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nOvOS DeSAfIOS

Há pouco mais de um ano, em outubro de 2014, o Sistema Minas-
Rio realizou o primeiro embarque de minério de ferro no Porto do 
Açu, em São João da Barra (RJ). A data tornou-se um marco para a 
Minério de Ferro Brasil, que superou uma série de desafios para 
atingir essa conquista. Durante o ano de 2015, terminamos a 
implantação do empreendimento e, com a redução do número de 
contratados e a entrega de projetos estruturantes, percebemos 
melhorias significativas nas cidades de Conceição do Mato Dentro, 
Serro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. Neste período, 
substituímos a mão de obra de outras localidades por mão de obra 
local, entregamos grande parte da infraestrutura comprometida e 
estamos cada dia mais próximos de cada um de vocês.

Agora, que já estamos em operação, começa um novo momento e 
vamos buscar estar sempre presente ao lado da comunidade. O 
objetivo é mostrar para a sociedade as nossas estratégias e como 
gerenciamos de forma sustentável as operações do Minas-Rio.  

O contexto atual da economia brasileira e dos preços das comodities  
nos exige uma gestão focada na qualidade operacional e na 
responsabilidade social. Isto significa que nosso compromisso com 
as comunidades na qual atuamos permanece inalterada. Queremos 
a cada dia ser percebidos mais como parte da sociedade e faremos 
isto por meio do diálogo sempre aberto e franco.

Seguir esse caminho é, antes de tudo, uma atitude responsável em 
relação às comunidades anfitriãs e aos nossos empregados, pois, 
dessa forma, podemos manter os compromissos que, nos últimos 
anos, têm contribuído de forma visível para o desenvolvimento 
socioeconômico das localidades onde atuamos. Para se ter uma 
ideia, somente na região de Conceição do Mato Dentro, o Produto 
Interno Bruto (PIB) cresceu, entre 2007 e 2012, 36% mais que o 
restante do estado de Minas Gerais. Também tivemos melhoria na 
renda per capita e na distribuição de renda.

Estamos trabalhando firmemente para 
o sucesso das nossas iniciativas de 
enfrentamento dos novos desafios 
do mercado. Acreditamos que 
este é o caminho para mantermos 
a nossa atuação positiva junto às 
comunidades. 

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

Rodrigo Vilela 
Diretor de Operação



Tá LeGAL

conheçA SeUS DIReITOS
Em vigor há 25 anos, o Código de Defesa do Consumidor enumera os direitos de quem adquire um produto ou 
contrata um serviço, determina as responsabilidades dos fornecedores e estabelece penas, caso essas obrigações 
não sejam cumpridas. 

A troca de mercadorias com defeito de fábrica é um dos direitos conquistados pelo Código sobre o qual as pessoas 
mais têm dúvidas. As empresas têm prazo determinado para resolver o problema. Se ele persistir, o fornecedor deve 
trocar a mercadoria ou devolver o dinheiro pago. “Na verdade, é direito do consumidor decidir por uma dessas duas 
opções”, esclarece Guilherme Sales, advogado do Jurídico da Anglo American. 
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cOmPRAS vIRTUAIS
Em compras feitas pela internet ou call center, o consumidor tem sete dias para pedir a 
troca do produto, mesmo se não houver defeitos. A regra é conhecida como direito do 
arrependimento. O prazo começa a ser contado a partir da data de recebimento do produto 
ou assinatura do contrato.

BenS DURáveIS
90 dias, a partir da compra, para danos facilmente identificados em produtos 
duráveis, como arranhões e partes quebradas. O mesmo prazo vale para problemas 
identificados com o tempo, como mau funcionamento do motor. O prazo começa a 
ser contado a partir do momento em que o defeito é detectado pelo consumidor. 

