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PARA AS TELAS  
DO CINEMA

DAS PÁGINAS  
DA HISTÓRIA
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PRESERVANDO 
MEMÓRIAS 
  
Em 2016 e 2017, a 
AngloGold Ashanti 
também investiu R$ 
550 mil em recursos, 
por meio do Fundo 
Municipal do Patrimônio, 
para construção do 
Memorial da Cavalhada, 
em Brumal. Conhecido 
como Casa do Cavaleiro, 
o espaço representa o 
símbolo da cultura e da 
religiosidade e conserva 
na decoração a história 
das cavalhadas  
no distrito.

O som dos cavalos que 
invadem o Largo de 
Santo Amaro anuncia 

o início das Cavalhadas 
em Brumal. Realizada há 
mais de 80 anos, a tradição 
colore o distrito de Santa 
Bárbara de vermelho e azul, 
as cores dos cavaleiros que 
encenam batalhas medievais 
entre mouros e cristãos. 
Considerada uma das mais 
importantes manifestações 
populares, a festa é 
comemorada no primeiro 

domingo de julho e atrai 
devotos e curiosos.

Aos 13 anos,  Divino Lúcio foi 
apresentado à cavalhada e, 
desde então, faz parte do grupo 
de cavaleiros responsáveis por 
perpetuar a tradição. Agora com 
76 anos, além de organizar a 
festa, ele empresta sua voz para 
um documentário que vai contar 
toda a história da Cavalhada de 
Brumal. “Após mais de 60 anos 
de dedicação, é a realização de 
um sonho ver a nossa tradição 

sendo valorizada e eternizada 
em imagens”, declara.

Com trilha sonora da Banda 
Santa Cecília, de Barão de 
Cocais, o filme Cavalhada de 
Brumal: História viva mostra 
os detalhes da festa religiosa a 
partir de uma narrativa realizada 
pelos membros mais antigos da 
Cavalhada. A AngloGold Ashanti 
patrocinou a produção do 
filme, previsto para ser lançado 
no segundo semestre, via Lei 
Federal de Incentivo à Cultura. 

Aos 76 anos, Divino dá voz  
à memória da Cavalhada



Moradores de Barra Feliz 
conhecem as estruturas 
de segurança da barragem
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“O que eu encontrei lá 
na AngloGold Ashanti 
está seguro!”. Este 

é o sentimento de  Reginaldo 
Martins, morador de Carrapato 
e membro da Associação 
Comunitária de Barra Feliz, após 
visitar a Barragem da empresa 
em Santa Bárbara. A iniciativa 
é a primeira parte do Plano de 
Atendimento a Emergência de 
Barragens (PAEBM), que tem 
o objetivo de esclarecer, gerar 
conhecimento sobre segurança 
e garantir mais tranquilidade 
às comunidades próximas 
às estruturas.

Antes da visita, os participantes 
tiveram também a oportunidade 
de entender como funciona 
a gestão de uma barragem e 
saber como a sirene móvel 24 
horas, já disponível, vai avisá-
los  em casos de emergência. 
Já com o conhecimento 
técnico, foi a hora de visitar as 
dependências da barragem e, 
só então, ver de perto tudo que 
foi aprendido. “Essas ações 
em conjunto esclarecem e 

auxiliam toda a comunidade, 
nos capacitando para situações 
de emergência. Isso é muito 
importante para todos, 
principalmente para quem 
mora próximo à barragem”, 
acrescenta Reginaldo.

 Aula na prática
Além das visitas, serão 
realizados os Simulados de 
Emergência, aulas práticas 
para treinar os moradores a 
reagirem corretamente em 
casos de emergência. Serão 
abordadas informações sobre 
as ferramentas de segurança 
e instruções sobre rotas de 
fuga, pontos de encontro e 
atitudes de autossalvamento. 
“Além de uma exigência legal, 
esses simulados também são 
importantes para disseminar uma 
cultura de prontidão e segurança 
que já são comuns dentro de 
nossa empresa e em países 
de primeiro mundo”, explica o 
analista de Relacionamento com 
Comunidades da AngloGold 
Ashanti,  Israel Fogli. 

