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DIÁLOGO PRÓXIMO

ALUNOS PARTICIPAM
DE PASSEIO EDUCATIVO

R

ecentemente, os alunos
do 4º ano da Escola
Municipal Vera Wanderley
Dias, no bairro Mingu, tiveram
um dia diferente. Saíram da sala
de aula para caminhar por uma
trilha na Mina D’água, de onde
é possível avistar a barragem. O
passeio educativo foi realizado
por meio do Programa Convívio
com as Barragens, do Centro
de Educação Ambiental da
AngloGold Ashanti.
A professora Daniela Monserrat
Oliveira reforça a importância
de todos terem o conhecimento
necessário para conviver perto

O programa Convívio
com as Barragens
foi criado em 2004
para conscientizar os
moradores do Galo,
Mingu e Mina D’água,
em Nova Lima, sobre a
adequada convivência
com as barragens.
Nos encontros são
abordados temas como
funcionamento das
estruturas, rotinas de
controles e cuidados
que devem ser
tomados para evitar
acidentes envolvendo
as barragens. Desde
2015, a iniciativa foi
ampliada para atender
moradores de outros
municípios.

das estruturas. “Mesmo com
a presença das placas e das
cercas, algumas crianças ainda
achavam que era permitido
pescar ou entrar na água. Agora
poderão repassar as orientações
para a família.”

da mineradora e esclareceram
dúvidas a respeito das
barragens, como os
tipos de monitoramento
ambiental e de segurança
realizados nas estruturas.

Bate-papo
A caminhada pela trilha integrou
um processo iniciado antes,
na escola, com a palestra
de empregados da área
de educação ambiental da
AngloGold Ashanti. O encontro
foi baseado em perguntas feitas
pelas próprias crianças. Eles
conversaram sobre a história

A caminhada pela trilha foi uma experiência
esclarecedora para os alunos e para mim. Apesar de
a maioria conhecer a barragem, não sabia como era a
operação. Outro ponto interessante foi saber que parte da
estrutura será reflorestada em breve e que a
água é reaproveitada pela empresa.
Daniela Monserrat Oliveira, professora da Escola Municipal Vera Wanderley Dias

V

ocê sabia que a venda
ilegal de terrenos é
crime? Muitas terras da
AngloGold Ashanti sofrem com
invasões e comércio irregular,
trazendo problemas para
aquelas pessoas que efetuam a
compra sem ter conhecimento

sobre a propriedade do
terreno ou do imóvel. “Se
você pretende comprar, fique
atento, solicite a matrícula do
imóvel em nome do vendedor”,
orienta André Pompeu,
gerente imobiliário da
AngloGold Ashanti.

FIQUE DE OLHO
Antes de assinar um contrato de compra de terreno ou imóvel na
região se informe:
O imóvel possui registro em cartório, no nome do
responsável pela venda?
A metragem da área comercializada é a mesma que
consta no registro?
O loteamento e o direito de propriedade da área estão
legalizados na prefeitura?
Se tiver conhecimento de uma invasão desses terrenos,
ligue para 0800 72 71 500 (ligação gratuita).
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VOLUNTARIADO

UNE A COMUNIDADE

A

Para Isabella, o voluntariado é uma
forma de espalhar o bem

judar o outro é também
uma maneira de doar
amor a si mesmo.
É esse o sentimento que move
Isabella Assis, que trabalha
no Centro Técnico Operacional
da AngloGold Ashanti, em Nova
Lima. Além de suas atividades
de rotina, ela sempre encontra
tempo para participar de ações
de voluntariado na comunidade.
“Ser útil, no planejamento de uma
ação ou no contato direto com
o público, me faz crer que estou

por meio de doações,
antecipações de
obrigações futuras
e desapropriações.
Especificamente 355,79
hectares foram doados, o
que equivale a 498 campos
de futebol. Os espaços
foram destinados a obras de
infraestrutura urbana, como
creches e postos de saúde,
incluindo também a construção
de projetos habitacionais de
interesse social.

no caminho para me desenvolver
como uma cidadã do bem.
Receber sorrisos e manifestações
de carinho como agradecimento é
a forma mais gratificante de saber
que nosso objetivo foi alcançado:
levar a solidariedade ao coração
das pessoas”, exclama.
Isabella é uma das integrantes
do programa de voluntariado
De Mãos Dadas, da AngloGold
Ashanti, que tem o objetivo
de engajar os empregados a

doarem seu tempo, talento
e habilidades a favor da
comunidade. Na edição
2018/2019 as ações terão como
lema De Mãos Dadas para
transformar o nosso mundo.
Diretrizes da ONU
As ações desempenhadas pelo De
Mãos Dadas caminham lado a lado
com as diretrizes dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da
Organização das Nações Unidas
(ONU), que trabalha pela paz e o
desenvolvimento mundial. Durante
este ciclo, eles vão inspirar os
voluntários a construir ações
que contribuam para o fim dos
principais problemas sociais,
ambientais e econômicos
das comunidades.
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Freepik

ESTA ÁREA
É LEGAL?

