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GESTÃO DAS BARRAGENS: SAIBA MAIS

Q

É importante reforçar que todas elas estão estáveis,
em monitoramento constante e com fator de
segurança acima do valor estabelecido em normas e
padrões nacionais e internacionais.

Em Minas Gerais, as nossas barragens estão
localizadas nas plantas do Queiroz (Nova Lima),
Mina Cuiabá (Sabará) e Córrego do Sitio (Santa
Bárbara). Já em Goiás, a estrutura de disposição de
rejeitos fica na unidade Serra Grande, em Crixás.

Além disso, as estruturas atendem a todas
as exigências de órgãos regulamentadores e
fiscalizadores nas esferas municipal (Defesa Civil
e Corpo de Bombeiros Civil), estadual (Polícia
Ambiental, secretarias de meio ambiente, Defesa
Civil e Corpo de Bombeiros) e federal (Agência
Nacional de Mineração).

uem acompanha o Jornal Boa Vizinhança
sabe que a gestão das nossas barragens é
um tema sempre presente na publicação.
Após o rompimento da barragem de rejeitos em
Brumadinho, no fim de janeiro, o assunto torna-se
mais importante ainda.

Entre em
contato
Ficou algu
ma dúvida
sobre a ge
stão
barragens? de nossas
disposição Estamos à
para respo
nder
todas as p
erguntas d
a
comunidad
e pelo tele
fo
ne
0800 72 71
500.
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EM NOVA LIMA E RAPOSOS

Cadastro de moradores que vivem na
ZAS integra as ações de segurança

Na região de Nova Lima e Raposos, o Sistema
de Alerta está em fase final de implantação,
e já foram instaladas sete sirenes. Estão
acontecendo, também, reuniões com órgãos
do poder público, como Defesa Civil, Prefeitura,
Câmara de Vereadores, e as comunidades.

Esses encontros têm como objetivo informar
para a comunidade como a AngloGold
Ashanti conduz a gestão de suas barragens.
No primeiro semestre de 2019 será realizado
um exercício simulado com o objetivo de
treinar e preparar os moradores para o
possível acionamento das sirenes.

piezômetros (instrumento utilizado para
medir a pressão da água), são realizadas
auditorias nacionais e internacionais, internas
e externas.

Para completar, já estão sendo feitos novos
cadastros de moradores que residem nas
Zonas de Autossalvamento (ZAS),
que é como são chamadas as regiões
mais próximas às barragens no plano de
emergência.

• Cocuruto e Rapaunha não recebem mais
rejeitos: elas atuam na gestão e controle de
água.

Barragens da Planta Queiroz (Nova Lima)
- Diferenciais de segurança
• Em todas as barragens da planta do
Queiroz, além do monitoramento por

• Parte da deposição de rejeitos da planta do
Queiroz já é feita por empilhada a seco

• Nenhuma das barragens da planta do
Queiroz é construída pelo método de
alteamento a montante.
• Borda livre operacional (free board):
diferença de nível entre o lago e o fundo do
canal extravasor da barragem de 3,8 metros,
oferecendo grande segurança hidráulica.
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Encontro discutiu demandas da região

DIÁLOGO FORTALECIDO
O encontro, que reuniu cerca de 25 pessoas, teve por objetivo
discutir o desenvolvimento local, além de apresentar o Relatório de
Sustentabilidade da empresa. Na oportunidade foram realizadas
dinâmicas de grupo, ampliando assim a rede de contatos entre
pessoas que atuam em diversas áreas sociais nas cidades. “Até
criamos um grupo no WhatsApp e já temos reuniões marcadas,
comprovando que a empresa está, de fato, empenhada em cuidar
dos encaminhamentos e não deixar o assunto morrer”, observa Ilza.

Já Pedro Henrique Dornas, advogado e professor da rede
pública estadual de ensino, comenta que o mais importante do
Diálogo Ampliado foi “o fato de a proposta ter surgido da iniciativa
privada, convocando setores públicos e comunitários para pensar
questões sociais”.

Realizado anualmente, o encontro integra o programa Boa
Vizinhança, iniciativa que possibilita maior interação entre
empresa e comunidades. As cidades de Sabará, Santa Bárbara,
Caeté e Barão de Corais também recebem edições do evento.

MORADORES VISITAM
PLANTA DO QUEIROZ
A

demir Marques
Joaquim, morador de
Nova Lima e membro
do Conselho Fiscal da
Associação Comunitária
Bonserá, participou da visita
promovida pela AngloGold
Ashanti à Planta Metalúrgica
do Queiroz, em Nova Lima,
e gostou do que viu. “Fiquei
impressionado com a
estrutura. A empresa cuida
dos mínimos detalhes para

que tudo saia conforme o
planejado, sem agredir o meio
ambiente nem as localidades
vizinhas”, afirma.
Realizada em novembro,
a visita reuniu lideranças
de bairros de Nova Lima e
Raposos com o objetivo de
estreitar os vínculos com os
moradores, que puderam
ver a planta em pleno
funcionamento.