PARA AGIR
ENTENDER

PRÓXIMAS AÇÕES
Os treinamentos e simulados de emergência para 
as comunidades inseridas nas ZAS (Zona de 
Autossalvamento) da barragem de CDS II – Carrapato, 
Brumal e Barra Feliz - começam em junho e se estendem 
até o fi m do ano. É importante que todos participem das 
atividades, que serão comunicadas em breve. 

Sirenes fi xas também começarão a ser instaladas a partir 
do segundo semestre, em alinhamento às exigências 
da Portaria 70.389/2017 do Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM).

Na casa da gente é assim: 
muitas vezes, para adquirir 
um bem no futuro é 

preciso reorganizar as despesas 
no presente, eliminando gastos 
desnecessários e identifi cando 
possibilidades de tornar o 
orçamento mais efi ciente. 

Passando por um momento 
semelhante, em 2018 a 
AngloGold Ashanti adotou uma 
série de medidas para garantir 
a continuidade das operações 
de forma segura e rentável no 
futuro. A principal delas é o 
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Plano de ação vai garantir a 
perenidade das operações

PARA ONEGÓCIO

NOVA 
ESTRATÉGIA 
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Em um primeiro olhar, a 
Associação das Tecelãs de 
Brumal, sediada em Santa 

Bárbara, pode parecer apenas 
um espaço dedicado à criação 
de peças de tear. Mas ela vai 
muito além disso, sendo também 
responsável por impulsionar e 
registrar os bens culturais da 
região. A próxima empreitada da 
instituição será a coleção Nas 
Tramas da Cavalhada, inspirada 
no mais importante ativo cultural 
do distrito de Brumal.

Para elaborar esse novo projeto, as 
45 tecelãs envolvidas contarão com 
o apoio do Parcerias Sustentáveis, 
programa da AngloGold Ashanti 
que oferece incentivo fi nanceiro 
e estrutural a projetos voltados 

para o desenvolvimento social. 
“É a oportunidade de ampliar a 
produção e o número de mulheres 
envolvidas. A capacitação feita 
por uma consultoria especializada 
também irá preparar o grupo 
para gerenciar o negócio, ser 
reconhecido e alcançar a tão 
sonhada sustentabilidade”, 
aponta a secretária da associação 
e coordenadora do projeto, 
 Dilce Mendes. Outras quatro 

iniciativas de Santa Bárbara 
também foram contempladas com 
o programa em 2018. 

 Rota do turismo
Já em Barão de Cocais, duas 
instituições receberão apoio. 
Uma delas é a Associação 
Comercial Industrial e 

PARA TECELÃS
CAPACITAÇÃO

27 PARCERIAS
Em sua oitava edição, o 
Parcerias Sustentáveis 
está investindo mais 
de R$ 1 milhão em 
27 empreendimentos 
sociais nas cidades 
mineiras de Nova Lima, 
Raposos, Barão de 
Cocais, Caeté, Sabará 
e Santa Bárbara, além 
de Crixás, em Goiás. 
A seleção foi realizada 
por meio de um 
processo transparente, 
que contou com a 
participação de três 
representantes das 
comunidades nas 
bancas de avaliação. 
Nos últimos oito 
anos, o programa já 
apoiou 193 iniciativas, 
benefi ciando 24 mil 
pessoas com um 
investimento de mais 
de R$ 7 milhões. 

OE800, “plano de ação” que contempla medidas como redução de 
custos em geral, revisão de processos, maior sinergia entre as áreas, 
aumento de produção e melhoria de teor geológico. 

O objetivo é tornar a operação mais efi ciente, reduzindo o custo da 
produção de ouro para US$ 800/oz ainda neste ano – para se ter 
uma ideia, enquanto outras mineradoras conseguem produzir ouro a 
um custo médio de US$ 700/oz, na AngloGold Ashanti essa relação 
chegou a US$ 1024 no primeiro trimestre, o que torna a empresa 
menos competitiva.

