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A associação, que somente
no ano passado recolheu
mais de 120 toneladas de
materiais para reciclagem,
agora vai poder fortalecer
as atividades com o aporte
de R$ 40 mil do programa
Parcerias Sustentáveis,
da AngloGold Ashanti. O
projeto foi selecionado com
a participação da própria
comunidade para a edição
2019 do programa.
“O nosso objetivo é
oferecer atividades, como
capacitações, voltadas ao
empoderamento feminino,
além de aprimorar os trabalhos
de reciclagem já feitos
pela associação”, explica a
representante da AREMPAT,
Andrea de Oliveira. “Além da
compra do novo maquinário,
a parceria com a AngloGold
Ashanti vai profissionalizar
as mulheres que aqui
trabalham, permitindo que,
futuramente, elas consigam
caminhar sozinhas.”

PROJETO TRANSFORMA
LIXO EM RENDA
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U

m problema muito
comum em nosso dia a
dia é o acúmulo de lixo.
Mas para a Associação de
Reciclagem Mulheres Padre
Trombet (AREMPAT), de Santa
Bárbara, essa realidade se
tornou uma oportunidade
de emprego e geração de
renda. Há oito anos, o grupo
reaproveita materiais que
seriam descartados para
produzir arte.

Associação está realizando
reuniões com a consultoria
Máquina de Soluções, contratada
pela Anglogold Ashanti

OPORTUNIDADE PARA IR ALÉM
Sempre envolvida com
o desenvolvimento da
comunidade de Santa
Bárbara, a AngloGold Ashanti
vai destinar recursos para
outros quatro projetos do
município: Que Planta, Zoom
Criativo, Brumal e Seus
Encantos e Tear da Serra.

Todos os empreendimentos
foram selecionados este ano
pelo Parcerias Sustentáveis.
No total, 24 projetos serão
beneficiados em Goiás e Minas
Gerais por meio de aporte
financeiro e capacitações
sobre gestão em negócios
sociais, consultorias

individuais e formação
presencial e a distância.
O programa, que está em
sua 9ª edição, já apoiou 216
projetos e beneficiou mais de
25 mil pessoas, incentivando
empreendimentos
sociais locais.

PROJETO REÚNE MIL PESSOAS

PELA SUSTENTABILIDADE

U

ma apresentação em
que garrafas PET se
transformam em malabares,
utensílios de cozinha viram
enfeites de cabelo e sacos de lixo
são usados como fantasia. Esse
é o cenário do Circo Reciclado,
peça que encantou os moradores
de Santa Bárbara durante o
projeto Cultura e Sustentabilidade,
nos dias 22 e 23 de abril.

Com patrocínio da AngloGold
Ashanti, a iniciativa realizada
via Lei Federal de Incentivo à
Cultura promoveu atividades
lúdicas e artísticas, com o objetivo de conscientizar o público
sobre temas relacionados ao
meio ambiente. Os 180 alunos e
professores da Escola Estadual
Nhanita, de Brumal, participaram da programação. Segundo

a diretora da instituição, Maria
do Carmo Dias Pereira, as atividades estão em sintonia com
os temas ambientais trabalhados em sala de aula. “Todos
adoram. É uma iniciativa muito
importante”, enfatiza.
Programação diversificada
O projeto também apresentou
sessões de cinema e palestras

DESENVOLVIMENTO
LOCAL

Com os
diálogos entre
os personagens e a
interatividade com
as pessoas, sobretudo
as crianças, a gente
tenta passar mensagens
sobre reciclagem
e uso consciente
da água.

R

eferência para a
comunidade local, a Agência
de Desenvolvimento
Econômico e Social de Santa
Bárbara (Adesb) atua há quase
13 anos, oferecendo consultorias,
capacitações e atendimentos a
empreendedores e a projetos
do munícipio.

Luis Yuner, diretor e ator da
peça Circo Reciclado

Apoiada pela AngloGold Ashanti
e por outras empresas locais,
a Adesb também é um elo
entre poder público, entidades
e iniciativa privada. “Dentre os
nossos serviços, se destacam
o de atendimento inicial aos

sobre consumo consciente,
tratamento adequado de lixo e
aproveitamento de alimentos.
Em Santa Bárbara, cerca de
1.200 pessoas, em sua maioria
crianças, participaram das atividades. A programação contou com espetáculos teatrais,
oficina de reciclagem, sessão
de cinema e uma palestra
sobre sustentabilidade.

m 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 Ouro

Preto, que, desta vez,
subirá ao palco ao lado da
cantora Fernanda Takai,
interpretando sucessos do
compositor Tom Jobim.
Anota na agenda:
SANTA BÁRBARA
Dia: 14 de setembro
Hora: 20h

Cantora Fernanda Takai sobe aos
palcos ao lado da Orquestra Ouro Preto
comandada pelo maestro Rodrigo Toffolo
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ANIVERSÁRIO DA ANGLOGOLD ASHANTI
E
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ORQUESTRA OURO PRETO NO

Agência oferece
cursos gratuitos
à comunidade

moradores que querem, por
exemplo, abrir um negócio; e o de
elaboração, gestão e captação
de recursos para projetos.
Contamos com consultores
internos para isso”, destaca
Neide Maria, coordenadora
técnica da agência. A entidade
tem ainda o apoio do Sebrae
e do Senar, que auxiliam na
promoção de treinamentos
gratuitos à comunidade.

Para saber mais sobre a Adesb, ligue para (31) 3832-3561 ou
acesse adesbmg.org.br

AÇÕES PROMOVEM INFORMAÇÃO
SOBRE BARRAGEM
Professores de Barra Feliz
em visita a 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.

M

oradora de Barra Feliz desde
criança, Núbia Santos é
voluntária e sempre esteve
envolvida em questões da sua
comunidade. Em 2018, ela participou
dos simulados realizados pela
AngloGold Ashanti junto aos alunos
da Escola Municipal Laudelina Antônia
Gonçalves e da Escola Estadual
José Álvares Duarte, onde o seu filho
estuda. “Todas as ações foram muito
organizadas e esclarecedoras. É
durante o simulado que aprendemos
como devemos agir em situações de
emergência”, afirma.
Em fevereiro e março deste ano, ela
presenciou o teste de sirene realizado
pela empresa nas comunidades

próximas as barragens CDS I e CDS
II. O sistema de alerta da empresa
é composto por nove sirenes fixas,
acionadas da sala de controle,
localizada ao lado da barragem de CDS
II, via frequência de rádio. Assim como
Núbia, outros moradores de Barra
Feliz e das comunidades de Brumal,
Carrapato, Praia, Santa Quitéria,
Santana do Morro e Sumidouro
também ouviram o som das sirenes.
Visitas
Este ano, mais de 330 pessoas já
visitaram a barragem de Córrego
do Sítio, em Santa Bárbara. Você
também pode agendar sua visita
por meio do nosso Canal de
Relacionamento: 0800 7271 500
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ADESB IMPULSIONA O

Espetáculo encantou crianças de Santa Bárbara

ANGLOGOLD ASHANTI
INVESTE EM DISPOSIÇÃO A SECO
A

AngloGold Ashanti tem investido na ampliação da
disposição a seco nas suas operações. O método
substituirá, aos poucos, as barragens tradicionais
e tem vantagens, como redução do uso de água nova e
incremento na segurança de disposição dos resíduos.
Conheça o processo.

1.

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.

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.

4.

Além de manter o nível de segurança,
a disposição a seco oferece 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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