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Antes de abrir,  
higienize o plástico 
com álcool 70%.  
Fique tranquilo,  
tomamos todos os  
cuidados na impressão 
da revista.

ESTA É A 
NOSSA 
PRIORIDADE



CARTA  
AO LEITOR
Milhares de pessoas no 
mundo têm sido afetadas pelo 
novo coronavírus (Covid-19), 
seja pela doença ou pelos 
impactos socioeconômicos 
causados diretamente pela 
pandemia. Para proteger 
você, sua família, seus 
colegas e as comunidades 
onde atuamos, a AngloGold 
Ashanti, desde o fim de 
fevereiro, vem implementando 
diversas iniciativas de 
prevenção e cuidado por  
meio do nosso Comitê de 
Combate à Covid-19. 

Nesta edição especial da 
#Sintonia, contamos sobre 
esse importante trabalho, 
que tem o apoio de todos 
os times da empresa. 
Reforçamos, com essa 
atitude, o compromisso com 
a segurança e a saúde das 
pessoas, o nosso primeiro 
valor. E, além desse olhar 
para dentro, damos atenção 
especial às comunidades que 
nos hospedam, contribuindo 
com doações e outras 
iniciativas que têm como 
principal intuito o respeito e  
a valorização da vida. 

Em 185 anos de história, já 
passamos por muitos desafios 
e sempre seguimos em frente. 
Desta vez, não será diferente. 
Ao seu lado, vamos escrever 
mais um capítulo vitorioso 
de nossa trajetória e ter a 
tranquilidade de sonhar  
com o futuro. 

Cuide de você e de sua família. 

Boa leitura!

TUDO MONITORADO
Saiba como a tecnologia é  
aliada na segurança no uso de 
cianeto de sódio
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O Ibram (Instituto Brasileiro de 
Mineração) e a Fiemg (Federação da 
Indústria do Estado de Minas Gerais) 
têm um recado para você. Aponte a 
câmera do seu celular para os  
QR Codes e assista aos vídeos. 
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PARA O BEM              
   COMUM
Você já parou para pensar na 

importância para a sociedade 
de iniciativas individuais e coletivas 
que visam reduzir o impacto do 
novo coronavírus (Covid-19)? 
Juntas, elas colaboram para a 
preservação de milhares de vidas. 
Nesse sentido, a Federação das 
Indústrias do Estado de Minas 
Gerais (Fiemg) tem atuado em três 
frentes principais: no cuidado com 
a saúde dos trabalhadores e de 
seus familiares; na manutenção 
dos serviços essenciais, entre 
eles a atividade mineradora; e na 
condução de ações externas que 
beneficiem a população e auxiliem 
no controle da pandemia.

Nesta entrevista, o presidente da 
Fiemg, Flávio Roscoe, ressalta o 
compromisso dos profissionais 
que se mantêm na linha de 
frente. Para ele, a pandemia 
trouxe muitos desafios para a 
indústria, mas também a clareza 
de que a colaboração de todos os 
segmentos sociais é a chave para 
um novo futuro.

NESTE CENÁRIO DE COVID-19, 
COMO DEVE ACONTECER 
A CONVERGÊNCIA ENTRE 
CUIDADOS COM A SAÚDE 
E A CONTINUIDADE DAS 
OPERAÇÕES?
Saúde e economia são temas 
diretamente ligados. Quando 

defendemos a manutenção do 
funcionamento da indústria, 
defendemos que os medicamentos 
e alimentos sejam produzidos, 
que chegue às casas de todos 
energia elétrica e água tratada. 
Enfim, defendemos a garantia dos 
insumos básicos para que todos 
possam tomar as precauções 
contra o novo coronavírus.

O QUE A FIEMG E O SETOR 
PRIVADO TÊM FEITO 
PARA CONTRIBUIR COM A 
SOCIEDADE NESTE MOMENTO? 
A Fiemg montou um verdadeiro 
batalhão, com apoio das 
empresas, para o enfrentamento 
da pandemia. Lançamos uma 
campanha para a compra 
de respiradores; produzimos 
álcool em gel e máscaras no 
Senai (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial); atuamos 
na reparação de respiradores; 
em conjunto com o Governo do 
Estado, construímos o hospital 
de campanha no Expominas, 
ampliamos a capacidade de 
atendimento público no Mater Dei 
Betim e no Instituto Mário Penna. 
São ações que contam com o 
apoio irrestrito da indústria mineira. 
Felizmente, estamos conectados 
aos anseios da sociedade e 
colaborando para que possamos 
atravessar esta crise de forma mais 
humana e colaborativa.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA 
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ESSENCIAIS, COMO A 
MINERAÇÃO? 
Tenho usado muito o exemplo da 
mineração para mostrar como as 
nossas cadeias são interligadas e 
precisamos avaliar com racionalidade 
a continuidade da produção industrial. 
Um serviço básico, cuja utilidade é 
facilmente perceptível, é a água tratada.
Para que possamos tê-la em nossas 
casas, é preciso cal, fundamental  
para o tratamento. A cal é somente um 
exemplo. Mas a atividade mineradora 
é fundamental também para que 
possamos produzir equipamentos 
médico-hospitalares importantes 
para o tratamento dos pacientes.

