parque fica aberto das 8 às 17 
horas.

(Informações: Administração do 
Parque Estadual da Serra do 
Brigadeiro) 

pArqUe estAdUAl dA serrA do BrIgAdeIro

O muriqui vive no Parque do Brigadeiro

E
vandro R

odney

ApA ÁgUA sAntA de mInAs
O xodó da Área de Proteção Ambiental Água Santa de Minas, é o trinca-ferro, um pássaro muito admirado 
por driblar o tédio com seu belo canto. Suas notas podem ser ouvidas ao longo dos 16.118 hectares da 
APA, que abrigam também outros animais silvestres em uma vegetação que apresenta espécies 
característica da Mata Atlântica. 

A prefeitura planeja usar o recurso para fazer um levantamento mais preciso da biodiversidade local e 
estabeleceu um convênio com a Universidade Federal de Viçosa para um trabalho de manejo e de 
educação ambiental voltado para a comunidade. A APA de Água Santa de Minas, localizada na Zona da 
Mata de Minas Gerais, faz parte do grande maciço da Serra da Mantiqueira. Para visitá-la basta entrar em 
contato com a secretaria de meio ambiente pelo telefone (32) 3751-2367 ou e-mail 
agricultura-meioambiente@hotmail.com 

(Informações: Prefeitura de Tombos) 
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ApA novA erA
A Área de Proteção Ambiental Nova Era conta 
com grande riqueza cênica, composta por 
montanhas e grandes rochas. As inúmeras 
nascentes formam cachoeiras e abastecem 
áreas com trechos de florestas. O cenário está 
distribuído por 11,5 mil hectares, o que 
corresponde a cerca de 32% do território do 
município. 

Além de ser uma bela atração turística, o 
espaço tem outra função importante, como 
destaca o diretor de meio ambiente da 
prefeitura de Nova Era, Mauro de Morais Silva. 
“A APA protege da degradação as últimas 
florestas naturais da região e os seus 
recursos hídricos”, pondera. 

O Centro de Educação Ambiental abre para 
visitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 
horas. É necessário agendar um horário pelo 
telefone (31) 3861-1661 ou e-mail 
meioambiente@novaera.mg.gov.br

(Informações: Prefeitura de Nova Era).

pArqUe estAdUAl do 

pIco do ItAmBé 
Dizem que um bom time começa por um 
grande goleiro. Pois o Parque Estadual do 
Pico do Itambé tem o seu: com 2.002 metros 
de altura, o Pico do Itambé é uma referência 
no estado de Minas Gerais. Além desse 
gigantesco goleiro, o visitante encontra 
cachoeiras, cursos d’água e vegetação de 
campos rupestres de altitude e cerrado. Nos 
4.696 hectares do Parque é possível avistar 
árvores como pau-d’óleo, sucupira, ipê, cedro, 
jatobá, ingá e candeia, além de espécies raras 
de orquídeas. A fauna abriga animais 
ameaçados de extinção, como a onça-parda e 
o lobo-guará. Ficou interessado? Para 
visitação entre em contato com o Parque pelo 
telefone (33) 3428-1372 ou pelo e-mail 
peitambe@meioambiente.mg.gov.br

(Informações: Instituto Estadual de Florestas 
- IEF)

O Pico do Itambé tem 2.002 metros de altura
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AmplIfIcAdor Da eDuCaÇÃo
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É ao som do tambor que muitas crianças e adolescentes 
do distrito de Santo Antônio do Norte - Tapera -, em 
Conceição do Mato Dentro (MG), passam o período em 
que não estão na escola. No grupo Batuque Tapera Real, 
quase 104 jovens tocam instrumentos de percussão e 
participam das aulas de dança. “Eles têm uma aula e um 
ensaio geral por semana”, detalha o coordenador do 
projeto Giordane Oliveira Ottone.

Faz dois anos que o surdo se tornou uma companhia 
constante para Washington Pereira da Silva, de 20 anos. 
“Minha família tem um histórico de percussão e meu 
interesse surgiu ao vê-los tocar. Quando chegou a 
oportunidade não pensei duas vezes”, conta.

Além da percussão, o projeto também reúne integrantes 
que se dedicam aos instrumentos de sopro e outros que 
preferem responder aos tambores com o ritmo da dança 
afro. Os cursos gratuitos contemplam cerca de 104 

jovens, alunos da escola Estadual José Maria Amélia 
Ribeiro. Só participa do Batuque Tapera Real quem 
frequenta as salas de aula regularmente. “Fazemos o 
acompanhamento de perto. Os integrantes precisam 
justificar cada falta na escola, caso contrário, são 
suspensos das aulas de música ou dança da semana”, 
explica Lucivânia Silva, educadora social da prefeitura e 
parceira do projeto. 

O Batuque Tapera Real nasceu em 2013, como uma 
vertente da tradicional banda Corporação Musical Lira 
do Santo Antônio. Em 2014, o grupo firmou convênio 
com a Anglo American. A empresa forneceu uniformes 
e instrumentos musicais, responde pelo pagamento de 
professores de música e de dança e contribuiu para a 
construção do espaço onde ocorrem os ensaios, na 
sede da Associação Comunitária Taperense Caminho 
da Liberdade.

