
Henrique Pacheco, idealizador 
do projeto Bem Composto, de 
Nova Lima, tem consciência do 
papel de cada um na solução 
desse problema e, por isso, 
começou a fazer a sua parte. 
“Nosso trabalho é recolher 
resíduos orgânicos em casas 
e empresas e destiná-los à 
compostagem para produção 
de adubo. O material produzido 
é direcionado, entre outros, 
a pequenos agricultores              
locais”, conta. 

Criada há três anos, a iniciativa 
se prepara para ganhar uma 
nova estrutura para manejo 
dos resíduos, hoje feito no 
condomínio Vale dos Cristais. 

A geração de lixo nas 
cidades, assim como o 
seu manejo correto, é um 

dos assuntos de maior urgência 
na atualidade.  Guilherme 
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Guilherme Pacheco, idealizador 
do projeto Bem Composto
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Além do investimento de R$ 1,1 milhão para execução 
das atividades, todos os projetos selecionados com a 
participação da comunidade em Goiás e Minas Gerais 
participam da capacitação sobre gestão em negócios 
sociais, com consultorias individuais e percurso formativo 
presencial e a distância. São dois eixos: o ciclo inicial, 
denominado Pré-aceleração, que abrange 17 projetos, e 
a Aceleração, que contempla os outros sete selecionados 
entre os melhores empreendimentos apoiados em 2018. 

APOIO AO TURISMO 
E MEIO AMBIENTE

Trilhas do Ouro é um dos 
projetos apoiados em Raposos

Isso porque o Bem Composto 
é um dos 24 empreendimentos 
sociais selecionados na 
9ª edição do programa 
Parcerias Sustentáveis, da            
AngloGold Ashanti. 

 Educação e turismo
Em Raposos, um dos projetos 
aprovados é o Trilhas do Ouro 
– Conhecendo as Riquezas 
de Minas, proposto por                       
 Davidson Alves Santos, dono 

da Pousada do Tico. A ideia 
é mapear seis trilhas locais a 
partir do trabalho de geólogos, 

geógrafos e profissionais 
das áreas de turismo e meio 
ambiente, detalhando as 
características de cada uma. 

Para participar, Davidson 
se candidatou como 
microempreendedor individual, 
o que foi possível devido a uma 
novidade no regulamento da 
edição deste ano. Agora, além 
de instituições sociais, podem 
se inscrever microempresas 
e microempreendedores 
individuais, aumentando, 
assim, o alcance do programa. 



Mais de 1.000 pessoas 
participaram do festival
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COMUNIDADE   
INFORMADA

ATESTADO DE SEGURANÇA

No final de março, a AngloGold Ashanti recebeu as declarações 
atestando as condições de segurança e  estabilidade de todas as suas 
sete barragens, localizadas em Minas Gerais e Goiás. O documento 
é emitido por uma auditoria externa e é uma exigência da Agência 
Nacional de Mineração, que deve ser renovada a cada seis meses.

VISITAS

Este ano, mais de 130 pessoas já visitaram 
as barragens da Planta do Queiroz, em Nova 
Lima. Você também pode agendar sua visita 
por meio do nosso Canal de Relacionamento: 
0800 7271 500

AÇÃO PROMOVE  
CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

ORQUESTRA OURO PRETO NO 
ANIVERSÁRIO DA ANGLOGOLD ASHANTI
Em 2019, a AngloGold 

Ashanti completa 185 
anos de atividade. E, 

como não poderia deixar 
de ser, a celebração dessa 
data será junto a quem tanto 
contribui com a história da 
empresa: as comunidades 
vizinhas. O espetáculo 
gratuito, oferecido por meio 
da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura, contará com o 
encanto da Orquestra Ouro 
Preto, que, em Nova Lima, 
subirá ao palco ao lado 

Um circo em que garrafas 
PET se transformam em 
malabares, utensílios 

de cozinha viram enfeites de 
cabelo e sacos de lixo são 
usados como fantasia. Esse é 
o cenário do Circo Reciclado, 
peça apresentada pela Cia 
Circo Fool, que encantou 
os moradores de Nova Lima 
durante o projeto Cultura e 
Sustentabilidade, promovido 
nos dias 15 e 18 de abril. 

