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PEssoas quE MUDAM O MUNDO

Empresas são, antes de tudo, feitas por pessoas e para 
pessoas. Estou na Anglo American há dois anos e vejo 
esse cenário muito claramente. Por trás da produção de 
minério há um time de pessoas que oferece o seu melhor 
para fazer isso da maneira mais economicamente viável, 
ambientalmente correta e socialmente justa. O resultado 
dessa conduta é a construção de uma sociedade em que 
todos se beneficiam dos negócios da empresa.  

No meu caso, por fazer parte da área de Desenvolvimento 
Social, o lado humano se apresenta de forma ainda mais 
nítida, pois estou em contato constante com a 
comunidade. Logo na minha chegada à empresa, fui 
direcionada para cuidar da relação entre as empresas 
contratadas pelo Minas-Rio e a comunidade. Esse desafio 
me ajudou a entender ainda mais a cultura da região e 
traduzir esse conhecimento para que a Anglo American 
pudesse atuar em sintonia com as tradições locais. 

E a cada novo trabalho, absorvo mais o jeito como as 
pessoas vivem e procuro trazer melhorias. Um exemplo é 
o Bom de Bola, Bom na Escola, que oferece aulas de 
futebol para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, ao 
mesmo tempo em que estimula o bom desempenho 
escolar. Ao conhecer a realidade dos alunos, faço a ponte 
entre o projeto e a empresa de forma mais eficiente, 
atendendo às verdadeiras necessidades dos participantes. 

Um projeto como esse traz grande satisfação, pois quando 
trabalhamos com educação geramos transformações 
importantes nas pessoas. E como já disse o pedagogo 
Paulo Freire, a educação muda as pessoas e as pessoas 
mudam o mundo. Não por acaso o slogan da Anglo 
American é “Mineração e pessoas que fazem a diferença”. 
Espero estar fazendo diferença positivamente para a 
comunidade.

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. 
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.
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INFRAeSTRUTURA

NOvIDADES NA pISTA

NúMeROS DO anEl 
Viário: 
• 7,7 km de asfalto tipo PMF (pré 

misturado a frio)

• 749.637 m³ de movimento de terra 
(corte e aterro) 

• 11 mil m² de grama em placas, o 
equivalente a, aproximadamente, dois 
campos de futebol do estádio Mineirão

• 135 mil m² de hidro-semeadura, o 
equivalente a 19 campos de futebol do 
estádio Mineirão

• 600 mudas de árvore plantadas

• 11 km de cerca

• 4.000 m² de pintura de faixas

• 1,3 km de rede de esgoto
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Trecho do Anel Viário do Serro

Menos trânsito dentro da cidade e mais segurança para 
motoristas e pedestres. Esses são os principais benefícios do 
Anel Viário construído no entorno da cidade do Serro (MG). A 
obra foi realizada a partir de uma parceria entre a Anglo 
American, a Prefeitura do Serro e o Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER-MG) e concluída em dezembro de 2014.

Segundo o coordenador de Infraestrutura da Anglo American, 
William Dimas Soares, a implantação do Anel Viário contempla 
ao longo da sua extensão a instalação de dispositivos de 
drenagens, sistema de rede de esgoto, nova sinalização 
horizontal com a instalação de tachas e tachões – também 
conhecidos como “olho de gato”, implantação de passagem 
para pedestre, sinalização vertical com instalação de novas 
placas, proteção de taludes, paisagismo, urbanização e cercas. 
O trecho conta ainda com a implantação de uma passagem 
inferior com seis alças “tipo trincheira”, além de mais quatro 
novas interseções/cruzamentos que possibilitam acessos aos 
bairros, municípios e rodovias. 

