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PArCeiros no fUtUrO

A Anglo American tem um objetivo em relação às comunidades 
vizinhas aos seus empreendimentos: gerar resultados positivos, 
duradouros e sustentáveis. Isso significa trabalhar de modo 
responsável, respeitoso e colaborativo, com foco na segurança, 
no meio ambiente e na construção de parcerias. No Minas-Rio, 
queremos que nossos investimentos nas comunidades 
contribuam não apenas para melhorias imediatas, mas que 
também gerem benefícios futuros. Isso significa que apostamos 
na capacitação, contribuindo para fortalecer a população, as 
entidades e o poder público. 

O lançamento do Programa Germinar, que aconteceu no mês 
de junho em Conceição do Mato Dentro, demonstra esse nosso 
compromisso. O programa busca capacitar líderes comunitários 
e representantes do poder público para criar, gerenciar e captar 
recursos via lei de incentivo fiscal, beneficiando projetos locais. 
Esperamos, ainda, que repassem o conhecimento para a 
instituição em que trabalham (veja matéria nesta edição).

Outro destaque foi a formatura do segundo ciclo do Crescer – 
Programa de Empreendedorismo da Anglo American. A nossa 
empresa promoveu cursos de organização de negócios, 
marketing e viabilidade econômica para empreendedores locais 
de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas, Dom 
Joaquim e Serro. Os dois ciclos do programa já beneficiaram 
207 pessoas, que conseguiram tirar do papel o desejo ampliar 
ou abrir o negócio próprio.

Esperamos continuar investindo em outras iniciativas no 
presente, para que as comunidades colham os frutos no futuro.

Boa leitura!

 

 

fALE cOnOscO 

cAnAL AbErtO Com voCê

Nos municípios em que o Minas-Rio foi 
implantado, disponibilizamos canais de 
comunicação do Sistema Fale Conosco para 
a comunidade entrar em contato com a 
Anglo American. Para fazer elogios, 
sugestões, perguntas, reclamações ou 
críticas, você pode utilizar o telefone 
0800 941 7100. Ele funciona gratuitamente, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Em 
outros horários, deixe seu nome, o telefone 
com o DDD e o nome da cidade onde mora, 
que entraremos em contato. 
Outras opções são o endereço de email 
faleconosco@angloamerican.com e as urnas 
de manifestação disponibilizadas nas cidades.

R
onaldo G

uim
arães

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.
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cApAcItAÇÃO

INCLUSÃO DIGITAL NA 
tELA DO cOmpUtADOr

R
onaldo G

uim
arães

Cadeira ajeitada para ficar com a postura correta. 
Computador ligado e pronto para ser usado. Olhos e 
ouvidos atentos às instruções do professor. A meta é 
aprender a usar a Internet, programas de computador 
como Word e Excel. Esse é o compromisso semanal de 
36 moradores das comunidades conceicionenses do 
Turco, Cabeceira do Turco e São Sebastião do Bom 
Sucesso (Sapo). O grupo reserva duas horas a cada 
sexta-feira para participar de um curso de informática no 
Centro Vocacional Tecnológico (CVT) de Conceição do 
Mato Dentro. 

A iniciativa é resultado de parceria entre a Anglo 
American e o CVT, que dedica um dia por semana para 
a capacitação de moradores dessas comunidades. A 
Anglo American oferece o transporte para que os alunos 
possam ir e voltar das aulas, na área urbana de 
Conceição do Mato Dentro. A ideia deu tão certo que, 
além dos dois grupos de 18 pessoas já formadas, há 
uma lista de espera para outras turmas.

Antes das aulas, o morador do Turco, Caio Antônio Silva, 
não sabia usar nenhum programa do computador. Para 
ele, a capacitação é uma oportunidade de se qualificar 

para o mercado de trabalho. “Estou muito animado para 
continuar aprendendo. Acredito que esse curso vai 
ajudar muito no meu currículo”, conta.

Para as irmãs Cariny e Katiana Damaso, que também 
moram no Turco, as lições são uma boa oportunidade 
até para quem já lida com o computador. “Hoje, a maioria 
das empresas precisa de uma pessoa que conheça bem 
de informática e saiba o que está fazendo. Por isso, o 
aprendizado tem sido muito bom para nós”, conta Cariny.

