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Sirenes foram acionadas
para verificar a
eficiência do sistema

POMPÉU
RECEBE MAIS UM
TESTE DE SIRENES

“

Este é somente um teste de
emergência para o sistema
de alarme. Atenção! Este
é somente um teste.” Essa
mensagem acompanhou
as sirenes acionadas em
julho, no distrito de Pompéu,
tranquilizando os moradores. O
Sistema de Comunicação por
Sirenes pertence à barragem
Cuiabá, da AngloGold Ashanti.

um requisito legal para todas
as empresas de mineração.

O teste, quinto realizado
em Pompéu, faz parte de
diversas ações desenvolvidas
pela empresa voltadas para
a gestão de segurança de
barragens. Esse sistema de
alarme integra o Plano de
Ação de Emergência para
Barragem de Mineração
(PAEBM) e sua verificação é

Em uma eventual situação de
emergência, o sistema alerta a
população por meio de sinais
sonoros e luminosos, bem
como orienta quem estiver
nas proximidades sobre
como proceder. A AngloGold
Ashanti lembra que todas as
barragens da empresa estão
estáveis e seguras.

A ação tem como objetivo
constatar o funcionamento
dos equipamentos e averiguar
a eficiência do sistema. Os
moradores não precisaram
paralisar suas atividades e
puderam seguir com suas
rotinas normalmente.

CONHEÇA
Quem tiver interesse em visitar a barragem, pode
agendar a visita por meio do Canal de Relacionamento:
0800 7271 500.
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J

á pelas dimensões
da carga é possível
entender a necessidade
de uma logística de transporte
bem planejada: são 9 m de
comprimento, 5,75 m de largura
e 4,4 m de altura. Este é o filtro
de empilhamento a seco que
foi transportado do porto de
Santos, em São Paulo, para a
unidade Cuiabá, da AngloGold
Ashanti, em Sabará.
A carga especial, que pesa 47
toneladas, passou por algumas
ruas de Caeté no dia 17 de julho.
Toda uma estratégia foi planejada pela empresa para evitar
transtornos à comunidade e
danos nas vias – algumas delas,
inclusive, foram melhoradas para
suportar a passagem.

“A AngloGold Ashanti enviou uma
equipe para nos inteirar do assunto e explicar alguns detalhes,
como o fato de o transporte acontecer no período da noite, para
evitar complicações no trânsito, e
de não haver necessidade de corte de energia pela altura da carga.
Nosso objetivo é ajudar a manter a
população informada”, explica
Nelson Alves, presidente da
Associação dos Moradores e Amigos de José Brandão (Amajob).
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MAIS SEGURANÇA A CAMINHO
Filtro de empilhamento a seco foi
transportado pelas ruas de Caeté

O FOCO É A SEGURANÇA
O filtro vai potencializar o empilhamento a seco já realizado em Cuiabá. Mais seguro, nesse processo
o rejeito deixa de ser enviado às barragens e é disposto em pilhas. “Para isso, é preciso retirar a água
do material. É aí que entra o equipamento que está sendo transportado. Ele vai integrar um sistema
de filtragem ainda mais robusto, previsto para entrar em operação até setembro de 2020”, explica o
gerente sênior de Projetos, Inovação e Suporte Operacional da empresa, Rogério Hermeto.

EMPREENDEDORES SÃO CAPACITADOS

P

ara crescer e gerar resultados positivos, um negócio precisa
ter, entre outros diferenciais, uma boa gestão. Com este foco, o
programa Parcerias Sustentáveis, desenvolvido pela AngloGold
Ashanti, oferece, além de recursos financeiros, capacitação técnica
às iniciativas dos participantes.
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Com encontros online e presenciais, a consultoria em gestão de
negócios aborda, entre outros temas, planejamento, relacionamento
com o cliente e lucros. O conteúdo é trabalhado em aulas teóricas,

atividades práticas, mentorias em grupo e atendimentos individuais. O objetivo é que os negócios sociais se tornem independentes,
gerando impacto social na comunidade e, ao mesmo tempo, retorno
para investimento em melhorias.
O programa em Caeté e Sabará
Em Caeté, duas instituições participam do ciclo 2019 do Parcerias
Sustentáveis: Sobriedade e Centro Infantil de Caeté. Em Sabará, foram
4 instituições selecionadas: Sabará Adventure, Grupo Melhor Idade Serenidade, Centro Comunitário Nossa Senhora do Rosário e Instituto Renascer da Consciência, o micro empreendedor Individual Rubens Martins
Rocha e a micro empresa Probiomas Produtos e Servuços Ambientais.
O programa é dividido entre as fases de pré-aceleração, que é a etapa
inicial, e a aceleração, da qual participam as iniciativas que apresentaram o maior potencial de crescimento no ciclo do ano passado. As
inscrições ocorrem via edital público, aberto a instituições sociais,
microempresas e microempreendedores individuais.

