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CONTINUAM
TESTES DAS SIRENES 

de alerta, foi tudo tranquilo 
porque, além da divulgação, 
procuramos informar todos 
na escola que era apenas um 
teste. Essas ações reforçam 
a responsabilidade social por 
parte da empresa, já que se 
preocupa com as pessoas que 
aqui vivem e busca manter a 
comunidade informada sobre 
o bom funcionamento  
dos equipamentos e  
barragens”, destaca.

Diferentemente do simulado  
de emergência, realizado 
na comunidade de Pompéu  
em 2017, este teste das 
sirenes não envolve o 
deslocamento da  
população para os  
pontos de encontro.

Um som ecoou  
entre as ruas da 
comunidade de  

Pompéu, no dia 28 de 
junho, quinta-feira, às 11h. 
Ouvido pelos moradores, 
o acionamento das sirenes 
anunciava mais um teste 
da série de medidas 
contempladas no Plano de 
Ações de Emergência para 
Barragens de Mineração 
(PAEBM) da AngloGold 
Ashanti, que contempla a 
mobilização da sociedade 
para reduzir riscos e ser o 
mais eficiente possível diante 
de situações de emergência.

Esta etapa tem o objetivo 
de verificar o funcionamento 
do sistema de alarme e 
sensibilizar a população sobre 
os testes que acontecerão a 
cada dois meses. 

Quando ouviu a sirene tocar,  
o técnico de informática  
  Wellington da Fonseca 
estava trabalhando na Escola 
Municipal Rosalina Alves 
Nogueira, que fica próximo à 
torre sonora. “Apesar do som 

Atento ao teste, 
Wellington fica tranquilo 
com o funcionamento 
da sirene

O QUE É

Instalação de 
torres metálicas 
em série, com 
sirenes que 
anunciam 
possíveis 
situações de 
emergência.

ALCANCE

Localizadas 
na zona de 
autossalvamento, 
as sirenes emitem 
um som que pode 
ser ouvido a uma 
distância de 10 km 
da barragem.

ACIONAMENTO

Os testes são 
realizados a cada 
dois meses.
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COM RESPEITO
AO TRÂNSITO

Wanderson usa a experiência no volante 
para garantir a segurança na estrada
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É com a marcha lenta e os olhos atentos ao velocímetro 
que o motorista  Wanderson Lúcio Amorim percorre, 
diariamente, cerca de 56 quilômetros. Motorista experiente, 

ele sabe da responsabilidade necessária à frente do caminhão 
traçado, veículo usado para transportar minério da Mina Lamego 
à Mina Cuiabá. Principalmente, ao cruzar a comunidade do Gaia, 
que fica às margens da via.

“Além do respeito, pois fora do trabalho também somos 
pedestres, sigo uma série de regras e orientações para causar o 
menor impacto possível à comunidade. A velocidade permitida, 
por exemplo, é de apenas 20 km/hora, mas é raro chegarmos  
até ela”, diz. 

 Segurança no dia a dia
Todos os dias, 20 caminhões carregados de minériodeixam 
Lamego rumo à Mina Cuiabá. Parte desse percurso, uma faixa 
de um quilômetro de distância, passa pela comunidade do Gaia. 
Para diminuir ao máximo os impactos causados por esse fluxo, a 
AngloGold Ashanti toma uma série de medidas. 

Além da conscientização dos motoristas, é feita a umidificação 
intermitente do trecho, realizada por caminhão-pipa, para reduzir 

a poeira no local, e a limpeza da via pela lavagem  
por jateamento, três vezes por semana, para retirar  
qualquer excesso de material que possa cair  
dos caminhões.

Asfaltamos o trecho do Gaia e cuidamos 
da pavimentação. Nesse sentido, sempre 
que necessário, os próprios moradores 
nos acionam para revertermos qualquer 
interferência causada diretamente pelo 
transporte do minério, justamente para não 
impactar a comunidade. 
 

Luiz Guilherme Gonzaga,  
assistente de infraestrutura da AngloGold Ashanti



ORQUESTRA CELEBRA 
O ROCK EM SABARÁ
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Os sucessos de um 
quarteto de Liverpool 
vão inspirar a 

apresentação da Orquestra 
Ouro Preto em Sabará. Sabe  
do que estamos falando?  
Do espetáculo “The Beatles”!

