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Simulado de emergência realizado 
em Pompéu, distrito de Sabará

Quem acompanha o Jornal Boa Vizinhança sabe que a 
gestão das nossas barragens é um tema sempre presente 
na publicação. Após o rompimento da barragem de 

rejeitos em Brumadinho, no fim de janeiro, o assunto torna-se 
mais importante ainda. 

Em Minas Gerais, as nossas barragens estão localizadas  
nas plantas do Queiroz (Nova Lima), Mina Cuiabá (Sabará) e 
Córrego do Sitio (Santa Bárbara). Já em Goiás, a estrutura de 
disposição de rejeitos fica na unidade Serra Grande,  

em Crixás. É importante reforçar que todas elas estão estáveis, 
em monitoramento constante e com fator de segurança acima  
do valor estabelecido em normas e padrões nacionais  
e internacionais. 

Além disso, as estruturas atendem a todas as exigências de 
órgãos regulamentadores e fiscalizadores nas esferas municipal 
(Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Civil), estadual (Polícia 
Ambiental, secretarias de meio ambiente, Defesa Civil e Corpo 
de Bombeiros) e federal (Agência Nacional de Mineração).

Barragem Cuiabá (Sabará) - Diferenciais de segurança 

•	Construção	da	barragem:	foi	adotada	a	mesma	tecnologia	
para aquelas de contenção de água, ou seja, a parede do 
barramento suporta o contato com a água, sem que isso 
comprometa a sua segurança.

•	Borda	livre	operacional	(free	board):	diferença	de	nível	entre	
o lago e o fundo do canal extravasor da barragem de 5 
metros, oferecendo grande segurança hidráulica.

•	Drenagem interna e vertedouro de superfície minimizam 
presença de água dentro da barragem.

•	Barragem nova, construída em 2006, com método de 
alteamento a jusante.

•	Barramento	de	solo	compactado:	engenharia	de	construção	
do maciço foi realizada com solo compactado e rígido 
controle tecnológico, que aumenta a segurança. 

•	Controle	efetivo:	além	do	monitoramento	por	piezômetros	
(instrumento utilizado para medir a pressão da água), 
inspeções diárias, auditorias nacionais e internacionais, 
internas e externas, a estrutura também possui 
videomonitoramento.

Entre em contatoFicou alguma dúvida sobre a gestão de nossas barragens? Estamos à disposição para responder todas as perguntas da comunidade pelo telefone 0800 72 71 500. 

GESTÃO DAS BARRAGENS: SAIBA MAIS



Veículo irá beneficiar  
quase 100 idosos 

Para ajudar no transporte 
para consultas e realização 
de exames e internações 

dos 95 idosos das duas unidades 
do Lar do Idoso Padre João de 
Oliveira, em Caeté, a AngloGold 
Ashanti doou uma ambulância 
para a instituição. “Muitos 
dos	idosos	têm	dificuldade	de	
locomoção e a ambulância vai 
facilitar o dia a dia deles. Será um 
grande ganho para todos nós”, 
afirma	o	responsável	pelo	 
Lar do Idoso,  Alberto Pires. 

 Antônio	Carlos	é	motorista	
da instituição há cinco anos e 
recebeu treinamento para dirigir 
a ambulância. Ele sabe como 
poucos o benefício que os idosos 
terão com o novo veículo. “Além 
de ser um veículo preparado e 
equipado, ele impõe respeito 
quando passa. Digo isso por que 
antes, quando acontecia uma 
emergência,	ficava	muito	difícil	a	
nossa passagem no trânsito com 
um carro comum. Não tínhamos 
prioridade”, observa.
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LAR DO IDOSO RECEBE AMBULÂNCIA

Temos a oportunidade 
de fortalecer o trabalho 
em rede, com um 

ajudando o outro. Espero 
colocarmos em prática as ideias 
discutidas aqui.” É com otimismo 
que  Marlene Aparecida Souza, 
diretora na creche CEMAE, em 
Caeté, se refere à reunião do 
Diálogo Ampliado, realizada 
pela AngloGold Ashanti com 
formadores de opinião de  
Sabará e Caeté.

O encontro reuniu 23 pessoas, 
entre gestores de ONGs, líderes 
comunitários, representantes da 
gestão pública e outros públicos, 
para discutir oportunidades 
de	melhorias	econômicas,	

SE ENTENDE
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CONVERSANDO A GENTE 

Educadora Marlene defende 
o trabalho colaborativo entre 
empresa e comunidade

A proposta de um trabalho colaborativo 
foi bem recebida pelos participantes. 
A empreendedora do terceiro setor, 
 Josiane Hohene, entende que o 

desenvolvimento em rede se dá 
por meio da educação. “Eu defendo 
a educação empreendedora como 
base para a criação de uma cultura de 
protagonismo cidadão. Enquanto a gente 
está acomodado, a gente não vislumbra, 
apenas cruza os braços. Temos que mudar 
esse comportamento e agir”, diz.

