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AVANÇAR COM CAETÉ
Em toda jornada, a parte 

mais esperada é sempre 
o momento da chegada. 

Foi essa sensação de satisfação 
vivenciada na Mina Lamego 
quando a lavra alcançou a área, 
em subsolo, que ultrapassou as 
divisas entre Sabará e Caeté.

Resultado de um planejamento 
que contribui para a 
sustentabilidade do negócio, 
a chegada das operações da 
AngloGold Ashanti a Caeté é só o 
começo de um caminho repleto 
de oportunidades. A relação entre 
a mineradora e os moradores, por 
exemplo, que já é próxima, deve 
se estreitar ainda mais.

Fornecedor da mineradora 
há 15 anos,  Manoel Júnior 
é proprietário da Alpha Mec, 
empresa que realiza reformas 
e reparação de peças e 
equipamentos na planta de 
beneficiamento da unidade. O 
empresário, que é caeteense, 
percebe que a presença da 
AngloGold Ashanti na comunidade 
gera um grande número de 
empregos – ao todo são 1,2 mil 
empregos diretos e indiretos 
gerados na cidade. “Como 
fornecedora, a Alpha Mec contribui 
para esse número. Das 20 pessoas 
que eu emprego, por exemplo, 19 
são daqui”, comenta Manoel. 
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Prefeito, vereadores e representantes da imprensa de Caeté 
participaram de uma visita ao subsolo da mina para marcar 
o início das operações da Mina Lamego na cidade. O 
encontro inaugurou ainda uma placa como marco de divisa 
entre os municípios de Sabará e Caeté.

A AngloGold Ashanti é uma empresa que 
participa da vida da nossa cidade, que está presente 
nos momentos culturais e sociais do caeteense e 
que é um exemplo para o nosso país. 
Hoje é um momento ímpar para Caeté. 
 

Lucas Coelho, prefeito do município 

 Economia incentivada
Outros empreendimentos 
também se beneficiam com a 
presença da empresa na cidade. 
Dentre eles, um virou atração 
para quem trabalha na unidade 
Cuiabá-Lamego: a lanchonete 
e bar Mafu - abreviação de 
Maria Fumaça. “O Mafu fica em 
frente a um ponto de embarque 
do ônibus e, desde o início, 
a clientela é grande. A turma 
costuma lanchar lá antes de 
ir para a mina”, comemora 
o dono do estabelecimento, 
 Gladstone Carvalho. Em 

2017, a AngloGold Ashanti 
promoveu R$ 3,7 milhões em 
compras locais e R$ 293 mil de 
investimento social na cidade.
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SEGURANÇA É PRIORIDADE 
NA DETONAÇÃO  
DE MINA

O exercício da 
transparência e do 
diálogo é um dos valores 

da AngloGold Ashanti. Após 
uma detonação da Mina Cuiabá, 
ocorrida em julho, que causou 
uma sensação de tremor para 
os moradores de Pompéu, 
em Sabará, representantes da 
empresa se reuniram com a 
comunidade para esclarecer as 
dúvidas e tranquilizar a todos. 
A apresentação demonstrou 
que o caso fugiu à rotina e não 
ofereceu riscos à população. 
“O que aconteceu foi uma 
propagação do som pelas 
montanhas. Após 
a detonação das 
rochas, um canal de 
ventilação da mina 
‘jogou’ o ar e o som 
para fora, como é 
sua função. Porém, 
na saída desse 
canal há um vale 

Para  Juliana Oliveira, vice-
presidente da associação 
de bairro da comunidade de 
Pompéu, esse relacionamento 
próximo entre a mineradora 
e a comunidade é importante 
para manter o diálogo e a 
confiança. “Sempre que 
acontece uma situação atípica 
como esta, representantes da 
AngloGold Ashanti conversam 
com os moradores para explicar 
o ocorrido. A empresa nunca 
fechou a porta para qualquer 
esclarecimento”, afirma. 

 Daqui para frente
Mantendo o seu compromisso 

formado por montanhas, que 
propagou as vibrações da onda 
sonora, como um funil”, explica 
o geotécnico da AngloGold 
Ashanti,  Felipe Brito Pereira.

É importante enfatizar que 
o ocorrido não causou 

nenhum problema 
nas instalações da 

empresa ou na 
barragem e que 
a pressão do 
som não tem 
força suficiente 
para impactar 
nenhuma 

construção urbana.

de tornar as comunidades 
vizinhas melhores em função 
da sua presença e garantir 
a segurança de todos, a 
AngloGold Ashanti tomou 
algumas medidas preventivas.  
A partir de agora, as detonações 
em níveis mais próximos da 
superfície acontecem somente 
no período da manhã e os 
moradores são avisados sobre 
a atividade com antecedência. 
Além disso, foi iniciado um 
monitoramento específico da 
região para acompanhar a 
disseminação do som, assim 
como já acontece com o 
controle de vibrações no solo.

ORQUESTRA OURO PRETO 
ENCANTA SABARÁ E CAETÉ
Uma apresentação musical torna o dia muito especial. 

E quando ele é embalado pela Orquestra Ouro Preto, 
provavelmente o momento é ainda mais marcante. Essa 

foi a sensação dos recém-namorados  Lia Guimarães e Antônio 
Carlos Cabral, moradores de Sabará. Eles acompanharam, junto 
com outras três mil pessoas, o espetáculo que apresentou os 
principais sucessos da banda inglesa The Beatles reproduzidos 

em arranjos da música clássica durante o Festival de Inverno do 
município, em julho. 

