
VIZINHANÇA
 BOA

JORNAL PARA AS COMUNIDADES DE NOVA LIMA E RAPOSOS | NÚMERO 21 | JUL /AGO DE 2019

SIMULADO DE EMERGÊNCIA

Simulados são realizados para preparar as 
comunidades e os agentes envolvidos no PAEBM

EM RAPOSOS E NOVA LIMA
Valterci Portes, que 

mora no bairro Galo 
Velho, em Raposos, 

vem participando das 
reuniões com a comunidade 
e acompanhando os esforços 

da AngloGold Ashanti 
em reforçar a questão da 
segurança entre a população. 
Em junho, ele participou do 
simulado de emergência 
realizado nos bairros Galo 
Velho e Galo Novo, na cidade 
de Nova Lima. “Todos os 
trechos estão muito bem 
sinalizados, orientando 
direitinho a rota que as 
pessoas têm que seguir em 
caso de emergência”, diz. 

Com a participação de mais 
de 250 moradores da região, 
a ideia desses treinamentos 
práticos é que a população 
e os agentes envolvidos 
no Plano de Ação de 
Emergência para Barragem 
de Mineração (PAEBM) 
tomem conhecimento das 
atividades previstas e saibam 
como proceder. Durante 
o simulado, os moradores 
se direcionaram para os 
11 pontos de encontro 
localizados nos dois bairros.

Estão sendo planejados 
outros três simulados para 
a região, com datas a serem 
definidas. Vale ressaltar que, 
nos últimos meses, já foram 
realizados testes nas sirenes 
instaladas nos municípios.  

Daniel da Silva, morador do bairro dos Cristais e  
professor do projeto Excelência no Esporte

O simulado foi 
muito importante, 

principalmente para a escola. 
Isso mostra para as crianças 
que, apesar dos riscos, elas 
estão seguras. Ao fazer esse 
treinamento, a empresa reforça 
que se importa com a segurança.

Marcia Felizarda Santos Silva, diretora 
da Escola Municipal David Finlay

O simulado foi muito 
interessante, a equipe 
estava bem organizada. 
Os alunos veem, na 
prática, como agir e serão 
multiplicadores do que 
aprenderam junto 
aos seus pais.
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Para comemorar os 185 anos 
de operações da empresa 
no país, a Orquestra Ouro 

Preto se apresentou ao lado 
da cantora mineira Fernanda 
Takai. O espetáculo, batizado 
de O Tom da Takai, com 
regência do Maestro Rodrigo 
Toffolo, trouxe uma mistura 
inusitada entre a bossa nova 
e a música orquestrada em 
uma homenagem ao eterno                 
Tom Jobim.

Sem tirar os olhos do palco,  
 Flávia Cardoso estava emo-

cionada. “Não é sempre que 
temos a oportunidade de as-
sistir a uma orquestra de reno-
me ao lado de uma cantora de 
tanta expressividade. Por isso, 
quando soube da realização do 
espetáculo aqui, me programei 
para sair mais cedo do traba-
lho para não perder nenhum 
momento. Foi inesquecível!”,                        
destaca a moradora. 

O espetáculo O Tom da Takai é patrocinado pela AngloGold 
Ashanti via Lei Federal de Incentivo à Cultura e integra o 
calendário de celebração dos 185 anos da empresa no Brasil.

185 ANOS 
COM MUITA MÚSICA

Espetáculo O Tom da Takai  
encanta moradores de Nova Lima

 Músicas eternizadas
No repertório do espetáculo es-
tão arranjos orquestrais inéditos 
de obras como Corcovado, Ai 
quem me dera, Brigas Nunca 
Mais e Outra Vez, que marcaram 
a MPB na voz do próprio Tom e 
de expoentes da música nacio-
nal, como João Gilberto, Elis 
Regina e  Edu Lobo.

EMPREENDEDORES 
SÃO CAPACITADOS

Primeiro encontro presencial com todos os 
projetos apoiados pelo Parcerias Sustentáveis

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

Para 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, além 
de recursos financeiros, 
capacitação técnica às 
iniciativas participantes. 

Com encontros online e 
presenciais, a consultoria em 
gestão de negócios aborda, 
entre outros temas, planeja-
mento, relacionamento com o 
cliente e lucros. O conteúdo é 
trabalhado em aulas teóricas, 
atividades práticas, mento-

 O programa em Nova Lima  
e Raposos
Em Nova Lima, cinco empreen-
dimentos sociais participam do 
ciclo 2019 do Parcerias Susten-
táveis: Associação Amiga da 
Criança e do Adolescente, APAC 
– Nova Lima, Instituto Euvaldo 
Lodi, Associação dos Catadores 
de Papel e Material Reciclá-
vel de Nova Lima (ASCAP) e o 
microem preendedor Guilherme 
Henrique Pacheco Oliveira.  
Já em Raposos, fazem parte  
três projetos: Associação Cul-

tural e Social de Desbravadores 
de Raposos, Pousada do Tico - 
Davidson Alves Santos e Coope-
rativa Dedo de Gente.