QUAL A SUA ANÁLISE PARA A 
ECONOMIA NESTE SEGUNDO 
SEMESTRE E NO PRÓXIMO ANO?
Infelizmente, sofreremos um baque. 
Mas é uma queda que podemos 
minimizar com ações pontuais, como 
as medidas provisórias 927 e 936 [que 
permitiram a flexibilização de algumas 
leis trabalhistas com o objetivo de 
reduzir os impactos de pandemia], 
fundamentais para a manutenção 
do emprego e da renda. A alteração 
de prazos para pagamentos de 
tributos também será essencial para a 
sobrevivência de muitas empresas e 
de postos de trabalho. 

QUE MUDANÇAS DE  
MÉDIO E LONGO PRAZO A 
PANDEMIA TRARÁ PARA O 
MUNDO DOS NEGÓCIOS E  
PARA A SOCIEDADE? 
Mais do que nunca, percebemos 
como estamos todos conectados. 
Coincidência ou não, o principal pilar da 
nossa gestão é buscar a sintonia entre 
a indústria e os anseios da sociedade. 
O sucesso de um é o êxito do outro. 
A pandemia nos trouxe essa clareza 
de que a colaboração de todos os 
segmentos sociais é a chave para que 
possamos construir um futuro que nos 
coloque em um novo patamar. Esse será 
um legado que precisaremos preservar 
para seguirmos um caminho de geração 
de oportunidades no Brasil e no mundo.

Flávio Roscoe enviou uma 
mensagem de otimismo para 
os empregados da AngloGold 
Ashanti. Aponte a câmera do 
seu celular para o QR Code e 
assista ao vídeo. 



Na portaria da mina, Sanderson 
entra em uma fila, com orientação 
de distanciamento de 1,5 metro em 
relação a seus colegas, incluindo 
fornecedores e visitantes, para a 
medição da temperatura corporal 
por meio de um termômetro digital 
infravermelho (que faz medição sem 
contato com a pele). Ao caminhar 
para o refeitório onde toma o seu 

JUNTOS NO 

orientações dos órgãos de saúde. 
Não medimos esforços para evitar 
a proliferação do vírus”, afirma 
Sanderson. Na AngloGold Ashanti 
não é diferente: o cuidado ativo 
com os empregados foi reforçado 
com uma série de iniciativas 
focadas no bloqueio da Covid-19. 

Agora, antes de entrar no ônibus, 
que teve a desinfecção diária 
reforçada, Sanderson coloca a 
máscara de proteção, entregue 
por nossa empresa para todos, 
passageiros e motorista. Com 
a diminuição da quantidade de 
pessoas por ônibus, nota que 
seus colegas só viajam sentados 
próximos às janelas, que foram 
destrancadas para permanecerem 
abertas e favorecer a circulação 
do ar. Ele então higieniza as mãos 
com álcool em gel nos dispensers 
colocados dentro do ônibus e em 
diversos pontos da empresa.

O sol ainda nem raiou, Sanderson 
já se prepara para o trabalho. 

Ele troca de roupa, se despede da 
esposa e das filhas, de 2 e 10 anos 
de idade, e, por volta de 6h10, entra 
no ônibus fretado pela AngloGold 
Ashanti para a mina Cuiabá, onde 
trabalha como operador de jumbo. 
Essa rotina faz parte da sua vida 
há 14 anos. No entanto, nas últimas 
semanas, apesar da normalidade 
do relato, Sanderson tem sido mais 
cuidadoso em cada um dos seus 
gestos. A proliferação do novo 
coronavírus (Covid-19),  
que gerou uma crise sanitária  
em todo o mundo, mudou o dia a 
dia das famílias brasileiras. 