Outro foco do curso é ensinar os alunos a usar o 
computador com segurança. “Aprendemos que há vários 
tipos de vírus, que algumas mensagens passam por 
diversos lugares antes de chegar ao destino. Por isso, as 
pessoas têm que ter muito cuidado com as informações 
que recebem ou que repassam”, completa Katiana.

As irmãs Cariny e Katiana Damaso aprimoraram 
o conhecimento em informática 
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mEIO AmbIEntE

riquezA esCondidA
EntrE As mOntAnhAs

Flavia V
alsani

Há quem diga que as cavernas são como um baú que 
guarda recordações do planeta. Elas são resultado de 
anos de transformação de rochas e, por isso, carregam 
informações sobre a formação geológica da Terra e 
podem abrigar fósseis e sítios arqueológicos. Além 
disso, abrigam várias espécies da fauna e da flora.

Locais tão especiais como esses merecem atenção 
especial. Foi o que aconteceu com as cavernas da Serra 
do Espinhaço, que agora podem ser mais conhecidas 
com o início das atividades do recém-inaugurado 
Núcleo Espeleológico da Serra do Espinhaço Meridional 
(Nesem). A abertura do local é fruto de uma parceria 
entre a Anglo American e a Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

Além de formar pesquisadores, o foco é popularizar a 
espeleologia, ciência que investiga cavernas. “A ideia é 
promover atividades para a comunidade que estimulem 
a identificação e preservação das cavidades”, explica o 
arqueólogo e coordenador de meio ambiente da Anglo 
American, Tiago Alves. No futuro, a expectativa é que a 
população esteja preparada para identificar e 
desenvolver o potencial ecoturístico das cavernas. 

Para a professora do departamento de engenharia 
geológica da UFVJM e coordenadora do Nesem, 

Alessandra Carvalho, o Núcleo contribuirá com o 
fortalecimento de pesquisas nessa área, além de ser o 
primeiro centro espeleológico na região de Diamantina. 
“Queremos enriquecer o banco nacional de dados sobre 
cavernas e incentivar a criação de grupos espeleológicos”, 
destaca Alessandra. Estudantes e pesquisadores 
interessados em contribuir com o Nesen podem enviar 
e-mail para alessandra.carvalho@ict.ufvjm.edu.br.

cOnhEcEnDO mAIs 
o nosso PAtrimônio
Durante a inauguração do Nesem, foi lançado o livro 
“Cavernas do Espinhaço Meridional”. A publicação é 
resultado de três anos de estudos realizados pela Anglo 
American e destaca as características das cavernas. Já 
no ano passado, escolas da região da mina e do 
mineroduto receberam uma cartilha sobre educação 
espeleológica. O material foi desenvolvido em parceria 
com a PUC Minas, que ainda apresentou um plano 
pedagógico para trabalhar o tema nas salas de aula, em 
execução dentro das atividades do Programa de 
Educação Patrimonial da Minério de Ferro Brasil.

As cAvErnAs DA sErrA DO EspInhAÇO

•	 De	acordo	com	estudo	da	Anglo	American,	
somente o Médio Espinhaço abriga mais de 
mil cavernas; 

•	 No	Sistema	Minas-Rio	foram	mapeadas 61 
cavernas;

•	 A	estimativa	é	que	mais de 200 cavernas 
estejam espalhadas na área de atuação do 
Minas-Rio; 

•	 Geralmente,	as	cavernas	são	formadas por 
uma única rocha, como o calcário; 

•	 Na	Serra	do	Espinhaço,	no	entanto,	
predominam cavidades com três tipos de 
rocha: formações ferríferas, quartzito e 
mármore. Em todo o mundo, somente a 
Cordilheira dos Andes apresenta tamanha 
diversidade espeleológica.
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cArrEIrA

nEGócIOs

PortA AbertA PArA A AnGLO AmErIcAn

PortAL de OpOrtUnIDADEs
A Anglo American Minério de Ferro Brasil conta com 
uma ferramenta para cadastro de empresas para atender 
suas demandas. O Portal de Fornecedores é o canal de 
comunicação entre o Sistema Minas-Rio e os 
empreendedores que desejam participar dos nossos 
processos de compras. A ferramenta já possui mais de 
1.500 empresas cadastradas, de micro a grande porte, 
que ofertam materiais e serviços diversos.