SAibA queM PROcURAR

Os moradores dos municípios que não possuem Procon municipal ou Juizado Especial podem encaminhar suas 
reclamações à Promotoria de Justiça, no fórum da comarca da localidade. Esse é o caso de Conceição do Mato 
Dentro e do Serro. Veja onde recorrer na região:

 Conceição do Mato Dentro
 Fórum Joaquim Bento Ferreira Carneiro 

Rua Daniel de Carvalho, 189, Centro

emBALAGem
30 dias, a partir da compra, para defeitos facilmente identificados em produtos não 
duráveis, como embalagens amassadas ou violadas.

cOnfIRA OS PRAZOS:

	Serro
 Fórum Edmundo Lins 

Praça Floriano Peixoto, 66
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PORTO DO AÇU

cAMinho PARA O mAR
É em São João da Barra, município localizado no litoral norte fluminense, que o minério de ferro produzido no Sistema 
Minas-Rio ganha o mundo. Lá está localizado o Terminal de Minério de Ferro da Ferroport, que faz parte do Porto do 
Açu. O empreendimento completo tem uma área de 90km² e abriga diversas empresas de diferentes setores. 
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Joint venture:

Expressão inglesa que significa a união 
de duas ou mais empresas já existentes 
com o objetivo de realizar uma atividade 
econômica comum.

Em 2014, a Anglo American e a Prumo Logística se uniram para 
criar a joint venture Ferroport. A empresa é responsável pela 
operação do terminal de minério de ferro no Terminal 1 (T1). Veja 
no infográfico a atuação de cada empresa no Porto do Açu:



PRImeIRO emBARqUe

eMbARcAndo  
nO DeSenvOLvImenTO
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No dia 25 de outubro de 2014, o navio Panamax Key Light deixou o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), e 
partiu em direção à China carregando cerca de 80 mil toneladas de minério de ferro. O fato marcou a história da 
Minério de Ferro Brasil como o primeiro embarque feito pelo Sistema Minas-Rio, o pontapé inicial de muitos outros 
carregamentos realizados desde o último ano.  

Daíza Barreto Ramos estava presente quando o navio 
partiu. Natural de Campos dos Goytacazes (RJ), ela 
havia sido contratada poucas semanas antes para atuar 
como controladora no Porto do Açu. “Os empregados 
estavam eufóricos, pois era a conquista de um grande 
desafio. Serviu como motivação para focarmos nos 
novos desafios”, conta.

O reflexo do primeiro embarque também chegou até a 
comunidade, como destaca a própria Daíza. Para ela, o 
acontecimento reafirmou a confiança dos moradores no 
desenvolvimento de São João da Barra e demais 
municípios da região. “Foi nítido o aquecimento do 
comércio quando o Minas-Rio entrou em operação. 
Acredito que a presença da empresa beneficia muito a 
economia local”, diz Daíza. 

Os benefícios proporcionados pela presença da 
empresa também podem ser observados na região de 
Conceição do Mato Dentro (MG), onde estão 
localizadas a mina e planta de beneficiamento do 
Minas-Rio. Um deles é o aumento da renda per capita 
que, de acordo com a Fundação João Pinheiro, teve um 
crescimento significativo com a chegada da Anglo 
American. Entre 2000 e 2010, o índice subiu 34% no 
país e 37% em Minas Gerais, enquanto somente em 
Conceição do Mato Dentro o crescimento foi de 74%. Daíza trabalha no Porto do Açu

Leonardo B
erenger

Jo
hn

 M
ar

av
el

ak
is



07

Leonardo Russo trabalha na Estação de Bombas 2

Para Douglas o Minas-Rio trouxe melhorias para a comunidade

Esse resultado é fruto, por exemplo, da geração de 
emprego, como o do técnico de planejamento Douglas 
Eduardo Drumond Ferreira. Ele foi contratado logo depois 
do primeiro embarque de minério para trabalhar em 
Conceição do Mato Dentro e diz ter visto mudanças 
positivas na comunidade. “Existe uma melhora substancial 
em relação a geração de emprego, capacitação, 
diversificação do comércio e aumento do consumo”, 
pondera o técnico de planejamento, cujas impressões 
podem ser confirmadas pelo aumento do Produto Interno 
Bruto (PIB) da região, que entre 2007 e 2012 foi 37% 
maior que o restante do estado, de acordo com o IBGE.

