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invEsTimEnTO qUE FIcA

No final de 2014, conquistamos um grande marco: 
iniciamos a produção de minério de ferro pelo Minas-Rio. 
Para que isso acontecesse com sucesso, contamos com o 
apoio das nossas comunidades vizinhas. As parcerias 
estabelecidas permitiram a realização de ações sociais e 
ambientais que vêm contribuindo para o desenvolvimento 
local e a valorização da cultura da região. 

Nessa primeira edição do Diálogo de 2015, apresentamos 
algumas delas. Você vai conhecer, por exemplo, o trabalho 
de pequenos produtores do Tabuleiro e como eles se 
organizaram para a realização de uma feira que atrai 
turistas e impulsiona o comércio. Também vamos contar a 
história de Tiago Geisler, um serrano que usa a fotografia 
para mostrar as riquezas da sua região e de sua gente. 
Ele foi o vencedor do 1º Concurso de Fotografia do Serro.  

No decorrer de todo o trajeto do Minas-Rio, a preservação 
do patrimônio local também orienta nossa atuação.  
Uma das iniciativas em desenvolvimento é a recuperação 
das áreas da fauna nativa.  Outros bons frutos já mostram 
os resultados dos trabalhos em parceria com a 
comunidade: os Centros de Inclusão Digital, que oferecem 
acesso livre e gratuito à internet aos moradores de 
comunidades na região da mina.

Iniciativas como essas reforçam que a Anglo American 
acredita no potencial das pessoas e age com respeito à 
natureza e às tradições locais. É em parcerias assim que 
queremos continuar investindo.

Boa leitura!

 

 

FALE cONOScO 

cANAL ABERTO cOm vOcê

Nos municípios em que o Minas-Rio foi 
implantado, disponibilizamos canais 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 
9 às 13h e das 14h às 18h. Em outros 
horários, a ligação é direcionada para a 
secretária eletrônica. Não se esqueça de 
informar seu nome (se desejar), número de 
telefone com DDD e nome da cidade onde 
mora. Outra opção é o endereço de e-mail 
(faleconosco@angloamerican.com). 
Venha conversar conosco. 
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TURISMO

CâMERA NA MÃO, 

Cachoeiras, montanhas, construções 
históricas, igrejas. Os encantos do Serro 
atraem turistas de todo o Brasil.  Mas o olhar 
de quem vive o dia a dia da cidade consegue 
perceber momentos especiais que, muitas 
vezes, passam despercebidos aos visitantes.  
Esse olhar dos moradores do Serro virou 
tema de um concurso de fotografia, 
promovido pela Anglo American. A missão era 
registrar a vida da cidade, suas pessoas e 
suas belezas naturais. 

O 1º Concurso de Fotografia do Serro foi 
realizado entre agosto e dezembro de 2014. 
Cada pessoa podia concorrer com até três 
fotos autorais nas categorias amadora e 
profissional. Mais do que o reconhecimento 
pelas belas imagens, o concurso serviu de 
incentivo para que os participantes continuem 
investindo na fotografia. Os donos das duas 
melhores fotos amadora e profissional foram 
premiados com uma câmera digital semi 
profissional e os segundos colocados nas 
duas categorias levaram para casa uma 
câmera digital compacta.  

SERRO EM FOcO
OLhARES sErranOs
O advogado Tiago Geisler alia o gosto pela fotografia à 
admiração pelo lugar em que nasceu e vive. “Gosto muito da 
simplicidade do nosso povo e da forma como eles driblam o 
dia a dia. Isso, a fotografia consegue eternizar”, conta Tiago 
Geisler. Com a foto “Catador de lenha”, ele ganhou primeiro 
lugar na categoria profissional. “O tema ‘Assim eu vejo 
minha comunidade’ despertou nosso olhar, nos fez reparar 
mais ao nosso redor. Essa imagem mostra o contraste entre 
a força humana e a da natureza”, explica. 