O programa é dividido entre as 
fases de pré-aceleração, que é a 
etapa inicial, e a aceleração, da 
qual participam as iniciativas que 
apresentaram o maior potencial 
de crescimento no ciclo do ano 
passado. As inscrições ocorrem 
via edital público, aberto a insti-
tuições sociais, microempresas e 
microempreendedores individuais. 

rias em grupo e atendimentos 
individuais. O objetivo é que os 
negócios se tornem indepen-
dentes, gerando impacto social 
na comunidade e, ao mesmo 
tempo, retorno para investimen-
to em melhorias.

Flávia assistiu ao espetáculo  
com o namorado Enio Gonçalves
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Apoiada pelo programa 
Parcerias Sustentáveis, 
da AngloGold Ashanti, 
promove oficinas de 
jardinagem e artesanato 
para jovens, além de 
comercializarem mudas, 
composto orgânico e 
serviços de paisagismo.  

Visitantes participam 
de aulas de ioga

Ao longo de todo o ano, 
o Centro de Educação 
Ambiental (CEA) da 

AngloGold Ashanti, em Nova 
Lima, desenvolve atividades para 
incentivar a adoção de práticas 
sustentáveis no dia a dia da 
comunidade. Como parte desse 
trabalho, o espaço promoveu uma 
programação especial durante 
a Semana do Meio Ambiente, 
no início de junho, com o tema 
“Mais aprendizado, hoje, para um 
amanhã mais verde”.

Um dos destaque foi a oficina 
sobre compostagem, que reuniu 
cerca de 100 moradores.  
  Beatriz Silva e  Alexandre 
Souza, da Cooperativa Dedo de 
Gente, de Raposos, conduziram 

a ação. “Eles aprenderam como 
a decomposição de materiais 
orgânicos por meio da ação de 
microrganismos permite um solo 
rico em nutrientes para plantio. 
Foi um momento de muita troca e 
interatividade”, comenta Beatriz. 

 Programação diversificada
Mas teve mais! A moradora de 
Nova Lima,  Amanda Campos 
Ferreira, se voluntariou para 
dar aula de ioga. “A natureza 
representa a tranquilidade, o 
equilíbrio, e isso tem muito a ver 
com a ioga. As pessoas abraçaram 
essa oportunidade de forma muito 
carinhosa, inclusive, algumas delas 
tiveram interesse em continuar 
praticando. Foi uma experiência 
rica para todos nós”, diz.

Os participantes ainda assistiram 
à palestra educativa sobre 
a fauna e a flora da Mata 
Samuel de Paula, localizada no 
município. Com o objetivo de 
gerar possibilidades de renda 
para a comunidade, também 
foram promovidas oficinas de 
reciclagem e de artesanato com 
cápsulas de café. 

Os participantes ainda assistiram à 
palestra educativa sobre a fauna e a flora 
da Mata Samuel de Paula, localizada em 
Nova Lima, além de oficina de reciclagem 
e artesanato com cápsulas de café

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
EM PAUTA

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 era alertar 
a população mundial 
sobre a urgência da 
preservação dos 
recursos naturais.
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FIQUE ATENTO!

FORÇA-TAREFA           

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. 

Como o mosquito não gosta do calor intenso e não tem hábitos noturnos, os horários de maior incidência são 
pela manhã, entre 7h e 10h, e ao anoitecer, entre 15h e 18h. O uso de repelente nas pernas e pés, locais em 
que ele mais ataca, pode ajudar a evitar a transmissão.

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. 

Você 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 de nós faça a sua parte e haja de forma 
consciente para barrar o avanço da doença. Somente em Minas Gerais, estado com 
maior contingente de infectados do país, já são quase 400 mil casos notificados 
(confirmados e suspeitos). A média de notificações ultrapassa 3,9 mil casos por dia. Até 
o início do mês de junho foram registradas 74 mortes de acordo com a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES-MG). 

CONTRA A DENGUE

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

MANCHAS 
VERMELHAS NO 

CORPO

FEBRE ALTA 
(ACIMA DE 39ºC)

DORES 
MUSCULARES 

INTENSAS

- PROSTRAÇÃO E 
FRAQUEZA 

- FALTA DE APETITE, 
NÁUSEA E VÔMITOS

DOR DE CABEÇA, 
NO CORPO E 
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