Outro ponto relevante proporcionado pela presença da 
Anglo American é a possibilidade das pessoas poderem 
trabalhar e morar em sua cidade natal. É o caso de 
Leonardo Russo Miranda, operador mantenedor da 
Estação de Bombas 2, em Santo Antônio do Grama (MG). 
“É muito bom poder trabalhar onde temos nossas raízes, 
próximo da família e dos amigos”, comemora Leonardo.

R
onaldo G

uim
arães

A
rquivo pessoal



08

R
on

al
do

 G
ui

m
ar

ãe
s

Quando entrou em funcionamento a barragem 
de rejeitos do Sistema Minas-Rio e qual a sua 
capacidade?

A barragem está em operação desde que obtivemos 
a Licença de Operação, em outubro de 2014. Ela 
possui cerca de 45 metros de altura, com 
capacidade de armazenamento de cerca de 34 
milhões de metros cúbicos de água, sendo que 
atualmente são utilizados cerca de 11,5 milhões de 
metros cúbicos. A sua capacidade de 
armazenamento de rejeitos é de aproximadamente 
60 milhões de metros cúbicos. Nossa barragem 
está dimensionada de acordo com os planos de 
produção da mina da Serra do Sapo.

Ela segue os requisitos exigidos pela legislação 
ambiental?

Sim. A barragem opera em conformidade com a 
licença de operação obtida e suas respectivas 
condicionantes.

O que a Anglo American faz para que a 
operação da barragem de rejeitos do Minas-Rio 

seja realizada de forma segura e responsável?

Nossas operações seguem os mais elevados 
padrões de segurança, nosso principal valor. A 
Barragem de Rejeitos do Sistema Minas-Rio é 
segura e possui atestado de declaração de 
estabilidade emitido por empresa especializada. 
Seguimos todos os critérios de segurança exigidos 
para estruturas desse porte no país, atendendo os 
critérios indicados na NBR 13.028/2006, na Lei 
Federal 12.334/2010 e no GTS-18, padrão técnico 
global da Anglo American. 

Como é feito o acompanhamento da segurança 
da barragem?

Nós contamos com um robusto programa de 
monitoramento de segurança, que contempla 
diversas atividades e inspeções que avaliam a 
estabilidade e os riscos da estrutura sob diversos 
aspectos técnicos, com inspeções diárias de rotina, 
leitura semanal dos instrumentos, inspeções 
geotécnicas com frequência mínima quinzenal. São 
emitidos mensalmente relatórios de segurança da 

SeGURAnÇA

BARRAGEM EM CONSTANTE
mOnITORAmenTO
O gerente-geral de Serviços Técnicos da Minério de Ferro Brasil, Juarez Morais, explica nesta entrevista os cuidados 
adotados pela empresa na Barragem de Rejeitos do Minas-Rio. Esta é a oportunidade de saber um pouco mais a 
respeito dessa estrutura, localizada na Bacia do Córrego Passa Sete, na divisa dos municípios de Conceição do Mato 
Dentro e Alvorada de Minas.
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Barragem do Minas-Rio

barragem associados a planos de ação de 
manutenção da estrutura. Bimestralmente é 
realizado um levantamento batimétrico no 
reservatório para aferir as condições de ocupação 
de rejeitos, vida útil da barragem assim como 
verificação dos volumes para o trânsito de cheias no 
reservatório. Trimestralmente as informações 
geradas pela equipe de geotecnia são verificadas e 
validadas por empresa especializada externa. 

Além disso, todos os anos fazemos uma auditoria 
externa, ou seja, uma empresa independente é 
contratada para atestar a condição de estabilidade 
da barragem de rejeitos junto aos órgãos 
regulamentadores públicos. Possuímos, ainda, um 
Plano de Ações Emergenciais e um Plano de Gestão 
de Risco, que orienta a tomada de decisão na mais 
remota possibilidade de haver algum incidente, 
conforme exige a legislação brasileira.

Após o acidente ocorrido em Mariana (MG), haverá 
alguma mudança na gestão da barragem?