Primeiro encontro presencial com todos os
projetos apoiados pelo Parcerias Sustentáveis
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O objetivo é fortalecer empreendimentos sociais nas
comunidades onde a empresa está presente. Em 2019, 24
projetos são beneficiados em Minas Gerais e Goiás.
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Cantora Fernanda
Takai sobe aos
palcos ao lado da
Orquestra Ouro
Preto comandada
pelo maestro
Rodrigo Toffolo

AR E ÁGUA

LIMPOS
O

Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano teve como
tema a poluição do ar. Ao chamar a atenção para esse
assunto, a Organização das Nações Unidas (ONU) objetiva
alertar governos e indústrias sobre a importância do investimento
em energias renováveis.
Atenta a essa preocupação mundial, a AngloGold Ashanti cumpre
rigorosamente todas as medidas para minimizar o impacto
ambiental de suas operações. Nas unidades Cuiabá e Lamego, é
realizado o monitoramento constante da qualidade do ar e da água.
A presença de gases e poeira é controlada por meio de equipamentos instalados nas proximidades das unidades e em comunidades vizinhas. Ao todo, são 10 pontos de análise em Sabará, e todos
eles atestam que a empresa está em dia com o que a lei determina.

Testada e aprovada
Em relação à água utilizada no processo de produção, que é
retirada do Ribeirão Sabará e de um aﬂuente do córrego da
Farinha, a empresa cuida para que o recurso devolvido à natureza
mantenha a sua qualidade. Para cumprir esse objetivo, amostras
de 30 pontos de coleta dentro e fora da unidade operacional são
analisadas em laboratório, para uma avaliação de seus aspectos
físicos e químicos. Todos os laudos apontam que as exigências
legais estão sendo cumpridas.

Criado em 5 de junho 1972 pela ONU, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, na Suécia. O objetivo é alertar a população mundial
sobre a urgência da preservação dos recursos naturais.

A FESTA É SUA

B

ossa nova e música orquestrada. É com essa mistura de estilos
que a AngloGold Ashanti comemora os 185 anos de operação
no Brasil, tendo como convidados de honra as comunidades
vizinhas, que assistem ao espetáculo O Tom da Takai, parceria entre
a Orquestra Ouro Preto e a cantora Fernanda Takai.
No dia 27 de julho, foi a vez da cidade de Sabará receber o show, que
já passou por Nova Lima e ainda acontece em Caeté e Santa Bárbara.

O espetáculo
Com regência do maestro Rodrigo Toﬀolo e arranjos do compositor
Arthur de Faria, o espetáculo convida o público a reviver clássicos do
maestro Tom Jobim, um dos criadores da Bossa Nova. No repertório
estão arranjos orquestrais inéditos de obras como Corcovado,
Ai quem me dera, Brigas Nunca Mais e Outra Vez, canções que
marcaram a MPB na voz do próprio Tom ou de expoentes da
música nacional, como João Gilberto, Elis Regina e Edu Lobo.
Outro destaque é a abertura do concerto, assinada pelo prestigiado
pianista e compositor paulista, Nelson Ayres.

Marque na agenda e comemore ao nosso lado os 185 anos
da AngloGold Ashanti.
O Tom da Takai - Orquestra Ouro Preto e Fernanda Takai
• Caeté: 18/08 (domingo), às 20h30, na Praça da Matriz
(Praça Dr. João Pinheiro)

A cantora Fernanda Takai tem um recado especial para você. Acesse o QR Code com a câmera do seu celular e confira!
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FORÇA-TAREFA

CONTRA A DENGUE
V

ocê sabia que uma simples tampinha de garrafa descartada
inadequadamente pode contribuir para a proliferação da dengue? Isso
acontece porque ela pode acumular água e servir de recipiente para a
reprodução do mosquito Aedes aegypti.

Portanto, é muito importante que cada um de nós faça a sua parte e haja de
forma consciente para barrar o avanço da doença. Somente em Minas Gerais,
estado com maior contingente de infectados do país, já são quase 400 mil casos
notificados (confirmados e suspeitos). A média de notificações ultrapassa
3,9 mil casos por dia. Até o início do mês de junho foram registradas 74 mortes
de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).
CICLO DE TRANSMISSÃO DA DENGUE:
•
•
•

A fêmea do mosquito deposita ovos em
recipientes com água limpa e parada.
Os ovos geram larvas, que vivem na água
por cerca de uma semana.
Após este período, elas se transformam
em mosquitos adultos.

COMO VOCÊ PODE AJUDAR
•

Elimine “criadouros” do mosquito: acabe
com entulhos e lixo acumulado, mantenha
a caixa d’água tampada e não deixe água
parada em pneus, vasos de plantas,
garrafas, calhas ou qualquer recipiente que
favoreça a reprodução do mosquito.

FIQUE ATENTO!
A infecção pode ser assintomática (sem sintomas), leve ou grave, levando
a morte. Os principais sintomas são:

FEBRE ALTA
(ACIMA DE 39ºC)

DORES
MUSCULARES
INTENSAS

- PROSTRAÇÃO E
FRAQUEZA
- FALTA DE APETITE,
NÁUSEA E VÔMITOS

DOR DE CABEÇA,
NO CORPO E
ARTICULAÇÕES

MANCHAS
VERMELHAS NO
CORPO

Como não tem tratamento específico, aos primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde.
Lembrando que pacientes com dengue não podem tomar medicamentos a base de Ácido Acetil
Salicílico, como aspirina.

EXPEDIENTE
AngloGold Ashanti - Gerência Sênior 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:
600 exemplares | Para esclarecer dúvidas, fazer sugestões, reclamações ou
elogios, ligue para o 0800 72 71 500
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