Patrocinado pela AngloGold 
Ashanti por meio da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura, 
o concerto fará parte da 
programação do Festival de 
Inverno da cidade, no dia 28 
de julho, na Praça Melo Viana, 
às 20h30. A apresentação 
combina a música erudita e 
popular em homenagem a essa 

que é uma das maiores bandas 
de rock da história. 

Com regência do maestro 
Rodrigo Toffolo, o público vai 
curtir o repertório composto por 
músicas inesquecíveis, como 
Day Tripper, Penny Lane e With a 
Little Help From My Friends. Os 
arranjos, inéditos, foram criados 
pelo violinista Mateus Freire. 

A orquestra já levou esse 
espetáculo a diversos estados 
brasileiros e agora chega a 
Sabará, em apresentação 
gratuita. Venha e convide  
a sua família!

ANOTE NA AGENDA

Caeté também receberá 
o espetáculo “The 
Beatles”, em evento 
patrocinado pela 
AngloGold Ashanti em 
18 de agosto. Participe!

Enquanto o espetáculo não chega, 
você pode ter um gostinho do 

concerto. Use um leitor de QR code no 
seu celular e assista à apresentação.
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Você sabia que a poluição 
plástica é uma grande 
ameaça ao meio ambiente? 

Isso porque os objetos feitos 
de plástico podem demorar 
de 100 até 450 anos para se 
decompor na natureza, como 
as garrafas PET. Mesmo assim 
os números da produção e do 
descarte incorreto deste material 
não param de crescer e gerar 
consequências. 

Para ajudar a dar um fim a este 
problema, os integrantes da 
Associação dos Artesãos da 
Praça Santa Rita, de Sabará, 
assumiram o compromisso de 

buscar alternativas sustentáveis 
para o descarte do plástico. 
Uma delas está em prática 
no Mulheres Estandarteiras, 
projeto apoiado pela AngloGold 
Ashanti por meio do Parcerias 
Sustentáveis, que produz um 
importante símbolo da cultura 
sabarense, o estandarte, 
com a utilização de materiais 
reciclados, como o plástico. Com 
início em junho, a iniciativa inclui 
a capacitação das estandarteiras 
sobre empreendedorismo e 
técnicas de artesanato. As ações 
serão desenvolvidas no período 
de um ano, com o patrocínio da 
AngloGold Ashanti.

O QUE VEM POR AÍ

Segundo a artesã coordenadora do projeto,   Hercília 
Batista, as participantes estão surpresas com os possíveis 
resultados deste trabalho. “Descobrimos que garrafas pet, 
embalagens de bebidas e alimentos podem ser matérias-
primas para nossas criações. Vamos receber uma oficina 
específica sobre plástico, a começar pela produção de flores 
e folhas que decorarão os estandartes”, detalha. “Além de 
ajudar na renda das casas das artesãs, estamos contribuindo 
para a redução do descarte de plástico na natureza.”

Doe materiais reciclados para a confeção dos estandartes: 
Rua Borba Gato, 3, Centro, Sabará.
Telefone: (31) 3671-2696

POLUIÇÃO PLÁSTICA
ACABE COM A

COMECE POR VOCÊ

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que 
se o consumo de plástico não reduzir nos próximos 
anos, até 2050 haverá mais esse material nos oceanos 
do que peixes. Para conscientizar os empregados 
e prestadores de serviço a tomarem uma atitude, a 
AngloGold Ashanti desdobrou internamente a campanha 
#AcabeComAPoluiçãoPlástica, da ONU, em celebração ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente. 

Por ano, são consumidas até 5 trilhões de sacolas 
plásticas em todo o planeta. 

A cada minuto, são compradas 1 milhão de  
garrafas plásticas.

Cerca de 13 milhões de toneladas vão parar nos 
oceanos anualmente, afetando 600  
espécies marinhas, das quais 15% estão 
ameaçadas de extinção.

Você também pode fazer a sua parte, eliminando  
o uso de canudos plásticos e trocando  
o copo descartável por um  
reutilizável. Que tal  
começar agora?!


