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BARRAGENS RECEBEM DECLARAÇÕES

DE ESTABILIDADE

A

AngloGold Ashanti recebeu, no final de março, as declarações
de condição estabilidade de todas as suas sete barragens de
rejeito localizadas em Minas Gerais e Goiás. Emitido por uma
auditoria externa, o documento é uma exigência da Agência Nacional
de Mineração e deve ser obtido a cada seis meses.
O atestado comprova a estabilidade da estrutura e se baseia
em análises, ensaios e estudos do barramento. Foram emitidas
as declarações de 100% das barragens de rejeito da empresa:
Cuiabá (Sabará/MG), CDS I e CDS II (Santa Bárbara/MG), Cocuruto,
Calcinados e Rapaunha (Nova Lima/MG) e Serra Grande (Crixás/GO).
Como parte desse trabalho, a agenda de visitas às barragens
da AngloGold Ashanti foi intensificada desde o início deste ano.
A iniciativa busca levar aos participantes informações sobre a
segurança das estruturas. Além de moradores dos bairros Galo
Novo, Galo Velho e de diversas outras comunidades de Raposos,
estiveram entre os visitantes o prefeito de Raposos, Sérgio Silveira,
e vereadores de Raposos e Nova Lima.
Durante os encontros, que têm uma média de quatro horas de
duração, o responsável técnico da barragem apresenta todo

Visitas contaram com a participação de
moradores e de representantes do poder público

processo de gestão da segurança das nossas estruturas, esclarece
todas dúvidas dos participantes e, por fim, conduz a todos para
conhecer as três barragens existentes na unidade do Queiroz.
“Abrir as portas da empresa para a comunidade é uma iniciativa
muito bacana. Saí com outra visão sobre os investimentos da
AngloGold Ashanti nos controles de segurança da barragem, como
ela é utilizada e monitorada”, afirma Márcia Silva, diretora da Escola
Municipal David Finlay, do bairro Galo.
Entre os meses de fevereiro e março, a AngloGold Ashanti realizou
8 reuniões, seguidas de visitas com cerca de 130 pessoas das
comunidade de Nova Lima e Raposos.

QUER CONHECER A BARRAGEM?
Entre em contato com o nosso Canal de Relacionamento
com as comunidades por meio do telefone 0800 7271 500
para agendar sua visita. Caso prefira, envie um e-mail para
canalderelacionamento@anglogoldashanti.com.br
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Em 2019, o projeto entrará na
fase de aceleração do programa
e irá receber até R$ 50 mil.
Esse recurso será usado para
aprimorar o processo de
produção de pães e aumentar o
mercado consumidor. Entre as
ações previstas está a busca por
um segundo espaço físico para
ampliar o volume produzido e os
canais de venda e distribuição.
“Vamos focar nossos esforços
em oferecer um produto de alta

DE RENDA EM RAPOSOS

Participantes estão se preparando
para expandir suas atividades

qualidade e a preço justo para
o maior número de pessoas.
Também estamos fazendo
testes para produzir biscoitos e
pão francês de malte”, comenta
o coordenador do projeto,
Geraldo dos Santos Jeremias.

INCENTIVANDO BOAS IDEIAS
Em 2019, o Parcerias Sustentáveis chega a sua nona edição,
beneficiando 24 empreendimentos sociais. O objetivo é
fomentar negócios sociais nas regiões onde a empresa atua,
proporcionando resultados positivos para as populações
locais. Este ano, a AngloGold Ashanti irá destinar
R$ 1,1 milhão de recursos próprios para as instituições.

NOVIDADES NA

REGULARIZAÇÃO DO GALO
O
processo de regularização na região do Galo, em Nova
Lima, continua em andamento. Desde 2017, a AngloGold
Ashanti, juntamente com a prefeitura e associações de
moradores, está trabalhando para que as 120 famílias tenham
suas casas regularizadas.

No final de 2018 foi assinado um Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) com todos os envolvidos. O documento define o
valor que cada morador pagará por seu imóvel, além de prever
a tão esperada regularização fundiária do local, com a emissão
dos termos de transferência, titulação do imóvel ao proprietário
e início das obras de infraestrutura.
“Percebemos que existe um interesse mútuo da comunidade e
de todas as partes envolvidas em regularizar a questão. Prova
disso foi a assinatura do TAC e o empenho da população”,

ressalta Juliano Pimenta Correa, coordenador de Registros
e Regularizações da AngloGold Ashanti. Todas as ações são
acompanhadas pelo Ministério Público e, ao final do processo, a
propriedade será das famílias que aderirem ao projeto.

ENTENDA
O processo é dividido em sete etapas. Até o momento, seis
delas já foram cumpridas: os estudos iniciais, o alinhamento
com a comunidade, a assinatura do termo de compromisso, o
cadastramento, a elaboração do programa de reordenamento
e a assinatura do TAC. O próximo passo é a implantação do
projeto, que será feita após a homologação judicial do TAC.

