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DAS LADEIRAS  
DE OLINDA 
PARA MINAS
Os moradores de Santa 

Bárbara vão se lembrar 
por muito tempo da noite 

de 30 de agosto, o dia em que 
Alceu Valença e a Orquestra Ouro 
Preto encantaram cerca de 3,5 mil 
pessoas com o espetáculo 
Valencianas. Assim que soube 
da apresentação, o casal  Sílvia 
Campos e Edílson Campos 
se programou para o grande 
momento. “A junção da orquestra 
com o Alceu criou uma sintonia 
maravilhosa”, destacou Sílvia. Fã 
do cantor e compositor, Edílson 
também aprovou. “Muito bacana 
a atitude da AngloGold Ashanti 
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em proporcionar esse espetáculo 
para a nossa cidade e região. É 
uma oportunidade que a gente 
não poderia perder.”

O evento também atraiu público 
dos municípios vizinhos, como  
as amigas  Jéssica Correa e 
Larissa Carneiro, que viajaram 
por duas horas de Ouro Preto 
até a Praça da Matriz para 
conferir os sucessos do cantor 
pernambucano arranjados como 
música clássica. “Viemos para 
ver o Alceu e achamos fantástico! 
Com certeza, a viagem valeu a 
pena”, disse Larissa.

 Orgulho mineiro
Tornar o sentimento de 
mineiridade cada vez mais 
presente por onde passa 
é uma das motivações do 
maestro da orquestra,  
 Rodrigo Toffolo. “Fico muito 

feliz de ter a parceria da 
empresa para poder andar 
pelo meu estado e fazer parte 
do dia a dia das pessoas.” Já 
Alceu exaltou a arquitetura de 

Santa Bárbara durante o show. 
“Estava andando pela cidade 
e me lembrei das ladeiras de 
Olinda”, disse o cantor, antes 
de emocionar o público com a 
música Ladeiras. 

A AngloGold Ashanti patrocinou, 
por meio da Lei de Incentivo 
à Cultura, a turnê 2018 da 
Orquestra Ouro Preto nas cidades 
mineiras em que opera.

Alceu Valença 
cantou músicas 
de seu repertório, 
acompanhado  
da orquestra

Sílvia (esq.), Edílson e Márcia aprovaram a mistura 
do clássico com a música popular brasileira
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PRONTOS 
PARA AGIR
Foi pouco depois do almoço 

do dia 24 de agosto que 
os moradores de Brumal 

ouviram uma sirene tocar por 
toda a comunidade. O som 
alertava sobre o início do 
segundo simulado de emergência 
de barragem realizado pela 
AngloGold Ashanti em Santa 
Bárbara e convocava as pessoas 
para se deslocarem até o ponto 
de encontro mais próximo. 

Presidente da Associação 
Comunitária,  Veralúcia da 
Silva, conhecida como Verinha, 
destaca a orientação da 
empresa sobre manter a calma 
na hora da emergência. “A gente 
reza para que nada aconteça, 
mas, esporadicamente, pode 
acontecer uma enchente, e o 
que aprendemos no simulado 
serve também para essas         
situações”, comenta.

realizou treinamentos, reuniões 
e entregou, de casa em casa, 
um material informativo 
sobre os procedimentos e 
pontos de encontro da região. 
Mesmo com dificuldade de 
locomoção, o aposentado  
 Geraldo Ribeiro fez questão 

de participar. Para isso, 
contou com o apoio da 
ambulância disponibilizada 
pela AngloGold Ashanti para 
o transporte. “Foi um ótimo 
trabalho da empresa”, afirma. 

Mais de 360 moradores 
participaram da atividade, que 
faz parte do Plano de Ação 
de Emergências de Barragens 
(PAEBM) da empresa e tem 
o objetivo de exercitar os 
procedimentos de segurança, 
preparando a população que 
mora na área próxima da 
barragem, chamada de Zona 
de Autossalvamento. 

 Cuidado do início ao fim
Antes do simulado, a empresa 

TURISMO GANHA  
FORÇA NA REGIÃO
Após fazer uma viagem de 

820 km de bicicleta,  
 Alessandra Hosken e 

Fernando Almeida tiveram uma 
ideia que pretende transformar 
a vida de muita gente. A viagem 
de Caeté (MG) até Aparecida 
do Norte (SP) renovou não só 
a fé dos dois, como motivou 

a criação do Circuito Entre 
Serras, que tem o objetivo de 
fomentar o turismo nas cidades 
de Caeté, Barão de Cocais, 
Santa Bárbara, Catas Altas 
e Rio Acima. “A partir dessa 
experiência, vimos que se 
tratava de uma oportunidade 
para fortalecer o turismo local, 

bem como contribuir para a 
geração de emprego e renda 
das famílias que vivem aqui”, 
conta Alessandra. 

Para tirar a ideia do papel, 
os empreendedores se 
inscreveram na edição 2018 
do Parcerias Sustentáveis, 
programa de investimento 
social da AngloGold Ashanti. 
Com o aporte financeiro e das 
mentorias dos consultores, 
eles mapearam o percurso da 
rota e fecharam parcerias com 
apoiadores e ciclistas locais. 