A visão curiosa de quem vem de fora foi o amuleto da sorte 
de Ana Carolina Amaro, ganhadora do primeiro lugar na 
categoria amadora. “Sou apaixonada pelo Serro. Tirei essa 
foto logo que cheguei aqui, foi o meu primeiro olhar sobre a 
cidade”, lembra. Natural de Itabira, ela se mudou para o 
Serro em janeiro de 2014, acompanhando o marido, que 
trabalha na Anglo American. 
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(Conheça mais sobre a 
história de Tiago na página 5)



Foto de Ana Carolina Amaro, vencedora da 
categoria amadora

Imagem feita por Karine Moreira Rocha, segunda colocada na categoria amadora
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Na cerimônia de premiação do Concurso de Fotografia, realizada em dezembro, os participantes assistiram à palestra 
‘Turismo e mineração’. Ministrada pela Synergia, empresa contratada pela Anglo American, a apresentação abordou os 
desafios e as oportunidades do desenvolvimento e profissionalização do turismo na região. “O turista não quer levar para casa 
só uma foto do lugar que visitou, ele viaja em busca de experiências. E ninguém melhor para proporcionar isso que os 
moradores, que conhecem a cultura do lugar”, esclarece a consultora em turismo Aline Costa Ottoni.  “A fotografia é um 
retrato da comunidade, contribui para sua autoestima, e acaba sendo também um cartão de visitas para o turista”, diz.

O segundo lugar na categoria profissional ficou com 
Sarah Suezy Simões

Foto de Tiago Geisler que foi vencedora do concurso na categoria profissional

PORTAS ABERTAS aOs visiTanTEs
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DA JANELA

OLHOs E cOraÇÃO 
NO SERRO

Por trás da formalidade que o trabalho em um 
escritório de advocacia exige, está um amante da 
natureza e da beleza escondida nas pequenas 
situações. Natural do Serro, Tiago Geisler Costa 
expressa sua admiração pelas pessoas e pelo 
cotidiano da cidade através da fotografia, sua 
grande paixão. 

O romance teve início há oito anos, quando Tiago 
participou de uma oficina e começou a estudar, 
por conta própria, a história da fotografia e da 
arte. Foi aí que descobriu uma técnica chamada 
pinhole, uma das formas mais antigas de 
fotografar, em que objetos como caixa de 
fósforos e latas são transformados em câmeras 
capazes de captar imagens sem a ajuda de 
lentes. O resultado foram mais de 80 imagens 
em pinhole, que Tiago expôs na mostra ‘Serro 
em lata’, organizada por ele próprio com o 
patrocínio de um banco. Na época, ele também 
realizou uma oficina para ensinar a técnica aos 
jovens da região.  

Com a ajuda de equipamentos emprestados de 
amigos, o fotógrafo começou a dar asas à 

imaginação até que, em 2013, conseguiu 
comprar sua primeira câmera. Atualmente seu 
acervo tem mais de 20 mil imagens, a maior 
parte delas publicadas nas redes sociais. 

Apesar de receber muitos elogios, ele é 
categórico ao afirmar que não pretende fazer da 
fotografia seu ganha-pão. “Se eu largar tudo 
para trabalhar com fotografia, perde a poesia. 
Ela é minha terapia, uma válvula de escape”, 
afirma, emocionado.

Em suas fotos, Tiago retrata a cultura e as tradições do Serro
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cAPA

TaLEnTOs DO TABULEIRO
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A proposta da feirinha nasceu após a realização de 
quatro oficinas com a comunidade do Tabuleiro, 
promovidas pela Anglo American. Com o objetivo de 
discutir a importância do turismo para a região, os 
encontros apresentaram as oportunidades de atuação e 
potencialidades a serem exploradas. 

Além de orientar os moradores sobre sua importância 
para o turismo na cidade, nas reuniões foi feito um 
levantamento do que cada um produzia e quais eram 
suas habilidades. Foi identificada, em seguida, a 
necessidade de se criar um espaço em que as produções 
locais pudessem ser vendidas, valorizando o talento da 
comunidade. A ideia foi amadurecida e ganhou força até 
chegar em um formato final: a Feirinha do Tabuleiro. 
“Tudo partiu deles, desde a localização e periodicidade da 
feira à captação de recursos para a infraestrutura. 
Tivemos apenas o papel de incentivá-los”, explica Viviane 
Menini, gerente de desenvolvimento social da Anglo 
American. Além da realização das oficinas, a produção da 
logomarca para o evento também foi feita por meio de 
um investimento da Anglo American. 