Ronaldo Guimarães

Q

uando se fala em malte,
muita gente logo lembra
de cerveja, mas, em
Raposos, esse insumo originário
do grão da cevada está servindo
de base para a fabricação de
pães caseiros. A ideia veio da
Associação Cultural e Social
de Desbravadores de Raposos
e foi apoiada pelo programa
Parcerias Sustentáveis, da
AngloGold Ashanti.

PÃO DE MALTE COMO FONTE

CENTRO DE REFERÊNCIA
Marcos dos Anjos

EM NOVA LIMA

Centro oferece atendimento integral
de saúde aos ex-empregados

gratuitamente os medicamentos necessários para o seu tratamento.
Ele faz parte do Programa de Assistência Médica a ex-empregados
portadores de silicose da Mineração Morro Velho.
“De um ano pra cá, eu tive uma melhora muito grande de qualidade
de vida: perdi peso com a ajuda da nutricionista do Centro, minha
pressão está ótima e passei a fazer caminhadas”, contou.
Sobre o Centro
O CERPn foi criado e equipado em 2003 pela AngloGold Ashanti e
doado ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Além da assistência
gratuita aos ex-empregados, a instituição atende a população em
geral, por meio de consultas particulares e convênios.

EM 2018
3.037 consultas nas especialidades de pneumologia,
cardiologia e nutrição

D

esde 2009, o aposentado
Adão Marques de
Oliveira, de 71 anos,
é atendido no Centro de
Referência em Pneumologia

5.106 medicamentos pneumológicos e para doenças
correlatas entregues
(CERPn), em Nova Lima, onde
faz sessões de fisioterapia
respiratória. Quando necessário,
também se consulta com
a equipe médica e recebe

2.100 sessões de fisioterapia respiratória
R$ 2,4 milhões investidos pela AngloGold Ashanti

CANAL DIRETO

COM A COMUNIDADE

O

telefone 0800 da
AngloGold Ashanti é um
dos principais canais
da empresa para manter um
diálogo aberto e uma relação de
confiança com as comunidades.
Basta uma ligação para fazer
críticas e elogios, esclarecer
dúvidas ou dar sugestões.

Um gesto simples e sem custos,
mas muito importante para
harmonizar as demandas dos
moradores com as ações
da empresa.
Em 2018, das 199 chamadas
das comunidades de todas as
unidades operacionais, em Minas

Gerais e Goiás, 133 foram de Nova
Lima e Raposos.
Assim que recebidas, as
demandas são encaminhadas para
as áreas responsáveis, para que
cada uma possa buscar a melhor
solução. Os retornos são dados,
em média, em 10 dias úteis.

FALE COM A GENTE!
Relembre os canais de contato
com a empresa.
Telefone gratuito:
0800 72 71 500 (digite 1 para
ser transferido para o Canal
de Relacionamento com
Comunidades)
E-mail:
canalderelacionamento@
anglogoldashanti.com.br
Site:
www.anglogoldashanti.com.br

AR E ÁGUA PROTEGIDOS

A

AngloGold Ashanti adota medidas
de controle para minimizar qualquer
impacto ambiental que possa ser
causado por suas atividades. Conforme

a legislação exige, a empresa faz o
monitoramento constante do meio ambiente
para verificar a condição da água e do ar
nas comunidades de que faz parte.

A Planta Metalúrgica de Queiroz
produz ouro em barras e ácido
sulfúrico. Equipamentos instalados
nas proximidades da unidade e em
comunidades vizinhas monitoram a
emissão de gases e poeiras.

AR

Veja como é feita a verificação da
qualidade do ar e da água em Nova
Lima e Raposos, municípios próximos às
unidades de Queiroz e Rio de Peixe.

No total, são seis pontos de análise da
qualidade do ar em Nova Lima e Raposos
e todos indicam que as condições estão de
acordo com as exigências.

A água utilizada no processamento
do ouro é tratada. Para assegurar que
a água devolvida à natureza mantém
sua qualidade, a empresa analisa,
em laboratório, seus aspectos físicos
e químicos, a partir de indicadores
determinados pela legislação ambiental.

O mesmo é feito no barramento da
hidrelétrica. São, ao todo, 165 pontos de
coleta de material, que comprovam a boa
condição da água após seu uso.

ÁGUA

EXPEDIENTE
Gerência de Comunicação e Relações Institucionais • Analista de Comunicação responsável:
Alisson Villa • Relacionamento com Comunidades de Nova Lima e Raposos: Clarissa Vilela e Diego
Pereira • Projeto, produção editorial e diagramação: Rede Comunicação de Resultado • Jornalista
responsável: Flávia Rios (JP06013) • Tiragem: 2.000 exemplares | Para esclarecer dúvidas,
fazer sugestões, reclamações ou elogios, ligue para o 0800 72 71 500