Grupo viu de perto a
planta em funcionamento
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A empresa não nos convidou para impor seus projetos.
Ao contrário, ela nos ouviu para que, juntos, pudéssemos
construir maneiras de lidar com nossas demandas.” É com
esse sentimento de pertencimento que Ilza da Conceição Ribeiro
dos Anjos, pedagoga e liderança social de Raposos, relembra o
Diálogo Ampliado, realizado em novembro pela AngloGold Ashanti
com formadores de opinião de Nova Lima e Raposos.

RESTAURADA

K

compreensão da comunidade e da
nossa memória”, diz.
Com o objetivo de criar uma
rede de negócios sociais na área
de restauração, manutenção e
conservação de prédios históricos,
são ministradas aulas práticas e
teóricas desde junho de 2018. Os
alunos aprendem as técnicas do
ofício e ainda entendem mais sobre
empreendedorismo e o valor de se
preservar a história da cidade.

O projeto beneficia a cidade ao colocar em
evidência a importância histórica das construções.
Estamos falando da memória das pessoas
que viveram e que vivem aqui.
Cláudia Teresa Pires, arquiteta e parceira na realização da iniciativa

DESTINO CERTO
A

AngloGold Ashanti
tem por prática destinar
parte de seu Imposto de
Renda Devido para promoção
de projetos sociais e
esportivos nos municípios
onde atua. Por meio do projeto
Leão Solidário, a empresa
incentiva seus empregados a
seguir o exemplo.
Esse trabalho bateu todos
os recordes em 2018 tanto
em número de participantes
quanto no volume financeiro
arrecadado. Ao todo, 338
empregados, de todas as
unidades da empresa, aderiram
ao programa, somando
R$ 198 mil em doações.

Em Nova Lima e Raposos,
por exemplo, parte do valor
doado será destinado ao
projeto Esporte por um mundo
melhor, que é desenvolvido
pelo Instituto Brasileiro de
Excelência no Esporte & Cultura
(IBBEC). Por meio desse
trabalho são oferecidas aulas
gratuitas de futsal e vôlei para
alunos de escolas municipais
da região.
O projeto beneficia cerca de
550 crianças. Além da formação
esportiva, elas participam de
atividades, como a competição
de leitura, iniciativa recente que
promove rodas de conversa
sobre livros.

“Pretendo doar sempre, pois
é um processo simples que me
permite direcionar o valor para
projetos relevantes. A empresa

orienta e garante o destino da
doação”, comenta Ângela
Farnezes, analista de banco de
dados da empresa.
Leão Solidário financia atividades
em favor da comunidade

Ação beneficia crianças
da comunidade
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MEMÓRIA

aren Araújo Eulálio, do
bairro Matadouro, em Nova
Lima, estava desempregada
quando se inscreveu no curso de
Restauração do Núcleo de Artes
e Ofícios em Áreas de Mineração,
iniciativa da Associação Milan
Galo Social viabilizada pelo
programa Parcerias Sustentáveis,
da AngloGold Ashanti. “No início,
era apenas um trabalho extra, mas
agora quero me profissionalizar. A
arte de restaurar é ter uma nova

VAGAS ABERTAS
Esta é para você que deseja fazer parte do time da AngloGold
Ashanti ou indicar algum conhecido para trabalhar com a gente.
A empresa gera cerca de 4,5 mil empregos diretos nas comunidades
onde atua e está sempre em busca de profissionais que

Candidate-se
1. Acesse o site www.anglogoldashanti.com.br
2. Clique no link Pessoas
3. Clique em Cadastre Seu Currículo
4. Clique em Conheça as Vagas Disponíveis, para saber se
alguma oportunidade se adequa ao seu perfil profissional
As vagas são divulgadas internamente na empresa, no site e
no Linkedin. Lá você também tem acesso a conteúdo sobre
inovação, saúde, segurança, ações sociais e ambientais.

possam contribuir com o negócio. Veja abaixo algumas dicas de
comportamento em entrevistas de emprego, além do passo a passo
para cadastrar seu currículo em nosso site.

Indicação de Ouro
Esse é o programa que permite ao empregado da
AngloGold Ashanti indicar algum conhecido para trabalhar na
empresa. Uma vez indicada, essa pessoa já entra no banco
de dados da mineradora e pode ser chamada para futuras
oportunidades. Mas vale lembrar que isso não exclui
a necessidade de o candidato ser aprovado em todas as
fases da seleção.
Acesse linkedin.com/company/anglogoldashantibrasil
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