“Mais efi ciente e com mais recursos em caixa, a empresa poderá 
investir em melhorias e em novos projetos, o que, consequentemente, 
infl uenciará a oferta de empregos e a manutenção das atuais 
operações no Brasil e no mundo”, avalia o gerente de Controladoria e 
Finanças da AngloGold Ashanti ,  Klaus Rohrbach.

OPERATIONAL EXCELLENCE
Em português, signifi ca 
Excelência Operacional, em 
que a estratégia é operar ao 
custo de 800 dólares por onça 
(medida que corresponde a 
31 g de ouro).

Use um 
aplicativo leitor 

de QR code (acima) 
para ver o depoimento 
de quem já participou 
do projeto. 

Agropecuária de Barão de 
Cocais (ACIABAC), do Circuito 
Entre Serras, que busca criar 
uma rota de cicloturismo 
na região para fortalecer 
o turismo, priorizando o 
desenvolvimento de pequenos 
negócios da região.

Uma das idealizadoras do 
projeto é  Alessandra Hosken, 
engenheira de produção por 
formação, mas que encontrou 
no esporte sua vocação. 
“Tivemos a ideia, colocamos no 
papel, apresentamos e fomos 
hoje contemplados com esse 
apoio fi nanceiro da AngloGold 
Ashanti para colocar em prática 
o que sonhamos. Uma grande 
alegria para nós”, comemora.
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Você sabia que monitoramentos 
ambientais são feitos, de forma 
contínua, em todas as cidades em 

que a AngloGold Ashanti está presente? 
Na nossa região, a água, o ar e o solo 
passam por inspeções frequentes, para 
garantir a saúde dos moradores e a 
proteção do meio ambiente. 

As análises da qualidade da água, 
da emissão de particulados no ar 
e de ruídos e vibrações realizadas 
na região, demonstram que os 
controles da empresa estão dentro 
dos padrões estipulados pelos órgãos 
ambientais. Esse acompanhamento 
é importante para que, caso haja 
alguma anormalidade, tudo possa ser 
solucionado da forma mais rápida e 
efi ciente possível. 

Marque V para as questões verdadeiras e F para as falsas:1) Em Santa Bárbara, as coletas de água são feitas em um 

ponto do Rio Conceição e outro do Córrego do Sítio.  (     ) 
2) O PH, índice que mede a acidez de elementos, deve estar 

em solução neutra para que a água esteja adequada ao 

consumo humano.  (     ) 
3) A água não é um elemento condutor de energia elétrica.  (     )

4) O sismógrafo é o aparelho usado para medir os 

movimentos do solo para que a empresa possa garantir o 

controle de possíveis oscilações terrestres. (     )5) Fazer a análise de ruídos e vibrações é importante para 

manter o equilíbrio entre a atividade minerária e o conforto da 

comunidade.  (     )
6) O monitoramento atmosférico detecta qualquer substância 

que possa fazer mal para o solo.  (     ) 

1. F R: As análises acontecem em dois pontos dos rios: um no começo da unidade 

de Córrego de Sítio e, outro, já no fi m. Assim é possível avaliar se houve alteração 

na qualidade da água depois de passar pela operação. | 2. V | 3. F R: A água é um 

elemento que conduz energia elétrica e esse aspecto é determinado pelo número 

de íons na água. A condutividade da água também é avaliada no monitoramento 

da AngloGold Ashanti. | 4. V | 5. V | 6. F R: O monitoramento atmosférico identifi ca 

a concentração de partículas no ar, evitando que o nível encontrado na atmosfera 

prejudique a saúde dos moradores.a concentração de partículas no ar, evitando que 

o nível encontrado na atmosfera prejudique a saúde dos moradores.

AMBIENTAL EM DIA
MONITORAMENTO