Quando se trata de Segurança, não medimos 

esforços para absorver as lições aprendidas de um 
acidente. O ocorrido em Mariana em função do 
rompimento de barragem de contenção de rejeitos 
certamente será uma fonte de aprendizado para o 
setor de mineração e estamos atentos a isso. 

Gostaria de salientar, ainda, que a Anglo American 
prestou solidariedade à diretoria da Samarco e 
contribuiu pontualmente com algumas ações junto 
às comunidades afetadas da região.

Quando ocorreu a última fiscalização? Quem 
faz a fiscalização da barragem do Minas-Rio?

A última fiscalização foi feita, no dia 31 de julho de 
2015, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, a 
FEAM. O auto de fiscalização concluiu que todos os 
pontos indicados na auditoria foram atendidos ou 
estão dentro do prazo estabelecido. 

O conteúdo da barragem é tóxico?

Não é tóxico. A composição do rejeito é basicamente 
areia (sílica) e ferro. Ele é classificado segundo a 
NBR 10.004/2004 como inerte e não perigoso.
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cAPAcITAÇÃO
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A técnica surgiu na cidade de Arraiolos, em 
Portugal, entre os séculos XV e XVI. As artesãs de 
Conceição do Mato Dentro aprenderam com duas 
mulheres do polo de Diamantina esse tipo de 
bordado, há mais de 30 anos.

Nesta aula, o que se aprende é a tradição do bordado 
arraiolo. Para isso, as alunas precisam apenas de tela, 
lã, agulha e bastante atenção. A parte mais difícil, dizem 
as estudantes, é aprender o ponto. Depois, é só ficar de 
olho nas formas do rascunho e deixar as mãos fazerem 
o trabalho. 

A técnica para execução desse tipo de bordado tem 
sido ensinada à comunidade pelas integrantes do 
Projeto Mulheres Tapeceiras, realizado por meio de 
parceria entre a Anglo American, a Associação Escola 
Fazenda de Artes e Ofícios (AEFAO) e a prefeitura de 
Conceição do Mato Dentro. A empresa presta 
acompanhamento técnico à associação e também 
fornece o material para a produção dos tapetes. Além 
de contribuir para geração de emprego e renda, o 
projeto tem como objetivo contribuir para o aumento da 
autoestima de quem aprende. Até o fim de 2015, 50 
mulheres serão formadas por meio da iniciativa nos dois 
ciclos de capacitação, realizados entre julho e outubro 
de 2014 e 2015.

Uma das alunas do primeiro ciclo de capacitação foi 
Márcia Rodrigues Utsch, moradora de Conceição do 
Mato Dentro. Para a dona de casa, o aprendizado da 
técnica do bordado arraiolo foi um remédio para sua dor 
de cabeça constante. “Como trabalho no lar, antes 
ficava só em casa, não saía para nada. Agora vou para a 
associação, brinco e aprendo. Aqui é minha terapia, 
porque desde que comecei a produzir tapetes não tive 
mais dor de cabeça”, comemora.

RendA eXTRA
Dona Marinalva Jesus Ferreira Pereira não desamina 
com o deslocamento entre a comunidade de Cabeceira 
do Turco, onde mora, e o centro de Conceição do Mato 
Dentro, onde funciona a AEFAO. Apesar da opção de 
produzir os tapetes em casa, a dona de casa não 
dispensa a ida à associação para aperfeiçoar 
sua técnica. “O convívio é muito bom, dá 
vontade de ficar lá o dia inteiro. Eu 
levo as peças que fiz em casa 
para tirar dúvidas com as 
outras artesãs”, conta.

Todos os tapetes que Marinalva produziu já foram 
vendidos. A renda extra ajudou na compra de uma 
geladeira nova. “Para nós é ótimo, porque ainda 
estamos em processo de aprendizado e já conseguimos 
ganhar um dinheirinho”, completa.

TRAdição PASSAdA
ADIAnTe
O projeto também tem trazido benefícios para a 
associação. Antes da primeira capacitação, a AEFAO 
contava com apenas seis associadas. “Sem o apoio da 
empresa, não tínhamos condições de oferecer os 
cursos. A casa onde ficávamos estava quase fechando, 
não tínhamos material para produzir e contávamos com 
poucos tapetes prontos. Agora, temos 30 artesãs e 
conseguimos atender a todas as demandas”, comemora 
a presidente da associação, Maria do Rosário Silva 
Campos, conhecida como Rosarinha.