Com patrocínio da AngloGold 
Ashanti, a iniciativa, realizada 
via Lei Federal de Incentivo à 
Cultura, promoveu atividades 
lúdicas e artísticas, com o 
objetivo de conscientizar o 

público acerca de temas 
relacionados ao meio 
ambiente.

Segundo  Luis Yuner, 
diretor, ator e produtor da Cia 
Circo Fool, a apresentação 
estimulou a reflexão do 
público de forma leve e bem-
humorada. “Com os diálogos 
entre os personagens e a 
interatividade com as pessoas, 
sobretudo as crianças, a gente 
procura fazer um trabalho 
de educação ambiental, 
transmitindo mensagens 
como uso consciente da água, 
importância da reciclagem, 
cuidados com a natureza e 
outros temas ambientais”.

Cantora Fernanda Takai sobe aos 
palcos ao lado da Orquestra Ouro Preto 
comandada pelo maestro Rodrigo Toffolo
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NOVA LIMA
Dia: 28 de junho
Hora: 20h
Local: Praça 
Bernardino de Lima

“          
Sistema de alerta é testado 

no bairro Galo Novo

Anote na agenda:

Atenção! Este é um teste 
da sirene do sistema 
de alarme”. Essa foi 

a mensagem ouvida pelos 
moradores do bairro Galo  
Novo durante a atividade 
para atestar o correto 
funcionamento do sistema de 
alerta das barragens da Planta 
Queiroz, da AngloGold Ashanti. 
O exercício ocorreu nos dias 30 
de abril e 3, 6 e 8 de maio. 

Já no mês de junho, foi 
realizado o simulado de 
emergência de barragem nos 
bairros Galo Novo e Galo Velho.

Além dos testes, a empresa 
concluiu, no final de abril, 
a instalação das placas de 
sinalização das rotas de fuga 
e de pontos de encontro na 
região do Galo Novo, em 
Nova Lima, e em Galo Velho, 
localizado em Raposos. As 
placas seguem o padrão 
indicado pela Defesa Civil 
do Estado e indicam a rota 
e a direção para as quais a 
população deve se deslocar 
para chegar aos pontos 
seguros, em caso de acidentes.

 Programação diversificada
O evento também contou com 
sessões de cinema e palestras 
sobre consumo consciente, 
tratamento adequado de lixo, 
aproveitamento de alimentos, 
dentre outros. Em Nova Lima, 

mais de mil pessoas, em  
sua maioria crianças, 
participaram das atividades. 
A programação contou com 
12 apresentações teatrais, 
duas oficinas, três sessões de 
cinema e uma palestra.

da cantora Fernanda Takai, 
interpretando sucessos do 
compositor Tom Jobim. 



AAngloGold Ashanti tem investido na ampliação da 
disposição a seco nas suas operações. O método 
substituirá, aos poucos, as barragens tradicionais 

e tem vantagens como redução do uso de água nova e 
incremento na segurança de disposição dos resíduos. 
Conheça o processo. 

1. O minério bruto 
é extraído do 
solo e, em 

seguida, passa por um 
tratamento para separar 
o mineral. Esse resíduo, 
que será descartado, 
vem em forma de 
polpa, uma mistura de 
água e rejeito.

2.  A polpa é levada 
à planta de  
desaguamento, 

onde passa por um 
tratamento, até ficar com 
umidade próximo à natural.

3. O rejeito 
desaguado é 
transportado 

por caminhões para ser 
disposto em pilhas.

4. Além de manter o nível de segurança, 
a disposição a seco possui um 
ganho adicional ao meio ambiente: 

toda a água retirada da polpa ainda dentro 
da planta de tratamento é recuperada e 
reutilizada nos processos de mineração.
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