Integrantes do Grupo Tapera Real 



SuSTenTaBiliDaDe

ÁgUA mIl e uMa uTiliDaDeS
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Água para regar a plantação, água para produzir queijo, 
água para beber e água para fabricar minério. Esses são 
apenas alguns exemplos das inúmeras atividades que 
dependem desse recurso para existir. De acordo com 
dados da Confederação Nacional da Indústria, a extração 
de uma tonelada de minério de ferro requer 1,05 metro 
cúbico (m³) de água. Já para a confecção de mil peças 
de vestuário consome 11,9 m³ de recursos hídricos.

Apesar da mineração não estar entre atividades 
industriais que mais consomem água em relação ao 
volume produzido, a Unidade de Negócio Minério de 
Ferro Brasil, da Anglo American, investe continuamente 
em iniciativas para diminuir ainda mais o gasto hídrico 
necessário para suas operações. Além disso, a empresa 
parte do princípio de que só faz sentido atuar se houver 
respeito integral à legislação ambiental brasileira. Os 
órgãos públicos, inclusive, somente concedem licenças 
para captação de água depois de promover estudos que 
garantam não haver prejuízos à comunidade e ao meio 
ambiente. 

No caso do Minas-Rio, a água vem do Rio do Peixe, que 
nasce na cidade mineira do Serro e passa pelos 
municípios de Alvorada de Minas, Dom Joaquim, 
Conceição do Mato Dentro e Carmésia, todos em Minas 
Gerais. “Nosso ponto de captação fica depois dos locais 
onde a água é retirada para abastecer os municípios do 
Serro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. Ou seja, o 
volume que utilizamos não afeta o consumo dos 
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Barragem da Anglo American também é monitorada

municípios que são abastecidos pelo mesmo rio. Os 
moradores de Conceição do Mato Dentro e Carmésia 
são abastecidos por outras fontes, e não sofrem risco de 
serem afetados por nossa captação de água”, explica o 
gerente de Recursos Hídricos e Engenharia Ambiental, 
Leonardo Mitre. 

Para reduzir o volume de água captada no Rio do Peixe, 
a empresa adota tecnologias de ponta nas operações. 
Atualmente, mais de 80% de toda a água usada da 
planta de beneficiamento é reutilizada. Parte dessa água 
forma a polpa de minério de ferro transportada pelo 
mineroduto até o Porto do Açu, em São João da Barra 
(RJ). Lá, a polpa passa por um processo de filtragem, 
para separar o minério da água que, depois de limpa, é 
lançada ao mar.

Na Minério de Ferro Brasil, o monitoramento dos 
recursos hídricos acontece desde 2008. Dessa forma, é 
possível controlar o volume que entra e sai do sistema 
produtivo, permitindo criar ações para utilizar a água de 
forma mais sustentável. “O primeiro passo para 
administrar bem um recurso é ter as informações 
adequadas, sendo o monitoramento uma atividade 
fundamental, bem como a análise periódica dos dados. O 
acompanhamento nos permite ter a real dimensão do 
nosso consumo, além de contribuir para identificarmos 
possibilidades de melhoria no processo, como novas 
oportunidades de reuso da água”, avalia Leonardo Mitre. 



09

comUnIdAde
BeneFiCiaDa

pegAdA híDRiCa

Quando o assunto é água, a Minério de 
Ferro Brasil também busca contribuir 
com melhorias para as comunidades 
vizinhas do Minas-Rio. Um exemplo é a 
construção de duas Estações de 
Tratamento de Água (ETA) no distrito 
de Itapanhoacanga, em Alvorada de 
Minas (MG). As estações já estão em 
funcionamento e têm capacidade de 
tratar água para toda a população do 
distrito, sendo já dimensionadas para o 
crescimento populacional. A estimativa 
é de que sejam oficialmente entregues 
ainda este ano.  

Um estudo da organização internacional Water Footprint mostra a “pegada hídrica” de diversos tipos de 
produtos, ou seja, a quantidade de água utilizada em sua fabricação. Veja alguns exemplos a seguir.

consUmo de ÁgUA X prodUção:
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UmA xícArA de cAfé 
(125 ml) = 132 liTRoS 
De áGua

Um qUIlo de BAtA-
tAs frItAs = 1.140 

liTRoS De áGua
Um qUIlo de 

qUeIjo = 3.178 
liTRoS De áGua

Um qUIlo de
chocolAte = 17.196 

liTRoS De áGua

UmA tAçA de vInho 
(125 ml) = 110 liTRoS 
De áGua

Um copo de cervejA 
(250 ml) = 74 liTRoS 
De áGua

Um qUIlo de cArne 
BovInA = 15.415 
liTRoS De áGua
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SeGuRanÇa

Quartel de Dom Joaquim

Juliane Antônia Pereira Cirino Santos é diretora da 
Escola Estadual Daniel de Carvalho, em Conceição do 
Mato Dentro. Nos últimos dois anos, ela viu um 
problema sério ser debatido de forma aberta entre os 
alunos de sua escola: o consumo de drogas. A 
discussão foi trazida pelo Programa Educacional de 
Resistência às Drogas (Proerd), desenvolvido pela 
Polícia Militar com apoio da Anglo American. O Proerd 
promove ações educativas junto aos alunos do 
município para conscientização sobre o problema. 
Somente entre 2013 e 2014 foram beneficiados 
418 jovens. 