Para incluir sua empresa basta realizar o cadastro básico 
e, caso haja alguma oportunidade de negócio, nossa 
equipe entrará em contato. “O portal permite que as 
empresas se apresentem e auxilia a Anglo American na 
busca de parceiros para atender nossas demandas”, 
conta a analista responsável pelo Processo de 
Qualificação de Fornecedores, Letícia Orzil. Para acessar 
o portal, entre em www.angloamerican.com.br, clique no 
link “Fornecedores” e “Entre em Contato”.

Para consultar as
oportunidades disponíveis
e fazer seu cadastro, acesse
www.angloamerican.com.br 

Clique no menu 
CARREIRAS
e, em seguida, 
na opção
TRABALHE

 

CONOSCO

No quadro  
CADASTRE SEU  
CURRÍCULO, selecione 
CLIQUE AQUI

Após o cadastro,
confira as vagas

disponíveis e faça
sua candidatura

1

2 3

4

e preencha os
campos necessários

Mantenha seu 
currículo atualizado 

e acompanhe as 
oportunidades abertas 

na empresa.

O caminho para se candidatar a vagas de emprego na Anglo American mudou. 
Desde junho, todos os currículos devem ser cadastrados no 
site da empresa: www.angloamerican.com.br. Uma das 
vantagens é a possibilidade de consultar vagas 
disponíveis em todas as unidades da 
empresa no Brasil e no mundo. O site 
também oferece uma nova 
funcionalidade, o Alerta Vagas, que 
permite que o interessado 
configure suas preferências e 
receba um e-mail de 
notificação sempre que uma 
vaga com seu perfil estiver 
aberta.

“É importante que todos 
os interessados que 
inscreveram seu currículo 
antes de junho de 2015 
façam o cadastro 
novamente no site da 
empresa”, explica a 
analista de Recursos 
Humanos da Anglo 
American, 
Sofia Bernardino. 



rEspOnsAbILIDADE sOcIAL

APoio PArA CuLtivAr 
pArcErIAs E EmprEEnDEDOrIsmO
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Na Associação Comunitária de Capitão Felizardo, que 
fica no distrito conceicionense de Costa Sena, o que 
não falta é boa vontade para apoiar os produtores 
locais. Mas o grupo de associados sentia falta de mais 
conhecimentos e de informações para se fortalecer e 
contribuir de forma ainda mais decisiva para fazer a 
mudança acontecer. “Aqui há muitas pessoas que 
ajudam, mas ninguém tinha os conhecimentos 
necessários. A gente ficava sem receber apoios por 
causa dessa falta de experiência para estruturar nossos 
projetos”, explica Vicente Geraldo de Moraes, 
presidente da Associação.

Para contribuir com Vicente e outros líderes 
comunitários a Anglo American lançou em junho o 
Programa Germinar. O objetivo é apoiar a comunidade 
para escrever sua própria história, ensinando moradores 
a elaborar e gerenciar projetos sociais e a buscar 
recursos, via lei de incentivo fiscal. 

A primeira turma do Germinar reúne 100 pessoas, dos 
municípios de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de 
Minas, Dom Joaquim e Serro. “Vamos apoiar o 
desenvolvimento dos integrantes desse grupo e torná-
los multiplicadores em cada associação ou ONG em 
que trabalham. Após a capacitação, eles serão 
responsáveis por disseminar esse conhecimento”, 
comenta a gerente de Desenvolvimento Social da Anglo 
American, Viviane Menini.

Quem também está animada para ver florescer as boas 
ideias é Maria das Graças Ferreira Silva, a Dona Titi, 
presidente da Associação dos Produtores Artesanais 
Dom Cipó, localizada em Dom Joaquim. O forte das 
associadas é o artesanato que retrata a flora e fauna 
local, como a confecção do tapete arraiolo com cenas 
da Serra do Cipó. A ideia do grupo é passar a tradição 
adiante. “Queremos montar uma oficina para ensinar a 
técnica aos jovens da cidade. Assim, tiramos essas 
pessoas das ruas e passamos esse conhecimento para 
outras gerações”, esclarece Dona Titi. 