José Antônio Pires Júnior, dono de um restaurante no centro 
da cidade, garante que os benefícios já são visíveis no dia a dia. 
“Melhorou o aspecto visual para quem chega ao Serro e 
agilizou o acesso aos bairros”, conta. 
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SUSTeNTABILIDADe

PlantanDo sonhos,
cOLheNDO ReSULTADOS

Maria Francisca se beneficiará com o novo Centro

Fo
to

s:
 R

on
al

do
 G

ui
m

ar
ãe

s

Com uma folha de cebolinha em mãos, a 
pequena Gabriele, três anos, se aproxima 
sorrindo e oferece: “Quer um pedaço?”. É 
carregando a hortaliça e com muita simpatia 
que a garotinha nos recepciona na entrada da 
casa de sua avó, Maria Francisca da Silva 
Oliveira. Moradora do distrito de Santo Antônio 
do Norte – Tapera, em Conceição do Mato 
Dentro, a senhora mantém uma produção de 
verduras, legumes e frutas em seu quintal. “Às 
vezes colho tanta coisa que, para não perder, 
tenho que sair doando para o hospital e a 
escola”, conta Maria, que até então mantinha a 
plantação com pouca estrutura e sem uma 
forma eficiente de distribuição. 

Assim como Maria Francisca, outras dezenas de 
pessoas envolvidas com agricultura familiar 
na Tapera e comunidades próximas se viam sem 
a estrutura adequada para o cultivo e o 
escoamento da produção. Essa realidade 
começou a ser mudada com a inauguração, em 
janeiro, do Centro de Desenvolvimento 
Sustentável da Agricultura Familiar da Tapera. 
“Com o novo espaço poderei melhorar a forma 
de vender o que planto na minha horta”, diz Maria.

A criação do Centro é resultado da parceria entre 
a Anglo American, a Emater e a Associação 
Comunitária Taperense Caminho da Liberdade. A 
empresa destinou recursos para a construção da 
sede e forneceu mobiliário e equipamentos. 
Assim, os produtores serão beneficiados com o 
espaço, pois poderão produzir quitandas e 
queijos, além de embalar e distribuir verduras, 
frutas e legumes atendendo a todas as normas 
da vigilância sanitária. Há ainda suporte da 
Emater junto aos produtores para contribuir com 
o desenvolvimento rural. Cerca de 120 famílias 
serão favorecidas com o Centro.
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Desde 2008, o presidente da Associação 
Comunitária, Geordani Oliveira, promove reuniões 
na casa das famílias da Tapera para pensar em 
formas de melhoria para a produção e distribuição 
da agricultura local. Já nessa época, conseguiu um 
acordo para vender parte da colheita para escolas. 
“Com a abertura do Centro agora temos um local 
adequado para nos reunir”, diz.

A criação do Centro não muda apenas a vida de 
quem trabalha diretamente com a terra. Graciele da 
Silva morou 15 anos na capital mineira. Quando 
recebeu o convite de Geordani para voltar à sua 
terra natal e trabalhar no Centro, não pensou duas 
vezes. “Eu amo a tranquilidade do interior e aqui 
posso ficar perto da minha mãe que já está com 75 
anos”, diz Graciele. 

Geordani tem um novo espaço para promover reuniões

VIDA muDanDo VIDAS

Graciele retornou para sua Tapera

No Brasil, a agricultura 
familiar gera mais de 
80% da ocupação no 
setor rural, responde por 
sete de cada 10 
empregos no campo e 
por cerca de 40% da 
produção agrícola. A 
maior parte dos 
alimentos que abastece 
a mesa dos brasileiros 
vem das pequenas 
propriedades. 

(Fonte: Conab) 



cApA

Gol Da eDUcAÇÃO
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O ano é 1997 e o time do Villa Nova chegava a mais 
uma final do Campeonato Mineiro, após um longo 
jejum de 44 anos. Em um Mineirão lotado, o atacante 
Milton Tank invade a área adversária, dribla os 
zagueiros do Cruzeiro e chuta. A bola passa rente à 
trave. Perdia aí o gol que poderia mudar a partida e 
levar o time de Nova Lima a conquistar o título. Mas se 
Milton não marcou aquele gol, ele fez outros muito 
mais importantes em sua vida, como a criação do 
projeto Bom de Bola, Bom na Escola em sua cidade 
natal, Conceição do Mato Dentro. 

