
Há mais de 12 anos, a 
Comunidade Terapêutica 
Caminho da Sobriedade 

atua na recuperação de 
dependentes químicos em 
Caeté, com trabalhos de 
prevenção, acolhimento e 
ressocialização. Neste ano, as 
atividades serão reforçadas com 
o projeto Construir, contemplado 
pela 9ª edição do programa 
Parcerias Sustentáveis. 

Trata-se de um curso 
profissionalizante de carpintaria, 
que irá formar 60 pessoas da 
comunidade. “Além de aprender 
a trabalhar com a madeira e 
construir móveis, o conhecimento 
traz novas possibilidades de 
trabalho e renda para aqueles 
que estão em tratamento 
contra a dependência química”, 
destaca  Paulo Gregório de 
Lima, presidente fundador 
da instituição. O curso tem    
duração de três meses, com 
aulas teóricas e práticas. Os 
móveis serão comercializados 
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Em oito edições, 216 
projetos foram apoiados, 
beneficiando 25 mil 
pessoas. Na edição 
atual, serão destinados 
mais de R$ 1 milhão  
para 24 instituições. 

DESENVOLVIMENTO LOCAL
NOVAS PARCERIAS PARA 

Desvende Sabará é um dos 
projetos apoiados na cidade 
pelo Parcerias Sustentáveis

localmente e a renda será 
investida no projeto, para 
que possa crescer e atingir                 
mais pessoas. 

 Turismo sustentável
Outro projeto aprovado neste 
ano é o Desvende Sabará, 
idealizado por um grupo de 
esportes de aventura - o Sabará 
Adventure. A iniciativa reúne 
preservação ambiental, turismo 
sustentável e desenvolvimento 
econômico. O apoio do 

Parcerias Sustentáveis será 
destinado à capacitação de 
condutores de trilhas, que irão 
atuar no Parque Municipal 
Natural Chácara do Lessa. 

O curso terá duração de 100 
horas/aula e atenderá jovens 
moradores do entorno do parque 
e de comunidades em situação 
de vulnerabilidade. “Esse apoio 
possibilitou o início de uma 
jornada de desenvolvimento 
do turismo de aventura, a fim 

de oferecer uma experiência 
inesquecível aos participantes. 
Além do investimento financeiro, 
a AngloGold Ashanti prioriza 
o desenvolvimento das 
pessoas envolvidas no projeto, 
tornando-as multiplicadoras do 
empreendedorismo, por meio 
dos negócios sociais”, explica 
o coordenador do projeto, 
Albano Magno Guimarães. A 
intenção é de que seja realizado 
o mapeamento de oito trilhas, 
para visitação turística. 



Espetáculo Circo Reciclado levou a garotada 
para a Praça Melo Viana, em Sabará
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INFORMAÇÕES SOBRE 

BARRAGEM
ATESTADO DE SEGURANÇA
No final de março, a AngloGold Ashanti recebeu as declarações 
atestando a estabilidade de todas as suas sete barragens 
de rejeito, localizadas em Minas Gerais e em 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.

PROJETO PROMOVE 

CONSCIÊNCIA
SUSTENTÁVEL
“          

É preciso conscientizar as crianças de que 
toda atitude gera impacto para o futuro do 

planeta. As oficinas ensinaram 
ciências e sustentabilidade,  
e quero prosseguir  
com as atividades.

Neide Isabel de Moraes Ribeiro, 
professora da Escola Municipal José 
Herculano, de Caeté 

 É importante reutilizar 
as coisas e ter noção 
de quanto lixo e 

água consumimos. Alguns 
colegas ainda não mudaram 
seus hábitos, por isso o 
espetáculo foi tão importante 
para nos inspirar.” A reflexão 
de  Isis dos Santos Barbosa, 
aluna do 5º ano do Ensino 
Fundamental da Escola 
Municipal Professora Marita 
Dias, de Sabará, foi feita após 
o espetáculo Circo Reciclado, 
que integrou o projeto Cultura 
e Sustentabilidade, realizado 
nos dias 24, 25 e 26 de abril, 
na Praça Melo Viana, com 
patrocínio da AngloGold Ashanti.

O evento gratuito, teve a partici-
pação da população local e de 
Caeté, que assistiu a peça Be-
nedito, Abençoado e Bendizido, 
sessões de cinema e palestras. 
A programação buscou a demo-
cratização do acesso à cultura e 
o reforço da consciência cidadã 
e ambiental, com atividades so-
bre consumo, tratamento do lixo 
e aproveitamento de alimentos. 