Germinar foi apresentado para a comunidade

Fo
to

s:
 R

on
al

do
 G

ui
m

ar
ãe

s



07

inCentivo PArA Abrir o 
próprIO nEGócIO
O mês de junho também marcou a formatura da 
segunda turma do Crescer – programa de 
empreendedorismo da Anglo American. O grupo de 119 
pessoas participou de cursos e recebeu consultoria 
para colocar em prática ideias para abrir ou ampliar o 
próprio negócio. Ao todo, o Crescer já formou 207 
empreendedores de Conceição do Mato Dentro, 
Alvorada de Minas, Dom Joaquim e Serro.

Luis Fernando Simões, morador de Conceição do Mato 
Dentro, participou do programa pouco antes de abrir as 
portas do lava-jato Car Wash Deca. O conhecimento 
ajudou a estruturar sua ideia.  “Passei a ter uma visão 
mais ampla e a perceber que devemos buscar sempre a 
excelência na prestação de serviço. A consultoria me 
ajudou até na parte psicológica, me fez ter ânimo e 
pensar grande”, relembra. 

Quem participa do programa pode expor seus produtos 
ou serviços na Feira Quitanda Real, que acontece 
mensalmente desde abril na área operacional do 
Minas-Rio em Conceição do Mato Dentro. O sucesso da 
iniciativa já pode ser comprovado: nas quatro primeiras 
edições, as vendas superaram o valor de R$ 30 mil. 

Na Quitanda Real vários empregados da Anglo 
American puderam conhecer os serviços do salão 
Estética Regiane Pimenta, localizado em Conceição do 
Mato Dentro. “O resultado foi ótimo. Vendi cupons de 
corte, hidratação, limpeza de pele, depilação e design de 
sobrancelha”, enumera Regiane Pimenta, dona do salão.

Dona Titi quer fortalecer sua associação com o Germinar

Luis melhorou sua visão de negócios com o Crescer



sAúDE

IncLUsÃO 

não fique sOb prEssÃO

Há esPAço pArA tODOs
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Dados do Ministério da Saúde apontam que um em cada quatro brasileiros sofre de hipertensão arterial. Também 
conhecida como “pressão alta”, a doença ocorre quando o sangue precisa ser bombeado com mais força pelos vasos 
sanguíneos, sobrecarregando o coração e desgastando as artérias. Sem o tratamento adequado, a hipertensão arterial 
pode causar infarto, derrame, insuficiência renal, entre outros sérios problemas de saúde. Veja como se prevenir:

Quando tinha um ano e quatro meses de idade, Cláudio Ferreira teve poliomielite. A doença, mais comum na 
infância, é transmitida pelo polivírus e pode causar paralisia dos nervos. Cláudio teve sequelas nos membros 
inferiores e precisa utilizar um aparelho na perna direita para ajudar na locomoção. 

No entanto, a deficiência física não é uma limitação para ele. Cláudio começou a trabalhar na Anglo American em 
2010, ocupando o cargo de controlador de manutenção. Em 2012, assumiu a função de engenheiro júnior e, em 
2014, foi promovido a engenheiro pleno. Atualmente, é responsável pela construção das casas 
no Jardim Boungaville, em Conceição do Mato Dentro. “Não precisei de nenhuma 
adaptação em minha rotina. Geralmente, faço a ronda das obras de carro, assim 
como os outros engenheiros”, conta.  

A Anglo American possui um programa dedicado à contratação de pessoas 
com deficiência, o Incluir. Ele busca a inclusão efetiva desses profissionais, 
dando apoio desde o primeiro dia de trabalho. Apesar de oferecer vagas 
para deficientes físicos, visuais e auditivos, o Programa Incluir iniciou 
uma nova etapa 2014, com a contratação de pessoas com deficiência 
intelectual. Até então, 11 profissionais foram contratados. Se você 
conhece alguém com o perfil do Incluir, conte a ele sobre a 
oportunidade. Interessados podem enviar e-mail para 
programaincluir@angloamerican.com.

•	 Alimentação	saudável	é	sempre	importante:	adote	uma	
dieta rica em frutas, cereais integrais e laticínios com 
baixo teor de gordura. 

•	 Mantenha	o	peso	adequado,	considerando	a	sua	altura	
e idade. Se necessário, busque orientações de um 
profissional de saúde. 