“Para que essa doença não 
contagie minha família, a prevenção 
lá em casa é um assunto sério. 
Lavamos as mãos, passamos 
álcool em gel e limpamos todos 
os cômodos de acordo com as 

Pandemia é uma epidemia 
de doença infecciosa que 
se espalha por uma grande 
localidade, por exemplo, um 
continente ou todo o planeta, 
com transmissão sustentada  
de pessoa para pessoa.  
Em janeiro deste ano, a 
Organização Mundial da  
Saúde (OMS) declarou a 
Covid-19 uma pandemia.

café da manhã, lava novamente as 
mãos e percebe que os assentos 
das mesas e a rampa de servir 
as refeições estão marcados, 
respeitando o distanciamento 
mínimo indicado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e a 
lotação do espaço. 
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Sanderson, operador de jumbo na 
mina Cuiabá, tem uma rotina cheia de 
cuidados durante seu dia de trabalho



Após o café, é hora de colocar 
o uniforme no vestiário, que 
também é limpo de acordo com 
as normas de segurança. Em 
seguida, pega os Equipamentos 
de Proteção Individual, que 
agora incluem um kit individual 
de higienização, e segue para o 
Diálogo Diário de Segurança, onde 
todos os empregados mantêm o 
distanciamento indicado e recebem 
informações de segurança e saúde 
para prevenção da Covid-19. 

É hora de descer para o subsolo 
e dar início às atividades. Ao 
entrar no shaft, que é higienizado 
com hipoclorito de sódio ou 
quaternário de amônia após cada 
viagem realizada, percebe que o 
número de pessoas que podem 
utilizar o transporte de uma única 
vez foi reduzido em 50% para 
aumentar a segurança de todos. 
“Apesar de todas as aflições deste 
momento delicado que vivemos, 
estou tranquilo por saber que a 
segurança é o nosso primeiro 
valor e que todas as ações para 
proteger a saúde das pessoas têm 
sido reforçadas. Sou membro da 
Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa) e tenho o cuidado 

de compartilhar as orientações 
com a equipe. Todo esse esforço 
conjunto me deixa, e também a 
minha família, mais tranquilo em 
seguir com o meu trabalho, já que 
ele é essencial para a manutenção 
da operação”, destaca.

ATUAÇÃO MULTIDISCIPLINAR 
Todas essas iniciativas, cumpridas 
com rigor por Sanderson e todo 
o time da AngloGold Ashanti, 
fazem parte do plano de ações do 
Comitê de Combate à Covid-19, 
criado em fevereiro, antes 
mesmo de ter sido registrado 
o primeiro caso de contágio no 
Brasil. “Entre as empresas, fomos 
pioneiros na criação de um grupo 
multidisciplinar responsável pelo 
desenvolvimento de iniciativas 
focadas na prevenção e na 
saúde dos empregados e seus 
familiares, bem como das 
comunidades próximas às nossas 
operações. Iniciamos o nosso 
comitê duas semanas antes de 
a OMS decretar a Covid-19 uma 
pandemia, demonstrando o senso 
de importância e o valor da nossa 
empresa, que preza a saúde e 
a segurança dos trabalhadores”, 
explica Edson Covic, gerente 
sênior de Segurança e Saúde 
Ocupacional, à frente do  
Comitê com Ricardo Assis,  
diretor de Pessoas, Projetos e 
Serviços Técnicos.

O grupo, formado por 27 
profissionais de diferentes áreas e 
de todas as unidades operacionais, 
se reúne diariamente para avaliar o 
cenário e as iniciativas em curso e 
discutir a necessidade da adoção 
de novas medidas. “A segurança e 
a gestão de risco são muito fortes 
em nossa empresa. O Comitê foi 
criado para termos maior foco e 
priorizarmos as ações necessárias 
para enfrentarmos esta crise”, reforça 
Ricardo. Por meio do levantamento 
de riscos, é criado um plano de 
ação para responder aos desafios 
do dia. Hoje, são mais de 50 ações 
de cuidado ativo implementadas 
(leia mais na pág. 14), todas 
baseadas em oito pilares.

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code e 
assista ao vídeo que mostra 
como nossa empresa está 
empenhada em bloquear  
o coronavírus.
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Cuidado ativo: Edson, gerente sênior 
de Segurança e Saúde Ocupacional, 
integra o Comitê de Combate à 
Covid-19 de nossa empresa



Os 8 pilares de  
combate à Covid-19

1) Cuidado com as Pessoas: 
ações prioritárias que 
garantam a segurança e 
a saúde de empregados, 
familiares, contratados e 
comunidades onde atuamos.
2) Operação Segura: 
estudos para a continuidade 
operacional de forma segura e 
ações para implementação  
do trabalho remoto.
3) Cadeia de Suprimentos: 
garantia de que todos os 
recursos para o enfrentamento 
estejam assegurados, tais 
como: equipamentos de 
proteção e material de limpeza, 
além do alinhamento das 
contratadas sobre as políticas 
de enfrentamento da  
nossa empresa.
4) Trabalho da Liderança: 
gestores presentes e atuantes 
para motivar e informar seus 
times com relação à crise e  
ao trabalho da empresa  
neste enfrentamento.
5) Gestão de Risco: priorização 
dos riscos críticos para que 
sejam minimizados o mais 
rapidamente possível.
6) Governança: realização do 
trabalho atendendo às normas 
internas e governamentais com 
total transparência, relações 
abertas e comunicação clara.
7) Aprendizado: registro de 
todo o trabalho em curso a 
fim de gerar conhecimento à 
empresa por meio das boas 
práticas observadas durante 
esta crise e que podem ser 
mantidas após a pandemia.
8) Comunicação e Educação: 
efetivo trabalho para prover 
de informações confiáveis, tão 
necessárias ao enfrentamento 
da pandemia, nossos 
empregados, seus familiares, 
contratados e comunidades.