Os municípios de Crixás, Nova 
Lima e Santa Bárbara também re-
ceberam o projeto, que tem apoio 
do Ministério da Cidadania por 
meio da Lei Federal de Incentivo 
à Cultura. Cerca de 7 mil pessoas 
foram beneficiadas. 
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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 
de Ouro Preto, que subirá 
ao palco ao lado da cantora 
Fernanda Takai, interpretando 
sucessos do compositor 
Tom Jobim. Além da 
apresentação da Orquestra, 
haverá diversas outras                             
atividades comemorativas. 

SABARÁ
Dia: 27 de julho
Hora: 20h

CAETÉ
Dia: 18 de agosto
Hora: 20h

Ar
qu

ivo
 A

ng
lo

Go
ld

 A
sh

an
ti

Neria de Oliveira sempre 
se envolve nos 
assuntos 

relacionados a 
comunidade. 
Quando criança, 
morou no bairro 
Pompéu, em 
Sabará, onde 
a mãe, Rita de 
Oliveira, ainda reside.                                    
Depois de 22 anos, 
mudou para o bairro 
Mangabeiras. Sua relação 
com ambos os locais permitiu 

Agora, na segunda fase do 
projeto, Neria acompanha a 
instalação de duas novas torres, 
uma delas localizada no terreno 
da própria casa. “Eu vi o quanto 
todas as ações realizadas nas 
outras regiões foram importantes 
para acalmar os moradores. 
A ampliação do sistema para 
outros bairros demonstra a 
preocupação da empresa com 
todos de Sabará”, diz. As sirenes, 
instaladas nas comunidades do 
Gaia e Siderúrgica, estão em fase 
de obras civis. 

ORA-PRO-NÓBIS 
PARA TODOS OS GOSTOS

Para homenagear o que 
se tornou o prato típico 
da região, há 22 anos, o 

município de Sabará é palco 
do Festival do Ora-Pro-Nóbis, 
patrocinado pela AngloGold 
Ashanti. Restaurantes e 
barracas gastronômicas, 
oficinas e muita música 
agitaram o bairro de Pompéu 
nos dias 3, 4 e 5 de maio. 

Segundo  Carmen Alves, 
secretária municipal de Tu-
rismo de Sabará, o principal 
objetivo do evento é fomen-
tar e divulgar a gastronomia 
local. “O festival é um convite 
para que os turistas possam 
nos visitar nesta e em outras 
épocas”, afirma. 

 Prestígio
 Sílvia Maiello, que todos os 

anos prestigia a festa com a 
família e os amigos, destaca 
que o mais interessante é 
apreciar a versatilidade do 
ingrediente. “Tem ora-pro-
-nóbis de todas as formas, 
em pratos salgados e do-
ces”, conta. E ela tem razão. 
Para escolher as receitas 
mais criativas, um dos des-
taques da programação foi o 
concurso Cozinha Show, que 
começou há um mês. Foram 
nove pratos inscritos, de sor-
vete a macarrão. Dos cinco 
cozinheiros classificados na 
fase eliminatória, três foram 
eleitos vencedores durante o 
festival. 

Barracas gastronômicas, oficinas e música no 
Festival do Ora-Pro-Nóbis, em Sabará

Anota na agenda:

Quem tiver interesse em 
visitar a barragem, pode 
agendar a visita por meio do 
Canal de Relacionamento: 
0800 7271 500.

 Próximos passos
Até o final de junho, a 
AngloGold Ashanti vai concluir 
o cadastramento da população 
das Zonas de Autossalvamento 
(ZAS) das comunidades do 
Gaia e Siderúrgica. 

que ela acompanhasse a 
implementação do Plano 

de Ação de Emergência 
para Barragens de 
Mineração (PAEBM) 
da AngloGold 
Ashanti. Naquela 
ocasião, foram 
instaladas três 

torres, que compõe 
o sistema de alerta 

da AngloGold Ashanti, 
nas comunidades de Mestre 

Caetano e Pompéu, próximas a 
barragem de Cuiabá.

PRATOS VENCEDORES
1º lugar: Capela - pastel frito recheado com ora-pro-nóbis, 
maçã de peito, queijo canastra e alho poró
2º lugar: Banana Caramelada com sorvete de ora-pro-nóbis
3º lugar: Macarrão de ora-pro-nóbis com galinha

Cantora Fernanda Takai sobe aos 
palcos ao lado da Orquestra Ouro Preto, 
comandada pelo maestro Rodrigo Toffolo



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 a 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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