A iniciativa, em andamento desde 2013, contribui com 
a formação cidadã de adolescentes e crianças de sete 
a 17 anos por meio da prática do esporte. Inicialmente, 
Milton contava apenas com a ajuda dos moradores 
para tocar o projeto. No entanto, em janeiro de 2015, 

um importante reforço entrou em campo. A Anglo 
American passou a apoiar a iniciativa, em parceria com 
a Prefeitura e a Associação Esporte Clube de 
Conceição do Mato Dentro. Como parte do acordo, a 
empresa disponibilizou 400 uniformes e material 
esportivo para os treinamentos. Já o transporte dos 
alunos que moram nos distritos é realizado pela 
prefeitura.

Com o envolvimento das instituições, o projeto agora 
tem capacidade para atender até 400 alunos 
gratuitamente, sendo que atualmente há 210 inscritos. 
Além das aulas de futebol, eles recebem 
acompanhamento pedagógico. “Queremos formar bons 
cidadãos, por isso conversamos também sobre 
disciplina, higiene pessoal, respeito ao próximo e 
importância dos estudos”, conta Milton. 
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Milton passa orientações para os jovens
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É hora DO TReINO

Horário: 2ª a 5ª, na parte da 
manhã e da tarde, e nos 
sábados pela manhã.

Informações: Associação 
Esporte Clube Conceição do 
Mato Dentro (Rua Matozinhos, 
s/n – bairro Matozinhos) ou 
(31) 3868-2835. 

Gustavo e Diego são craques no campo e na escola 

O pequeno Alan, 
mascote do Bom de Bola, 
Bom na Escola, aprende 
desde cedo a importância 
dos estudos 

O desempenho escolar deve ser levado a sério por 
aqueles que desejam entrar em campo. Para 
selecionar os jogadores que viajariam com a equipe 
para disputar um amistoso contra o time mirim do 
Atlético Mineiro, na Cidade do Galo, os boletins dos 
alunos foram avaliados. O goleiro Gustavo Costa 
Moreira, de 16 anos, foi um dos participantes. Ele 
acredita que o resultado de 2 a 1 para o Galo foi 
praticamente uma vitória para o seu time, visto que 
o adversário é um clube profissional. Ele também 
destacou a importância do projeto para a garotada. 

“Frequentando os treinos fora do horário da escola, 
todos ficamos longe de problemas como as drogas, 
por exemplo”, destaca o goleiro.

Quem também não perdeu a oportunidade de 
enfrentar o grande time da capital foi Diego Pantoja, 
de 14 anos. Acusado de “fominha” pelos colegas de 
campo, o jovem atacante também não larga os livros 
e cursará este ano o 1° ano do ensino médio. “A 
estrutura do projeto melhorou demais. Antes só 
tínhamos três bolas e hoje são umas 40. Ah, e não 
sou fominha”, contra-ataca Diego.

EntranDo eM cAMpO



SAúDe

olhos ATeNTOS
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alGuns sintomas DE 
pROBLeMAS NOS OLhOS

• Até os 2 anos: lacrimejamento constante; 
incômodo nos olhos em locais muito 
iluminados; íris muito grande, com reflexo, 
cor acinzentada ou opaca; falta de interesse; 
olhos vermelhos e com secreção.

• De 2 a 7 anos: cabeça tombada para um 
dos lados; dor de cabeça ou nos olhos 
frequentemente; assiste TV muito próximo 
ao aparelho; tem olhos desviados para o 
nariz ou para fora; esfrega os olhos após 
esforço visual; escreve com letras tortas e 
grandes demais; demonstra falta de atenção 
nas aulas; se aproxima muito do caderno 
para escrever. 

Dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia apontam 
que 12% das crianças em idade escolar precisam de 
óculos. Entretanto, 80% nunca passaram por um exame 
oftalmológico. O cenário deve servir de alerta para os 
pais, uma vez que os problemas de visão podem afetar 
o rendimento escolar infantil. Estudo do Instituto Penido 
Burnier constatou que 57% das crianças com visão 
alterada se mostram desatentas, agitadas e têm 
dificuldades na escola. 

Para ajudar a combater esse problema, a Anglo 
American, em parceria com a Prefeitura Municipal de 
Conceição do Mato Dentro, criou o projeto Saúde dos 
Olhos. O objetivo é identificar problemas de visão para 
contribuir com o processo de aprendizagem dos alunos 
do ensino fundamental da rede municipal e da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

Com o início do ano letivo de 2015, os alunos começam 
a passar pela triagem dos supervisores. Aqueles que 
apresentarem problema de visão serão encaminhados 
para exames clínicos custeados pela empresa. Caso 
seja necessário, a prefeitura irá fornecer os óculos. 

Para a supervisora da Escola Municipal José Aniceto 
Costa, Ízis Fátima Silva de Lima, o envolvimento dos 
profissionais da educação é fundamental. “Na maioria 
dos casos, esse tipo de problema passa despercebido 
pelos pais. Dentro de sala de aula é mais fácil notar 
comportamentos característicos de problemas de visão”, 
conta Ízis.
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Ízis recebeu cartilhas com orientações 
sobre saúde dos olhos



OpeRAÇÃO

minÉrio PElo MUNDO

09

Fo
to

s:
 A

gê
nc

ia
 B

er
en

ge
r

Os navios carregados com o minério de ferro do 
Minas-Rio já ganharam os mares do mundo. 
Somente de 1° de janeiro a 8 de abril deste ano, 
11 deles partiram do Porto do Açu. Os destinos 
são a China, o Barein, a Europa e a Índia. Com 
capacidade para transportar até 178 mil 
toneladas de minério, as embarcações são do 
tipo capesize, as mais utilizadas para transporte 
transoceânico de minério de ferro. O grande 
porte da maioria dos navios capesize impossibilita 
a sua passagem pelos canais do Panamá e de 
Suez. Por isso, para fazer a travessia entre 
oceanos, essas embarcações contornam o Cabo 
da Boa Esperança (África do Sul) ou o Cabo 
Horn (América do Sul) , o que dá origem ao seu 
nome, uma vez que “cape” significa “cabo”.
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as histórias DE DONA ZINA
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Quem vai à Santo Antônio do Grama, município mineiro 
da Zona da Mata onde está localizada a Estação de 
Bombas 2 do mineroduto do Sistema Minas-Rio, não 
pode deixar de conhecer um espaço que reúne belas 
paisagens e boas histórias: a mata da Dona Zina. “É um 
lugar para quem gosta de estar em contato com a 
natureza. Desde a infância, a gente frequenta a mata 
com primos e amigos”, relembra o morador Leonardo 
Russo, que trabalha como operador mantenedor na 
Anglo American. Ele conta que é possível encontrar, nos 
mais de 28 hectares de área verde, espécies da Mata 
Atlântica, além de aves ameaçadas de extinção. Entre 
elas está o cuitelão e o papagaio-de-peito-roxo. Essas 
espécies foram fotografadas por Leonardo, que costuma 
passear pela mata para fazer observação de aves.

O local guarda ainda histórias da região. O nome “Mata 
da Dona Zina” é uma homenagem à antiga proprietária 
da Fazenda Vargem Bonita, onde fica o conjunto 
paisagístico. Dona Virgínia Alvarenga Bacelar era 
conhecida por contar histórias e servir quitandas 
debaixo da sombra de uma ilustre habitante da fazenda: 
a árvore centenária Arichichá. Com 40 metros de altura 
e 17 metros de diâmetro, a espécie é a grande atração 
da mata. Muitas escolas da região organizam suas 
caminhadas ecológicas pelo local só para conhecê-la. 
Foi esse carinho da população com a mata que fez com 
que, em 2007, a propriedade, fosse tombada como 
patrimônio cultural de Santo Antônio do Grama. 
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Cuitelão é um pássaro ameaçado de extinção 

A centenária Arichichá tem 40 metros de altura

A Mata da Dona Zina é aberta 
ao público, mas pertence à 
Companhia Agrícola 
Pontenovense. Por isso, para 
acessá-la você deve pedir 
autorização ao vigia do local, 
que fica na sede da Fazenda 
Vargem Bonita, próximo à 
entrada da mata. O local não 
possui visita guiada.

