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Catedral é cenário de 
momentos marcantes 
da família de Thelma

A fé e a religiosidade 
sempre estiveram 
presentes no município 

de Santa Bárbara. Suas igrejas 
centenárias são consideradas 
parte da cultura da cidade e 
um patrimônio inestimável. 
Mas, devido às ações do 
tempo, muitas delas estão 
perdendo suas principais 
características, entre elas a 
Igreja Matriz de Santo Amaro, 
no distrito de Brumal. 

Ao longo dos anos, a 
comunidade vem percebendo 

para as Igrejas Nossa 
Senhora do Rosário no Centro 
Histórico e Matriz de Santo 
Amaro em Brumal. 

Outro compromisso assumido 
no	Termo	é	o	fi	nanciamento	
da implantação e manutenção, 
durante cinco anos do sistema 
de alarme de todas as igrejas do 
município de Santa Bárbara.
 “A elaboração do projeto é o 
primeiro passo para a realização 
de um sonho da comunidade: 
a reforma das igrejas. Lutamos 
por	isso	há	muitos	anos”,	afi	rma	
a presidente da Associação 
Comunitária de Brumal, 
 Veralúcia da Silva. 

 Nova esperança
A história da família da moradora  
 Thelma Aparecida se 

confunde com a história da 
Igreja de Santo Amaro. Desde 
a época de seus bisavôs, os 
familiares rezam e cuidam da 
catedral. “A Igreja de Santo 
Amaro é muito mais do que 
um símbolo religioso, é um 

PATRIMÔNIOS 
PRESERVADOS

patrimônio da cidade, um retrato 
da comunidade.”, diz.  

Esse ano, a igreja completa 
292 anos, e na comunidade 
reascende a esperança de uma 
nova reforma. “Em 1998 tivemos 
uma obra importante na igreja, 
mas muita coisa estragou de lá 
pra cá. O projeto de restauração 
é um passo muito importante 
na nossa luta pela preservação 
e recuperação do nosso 
patrimônio”, destaca Thelma. 

sua degradação, como a 
perda do telhado, dilatações e 
afundamento das paredes. 
Com o intuito de recuperar 
esse patrimônio cultural, a 
AngloGold Ashanti irá investir 
em sua recuperação. 

A partir da assinatura do Termo 
de Compromisso com o Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico 
e Artístico de Minas Gerais 
(IEPHA), serão elaborados 
projetos executivos de reforma 
e restauração arquitetônica e 
elementos artísticos integrados 

A restauração é 
um marco para a 

comunidade. Se não for 
pela questão religiosa, 
é pela cultural e por sua 
importância para a 
cidade. 
Veralúcia da Silva, presidente 
da Associação Comunitária de Santa 
Bárbara

Igreja Matriz de Santo 
Amaro será restaurada 
a partir do investimento 
da AngloGold Ashanti
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Todas as barragens da AngloGold Ashanti estão estáveis, 
apresentam os laudos de estabilidade e não apresentam 
riscos. As medidas de segurança são exigências legais 
que contribuem para a segurança da região. 

A AngloGold Ashanti atua constantemente junto à comunidade 
para informar e aproximá-la do processo de gestão de barragens. 
Em julho deste ano, a empresa doou coletes para a Defesa Civil de 
Santa Bárbara. As peças irão contribuir com o trabalho da instituição 
em	situações	de	emergência.	Já	no	mês	de	junho,	foi	fi	nalizado	o	
cadastro socioeconômico das Zonas de Autossalvamento (ZAS). 
Durante o ano de 2019, a empresa também realizou testes do sistema 
de comunicação de emergência das barragens. Já os simulados com 
os moradores da região iniciaram no ano passado, com ações nas 
comunidades de Carrapato, Brumal e Barra Feliz.

Integrantes da Defesa Civil com os 
coletes doados pela empresa

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

Para crescer e gerar 
resultados positivos, 
um negócio social 

precisa ter, entre outros 
diferenciais, uma boa gestão. 
Com este foco, o programa 
Parcerias Sustentáveis, 
desenvolvido pela AngloGold 
Ashanti oferece, além 
de	recursos	fi	nanceiros,	
capacitação técnica às 
iniciativas participantes. 

Com encontros online e pre-
senciais, 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-
rias em grupo e atendimentos 
individuais. O objetivo é que os 
negócios se tornem indepen-
dentes, gerando impacto social 
na comunidade e, ao mesmo 

Econômico e Social de Santa 
Bárbara (ADESB), Associação 
das Tecelãs de Brumal, Associa-
ção Comunitária de Barra Feliz 
e o microempreendedor Alisson 
Patrício de Castro Costa.

