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NOVA LIMA E 
RAPOSOS
RECEBEM SIRENES

Ar
qu

ivo
 A

ng
lo

Go
ld

 A
sh

an
ti

A  AngloGold Ashanti iniciou o processo de instalação de  
sete sirenes nos municípios de Nova Lima e Raposos.  
Os equipamentos irão contribuir para alertar os moradores 

em caso de possíveis riscos envolvendo as barragens de rejeitos 
da empresa. 

Por meio do aviso sonoro, as pessoas que moram próximas às 
Zonas de Autossalvamento (ZAS) serão comunicadas para deixar 
o local com mais agilidade, eficiência, tranquilidade e segurança. 
A ação integra o Plano de Ação de Emergência para Barragens de 
Mineração (PAEBM) da empresa.

“Serão realizados testes com as sirenes e simulados de 
emergência, quando as instalações forem finalizadas”, ressalta 
 Amarildo Fernandes, chefe da área de Infraestrutura de 

Barragens. Nos testes, as sirenes serão disparadas para 
assegurar o seu funcionamento. A população será avisada sobre a 
ação, próximo das datas em que for realizada.

 Ponto de diálogo
Representantes da AngloGold Ashanti também conduzirão 
encontros junto aos moradores e à Defesa Civil, a fim de alinhar 
assuntos relacionados à instalação das sirenes, simulados e 
gestão e segurança da barragem, bem como esclarecer dúvidas 
da população. 

ZONAS DE AUTOSSALVAMENTO 
Outra etapa importante prevista no Plano de Ação 
de Emergência para Barragens é a atualização do 
cadastramento dos moradores que residem nas  
ZAS, em Raposos. O objetivo é ampliar o raio de 
influência da barragem de 5 km para 10 km,  
de modo que um número maior de pessoas no 
município seja cadastrado e participe das ações de 
segurança previstas. O alerta sonoro emitido pelas 

sirenes comunicará aos moradores 
a necessidade de evacuação
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ESCOLA DE 
SAMBA ABRAÇA   
A COMUNIDADE 
DO ROSÁRIO
E ntusiasta de samba desde 

criança,  Jefferson Luis, 
morador de Nova Lima, 

aproveitou o projeto Escola de 
Samba para estar mais próximo 
da música. Além de promover a 
valorização da cultura brasileira, 
o intuito é levar conhecimento e 

participam da oficina de 
percussão comandada pelo 
Mestre Wesley, famoso condutor 
de bateria em Minas Gerais. 
Nas aulas, eles são capacitados 
a tocar instrumentos como 
pandeiro, tan-tan e malacacheta. 
“Não deixo de ir a nenhuma 
aula. Ali vejo não só meu 
crescimento como aluno, mas o 
compromisso da escola e dos 
outros alunos com a oficina”, 
orgulha-se Jefferson.

 Cores e formas
Paralelo ao conhecimento em 
percussão, o projeto propôs 

educação ao município, gerando 
uma nova oportunidade de 
renda e desenvolvimento social 
para as famílias participantes da 
iniciativa. 

Todos os sábados, às 10h30, 
Jefferson e outros jovens 

DIÁLOGO ABERTO
Você sabia que existe um telefone 0800 para dúvidas, elogios, críticas e 

reclamações sobre as atividades da AngloGold Ashanti? O atendimento 
gratuito é um serviço disponível para toda a comunidade, com o objetivo de 

estabelecer maior proximidade entre a empresa e os moradores da região. 

Todas as manifestações recebidas por meio dos canais de atendimento são 
repassadas para as áreas responsáveis por cada assunto, que buscam a melhor 
solução e retornam ao manifestante, o mais breve possível.