DE DEnTrO PARA FORA
Famoso por suas cachoeiras e belezas 
naturais, o distrito de Tabuleiro abriga outro 
verdadeiro tesouro: o talento de seus mais de 
4 mil moradores. A produção deles, antes 
restrita ao consumo próprio ou, de forma 
tímida, ao comércio local, agora pode ser 
apreciada por quem visita a região na Feirinha 
do Tabuleiro. A primeira edição foi realizada 
em dezembro e desde então o evento ocorre 
quinzenalmente na praça da cidade. 

“Vendemos linguiça defumada, doce de leite, 
rapadura, cachaça, tempero, fubá, conservas 
de palmito, café, corante natural”, enumeram 
Gisele Rodrigues Costa e sua tia Maria 
Selma Queiroz Almeida. Há mais de 30 anos, 
elas administram a Venda do Euclides, 
mercado da família onde os produtos 
caseiros são comercializados. 
“A feira é boa para todo mundo, divulga 
nosso comércio”, diz Gisele.
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Gisele Costa e Maria Selma Almeida no mercado da família em Tabuleiro
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saBOrEs DA cASA

Na semana que antecedeu a estreia da Feirinha do 
Tabuleiro, o trabalho foi árduo na casa de Maria 
José da Costa. Das 4h à meia noite, ela e sua 
prima, Dona Zélia de Oliveira da Silveira, 
preparavam a farinha de mandioca que iria ser 
vendida aos visitantes. As duas cuidam de toda a 
produção: desde a preparação do terreno e o 
plantio da mandioca até a colheita e torrefação. 

“Toda a vida trabalhamos juntas. Quando ela não 
vai até minha casa, eu venho para a casa dela”, 
conta Dona Zélia, que também planta feijão, milho 
e banana e faz sabão caseiro. “Quando nos 
dedicamos a semana toda a isso, conseguimos 
fazer cerca de 200kg de farinha”, completa Maria. 

O produto geralmente é vendido em mercados e 
para fregueses da região. “Com a feirinha, ao 
invés de sairmos para ganhar um dinheirinho fora, 
vamos conseguir fazer isso daqui do Tabuleiro. 
Estamos animadas porque ela pode nos ajudar a 
aumentar nossas vendas”, diz Maria. 

Enquanto torram a farinha no tacho, as duas 
conversam sobre outros produtos que podem ser 
vendidos nas barraquinhas. “Estou pensando em 
fazer doce de leite, de mamão e de banana”, 
planeja Maria. “Também faço biscoitos de 
polvilho. Para começar a vender, só falta levar”, 
brinca Dona Zélia.

A feirinha é uma oportunidade a mais para Dona Zélia 
Silveira e Maria da Costa venderem a farinha de mandioca 



MEIO AMBIENTE

PrEsErvaÇÃO À BEIRA-MAR
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EnTEnDa O QUE 
É RESTINGA
De acordo com o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, restinga é um conjunto de ecossistemas 
que compreende comunidades vegetais distintas, 
situadas em terrenos predominantemente 
arenosos, de origens marinha, fluvial, lagunar, 
eólica ou combinações destas. No litoral brasileiro, 
as restingas se distribuem geograficamente ao 
longo de pontos específicos em mais de 5 mil km, 
não ocorrendo de forma contínua. 

Cerca de 500 mil mudas por ano, de até 65 espécies 
diferentes. Essa é a capacidade de produção do viveiro 
de mudas de restinga instalado na Reserva Particular do 
Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Caruara, em São 
João da Barra (RJ). 