A atuação do Proerd é um exemplo da contribuição da 
Anglo American para a segurança pública nas 
comunidades anfitriãs do Sistema Minas-Rio. Até o 
momento, já foram aplicados R$ 5,5 milhões no setor. 
“Parceria como esta nos permite realizar um trabalho 
diferenciado em sala de aula. Também vejo o empenho 
da empresa em desenvolver outras iniciativas que 
valorizam a cultura da região”, destaca Juliane.

A parceria com empresas do setor privado também é 
importante para a Polícia Militar. É o que indica o 

comandante do 5° Pelotão da 150º Cia do 35º BPM de 
Conceição do Mato Dentro, tenente Rogério 
Nascimento da Silva. “A PM sempre trabalha com 
parcerias, porque segurança é um serviço caro. Por isso 
o apoio da Anglo American é importante para 
melhorarmos a nossa infraestrutura e, 
consequentemente, o atendimento à comunidade”, 
comenta o tenente.

A empresa ainda mantém diálogo com a comunidade e 
seus representantes. Essa preocupação resulta em 
iniciativas importantes, como a palestra de Jeferson 
Dias, presidente da Associação dos Moradores do 
Bairro de Lourdes, de Belo Horizonte, sobre prevenção 
de crimes contra comerciantes e moradores. O evento, 
realizado em março, reuniu representantes da 
Associação Comercial de Conceição do Mato Dentro, 
prefeitura, comunidade e Polícia Militar. “A segurança é 
uma responsabilidade da gestão pública, mas um valor 
importante para a nossa empresa. Por isso, 
contribuímos com as ações do governo municipal, 
estadual e comunidade”, diz o gerente de Segurança 
Empresarial da Anglo American, Rômulo Diniz.
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A Anglo American já investiu R$ 5,5 milhões em ações de segurança pública. Veja no mapa as iniciativas.

o mApA do inveSTiMenTo 

serro

- Já está em fase de conclusão as 
obras do novo quartel da 144ª Companhia 
da Polícia Militar na cidade do Serro. 

- Doação de duas viaturas para a 
Polícia Militar do município. 

conceição do mato dentro

Alvorada de minas

- Construção do novo 
quartel do destacamento da 
Polícia Militar. As obras estão sendo 
realizadas pela Norcon e envolvem 
32 profissionais. A estimativa é de 
que o quartel seja entregue no 
segundo semestre deste ano. 

- Doação de uma 
viatura e uma 
motocicleta 
para a Polícia Militar.

QUARTEL

QUARTEL

QUARTEL

QUARTEL

- Desde 
2014, a 
comunidade de 
Dom Joaquim 

conta com um novo 
quartel do destacamento 
da Polícia Militar. 

- Doação de duas 
viaturas e duas 
motocicletas para a 
Polícia Militar do município.

dom joaquim

- Construção da nova sede do quartel do 
pelotão da Polícia Militar, em março deste ano. As obras foram 

realizadas pela contratada Norcon e envolveram 63 profissionais.

- Doação de quatro viaturas e quatro motocicletas 
para a Polícia Militar da cidade.

- A construção de 16 casas para Policiais Militares no município já 
conta com um avanço físico de 95% das obras.
- O prédio da cadeia pública será reformado e a Polícia Civil contará com 
uma nova delegacia.

- Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) beneficiou 
418 jovens entre 2013 e 2014.

leGenDa

Carro

Quartel

Cadeia

Casa
QUARTEL



Essa é a palavra dos nossos empregados, traduzida no prêmio Melhores Empresas para Trabalhar, 
do Instituto Great Place to Work, em parceria com a revista Época. Uma conquista que fazemos questão de 
compartilhar com você, que faz parte do nosso dia a dia. Porque fazer a diferença é levar crescimento e novas 
oportunidades também para as comunidades onde atuamos.

AGORA É 
NACIONAL.
SOMOS UMA
DAS MELHORES
EMPRESAS PARA 
TRABALHAR
NO BRASIL.
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SeGuRanÇa eM DeSTaQue

R$ 5,5 milhões 

já investidos em segurança pública pela Anglo American.

A empresa contribui com a 
hospedagem de Policiais 

Militares durante as principais 
festividades na região como o 

Jubileu do Bom Jesus do 
Matosinhos, o carnaval e 
demais festas religiosas. 

418
crianças e adolescentes beneficiados pelo Programa 

Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).

A Anglo American doou 

16 veículos para as cidades da região.

A
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Construção de casas para a PM em Conceição do Mato Dentro

Caminhada do Proerd em Conceição do Mato Dentro

R
onaldo G

uim
arães

Obras do quartel de Alvorada de Minas 