•	 Movimente	seu	corpo	com	frequência:	caminhe	no	
mínimo 150 minutos por semana.

•	 Diminua	ou	evite	o	consumo	de	bebidas	alcoólicas.

•	 Não	fume.

•	 Tenha	uma	postura	mais	tranquila	em	relação	aos	
problemas do dia a dia.

Fonte: Segurança e Saúde Ocupacional da Anglo American
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CuidAdos nA cOmprA DE ImóvEIs
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diCAs ImpOrtAntEs

•	 Solicite	o	nada	consta	do	IPTU	e,	se	for	comprar	um	
apartamento, da taxa de condomínio; 

•	 Verifique	a	documentação	que	comprova	a	quitação	
de contas de água e luz;

•	 Certifique-se	de	que	o	corretor	tem	autorização	do	
proprietário para negociar o imóvel; 

•	 Faça	uma	vistoria	estrutural	em	todo	o	imóvel	para	
avaliar possíveis defeitos;  

•	 Antes	de	comprar	um	imóvel	por	meio	de	consórcio,	
investigue se a empresa que o administra é idônea;

•	 Avalie	qual	banco	tem	as	melhores	taxas	antes	de	
fechar o financiamento. É assegurado ao 
consumidor fazer a portabilidade (trocar o banco), 
caso encontre melhores condições;

•	 Se	o	imóvel	estiver	ocupado,	consulte	se	há	
intenções de uma desocupação amigável. Caso 
contrário, o melhor é desistir da compra;

•	 O	locatário	tem	preferência	na	compra	do	imóvel.	
Após a notificação, ele tem 30 dias para fazer a 

proposta de compra, que deve ter as mesmas 
condições que outro comprador; 

•	 Imóveis	usados	podem	precisar	de	reformas,	como	
alterações em instalações elétrica e hidráulica. O 
ideal é contratar a vistoria de um engenheiro;

•	 Quanto	mais	velhos	os	prédios,	maiores	os	gastos	
com manutenção. Verifique com o síndico o valor do 
condomínio e com qual frequência aumentou nos 
últimos anos; 

•	 No	cartório	de	registro	de	imóveis,	solicite	a	certidão	
vintenária de matrícula do imóvel e a certidão 
negativa de ônus do bem. Nas prefeituras, obtenha a 
certidão negativa da situação fiscal; 

•	 Exija	cópia	dos	documentos	pessoais	do	vendedor	e	
do cônjuge, além de certidões negativas de protesto 
da Justiça Comum (Municipal e Estadual) e Justiça 
Federal. 

(Informações: Comissão de Direito Imobiliário da OAB-
MG / área Jurídico da Anglo American)

Chegou a hora de comprar a tão sonhada casa própria, 
mas a insegurança bate forte à sua porta? Pois saiba que 
esse sentimento é comum para quem vai realizar uma 
transação do tipo, pois envolve a economia de uma vida 
inteira de trabalho. Por isso, para evitar problemas, a 
aquisição do novo lar deve envolver cuidados especiais. O 
advogado da Anglo American, Gustavo Mello, afirma que o 
ideal é checar toda a documentação. “O contrato deve ter 
uma cláusula prevendo sua rescisão caso haja problemas 
no imóvel ou na documentação. Também é necessário 
prever punições em caso de quebra de contrato de ambos 
os lados”, sustenta Mello. 

O coordenador Jurídico da Anglo American, Rafael Durão, 
explica que cabe ao comprador certificar-se que o imóvel 
não tem impedimentos ou pendências como inventário, 
penhora, cobrança ou hipoteca. Por isso, ele deve verificar o 
registro do imóvel atualizado e a certidão negativa de ônus. 
“O segredo é cercar-se com todo tipo de informação a 
respeito do imóvel. A prevenção é o melhor remédio para 
evitar uma dor de cabeça futura”, pondera Rafael. 

$$



temPo de PreservAr
A hIstórIA

Mofo, poeira e umidade escondiam parte da riqueza 
histórica das cidades anfitriãs da mina e planta de 
beneficiamento do Sistema Minas-Rio. Para ficarem 
“velhinhas em folha”, diversas igrejas da região passam 
por restauração, iniciativa apoiada pela Anglo American.

