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

condição 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).

 Barragem Cuiabá
A barragem Cuiabá, que 
está localizada em Sabará, 
foi construída no método a 
jusante e é constantemente 
monitorada. Além disso, possui 
condições de segurança acima 
do valor estabelecido em 
normas e padrões nacionais e 
internacionais. 

Para manter o compromisso com 
a segurança, foi realizado no 
dia 25 de março, o quarto teste 
de sirene. Na oportunidade, a 
comunidade de Pompéu pôde 
ver o sinal luminoso e ouvir o 
sinal sonoro e a mensagem 
de voz. Esses dispositivos 

foram acionados apenas para 
uma avaliação preventiva do 
funcionamento dos componentes 
da sirene de emergência. 
Atualmente, o sistema conta 
com três sirenes, que atendem 
a região da Mina Cuiabá e a 
comunidade de Pompéu. Esse 
sistema está sendo ampliado 
para cinco sirenes, sendo que 
duas atenderão a região do Gaia, 
Vila Michel e Siderúrgica.

As estruturas atendem a 
todas as exigências de 
órgãos regulamentadores e 
fiscalizadores nas esferas 
municipal, estadual e federal.

Ar
qu

ivo
 A

ng
lo

Go
ld

 A
sh

an
ti

BARRAGENS RECEBEM

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

 Diálogo aberto
O relacionamento transparente 
é um pilar adotado pela 
empresa na gestão da 
barragem. Por isso, desde 
fevereiro, mais de 130 pessoas, 
entre representantes do poder 
público e da Câmara Municipal 

Visitas às barragens é uma boa 
oportunidade para esclarecer dúvidas 

de Sabará e, principalmente, 
moradores das comunidades 
de Pompéu, Gaia, Vila Michel, 
Mangabeiras e Centro, visitaram 
a barragem de Cuiabá e 
esclareceram dúvidas técnicas 
com o engenheiro responsável 
Amarildo Fernandes.

DECLARAÇÕES  
DE ESTABILIDADE



CAETÉ  
MAIS  

FLORIDA
 Eu espero que 

daqui a alguns 
anos essas 

árvores estejam grandes, 
floridas e deixem a nossa 
cidade ainda mais bonita. 
Mas, eu só faço um 
pedido: que a população 
também tenha o mesmo 
carinho que eu tenho 
com elas.” É com muita 
dedicação que o jardineiro 
da prefeitura de Caeté,   
 Alexandre José Nogueira, 

vem cuidando das 50 
mudas de ipês plantadas 
na Praça do Poliesportivo. 

“

Alexandre José Nogueira, jardineiro municipal

Eu espero que daqui a alguns anos essas 
árvores estejam grandes, floridas e deixem a 
nossa cidade ainda mais bonita. Mas, eu só faço 
um pedido: que a população também tenha o 
mesmo carinho que eu tenho com elas.
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Praça do Poliesportivo 
de cara nova para a 
comunidade de Caeté

As mudas foram plantadas 
por 80 voluntários, entre 
empregados da AngloGold 
Ashanti, seus familiares, 
amigos e pessoas da 
comunidade e do poder 
público. A escolha do ipê 
amarelo é uma simbologia 
ao ouro e marca a chegada 
das operações da empresa 
à cidade. Além do plantio 
das mudas, foi instalado o 
letreiro “Eu amo Caeté”, que 
permite que a comunidade 
e os turistas registrem sua 
passagem e o seu carinho  
pela cidade.
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sPara  Luzinete Assis 
de Jesus, o Centro de 
Negócios Culturais A 

Cor da Cultura transformou 
sua vida. “Aprendi que 
podemos conquistar o nosso 
espaço a partir de nossas 
crenças e, hoje, temos um 
trabalho coeso, que gera 
transformação social por meio 
do afroempreendedorismo”, 
afirma a coidealizadora             
do projeto. 

No que depender do 
programa Parcerias 
Sustentáveis, da AngloGold 
Ashanti, o empreendimento 
social continuará 
empoderando mais e mais 
mulheres de Sabará e região. 
Isso porque a iniciativa 
entrou na fase de aceleração 
e irá receber até R$ 50 mil 
para ampliar a sua atuação. 
O Centro incentiva a geração 
de renda por meio de 
cursos de moda e costura, 
além de atuar na produção 
cultural, possibilitando a 
formação de parcerias, 
participações em eventos e                    
intercâmbios culturais. 

 Tapeçaria 
Outra instituição a ser 
acelerada é o Centro Infantil 
de Caeté, com o projeto Arte 
Jovem em Tapeçaria. Com 
o investimento também de 
até R$ 50 mil será possível 
dar andamento às atividades 

de ensino da técnica a 
jovens, de 18 a 29 anos, em 
situação de vulnerabilidade 
social. As peças criadas 
– tapetes, panos de prato, 
jogos americanos, entre 
outras − já estão sendo 
vendidas no comércio local.                            
A expectativa agora é criar 
uma cooperativa com os 
15 alunos participantes da 
primeira turma.

PROTAGONISTAS DO  
PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO

CANAL DIRETO  
COM A COMUNIDADE
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 fazer 
críticas e elogios, esclarecer 
dúvidas ou dar sugestões. 

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.

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, 22 foram 
de Sabará e Caeté. 

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 até 10 dias úteis. 

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 

Luzinete Assis e sua 
aposta certeira no 
afroempreendedorismo 

Arte Jovem em Tapeçaria:  
um meio de transformação social 



AR E ÁGUA PROTEGIDOS 
A AngloGold Ashanti adota medidas de controle para 

minimizar qualquer impacto ambiental que possa ser 
causado por suas atividades. Conforme a legislação 

exige, a empresa faz o monitoramento constante do meio 
ambiente para verificar a condição da água e do ar, bem 

EXPEDIENTE 
Gerência de Comunicação e Relações Institucionais • Analista de Comunicação responsável: 
Alisson Villa • 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: 1.000 exemplares |  Para esclarecer 
dúvidas, fazer sugestões, reclamações ou elogios, ligue para o 0800 72 71 500

Os gases e a poeira gerados são monitorados. Equipamentos 
instalados nas proximidades das unidades e em comunidades 
vizinhas identificam a quantidade desses materiais no ar. No total, 
são 10 pontos de análise da qualidade do ar em Sabará e todos 
indicam que as condições estão em acordo com as exigências.

A água utilizada no 
processo de mineração 
é captada no Ribeirão 
Sabará e em um 
afluente do córrego 
Papa Farinha.

como do barulho e da vibração do solo nas comunidades de  
que faz parte.

Veja como é feita a verificação da qualidade do ar e da água nas 
unidades de Cuiabá e Lamego.

AR

Para assegurar que a água devolvida à natureza 
mantém sua qualidade, a empresa analisa, em 
laboratório, seus aspectos físicos e químicos, com 
indicadores determinados pela legislação ambiental. 
São, ao todo, 30 pontos de coleta de material, 
dentro e fora das instalações da empresa, que 
comprovam a qualidade da água.

Para retirar o minério do 
subsolo, é necessário 
manter um sistema de 
ventilação, 24 horas por 
dia, sete dias na semana.

ÁGUA