É importante destacar que
apenas uma parte das terras
pertencentes à empresa é
destinada ao uso imobiliário.
Mais de 50% do total são
áreas de proteção ambiental
e 34% é voltado para as
operações da atividade
minerária e de interesse de
pesquisa mineral. A empresa
atua em ações de destinação
social com cessões de
terrenos aos municípios
de Nova Lima e Raposos,

SEM IDADE
PARA SER FELIZ
D

ançar, festejar, viajar... Há quem pense que exista limite de idade
para fazer todas essas atividades. Mas este não é o caso dos 80
integrantes do Grupo da Terceira Idade e da Amizade de Raposos.
Criada há 20 anos, a iniciativa reúne moradores dessa faixa etária em
diversas atividades que trazem mais qualidade de vida aos participantes.
O projeto, contudo, ainda precisa de um espaço próprio para beneficiar
muito mais gente. Esse é o sonho do Sr. Elias Higino de Sousa, o
popular Bolota, presidente do grupo. “Muitos idosos passam o dia em
casa, alguns se dedicando apenas a cuidar dos netos. A vida é mais
que isso”, ensina.
Graças ao investimento de cerca de R$ 104 mil da AngloGold Ashanti,
por meio do Fundo do Idoso, o sonho de Bolota está mais próximo de
virar realidade. Parte do recurso aplicado no Conselho Municipal do Idoso
será destinado à reforma de um espaço de referência para a população
idosa da cidade. Nele, serão oferecidas atividades que vão desde oficinas
artísticas a atendimentos especializados, como terapia ocupacional.

O De Mãos Dadas vai ao encontro das
necessidades das comunidades, buscando suprir
as carências identificadas. Além disso, estimula a
cidadania e a compreensão de que todos nós temos
responsabilidade para o desenvolvimento de um
mundo mais solidário, ético e de paz.
Diego Pereira, analista de Relacionamento com Comunidades da AngloGold Ashanti
RAIO-X DO VOLUNTARIADO ANGLOGOLD ASHANTI*
•

•

9 mil pessoas beneficiadas,
sendo 679 em Nova Lima e
898 em Raposos
36 instituições e
comunidades beneficiadas,
7 em Nova Lima e Raposos

*Dados do ciclo julho/2017 a julho/2018

•

•

782 participações voluntárias
(30% a mais que no ciclo
anterior), sendo 69 em Nova
Lima e 128 em Raposos
+ 2.700 horas de trabalho
voluntário, 542 horas em Nova
Lima e Raposos

PADARIA
ESCOLA GERA

EMPREGO E
RENDA
N
ão é novidade que o pão
é uma unanimidade na
mesa dos brasileiros
pelos quatro cantos do país.
Mas a boa notícia é que, a partir
da produção dessa tradicional
receita, os recuperandos da
Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados de
Nova Lima (Apac) encontraram
uma fonte lucrativa de renda.
A Padaria Escola já funcionava
na instituição desde sua
criação, em 2003, mas com
o aporte financeiro de
R$ 34 mil do Programa
Parcerias Sustentáveis, da
AngloGold Ashanti, a produção
foi incrementada. “Investimos
na capacitação dos 15
recuperandos envolvidos na

produção e na inovação dos
produtos através da compra
de uma formadora automática
de pão de queijo”, conta
Keila Tatiana Silva, que é a
encarregada administrativa
da Apac.
A aquisição do novo
maquinário começou a dar
frutos e a associação já
ampliou a produção, que agora
atende as escolas da rede
municipal de ensino.
O modelo Apac é apoiado pelo
Instituto Minas pela Paz, iniciativa
do conselho da Fiemg que conta
com o apoio da AngloGold
Ashanti, com o objetivo de
promover a cultura da paz, por
meio da inclusão social.

Para provar os sabores da Padaria Escola,
entre em contato pelo telefone 3541-5650.

ALERTA! QUEIMADAS

O dado preocupa e reforça a importância de as pessoas se
conscientizarem no dia a dia. Manter a vida nas florestas é de
responsabilidade de cada um de nós. Fique ligado nas dicas!
Nunca queime lixo!
Além de poluir o ar,
objetos inflamáveis
podem explodir e
espalhar o fogo.
Não jogue bitucas
de cigarro ou fósforo
às margens de
rodovias e próximo
à vegetação.

Não use fogo
para limpar terrenos.
Não faça
fogueira em
áreas verdes.
Não solte
balões.

Preparados para agir
Todos os anos a história se repete. As cidades da nossa região
sofrem com as queimadas. Para somar esforços, a AngloGold
Ashanti, em parceria com a Associação Mineira de Meio Ambiente
(Amda), criou a Brigada de Combate a Incêndios.
A equipe, totalmente capacitada, desenvolve um trabalho de
prevenção e conscientização com os moradores, para manter as
comunidades longe dos focos de incêndio. “Dividimos as atividades
entre o período seco e de chuvas. No primeiro semestre,
realizamos a construção de aceiros e realizamos palestras em
escolas e blitz educativas. Entre julho e dezembro, a preocupação
aumenta e ficamos em alerta para qualquer sinal de fogo. Para isso,
estamos em pontos estratégicos para conferência dos riscos e
praticamos rondas nos mirantes da cidade”,
explica Jonathan de Oliveira, encarregado
florestal da Amda.

Faixas de terra onde a vegetação
foi aparada com a finalidade de
prevenir a passagem do fogo.

IMPORTANTE!
Em caso de incêndio, ligue para:

Corpo de Bombeiros: 193
Amda: (31) 99746-6812

Números de emergência AngloGold Ashanti:
Nova Lima: (31) 3589-2222
Rio de Peixe: (31) 3589-2323

EXPEDIENTE
Gerência de Comunicação e Comunidades • Analista de Comunicação responsável: Júnia
Bauer • Relacionamento com Comunidades de Nova Lima e Raposos: Diego Pereira •
Projeto, produção editorial e diagramação: Rede Comunicação de Resultado • Jornalista
responsável: Flávia Rios (JP06013) • Tiragem: 1.000 exemplares | Para esclarecer
dúvidas, fazer sugestões, reclamações ou elogios, ligue para o 0800 72 71 500
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U

m fósforo jogado na estrada queima a vegetação rasteira,
que queima os arbustos e as árvores, e que pode queimar a
rede elétrica e toda a mata. O simples ato do começo dessa
história é responsável por 99% dos incêndios florestais - as causas
naturais, geralmente raios, causam menos de 1%, de acordo com o
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

