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A  AngloGold Ashanti 
recebeu, no final de 
março, as declarações 

de condição de estabilidade de 
todas as suas sete barragens 
de rejeito localizadas em Minas 
Gerais e Goiás. Emitido por uma 
auditoria externa, o documento 
é uma exigência da Agência 
Nacional de Mineração e deve 
ser obtido a cada seis meses. 

O atestado comprova a 
estabilidade da estrutura e se 
baseia em análises, ensaios 
e estudos do barramento. 
Foram emitidas as declarações 
de 100% das barragens de 
rejeito da empresa: Cuiabá 
(Sabará/MG), CDS I e CDS II 
(Santa Bárbara/MG), Cocuruto, 
Calcinados e Rapaunha (Nova 
Lima/MG) e Serra Grande 
(Crixás/GO).

 Córrego do Sítio
As seis sirenes que integram o 
sistema de alerta da barragem 
Córrego do Sítio II foram 
testadas nos dias 25, 27 e 28 
de fevereiro. Na oportunidade, 
os moradores das 
comunidades de Praia, Santa 
Quitéria, Barra Feliz, Carrapato, 
Brumal e Capoeirinha 
ouviram o som emitido pelos 
equipamentos. 

Os testes, que analisaram 
o funcionamento completo 
do sistema e avaliaram os 
decibéis reproduzidos, também 
foram feitos com as outras 
três sirenes das comunidades 
de Sumidouro e Santa do 
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Visitas contaram com a participação 
de representantes dos diversos 
segmentos da população local 

QUER CONHECER A BARRAGEM? 
Entre em contato com o nosso Canal de Relacionamento
com as comunidades por meio do telefone 0800 7271 500 
para agendar sua visita. Caso prefira, envie um e-mail para 
canalderelacionamento@anglogoldashanti.com.br

Morro, que pertencem ao 
sistema de Córrego do Sítio I,                              
nos dias 14 e 15 de março.  
Os equipamentos fazem parte 
das medidas previstas no 
Plano de Ação de Emergência 
de Barragem de Mineração 
(PAEBM). Vale ressaltar 
que esses testes são 
necessários para calibragem 
do sistema de comunicação 
de emergências e permitem 
identificar possíveis ações de 
melhoria. Com esse mesmo 
objetivo, no dia 15 de março, 
as sirenes de Córrego do 
Sítio II foram novamente 
acionadas, com melhorias 
após o primeiro teste.

 Diálogo aberto 
O relacionamento transparente 
é um pilar adotado pela 
AngloGold Ashanti na gestão de 
suas barragens. Por isso, desde 
fevereiro, mais de 100 pessoas, 
entre moradores, professores, 
representantes das associações 
comunitárias e agentes de 
saúde das comunidades de 

Brumal, Carrapato e Barra Feliz 
visitaram a barragem Córrego 
do Sítio II. A iniciativa busca 
informar a comunidade sobre 
a estabilidade das estruturas, 
esclarecer termos técnicos 
e, ainda, permitir que os 
visitantes conheçam de perto 
as barragens e seus sistemas 
de controle.

BARRAGENS RECEBEM
DECLARAÇÕES  
DE ESTABILIDADE



Nas mãos do grupo de 
mulheres do projeto 
Brumal Costura e Arte, 

que em 2018 foi impulsionado 
pelo Parcerias Sustentáveis, os 
uniformes antigos e inutilizados 
da AngloGold Ashanti se 
transformaram em uma coleção 
de roupas intitulada Senhora da 
Serra. A mensagem por trás do 
trabalho reforça a possibilidade 

ARTE E  
SUSTENTABILIDADE           
NA MODA 
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de reaproveitar objetos, 
demonstrando o cuidado com 
o futuro. 

As peças foram produzidas 
artesanalmente com bordados 
a mão feitos por artesãs 
capacitadas pela Agência de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social de Santa Bárbara 
(Adesb) e pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural (Senar). 
Já as pinturas foram realizadas 
com tintas naturais de urucum, 
sangra d’água e hibisco.                              
Após o lançamento da coleção, 
as peças foram expostas para 
venda no Santuário do Caraça 
por cerca de dois meses.

A estilista que auxiliou nessa 
produção,  Vanuza Bárbara, 

Coleção Senhora da Serra:  
um trabalho feito a muitas mãos, 

com foco na sustentabilidade 

procurou compreender a 
localidade e as ideias das 
integrantes do projeto para os 
figurinos. “Eu gostei de estar 
ali. Nós fizemos pesquisa 
de campo, fotografamos 
as peças e percebemos 
com sensibilidade as 
características daquele 
lugar para desenvolver a                        
coleção”, afirma.



CANAL DIRETO  
COM A COMUNIDADE

FALE COM A GENTE!

Relembre os canais de contato 
com a empresa.