O viveiro é considerado o maior do tipo na América 
Latina e foi criado para atender aos programas de 
Resgate de Flora de Restinga e Recuperação de Áreas 
Remanescentes de Restinga. Por meio dele, a Ferroport 
(joint venture formada pela Anglo American e a Prumo 
Logística) faz a recomposição de uma área de 208 
hectares. Até o final do projeto serão plantadas no local 
aproximadamente 230 mil mudas, incluindo diversas 
espécies ameaçadas de extinção, como o 
Sideroxylonobtusifolium, conhecido popularmente na 
região como “Quixaba”.

Essa vegetação nativa ajuda a amenizar a ação dos 
agentes erosivos sobre o ecossistema, inclusive a dos 
ventos, principal agente modificador da paisagem 
litorânea. 

Além disso, o local abriga uma rara e variada flora 
remanescente de restinga. “Os projetos de 
recomposição são fundamentais para preservar esse 
importante ecossistema, recuperando as áreas que 
foram impactadas”, diz Alan Boni, analista de Meio 
Ambiente da Ferroport.
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As referências para a recomposição de ambientes 
de restinga são muito escassas. Por isso, o 
grande desafio dos profissionais envolvidos nos 
programas. A metodologia para a produção de 
mudas  com material genético da região e para 
atividades de recomposição florestal (preparo, 
plantio e manutenção) foi desenvolvida desde o 
início, em 2013. O resultado, até o momento, são 
188 hectares de restinga recompostos.

A iniciativa também beneficia a mão de obra local. 
Atualmente, cerca de 50 moradores da região, 
incluindo as comunidades de Água Preta, Açu e 
Mato Escuro, estão envolvidos no trabalho de 
recomposição florestal de restingas. A 
comunidade, além de contribuir com o trabalho, 
compartilha todo seu conhecimento empírico 
sobre restingas.

PrOTEÇÃO TamBÉm 
NO MINERODUTO

TraBaLHO PiOnEirO 
DE REcUPERAÇÃO

As cidades por onde passa o mineroduto do 
Minas-Rio também contam com ações de 
resgate de flora, beneficiando cerca de 74 
espécies. Um dos destaques é o salvamento 
de espécies ameaçadas de extinção, como o 
Jacarandá da Bahia. A coordenadora de 
Biodiversidade da Anglo American, Flávia 
Toledo, explica que cada planta tem uma 
função no ciclo de vida de outras espécies, 
como insetos, aves e até da fauna que fica 
escondida no solo. “As mudas e sementes são 
coletadas na área do empreendimento, 
reproduzidas e, posteriormente, devolvidas ao 
meio ambiente”, relata. 

A manutenção das espécies é realizada nos 
viveiros de produção de mudas da Anglo 
American, instalados em Conceição do Mato 
Dentro e Tombos, em Minas Gerais. 
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DESENVOLVIMENTO SOcIAL

JanELas PARA O MUNDO
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Desde julho, as aulas de geografia 
e história na Escola Estadual São 
José do Jassém, distrito de 
Alvorada de Minas (MG), já não 
são mais as mesmas. Os alunos 
agora utilizam o Centro de Inclusão 
Digital (CID), uma sala equipada 
com 16 computadores e acesso à 
internet, em que podem expandir 
as fronteiras do conhecimento. 
“Moramos em uma comunidade 
distante de tudo e de todos. Com 
os computadores, podemos saber 
informações do mundo todo. 
Localizamos países, pesquisamos 
as histórias dos nossos 
antepassados. É um lugar novo 
para buscarmos conhecimento”, 
conta a professora Terezinha 
Aparecida da Lomba. 

O espaço fica instalado na escola 
e está à disposição dos 
professores, alunos e de toda a 
comunidade, que pode usar a 
infraestrutura para fazer pesquisas, 
trabalhos ou para lazer. Segundo o 
diretor da escola, Carlos Eduardo 
da Cruz, os principais ganhos têm 
sido para o processo pedagógico e 
para a inclusão digital dos 
moradores. “Temos uma péssima 
comunicação por telefone e não 
temos linhas de ônibus para sair 
de Jassém. O CID ajuda muito”, 
conta. Atualmente, o espaço é o 
único ponto com acesso à internet 
na vila, que tem cerca de 200 
moradores. Com a antena que foi 
instalada, outras pessoas também 
poderão acessar a rede de casa. 