A agilidade e a organização do 
Comitê na definição de iniciativas 
com base nestes pilares têm sido 
vitais para a implementação de 
um plano de ações integrado. 
“Para a AngloGold Ashanti, a 
prioridade é preservar a saúde 
das pessoas, oferecendo-lhes 
condições para exercer suas 
atividades com segurança, além 
de trabalhar pela sustentabilidade 
de nossa empresa. Dessa 
forma, temos dedicado todos os 
esforços para evitar a proliferação 
do vírus e manter o ambiente de 
trabalho seguro para aqueles que 
precisam atuar presencialmente 

em razão do trabalho que executam 
ou por não se enquadrarem no 
grupo de risco da Covid-19. 
Graças ao engajamento e ao 
comprometimento de nossos 
times, nossa produção não sofreu 
impactos significativos nesse 
primeiro trimestre. Seguimos 
trabalhando para alcançar as  
metas planejadas para o ano”, 
completa Ricardo. 

DE CASA
Assim que o Comitê de Combate 
à Covid-19 foi criado, começaram 
a ser implementadas medidas 
urgentes, entre elas a liberação para 
trabalho remoto de pessoas com 
mais de 60 anos ou consideradas 
do grupo de risco (gestantes ou 
com doenças crônicas, como 
diabetes, problemas respiratórios e 
cardiovasculares). Desde  
23 de março, essa iniciativa foi 
estendida àqueles empregados 
com atividades possíveis de serem 
realizadas remotamente. 

É o caso da planejadora de custos 
da Gerência de Mineração de 
Córrego do Sítio, Luana Ramos. 
“Faço parte do grupo de risco por 

Ricardo Assis, diretor de 
Pessoas, Projetos e Serviços 
Técnicos, nos revela os pilares 
de trabalho do Comitê

Luana e sua filha se 
sentem tranquilas por 
notar o cuidado de 
nossa empresa com  
seus empregados

Aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code e 
confira o vídeo gravado por 
Ricardo sobre a importância 
de manter o comportamento 
seguro durante a pandemia.
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consultar com médicos e receber 
suporte psicológico. O benefício é 
estendido para os dependentes.

“Como mãe, o meu maior medo 
é que essa doença chegue 
aos meus dois filhos, de 13 e 
8 anos. Por isso, tenho tomado 
todos os cuidados possíveis”, diz 
Celismagna Trindade, operadora 
de equipamentos pesados de 
Serra Grande. Na tentativa de 
ajudá-la a proteger a sua família, 
também antecipamos a campanha 
de vacinação contra a gripe (vírus 
Influenza), que foi estendida para 
empregados, dependentes e 
contratados fixos da empresa. 

A vacina é importante para 
prevenção da gripe (H1N1 e 
Influenza), que tem sintomas 
semelhantes aos do coronavírus, e 
para a imunização do organismo, 
além de aliviar o sistema de 
saúde. Ao todo, mais de 12 mil 
doses foram adquiridas por nossa 
empresa. “Esse suporte é essencial 
para termos mais tranquilidade 
e passarmos por este momento 
delicado com esperança de  
que tudo vai ficar bem”,  
completa Celismagna.

Ligação interna na empresa: 
ramal 1515 / Externa:  
(31) 3589-1515
Atendimento de 2ª a 6ª, em 
horário administrativo

Assista ao vídeo da médica 
do trabalho da AngloGold 
Ashanti, Flávia Azevedo. Ela 
traz informações oficiais sobre 
a Covid-19 e como se prevenir. 
Basta apontar a câmera do seu 
celular para o QR Code  
e se informar.

ter diabetes e estou trabalhando 
de casa desde o início de março, 
já que minha função tem essa 
flexibilidade. Em casa, tomo todas 
as precauções, protegendo a 
mim e a minha filha. Por volta das 
7h, começo a ler os e-mails e a 
organizar as demandas do dia. 
Estou sempre em contato com meu 
gestor por telefone. É um privilégio 
trabalhar em uma empresa que 
tem esse cuidado com seus 
empregados e suas famílias. Me 
sinto tranquila para realizar minhas 
entregas”, afirma Luana. 
  