Oficinas preparam a 
comunidade para desfilar 
no próximo carnaval

A Escola de Samba tem a capacidade de 
transformar vidas dentro da arte. Por isso, a AngloGold 
Ashanti demonstra uma responsabilidade social imensa 
ao apoiar a comunidade do Rosário. 
Estamos muito felizes por essa parceria.
Pedro Dornas, coordenador da Escola de Samba Unidos do Rosário

Realizado pela Escola de Samba Unidos do Rosário com o apoio 
do programa Parcerias Sustentáveis, da AngloGold Ashanti.

uma oficina de fantasias, que 
contou com um convidado 
especial. O carnavalesco  
Cid Carvalho, da escola 
de samba Beija Flor, veio 
diretamente do Rio de Janeiro 
para ensinar aos aderecistas 
Ð pessoas que customizam as 
fantasias Ð, a criar roupas de 
baixo custo e sustentáveis.

O resultado de todo esse trabalho, 
realizado com muita paixão e 
dedicação, poderá ser visto no 
Carnaval 2019, durante o desfile 
da Escola de Samba Unidos do 
Rosário, em Nova Lima.

OFICINA DE PERCUSSÃO

Quer participar também? Basta ter mais de 14 anos e se 
inscrever, entrando em contato com a escola de samba.
Local: Barracão da Escola de Samba Unidos do Rosário 
(Nova Lima)
Aulas: sábados, das 10h30 às 12h30
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Nos meses de outubro 
e novembro, uma 
consultoria contratada 

pela AngloGold Ashanti 
tem realizado entrevistas 
individuais e reuniões com 
empregados e moradores 
das regiões vizinhas 
às operações. Nesses 
encontros, a população é 

convidada a colaborar com 
o detalhamento da realidade 

local em relação a questões 
sociais, ambientais e 

culturais. Esse trabalho 
resultará em melhorias 
para o Programa de 
Educação Ambiental 
da AngloGold Ashanti.

E como você 
pode contribuir? 
A supervisora de 
Educação Ambiental 
da AngloGold 
Ashanti,  Carla 
Lemos de Souza, 
responde essa e 
outras dúvidas. 
Confira no  
bate-papo:

Como são as reuniões 
e as entrevistas com os 
moradores? Todos podem 
participar?
As reuniões são feitas nas 
próprias comunidades, nos 
principais pontos de encontro 
dos moradores, como a sede da 
associação comunitária, salão 
vicentino ou salão paroquial. 
Quem quiser participar, pode 
demonstrar o interesse por 
meio do líder comunitário ou 
entrando em contato com a 
empresa a partir do canal de 
relacionamento. Divulgamos 
cartazes com os locais,  
as datas, os horários das 
reuniões e o canal para 
confirmação da participação. 

Que tipo de perguntas  
são feitas? 
Perguntas relacionadas ao meio 
ambiente e aos fatores sociais 
e econômicos. Além disso, 
o entrevistado pode sugerir 
temas que ele acredita serem 
importantes para a AngloGold 
Ashanti abordar em seus  
projetos ambientais. 

Os moradores podem  
sugerir melhorias? 
Todos podem dar ideias que 
contribuam para a melhoria 
do Plano de Educação 
Socioambiental da empresa, 
a qualquer momento. Os 
moradores podem identificar 
possíveis problemas ou trazer 
dúvidas para debatermos e 
analisarmos juntos.

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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ENTRE EM CONTATO

Telefone gratuito: 0800 72 71 500
Você também pode falar com a 
empresa por:
• E-mail: canalderelacionamento@

anglogoldashanti.com.br
• Site: www.anglogoldashanti.com.br 
• Falar diretamente com a  

área de Relacionamento  
com Comunidades 

TEM DÚVIDAS OU 
SUGESTÕES?
Ligue para o canal de 
atendimento da AngloGold 
Ashanti: 0800 72 71 500.  
A ligação é gratuita.

O Centro de Educação 
Ambiental da AngloGold 
Ashanti está em reforma 
para construção de sua 
portaria. Em breve, será 
reinaugurado. Aguarde! 

MEIO AMBIENTE EM PAUTA

Carla explica como o Programa 
de Educação Ambiental será 
construído colaborativamente



PASSO A PASSO PARA O FUTURO
As 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 
resultem 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. 

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

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

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS 
EM NOVA LIMA E RAPOSOS 
EM 2017
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