Marinalva trabalha em um 
de seus tapetes
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O início da época de chuvas já não será sinônimo de 
transtorno para quem transita pela avenida Juscelino 
Kubitschek, em Conceição do Mato Dentro. Se nos anos 
anteriores os motoristas enfrentavam problemas com a 
pista com buracos, a partir deste ano eles encontrarão 
uma via totalmente renovada. A prefeitura de Conceição 
do Mato Dentro, por meio de parceria com a Anglo 
American, realizou obras de drenagem e pavimentação 
em toda a extensão da avenida. A circulação de veículos 
e pedestres está melhor e as casas e comércios estão 
mais seguros contra as enchentes. A execução do maior 
projeto de infraestrutura do município foi realizada pela 
Integral Engenharia. 

A auxiliar de serviços gerais Kátia Cilene do Carmo 
acredita que os moradores já não terão problemas 
durante o período chuvoso. “Antes era muito 
transtorno para nós. Quando chovia, a rua alagava e a 
água chegava a entrar em nossas casas. Agora não 
vamos mais ter esse problema. Melhorou bastante 
para nós, porque temos passeios em toda a avenida, 
faixa de pedestres e pontos de ônibus”, avalia.

Já Allan Augusto Galdino, dono restaurante Serra 
Velha, destaca a convivência com os profissionais 
responsáveis pela intervenção. “Todos os empregados 
nos trataram com muita educação e disponibilidade 
para resolver os problemas que apareceram. Apesar 
dos transtornos, que acontecem em toda obra, o 
resultado foi muito positivo”, comenta.

RAio X DA OBRA
•	 Duração:	16	meses;

•	 Investimento:	R$	26	milhões,	repassados	pela	Anglo	American;

•	 3,38	km	de	via	reformados,	toda	a	extensão	da	avenida.

o que fOI feITO:
•	 Drenagem:	instalação	de	tubulações	e	novo	sistema	de	drenagem	para	escoar	rapidamente	a	água	

da	chuva;

•	 Pavimentação	de	toda	a	extensão	da	avenida	com	asfalto,	para	melhorar	o	tráfego	de	veículos;

•	 Recuperação	de	passeios;

•	 Conclusão	de	desvios,	instalação	de	abrigos	de	ônibus	e	de	sinalizações.

InfRAeSTRUTURA
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SoRRiSo boniTo
e SAUDáveL 
Bons hábitos de higiene bucal podem evitar a formação de cáries, placa bacteriana, inflamação da gengiva, perda da 
polpa do dente e outros problemas graves. A falta de cuidados, por exemplo, pode favorecer a reprodução de 
bactérias que podem provocar doenças graves como a infecção de válvulas do coração, doença conhecida como 
endocardite bacteriana. Além disso, um sorriso saudável e bonito é fundamental para uma boa autoestima.

Veja algumas dicas para cuidar da saúde bucal:

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.

AGORA É 
NACIONAL.
SOMOS UMA
DAS MELHORES
EMPRESAS PARA 
TRABALHAR
NO BRASIL.
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Tenha uma alimentação 
saudável e evite ingerir 
grandes quantidades de 

açúcares. Dê preferência a 
frutas, verduras e sucos 

naturais. Consuma doces e 
refrigerantes com 

moderação.

A placa bacteriana 
começa a se formar 
20 minutos após a 
refeição.  Por isso, 
escove os dentes 

sempre que terminar 
de comer.

Use o fio dental 
diariamente após as 
escovações e use 

enxaguante bucal para 
limpar áreas que a 

escova não alcança.

Visite o dentista 
periodicamente: o 
ideal é agendar ao 

menos uma consulta 
por ano.

O mau hálito pode 
também ter como causa 

o acúmulo de restos 
alimentares na língua. 

Utilize a escova ou 
limpador para “varrer” a 

superfície da língua.