AO SEU LADO
Estar próximo das pessoas 
e entender quais são suas 
necessidades neste momento 
também tem sido uma preocupação 
para o Comitê. Por isso, outra  
ação muito importante foi a  
criação da Central de Saúde 
AngloGold Ashanti, serviço 
telefônico para esclarecer 
dúvidas e atender empregados 
que apresentarem sintomas 
ou tiverem sido expostos a um 
paciente com resultado positivo 
para o coronavírus. Por meio 
deste canal também é possível 

Celismagna e seu marido, 
Lucelio, trabalham na mina 
Serra Grande e, todos os anos, 
participam com seus filhos  
da campanha de vacinação  
de nossa empresa
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 Controle de fluxo nos refeitórios 
e marcação da distância mínima 
de segurança nas mesas e 
rampas de servir
 Controle de temperatura 

corporal por meio de 
termômetros infravermelhos nas 
portarias das unidades
 Distribuição de máscaras  

para uso obrigatório nas 
superfícies e nos escritórios
 Liberação do home office para 

profissionais do grupo de risco 
e com funções que permitam o 
trabalho remoto 

O QUE TEMOS FEITO 
ATÉ AQUI...

Todas as ações realizadas estão 
disponíveis para consulta na 
nossa página especial “Bloqueie 
o Coronavírus”. O canal serve 
como guia para entender melhor 
os procedimentos de segurança 
e saúde adotados, além de 
obter orientações da nossa 
equipe de Medicina sobre 
como evitar o contágio e a 
proliferação da doença.

Lá, também estão reunidas 
informações úteis para o 
trabalho home office e dicas de 

saúde, bem-estar e qualidade 
de vida para que você e sua 
família possam reinventar  
a rotina em tempos de 
isolamento social. 

E, para diminuirmos a nossa 
distância física, na seção 
“Seu Espaço” nossos colegas 
compartilham parte de suas 
novas rotinas.  

Acesse, informe-se e esclareça 
suas dúvidas. Juntos, vamos 
vencer mais este desafio.

PÁGINA ESPECIAL
Para acessar a página “Bloqueie o Coronavírus”,  
aponte a câmera do seu celular para o  
QR Code e boa leitura!
www.aga185anos.com.br/
bloqueieocoronavirus 

CUIDADO ATIVO EM NÚMEROS

Mais de  

10.6 mil 6 mil  
testes rápidos de Covid-19 adquiridos 
para realização em casos suspeitos e por 
sorteio em nossa empresa

Shaft (elevador de mina) 
com lotação reduzida em 

50%
R$ 1,6 milhão 
doado para hospitais e projetos sociais 
das comunidades onde atuamos

42 mil máscaras produzidas 
por projetos sociais para empregados, 
familiares e instituições de saúde locais

Mais de  

800 teleatendimentos* 
por médicos e psicólogos 
realizados pelo Canal de Saúde 
*Até o fechamento desta edição.

Para bloquear a Covid-19, estamos realizando uma série de iniciativas 
que têm como foco a prevenção e o cuidado ativo dos nossos 
empregados, familiares e prestadores de serviço

BLOQUEIE O CORONAVÍRUS

 Criação do Comitê de Combate 
à Covid-19 no final de fevereiro

ESTRATÉGIA

 Criação da Central de Saúde 
que oferece orientação e 
teleatendimento médico e 
psicológico para empregados  
e dependentes 
 Campanha “Bloqueie o 

Coronavírus” com lançamento 
do site especial, plataforma de 
conteúdo sobre a pandemia
 Divulgação das ações e 

medidas adotadas com 
atualização diária nos canais de 
comunicação interna

ATENDIMENTO 
E INFORMAÇÃO

 Disponibilização de kit de limpeza 
de EPIs para ser utilizado ao longo 
do turno de trabalho
 Instalação de dispensers com 

álcool em gel em pontos críticos 
mapeados nas unidades
 Processo intensificado  de 

desinfecção e limpeza dos nossos 
ambientes coletivos, com foco em 
banheiros, corrimãos, refeitórios, 
vestiários, shaft, entre outros.