Encontro discutiu oportunidades 
de melhorias econômicas, sociais 
e ambientais na região 

sociais e ambientais para as 
cidades. A novidade foi a ideia 
do “desenvolvimento em rede”, 
que prevê a criação conjunta de 
soluções entre todos os setores 
da sociedade. O evento também 
abriu espaço para a apresentação 
do Relatório de Sustentabilidade 
da AngloGold Ashanti.
 

 Como tudo aconteceu
A programação do Diálogo 
Ampliado incluiu dinâmicas, 
com a ideia de ampliar a rede 
de contatos entre pessoas 
que atuam em diversas áreas 
sociais. Em um dos momentos, 
foram criados grupos de 
interesses comuns para propor 
uma ação prática. 

Realizado anualmente, o encontro integra o programa 
Boa Vizinhança, iniciativa que possibilita maior 
interação entre empresa e comunidades. As cidades 
de Nova Lima, Raposos, Barão de Cocais e Santa 
Bárbara também recebem edições do evento.
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DOAÇÃO COM 

E m Caeté, o projeto 
Esporte por um Mundo 
Melhor, realizado 

pelo Instituto Brasileiro de 
Excelência no Esporte & Cultura 
(IBEEC), contará novamente 
com o apoio da AngloGold 
Ashanti por meio do programa 
Leão Solidário. Já em Sabará, 
além do IBEEC, o Fundo para 
Infância e Adolescência (FIA) 
também recebeu doações. Isso 
porque a empresa incentiva 
que seus empregados revertam 
parte do Imposto de Renda 
Devido para promoção de 
projetos sociais e esportivos. 

Uma das pessoas que aderiu 
ao programa foi a engenheira 
 Cláudia Rodrigues Dauanny. 

Há muito tempo ela se dedica 
a trabalhos voluntários na 
comunidade onde mora.  
Em 2018, ela enxergou no 
programa uma oportunidade de 
incentivar uma boa causa, com 
a certeza de que os recursos 
seriam bem empregados. 

“Os projetos apoiados  
possuem valores nos quais 
eu acredito e promovem a 
melhoria da qualidade de vida 
de centenas de crianças e 

adolescentes. Como os  
projetos apoiados são 
monitorados pela empresa, 
tenho a segurança de que o 
dinheiro é usado de forma 
adequada”,	afirma	Cláudia,	que	
participou do programa pelo 
segundo ano consecutivo.

Empregadas da unidade 
participaram do Leão Solidário

Cerca de 550 crianças 
de escolas públicas 
participam de aulas 
gratuitas de futsal e 
vôlei	e	de	atividades	
educativas, como rodas 
de conversa sobre livros. 

O Leão Solidário bateu todos os recordes em 2018 tanto 
em	número	de	participantes	quanto	no	volume	financeiro	
arrecadado. Ao todo, 338 empregados, de todas as 
unidades da empresa, aderiram ao programa, somando  
R$ 198 mil em doações.

DESTINO CERTO



EXPEDIENTE 
Gerência	de	Comunicação	e	Comunidades	•	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:	600	exemplares	|	  Para esclarecer dúvidas, 
fazer sugestões, reclamações ou elogios, ligue para o 0800 72 71 500

VAGAS ABERTAS
Esta é para você que deseja fazer parte do time da AngloGold 
Ashanti ou indicar algum conhecido para trabalhar com a gente.  
A empresa gera cerca de 4,5 mil empregos diretos nas 

comunidades onde atua. Veja abaixo algumas dicas de 
comportamento em entrevistas de emprego, além do passo a 
passo para cadastrar seu currículo em nosso site. 

Candidate-se
1. Acesse o site www.anglogoldashanti.com.br
2. Clique no link Pessoas
3. Clique em Cadastre Seu Currículo 
4. Clique em Conheça as Vagas Disponíveis, para saber se 
alguma	oportunidade	se	adequa	ao	seu	perfil	profissional

As vagas são divulgadas internamente na empresa, no site e 
no Linkedin. Lá você também tem acesso a conteúdo sobre 
inovação, saúde, segurança, ações sociais e ambientais. 

Indicação de Ouro
Esse é o programa que permite ao empregado da  
AngloGold Ashanti indicar algum conhecido para trabalhar na 
empresa. Uma vez indicada, essa pessoa já entra no banco 
de dados da mineradora e pode ser chamada para futuras 
oportunidades. Mas vale lembrar que isso não exclui  
a necessidade de o candidato ser aprovado em todas as  
fases da seleção. 

Acesse linkedin.com/company/anglogoldashantibrasil