 Telefone gratuito:  
0800 72 71 500 (digite 1 para 
ser transferido para o Canal 
de Relacionamento com 
Comunidades)

 E-mail: 
canalderelacionamento@
anglogoldashanti.com.br

 Site:  
www.anglogoldashanti.com.br 
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No distrito de Barra 
Feliz, em Santa 
Bárbara, um grupo 

de 13 mulheres está 
resgatando a rica cultura da 
tecelagem e fortalecendo o 
artesanato local. Por meio 
do projeto Tear da Serra, 
elas criaram um amplo 
catálogo de produtos, 
como jogos americanos, 
caminho de mesa, porta-
papel higiênico e toalhas 
com aplicação na barra.                   
O grupo também transforma 
sacolas plásticas, que 
iriam para o lixo, em linha 
para a confecção das 
peças, incentivando assim 
o consumo consciente.               
Os artesanatos já estão 
marcando presença em 
feiras locais e também em 
Belo Horizonte. 

Em 2019, o Tear da Serra 
entrou para a fase de 
aceleração do programa 
Parcerias Sustentáveis, da 
AngloGold Ashanti, e irá 
receber até R$ 50 mil para 
ampliar sua atuação. 

A coordenadora do projeto,  
 Maria do Rosário Silva, 

conta que, além do 
investimento, as consultorias 
do programa também 

foram importantes. 
“Conseguimos entender as 
diferentes fases do nosso 
negócio, o que o cliente 
e o mercado desejam e 
como podemos crescer. 
Com essa experiência, 
queremos chegar a novos 
pontos de vendas”, planeja. 

INCENTIVANDO BOAS IDEIAS 
Em 2019, o Parcerias Sustentáveis chega a sua nona  
edição, beneficiando 24 empreendimentos sociais.  
O objetivo é fomentar negócios sociais nas regiões onde a 
empresa atua, proporcionando resultados positivos para as 
populações locais. Este ano, a AngloGold Ashanti irá destinar                        
R$ 1,1 milhão de recursos próprios para as instituições.

O   telefone 0800 da 
AngloGold Ashanti 
é um dos principais 

canais da empresa para 
manter um diálogo aberto e 
uma relação de confiança com 
as comunidades. Basta uma 
ligação para esclarecer dúvidas, 
dar sugestões, agendar visitas 
à barragem, fazer críticas ou 

elogios. Um gesto simples 
e sem custos, mas muito 
importante para harmonizar as 
demandas dos moradores  com 
as ações da empresa.  

Em 2018, das 199 chamadas 
das comunidades de todas 
as unidades operacionais, 
em Minas Gerais e Goiás,                   

33 foram de Santa Bárbara e 
Barão de Cocais. 
 
Assim que recebidas, as 
demandas são encaminhadas 
para as áreas responsáveis, 
para que cada uma possa 
buscar a melhor solução. 
Os retornos são dados, em 
média, em 10 dias úteis.  

VALORIZANDO  
A CULTURA DA  
TECELAGEM Projeto Tear da Serra:  

novo incentivo financeiro irá 
impulsionar as atividades 



AR E ÁGUA PROTEGIDOS 
A  AngloGold Ashanti adota medidas 

de controle para minimizar 
qualquer impacto ambiental que 

possa ser causado por suas atividades. 

A empresa tem uma malha de monitoramento da qualidade do ar e do nível de poeira, que conta com  
instrumentos de análise localizados em 12 pontos próximos à operação e também em comunidades próximas.  
As medições ocorrem periodicamente e os resultados são enviados aos órgãos ambientais competentes. 

Conforme a legislação, a empresa faz 
o monitoramento constante do meio 
ambiente, verificando as condições da 
qualidade da água e do ar. 
 

Nossa malha de monitoramento possui cerca de 200 
pontos de coleta em águas superficiais, subterrâneas 
e efluentes. Nesses locais, os técnicos da empresa 
retiram amostras, que são enviadas para análise em              
laboratórios especializados. 

Os parâmetros de qualidade analisados envolvem 
aspectos como acidez, condutividade elétrica, presença 
de elementos químicos, de partículas sólidas, entre 

outros. Já os fatores de quantidade englobam 
o monitoramento da vazão dos cursos d’água e 
o nível da água subterrânea, por meio de poços 
construídos justamente para essa finalidade.

Esses monitoramentos são necessários para o 
acompanhamento do desempenho ambiental das 
operações das minas a céu aberto e subterrâneas e 
das plantas metalúrgicas localizadas em Santa Bárbara.
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EXPEDIENTE 
Gerência de Comunicação e Relações Institucionais • Analista de Comunicação responsável: 
Alisson Villa • 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

Veja como são feitos esses monitoramentos 
em Barão de Cocais e Santa Bárbara, 
região em que está localizada a Unidade 
Córrego do Sítio.