 Doação de recursos para 
hospitais das 7 cidades onde 
atuamos (saiba mais na pág. 16)
 Parceria com negócios sociais 

locais para a produção de 
máscaras para empregados 
e para doação para hospitais 
(saiba mais na pág. 16)

#NÃODEMITA
A AnglodGold Ashanti foi a primeira grande mineradora do Brasil a aderir ao 
movimento #NãoDemita. Assim, nos comprometemos a manter nosso atual quadro de 
empregados, não demitindo, sem razão justificada, em um prazo de 60 dias, contados 
a partir de 17/04/2020. Esta iniciativa traz tranquilidade para as mais de 4.700 famílias 
de nossos empregados, nos dando motivação para vencer este desafio. Para saber 
mais sobre o movimento, acesse o QR Code:  

 Aumento na frota de ônibus 
de transporte coletivo. Os 
empregados se assentam 
próximos às janelas, que 
permanecem abertas
 Reforço na limpeza dos ônibus, 

disponibilização de máscara 
para viagem e dispensers de 
álcool em gel 
 Lotação reduzida e reforço na 

limpeza dos veículos leves para 
transporte interno das minas

DIA A DIA

COMUNIDADE

TRANSPORTE HIGIENIZAÇÃO 
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pessoas imunizadas pela 
campanha de vacinação 
contra a gripe antecipada



CUIDANDO
DE QUEM MAIS 
PRECISA 

Para 20 mães de família da cidade 
de Sabará, a costura é hoje a 

única fonte de renda. Porém, o novo 
coronavírus, além de ameaçar a 
saúde, atingiu em cheio o sustento 
de todas elas. “As encomendas 
simplesmente cessaram”, afirma a 
assistente social Cíntia Ferreira, uma 
das idealizadoras do Instituto Mirins, 
negócio social em que atuam as 
costureiras e que é beneficiado pelo 
programa Parcerias Sustentáveis da 
AngloGold Ashanti neste ano, tendo 
também integrado o nosso programa 
de investimento social em 2018.

Mas, ironicamente, a pandemia 
também trouxe novas oportunidades 
para as costureiras, inclusive 
para as que atuam no Instituto 
Mirins. Elas foram convidadas 
para integrar uma força-tarefa na 

produção de milhares de máscaras 
de proteção. “A participação das 
costureiras contempla aspectos 
socioeconômicos e humanitários, 
pois elas passam a ter renda, e as 
máscaras foram destinadas aos 
nossos empregados e familiares 
maiores de três anos, em um 
gesto de cuidado com a saúde 
de todos”, explica a gerente de 
Relacionamento com Comunidades, 
Dirlene Taveira.

O projeto de confecção de  
42 mil máscaras envolveu, além do 
Instituto Mirins, outros seis negócios 
sociais do Parcerias Sustentáveis.
Recuperandas da Associação  
de Proteção e Assistência  
aos Condenados (Apac) de 
Rio Piracicaba (MG) também 

participaram da iniciativa.  
Elas foram beneficiadas com a 
remissão de pena: um dia a menos 
a cada três trabalhados.

Das 28 mil máscaras produzidas 
na Apac, 20 mil seguirão para 
unidades de saúde dos municípios 
de Minas Gerais e Goiás, e oito mil 
serão distribuídas pela própria Apac. 
“Essa iniciativa levou muito mais do 
que proteção contra a Covid-19, 
trouxe alento para diversas famílias. 
Uma criança, filho de uma das 
costureiras, me agradeceu, dizendo 
que só quando a mãe costura é 
que tem comida na sua casa. Por 
tudo isso, minha palavra é gratidão”, 
destaca Cíntia.

Cíntia, idealizadora e costureira de 
um dos negócios sociais escolhidos 
para a força-tarefa que produzirá 
milhares de máscaras 
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JUNTO ÀS COMUNIDADES
A confecção de máscaras é 
apenas uma das nossas  
iniciativas no bloqueio ao vírus.  
A responsabilidade com os 
municípios onde temos operação 
também se refletiu na doação de  
R$ 1,5 milhão para hospitais. 
“Vamos adquirir dois leitos 
completos de terapia intensiva (UTI), 
além de centenas de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI). Durante 
sua vida útil, cada leito será capaz 
de auxiliar milhares de pessoas. 
Por tudo isso, teria orgulho de 
trabalhar em uma empresa com 
a sensibilidade da AngloGold 
Ashanti”, enfatiza Louise Capuzzo, 
diretora técnica do Hospital Nossa 
Senhora de Lourdes. 

As ações reforçam o compromisso 
social da AngloGold Ashanti, que é 
signatária da Agenda 2030 da ONU. 
“Além disso, elas vão ao encontro 
de nossos valores: tornar melhores 
as comunidades onde estamos 
presentes e priorizar a segurança 
e a saúde em nossas operações”, 
reforça Dirlene.

Hospital filantrópico, sem 
fins lucrativos e referência no 
atendimento pelo SUS em 
Nova Lima, Raposos e Rio 
Acima. Mantém 10 leitos de 
CTI, além de outros dois, que 
foram criados por meio de 
doação da AngloGold Ashanti, 
e uma média diária de 300 
atendimentos, quase 10 mil 
exames/mês e sessões de 
hemodiálise e fisioterapia que 
chegam a 3 mil mensais.