VOLUNTARIADO 
UNE COMUNIDADE
Ajudar o outro é também 

uma maneira de doar 
amor a si mesmo. É 

este o sentimento que move 
 Rodrigo Amaro, empregado 

da AngloGold Ashanti. Há três 
anos ele participa de ações de 
voluntariado na comunidade, 
levando carinho e atenção para 
quem mais precisa. “Eu gosto 
muito de ajudar as pessoas. 
Sempre que eu posso, coloco 
a mão na massa. Acredito que 
simples gestos podem ser 
essenciais para o crescimento 

de quem ajuda e de quem é 
ajudado”, reflete.

Rodrigo é um dos integrantes 
do programa de voluntariado 
De Mãos Dadas, da 
AngloGold Ashanti, que tem 
o objetivo de incentivar os 
empregados a doarem 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. 

RAIO-X DO VOLUNTARIADO ANGLOGOLD ASHANTI*
 9 mil pessoas beneficiadas, sendo 1.057 em Barão de 
Cocais e Santa Bárbara

 36 instituições e comunidades beneficiadas, 10 de Santa 
Bárbara e Barão de Cocais

 782 participações voluntárias (30% a mais que o ciclo 
anterior), sendo 164 em Barão de Cocais e Santa Bárbara

 + 2.700 horas de trabalho voluntário, 1.017 horas em 
Barão de Cocais e Santa Bárbara

*Dados do ciclo julho/2017 a julho/2018

 Diretrizes da ONU
As ações que serão 
desempenhadas no novo ciclo 
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 sustentáveis definidos 
pela entidade vão inspirar os 
voluntários a construir ações 
que contribuam para minimizar 
os principais problemas sociais, 
ambientais e econômicos             
das comunidades. 

Alunos e moradores de Brumal caminham 
para ponto de encontro, em exercício simulado
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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 

Grupo está sinalizando trilhas 
com visuais deslumbrantes

Em novembro será a vez 
dos moradores de Barra 
Feliz participarem do 
simulado. As comunidades 
também receberão 
um sistema de sirenes 
fixas, previsto para ser 
totalmente implantado 
nos próximos meses. 
Enquanto a instalação não 
é concluída, um veículo 
especialmente equipado 
com avisos sonoros, 
comando de voz e sinais 
luminosos está a postos, 
24 horas, para alertar a 
população ao primeiro 
sinal de emergência.

 300 km de beleza
Para Alessandra, que já pedalou 
pelas três serras que compõe 
o circuito - Serra da Piedade, 
Serra do Gandarela e Serra do 
Caraça -, o trajeto é desafiador 
pelas várias subidas, mas 
também oferece uma paisagem 
inesquecível. “São lugares 
que eu descobri andando de 
bicicleta e que nunca mais 
esqueci. No total, são 300 km 
de muitas belezas naturais, que 
pretendem promover o turismo 
de aventura, principalmente 
voltado ao ciclismo.”
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Alessandra usou a 
sua experiência na 
bike para criar o 
Circuito Entre Serras

O projeto está em fase de sinalização do circuito (300 km) e  
a expectativa é que seja inaugurado em novembro.

Voluntários da AngloGold 
Ashanti reformaram praça 
em Barão de Cocais



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 de as pessoas se 
conscientizarem no dia a dia. Manter a vida nas florestas é de 
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 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. A equipe, totalmente capacitada, 
desenvolve um trabalho de prevenção, para manter a região 
longe dos focos de incêndio.

O calendário de ações nas comunidades de Santa Bárbara 
e Barão de Cocais já foi colocado em prática. “Desde abril 
deste ano estamos nos preparando para esse período de 
secas. Construímos aceiros, realizamos blitzes educativas 
nas portarias da AngloGold Ashanti e visitamos, em média, 
60 casas de Carrapato e Córrego da Onça para uma conversa 
com os moradores sobre a compostagem orgânica”, conta 
Jonathan de Oliveira, encarregado florestal da Amda. Segundo 
ele, esses encontros mostraram aos moradores que, além 
de evitar o risco de incêndio com a queima dos resíduos, a 
prática pode gerar adubo para as plantações.

IMPORTANTE!
Em caso de incêndio, ligue para: 
Corpo de Bombeiros: 193
Número de emergência da AngloGold Ashanti: (31) 3832-9999

Faixas de terra 
onde a vegetação 
foi aparada com a 
finalidade de prevenir 
a passagem do fogo. 

EXPEDIENTE 
Gerência de Comunicação e Comunidades • Analista de Comunicação responsável: Júnia 
Bauer • Relacionamento com Comunidades de Santa Bárbara e Barão de Cocais: Israel Fogli 
• Projeto, produção editorial e diagramação: Rede Comunicação de Resultado • Jornalista 
responsável: Flávia Rios (JP06013) • Tiragem: 1.600 exemplares |  Para esclarecer 
dúvidas, fazer sugestões, reclamações ou elogios, ligue para o 0800 72 71 500
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