De MINAS AO RIO
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Hambúrgueres, linguiças, quibes e bolinhos à 
base de peixe e camarão. A mineira Fernanda 
Pires de Araújo só conheceu o litoral aos 20 
anos e não imaginava que um dia seu sustento 
viria do mar. Moradora de São João da Barra 
(RJ) há 18 anos, Fernanda trabalha na 
cooperativa Arte Peixe. Como ela, as mulheres 
que integram a organização produzem alimentos 
que levam em suas receitas frutos do mar.

Tudo começou em 2007, quando Fernanda e 
sua mãe, dona Jacira, fizeram um curso de 
técnicas de processamento de pescado, como 
alternativa para complementar a renda familiar. 
As colegas do curso se organizaram para iniciar 
a produção e, com ajuda de órgãos do governo, 
conseguiram um espaço dentro do mercado de 
peixe e a doação de equipamentos.

A cooperativa chega a produzir 200 quilos de 
iguarias por mês, vendidas na própria cidade e 
a pequenos clientes no Rio de Janeiro. Um dos 
diferenciais é que os produtos são 100% 
naturais, sem adição de conservantes. 
Atualmente, a Arte Peixe oferece 
oportunidades de trabalho a cerca de 20 
mulheres, a maioria delas, filhas ou esposas de 
pescadores. Além da produção de alimentos, 
elas também aprenderam a transformar o couro 
e a escama dos peixes em brincos, anéis e 
colares. As iniciativas da cooperativa têm apoio 
da Ferroport, joint venture formada pela Anglo 
American e Prumo Logística para administrar o 
Porto do Açu.

Fernanda garante que suas maiores 
recompensas são saber que está levando 
adiante o sonho da mãe, que já foi presidente 
da Arte Peixe, e ver que a organização contribui 
para ampliar os horizontes das cooperadas. 
“Normalmente essas mulheres ficariam 
limitadas a cuidar da casa. Com a cooperativa, 
elas desenvolvem um outro olhar sobre si 
mesmas. Tornam-se empreendedoras”, 
orgulha-se Fernanda. 

Produtos fabricados pela Arte Peixe

DA JANeLA
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Anglo American
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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cURTe Aí

Agora, em todas as páginas do site, há a opção para compartilhar os conteúdos no Facebook e no Twitter. No 
rodapé, você também pode conferir os tweets recentes do perfil da Anglo American no Brasil e as últimas 
cotações das ações da Anglo American nas Bolsas de Valores de Londres e Joanesburgo. Ficou curioso? 
Então acesse www.angloamerican.com.br e veja as novidades!

A NOVIDADe

Desde o dia 6 de fevereiro o site da Anglo American 
Brasil está de cara nova, com imagens e dados da 
operação de minério de ferro no Brasil. O portal 
também traz informações sobre as operações de 
Níquel, Nióbio e Fosfatos. O visitante poderá conhecer 
um pouco mais sobre a nossa forma de trabalhar e 
nossos valores.

peLO MUNDO

Um dos motivos da mudança é que agora 
a página segue o padrão global da 
empresa. Ou seja, assim como os demais 
sites da Anglo American no mundo, a 
página brasileira traz informações locais e 
sobre as operações de todos os países 
em que a empresa opera.

SITe NOVINhO eM ByTeS
PáGina Da anGlo amErican Brasil na wEB Passa Por rEnoVação

VisitE o sitE noVo

www.angloamerican.com.br
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