Fachada do Hospital  
Nossa Senhora de Lourdes

Nova Lima
Hospital Nossa Senhora 
de Lourdes

Santa Bárbara  
Santa Casa Nossa Senhora 
das Mercês

Barão de Cocais 
Prefeitura Municipal

Crixás
Hospital Municipal Honória Dietz

Sabará  
Santa Casa

Caeté 
Santa Casa

Raposos
Secretaria de Saúde 

Diretora técnica do hospital, 
Dra. Louise Capuzzo
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Criado em assembleia 
geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 
2015, o documento prevê 
um movimento global em 
busca de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) que devem ser 
alcançados até o fim da 
próxima década. Três destes 
objetivos estão relacionados 
com as iniciativas da 
AngloGold Ashanti no combate 
ao novo coronavírus: Saúde 
e Bem-Estar, Redução das 
Desigualdades e Parcerias 
pelas Metas. Para saber mais 
sobre a Agenda 2030, aponte 
seu celular para o QR Code  
e acesse o link.

INVESTIMENTO DE 
R$ 1,5 MILHÃO PARA 
HOSPITAIS DAS 
COMUNIDADES 
ONDE ATUAMOS 
DISTRIBUÍDO PARA:
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No fim de março, a rotina 
de Paulo Furtado mudou 

rapidamente. Acostumado a ir 
todas as manhãs para o Centro 
Técnico Operacional (CTOP), 
em Nova Lima, onde trabalha no 
Jurídico, ele agora levanta, toma 
café com a família e caminha 
para outro quarto da sua casa, 
onde preparou um espaço para 
se dedicar às demandas de 
trabalho do dia. Com o home office, 
modelo de trabalho adotado pela 
AngloGold Ashanti desde o dia 
23 de março, muitos empregados 
viram a sua rotina passar por  
uma transformação, que  
vem acompanhada por um  
grande desafio. 

O regime de trabalho remoto é uma 
das medidas preventivas adotadas 
para combater o coronavírus 
(Covid-19) por meio do isolamento 
social. Órgãos oficiais, como a 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS), e especialistas ao redor do 
mundo defendem que essa medida 
reduz o índice de contaminação 
e propagação da Covid-19, 
contribuindo com o achatamento 
da curva de contágio e diminuindo 
a sobrecarga das redes de saúde. 
Mas, apesar de sua eficiência no 
bloqueio da doença, o isolamento 
social também traz uma série  
de mudanças que podem  
causar estranhamento e 
dificuldades de adaptação. 

Com dois filhos pequenos em 
casa, nos primeiros dias foi difícil 
para Paulo conciliar o trabalho 
com a energia das crianças, que 
não estavam acostumadas a ter 
o pai por perto durante o horário 
comercial. Para equilibrar todas as 

tarefas, ele precisou de uma dose 
a mais de paciência e empatia. “No 
início, foi mais complicado para as 
crianças. Elas tinham dificuldade 
de compreender o contexto que 
mudou completamente o dia a 
dia delas, como trocar a escola 
pelas aulas virtuais. Mas, com 
muito diálogo, elas entenderam 
que esse momento era necessário 
e passageiro e que eu, apesar 
de estar em casa, precisava me 
dedicar ao trabalho e que contava 
com o apoio delas”, diz.

EQUILÍBRIO
BUSQUE O 

SAÚDE MENTAL
Assim como na casa do Paulo, a 
nova rotina impôs uma série de 
desafios: adequar-se ao formato 
do home office, estabelecer 
hábitos diferentes e conciliar a  
vida profissional e pessoal. Essa 
mudança, quando vivenciada 
com medo, ansiedade e angústia, 
comuns ao momento, pode acabar 
prejudicando a saúde mental. 
Cuidar da mente é tão importante 
quanto garantir a saúde física.  

Para ajudar na adequação 
dessa nova rotina, preparamos 
para você um vídeo com cinco 
dicas de saúde e bem-estar no  
home office. Basta apontar a 
câmera do seu celular para o 
QR Code ao lado e aproveitar!  

Paulo e seus filhos:  
a necessidade de isolamento 
transformou a rotina da família



VENCENDO A ANSIEDADE EM 5 PASSOS

INSPIRAÇÃO
#sintonize
Em um momento de tantas incertezas, é importante estar cercado de histórias inspiradoras e descobrir o que 

te faz bem. Se você ainda não encontrou conteúdo de qualidade para isso, além da nossa página especial 
dedicada ao Combate à Covid-19, repleta de dicas para quando estiver em casa com a família (saiba mais na 
página 14), compartilhamos aqui outros conteúdos interessantes.

THE GOOD NEWS CORONA 
Acompanhar as notícias atuais tem sido angustiante. 
Por isso, este site decidiu reunir apenas informações 
positivas sobre a evolução do coronavírus no mundo. 
Uma dose perfeita de otimismo para o seu dia.