Quem já retirou os tapumes e cercas de proteção para 
voltar a respirar história é a Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, que fica no distrito de São Gonçalo do Rio das 
Pedras, no Serro. A empresa custeou a reforma de toda 
a estrutura física da igreja e seu entorno, incluindo as 
pinturas e jardins. Os elementos artísticos - altares, 
retábulos, assoalhos e bancos - também passaram por 
restauração. No total, foram investidos cerca de R$ 700 
mil na iniciativa. Esse trabalho no templo do século XIX é 
resultado de parceria com a prefeitura do Serro e a 
associação cultural e comunitária Sempre Viva, de São 
Gonçalo do Rio das Pedras.

FEChADAS PARA OBRAS
Outras restaurações apoiadas pela Anglo American:

Alvorada de Minas

Igreja Matriz de Santo Antônio  

- Investimento: R$ 119 mil (valor cus-
teou a restauração e recolocação do 
forro da capela mor)

- Entrega: março de 2015

- A reforma do telhado e piso do salão 
principal foi custeada pelo Conselho 
Municipal de Patrimônio Cultura e o 
Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais 
(Iepha).

Conceição do Mato Dentro

Revitalização da via-sacra e constru-
ção de pista de caminhada

- Investimento: R$ 1 milhão

- Entrega: junho de 2015

Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição

- Investimento: R$ 6 milhões

- Previsão de entrega: novembro de 2016

- A paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição apoia a obra.

Fotos: R
onaldo G
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pAtrImônIO

Restauração exige cuidado aos detalhes

Igreja de Nossa Senhora do Rosário
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trAbALHo DEtALhIstA 

Na Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição, construção tricentenária de 
Conceição do Mato Dentro, a restauração já 
dura quase três anos e tem revelado uma 
riqueza histórica e religiosa até então 
desconhecida. A conservadora-restauradora 
Dulce Azeredo Senra, responsável pela 
atividade, esclarece que o trabalho segue dois 
princípios: mínima intervenção e retratabilidade 
(uso de materiais e técnicas específicas do 
restauro).

No forro da matriz, o primeiro passo da 
restauração foi limpar o suporte e recuperar as 
partes danificadas da madeira pelos cupins. Em 
seguida, foi feita a remoção da pintura que 
cobria as cores originais. Quem mora em 
Conceição do Mato Dentro deve se lembrar de 
que a matriz tinha, em seu forro, a imagem de 
uma pomba com asas abertas, feita em 1933. A 
ideia inicial era removê-la e restaurar uma cena 
feita no início do século XIX.

Mas o trabalho revelou uma surpresa. 
“Encontramos uma pintura escura de Nossa 
Senhora, em excelente estado de conservação. 
Descobrimos que a obra era do período barroco, 
provavelmente do início do século XVIII, mesma 
data da inauguração da matriz”, relembra Dulce. 

O primeiro passo para a restauração da cena foi 
a retirada completa da segunda pintura do forro, 
trabalho demorado que exige cuidado e deve 
ser feito aos poucos. Com a imagem original da 
matriz já exposta, passou-se para a próxima 
etapa – as partes perdidas que ficaram 
aparentes com a retirada da segunda repintura 
foram reintegradas com leves tracejados e tinta 
especial. “Não podemos reintegrar demais, 
devemos manter, ao máximo, a marca do 
artista”, conta Dulce. Já recuperada, a pintura 
recebe uma camada fina de verniz, substância 
que protege a pintura e unifica o trabalho 
realizado. Por último as tábuas do forro são 
remontadas no local de origem.

A conservadora-restauradora reforça a 
importância da participação da comunidade 
durante o trabalho. “Hoje, muita gente vem 
visitar a matriz para acompanhar o restauro. A 
participação é fundamental, para que todos 
cuidem e valorizem o espaço”, completa Dulce.

Detalhe do trabalho de restauração
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Essa é a palavra dos nossos empregados, traduzida no prêmio Melhores Empresas para Trabalhar, 
do Instituto Great Place to Work, em parceria com a revista Época. Uma conquista que fazemos questão de 
compartilhar com você, que faz parte do nosso dia a dia. Porque fazer a diferença é levar crescimento e novas 
oportunidades também para as comunidades onde atuamos.
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DIONLENO DA SILVA BATISTA
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empregados.
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