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 po-
tencial de crescimento no ciclo 
do ano passado. As inscrições 
para participação no Programa 
Parcerias Sustentáveis ocorrem 
via edital público, aberto a insti-
tuições sociais, microempresas 
e microempreendedores indivi-
duais. Para informações ligue no 
nosso canal de relacionamento: 
0800 727 1500.
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tempo, retorno para investimen-
to em melhorias.

 O programa em Santa 
Bárbara
Em Santa Bárbara, cinco em-
preendimentos participam do 
Parcerias Sustentáveis 2019: As-
sociação de Reciclagem Mulhe-
res Padre Trombet (AREMPAT), 
Agência de Desenvolvimento 

SEGURANÇA A LONGO PRAZO

Primeiro encontro presencial com todos os 
projetos apoiados pelo Parcerias Sustentáveis

SÃO CAPACITADOS
EMPREENDEDORES SOCIAIS
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Móveis em pallet foram produzidos 
para utilização nas ações da 
Semana do Meio Ambiente
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VOLUNTÁRIOS
UNIDOS PELO MEIO AMBIENTE
Para celebrar o Dia Mundial 

do Mundial de Meio 
Ambiente, voluntários do 

programa De Mãos Dadas, da 
AngloGold Ashanti, receberam 
uma missão especial: colaborar 
para a realização da Semana 
do Meio Ambiente da Prefeitura 
de Barão de Cocais. Eles se 
juntaram aos artesãos do projeto 

Criado no dia 5 
de junho de 1972 
pela ONU, durante 
a Conferência das 
Nações Unidas sobre 
o Meio Ambiente 
Humano, na Suécia. 
O objetivo é alertar a 
população mundial 
sobre a urgência da 
preservação dos 
recursos naturais.

CAMBOTA LIVRE DE LIXO 2019
No último dia da programação, 
empregados da AngloGold Ashanti 
também participaram de um mutirão 
para limpeza da cachoeira da 
Cambota. Durante a caminhada de 6 
quilômetros, cerca de 30 voluntários 
recolheram mais de 300 kg de lixo e 
ainda	fi	zeram	a	troca	de	lixeiras	da	
trilha. Com o material que sobrou 
na montagem do evento no CEA, 
os integrantes do Art Pallets ainda 
produziram	e	afi	xaram	placas	de	
sinalização e com mensagens de 
conscientização ambiental. Aproxime seu celular 

do QR Code e assista 
os voluntários com a 
mão na massa.

Art Pallets e prepararam o 
Centro de Educação Ambiental 
(CEA) do Parque Municipal 
Fazenda Soledade para receber 
o evento. 

Esse time de voluntários montou 
e instalou todo o mobiliário 
necessário para as atividades: 
mesas, cadeiras, bancos e 

palco. Também foi criado um 
jardim com pneus. Tudo isso 
com matéria-prima reciclada e 
praticamente sem custos.

 Fernando Celestino, assistente 
administrativo da AngloGold 
Ashanti, foi um dos voluntários 
e se surpreendeu com o 
resultado do trabalho realizado. 

“Com intervenções simples, 
nós conseguimos deixar o 
espaço muito mais bonito e 
agradável. Fiquei feliz por doar 
algumas horas do meu tempo 
em favor da conscientização 
ambiental”, comenta. 

O evento reuniu cerca de 130 
pessoas, entre alunos de 
escolas públicas e comunidade. 
Palestras sobre preservação de 
recursos naturais, reciclagem e 
alimentação saudável integraram 
a programação. Os alunos 
também	participaram	de	ofi	cina	
de	fotografi	a	e	fi	zeram	atividades	
físicas ao ar livre. 

Voluntários da empresa recolhem 
300kg de lixo na cachoeira da 
Cambota
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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. 

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 

ARTICULAÇÕES

FIQUE ATENTO!

EXPEDIENTE 
AngloGold	Ashanti	-	Gerência	Sênior	de	Comunicação	e	Relações	Institucionais	•	
Analista	de	Comunicação	responsável:	Alisson	Villa	•	Relacionamento	com	Comunidades	
de	Santa	Bárbara	e	Barão	de	Cocais:	Israel	Fogli	•	Projeto,	produção	editorial	e	
diagramação:	Rede	Comunicação	de	Resultado	•	Jornalista	responsável:	Flávia	Rios	
(JP06013)	•	Tiragem:	1.600	exemplares	|	  Para	esclarecer	dúvidas,	fazer	sugestões,	
reclamações	ou	elogios,	ligue	para	o	0800	72	71	500

Como	não	tem	tratamento	específico,	aos	primeiros	sinais	da	doença,	procure	uma	unidade	de	saúde.	
Lembrando que pacientes com dengue não podem tomar medicamentos a base de Ácido Acetil 
Salicílico, como aspirina.
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