LAVE AS MÃOS  
Uma das recomendações mais eficientes para combater 
o coronavírus é lavar as mãos. Como uma recomendação 
tão simples revolucionou a história da medicina moderna? 
Conheça, no vídeo da BBC News, a história do húngaro Ignaz 
Semmelweis, um dos primeiros médicos a perceber a relação 
entre higiene e mortalidade. 

REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS 
A Revista Gama é uma publicação digital que, a cada semana, 
aborda um segmento que está passando por grandes 
transformações causadas pelo isolamento social.  
As reflexões sobre trabalho, relacionamentos e sociedade 
mostram o que podemos aprender com a nova realidade.
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Quando o sentimento de ansiedade te dominar, experimente o exercício sugerido  
pela psicóloga Ismênia Beatriz:

1) Desenhe dois círculos em uma folha de papel.

2) Um deles é o círculo do controle, o outro é o círculo de preocupações.

3) No círculo de preocupações, escreva tudo que te preocupa no momento. 

4) No círculo de controle, anote as coisas que você é capaz de controlar.

5) Após escrever, perceba que é no círculo de controle que você deve direcionar sua energia, pois são 
decisões que estão ao seu alcance. Pense que naturalmente as atividades do outro círculo serão  
resolvidas pela sua ação ou pelo tempo.

Para ajudar as pessoas na busca 
por esse equilíbrio, oferecemos 
apoio psicológico remoto aos 
nossos empregados e dependentes  
pela Central de Saúde  
AngloGold Ashanti.

Ismênia Beatriz é uma das 
psicólogas de clínicas parceiras à 
frente desse atendimento. “Não há 
uma fórmula mágica para sentir-se 
bem neste momento. O processo 
exige experimentações e ajustes. 
Acredito que a chave para um 
dia a dia mais equilibrado seja a 
organização. É importante criar 
um roteiro de atividades a serem 
cumpridas, ficar atento às  
emoções e aceitar os medos, 
buscando gerenciá-los de forma 
positiva”, orienta.
  
É essa organização que tem 
ajudado Paulo a vivenciar este 
momento com mais leveza e 
saúde. Para seguir cumprindo suas 
atividades, ele estabeleceu uma 
rotina de disciplina e planejamento.  
O contato com os colegas de 
trabalho também é uma parte 
importante do dia. A tecnologia 

tem se mostrado uma grande 
aliada nesse sentido. “Diariamente, 
eu e os meus colegas mantemos 
contato. Conversamos sobre 
amenidades, trocamos informações 
e compartilhamos experiências em 
grupos, ligações e videochamadas 
para deixar a vida mais leve.  
É um momento para fortalecer  
as parcerias e os laços”,  
ressalta Paulo.

Manter o contato com amigos 
e familiares é fundamental para 
conseguir lidar com a situação de 
maneira saudável. Ismênia ensina 
que as medidas de isolamento 
não devem nos afastar de entes 
queridos. “Para se ter saúde 

mental, é preciso investir em nossas 
relações e em nosso bem-estar.” 
Segundo ela, os atendimentos 
psicológicos podem ser uma 
ferramenta importante na busca 
desse equilíbrio. “A psicoterapia 
ajuda a lidar com o que não temos 
controle, ensinando a vivenciar as 
situações com os recursos que 
cada pessoa tem no momento. O 
autoconhecimento permite que 
sejamos criativos, encontrando 
soluções dentro do que é possível. 
Somente agindo e experimentando 
que descobrimos o que é bom, 
o que não funciona e o que pode 
ser melhorado. É preciso tentar e 
fazer diferente quando algo não 
funciona”, finaliza.Ligação interna na empresa: 

ramal 1515 / Externa:  
(31) 3589-1515
Atendimento de 2ª a 6ª, em 
horário administrativo



Conte  
com a 
 gente

Para a vida continuar, a gente Precisa seguir em frente. 
E Estamos fazEndo a nossa partE para ficar tudo bEm.

breno perez  
Operador de  
equipamentos

R$ 1,6 milhão para 
hospitais públicos e 
projetos sociais no 
combate à Covid-19.

Aderimos ao movimento 
#naodemita com o 
compromisso de manutenção 
dos empregos por 60 dias.

42 mil máscaras  
de proteção para  
distribuição em  
Minas Gerais e Goiás.

Em 185 anos de história,  
a AngloGold Ashanti já passou  
por muitos desafios. Hoje, a gente 
enfrenta mais um deles.

Por isso, além de procedimentos
internos de segurança e prevenção
para as melhores condições de
trabalho, estamos realizando ações
que vão proteger muitas vidas.
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