“A noite foi inesquecível! Canções tão especiais como Hey Jude, 
Imagine, entre outros hits, não podem se perder no tempo. Elas 
devem ser resgatadas para que os jovens se inspirem e entendam a 
relevância dessa época para a nossa cultura”, exclama Lia.

Já em agosto, foi a vez de 
Caeté, onde duas mil pessoas 
se encantaram com o repertório 
da premiada orquestra regida 
pelo maestro Rodrigo Toffolo. 
Rockeiro e um entusiasta de 
discos de vinil, o caeteense  
Ricardo Palmieri não imaginava 
que a mistura do rock dos 
Beatles e a música clássica, 
daria tão certo.

“Participar de um evento 
como esse é maravilhoso. É 
incomum para a cidade ter um 
programa cultural do porte que a 
AngloGold Ashanti proporcionou.  

A orquestra deixou as melodias 
leves e nos permitiu sentir a 
essência das músicas dos 
Beatles”, afirma Ricardo.

VOLUNTARIADO 
UNE COMUNIDADE
Ajudar o outro é também 

uma maneira de doar 
amor a si mesmo. É 

esse o sentimento que move 
 Romerson Cleiton, técnico 

ambiental da AngloGold Ashanti. 
Há 10 anos ele participa de 
ações de voluntariado na 
comunidade, levando carinho 
e atenção para quem mais 
precisa. “Tenho muito prazer em 
ser voluntário. É uma forma de 
fazer o bem ao outro. Contribuo 
com atividades de jardinagem, 
já que tenho habilidade. Sempre 
levo minha esposa e meus dois 
filhos para que eles também 
se conscientizem sobre a 
importância de ajudarmos o 
próximo”, diz. 

Romerson é um dos 
integrantes do programa de 
voluntariado De Mãos Dadas, 
da AngloGold Ashanti, que 

tem o objetivo de incentivar os 
empregados a doar seu tempo, 
talento e habilidades a favor 
da comunidade. Na edição 
2018/2019 as ações terão como 
tema 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 da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), que trabalha pela paz e 
o desenvolvimento mundial. Os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável definidos pela 
entidade vão inspirar os 
voluntários a construir ações 
que contribuam para o fim dos 
principais problemas sociais, 
ambientais e econômicos das 
comunidades.

RAIO-X DO VOLUNTARIADO ANGLOGOLD ASHANTI*
 9 mil pessoas beneficiadas, sendo 1.452 em Sabará e Caeté
 36 instituições e comunidades beneficiadas,  
5 de Caeté e Sabará

 782 participações voluntárias (30% a mais que no ciclo 
anterior), sendo 221 em Sabará e Caeté

 + 2.700 horas de trabalho voluntário, sendo 704 horas em 
Sabará e Caeté

*Dados do ciclo julho/2017 a julho/2018

Em reunião, moradores foram tranquilizados 
sobre a segurança das estruturas

Romerson Cleiton realiza trabalhos de 
jardinagem de forma voluntária na comunidade
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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

Casal curtiu o passeio 
embalado pelas 
canções dos Beatles

O espetáculo The Beathes 
faz parte da turnê 2018 
da Orquestra Ouro Preto, 
patrocinada pela AngloGold 
Ashanti por meio da Lei 
Federal de Incentivo à 
Cultura. A série de concertos 
também passou por Santa 
Bárbara e Nova Lima, com o 
espetáculo Valencianas.



EXPEDIENTE 
Gerência de Comunicação e Comunidades • Analista de Comunicação responsável: 
Júnia Bauer • Relacionamento com Comunidades de Sabará e Caeté: Tiago de Oliveira • 
Projeto, produção editorial e diagramação: Rede Comunicação de Resultado • Jornalista 
responsável: Flávia Rios (JP06013) • Tiragem: 600 exemplares |  Para esclarecer 
dúvidas, fazer sugestões, reclamações ou elogios, ligue para o 0800 72 71 500

ALERTA! QUEIMADAS
Um 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).

O dado preocupa e reforça a importância da conscientização, já 
que manter a vida nas florestas é 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
Para somar esforços, a AngloGold Ashanti, em parceria com a 
Associação Mineira de Meio Ambiente (Amda), criou a Brigada de 
Combate a Incêndios.  Durante todo o ano, a equipe desenvolve um 
trabalho de conscientização dos moradores para manter a cidade 
longe dos focos de incêndio. 

Entre as atividades já realizadas até aqui está uma blitz educativa na 
Escola Municipal Rosalina Alves Nogueira, de Pompéu, em Sabará, 
onde 200 alunos e moradores da comunidade foram orientados pela 
equipe da Amda. “É muito importante que esses jovens entendam 
que a maioria dos casos de incêndio ocorridos hoje na região é 
causada por bitucas de cigarros jogadas das janelas dos carros e 
por queima inadequada de terrenos. Essa conscientização tem o 
poder de transformá-los em agentes multiplicadores da informação”, 
afirma a diretora da instituição, Dulciléia do Santos.

IMPORTANTE!
Um pequeno foco de incêndio pode se transformar em uma 
grande queimada. Ligue para: 

Amda: (31) 9 9746-6812 

Corpo de Bombeiros: 193