Dona Lourdes e a professora Terezinha na sala do CID em Jassém



cOmUniDaDEs cONEcTADAS
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Aos 70 anos, Dona Lourdes 
nunca tinha visto um computador. 
Os cuidados com a criação de 
porcos, vacas e galinhas 
ocupavam a maior parte do tempo 
da morada de São José do 
Jassém. O primeiro contato com 
esse tipo de tecnologia aconteceu 
há cinco meses, quando Maria de 
Lourdes Pimenta, a Dona 
Lourdes, passou a frequentar as 
aulas do Programa Mover, no 
Centro de Integração Digital 
(CID). “No primeiro dia, fiquei com 
um pouco de medo de atrapalhar 
o computador”, lembra. 

Dona Lourdes conta que as aulas 
têm sido um desafio. Ela já até 
pensou em desistir, mas os 
amigos a incentivam a seguir em 
frente. “Já aprendi a digitar lista 
de supermercado e consigo 
escrever meu nome com as letras 
grudadinhas, sem espaço. O mais 
difícil até agora é colocar acento, 
vírgula e as letras grandes”, conta. 

sEmPrE É TEmPO 
DE APRENDER

O Programa Mover é 
desenvolvido pela Anglo 
American nas comunidades da 
região do Minas-Rio. As 
atividades têm cunho 
educativo e são voltadas para 
o fortalecimento da educação 
e preparação da população 
para o mercado de trabalho. 
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Assim como em Jassém, outras 29 comunidades de 
Conceição do Mato Dentro, Serro, Dom Joaquim e 
Alvorada de Minas estão sendo beneficiadas com os 
CIDs. Até o final de 2015, escolas, associações 
comunitárias e outros espaços públicos terão 30 
centros. 

A doação dos computadores foi feita pela Anglo 
American, que firmou parcerias com empresas 
contratadas para fornecer serviços de internet e a 
infraestrutura necessária para o funcionamento dos 
centros. A gestão dos espaços fica por conta da 
própria comunidade. “Trabalhamos com a ideia de 
empoderamento. Os moradores enxergam o Centro de 
Inclusão Digital como algo deles, uma grande 
oportunidade para inclusão e acesso, que eles próprios 
devem cuidar”, explica Maurício Martins, gerente-geral 
de Desenvolvimento Social da empresa. 



• Encha de areia 
até as bordas os 
pratinhos dos vasos 
de plantas.

• Mantenha 
fechados tonéis e 
barris de água.

• Entregue seus pneus velhos ao 
serviço de limpeza urbana ou 
guarde-os secos em um local 
coberto, abrigando-os da chuva.

• Se você tiver 
aquário, troque a 
água e lave-o todo 
com escova, água e 
sabão pelo menos 
uma vez por semana.

• Coloque o lixo em 
sacos plásticos e 
mantenha a lixeira 
bem fechada. Não 
jogue lixo em 
terrenos baldios.

• Guarde as garrafas sempre 
de cabeça para baixo.

• Incentive seus vizinhos a fazer 
o mesmo em suas casas.

Fique atento também aos sintomas da doença: febre alta, fortes dores de cabeça; dor atrás dos 
olhos; perda de apetite; cansaço; dores nas articulações; manchas vermelhas na pele; e náuseas e 
vômitos. Em caso da ocorrência desses sintomas, procure atendimento médico.

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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NÃO DEIXE A 
DENGUE
acaBar cOm 
sEU vErÃO

O começo do ano é o período em que grande parte da população sai de férias e se diverte em 
várias festividades. É o verão trazendo ânimo e alegria para todos. Mas junto com ele chega 
também o calor forte e as chuvas constantes, clima que contribui para a proliferação do Aedes 
aegypti, mosquito transmissor da dengue. Conheça algumas ações simples contra a dengue:

Fonte: Ministério da Saúde


