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TRABALhO TRANSFORmA VIDAS

Os cursos de capacitação que a Anglo American proporciona em 
parceria com o Senai-MG (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) são mais que uma oportunidade de uma nova carreira 
para os moradores da região da mina e planta de 
beneficiamento. Eles são um verdadeiro veículo de 
transformação na vida de muita gente. 

Digo isso pois antes da implantação da nossa empresa na região, a 
maioria dos jovens precisava deixar a sua cidade natal em busca de 
emprego. Isso também significava ficar longe de suas famílias e 
amigos. Mas ao oferecer os cursos e aumentar as chances de 
contratação dessas pessoas por nossa empresa ou pelo mercado 
de trabalho local, sabemos que estamos mantendo famílias unidas. 
É o caso da Maria Nilciane da Silva, filha única do senhor Jadir e da 
dona Anízia. Formanda do 6° Ciclo do Senai, ela foi contratada para 
trabalhar no Minas-Rio e pôde voltar a morar com os pais, no Serro, 
depois de trabalhar fora por mais de dez anos.

Essa é apenas uma das muitas histórias que temos para contar. Ao 
todo, nossos cursos de capacitação em parceria com o Senai já 
formaram 597 pessoas. Do total, 384 foram contratadas pela Anglo 
American. São muitas vidas transformadas e muitas famílias que 
permanecerão unidas, usufruindo do desenvolvimento da região. 

Outro passo importante dado recentemente para a melhoria da 
qualidade de vida na região de Conceição do Mato Dentro foram as 
bolsas de estudos oferecidas para jovens do distrito de São 
Sebastião do Bom Sucesso e comunidades adjacentes. Desde 
fevereiro eles frequentam os cursos técnicos em Eletrotécnica e 
Edificações.

Este é o papel de uma mineração sustentável, este é o papel que 
adotamos. Que tal seguir conosco?

Boa leitura!

 

 

FALe CONOSCO 

CANAL ABeRTO com você

Para fazer elogios, sugestões, perguntas, 
reclamações ou críticas, entre em contato 
com o Fale Conosco pelo 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. 
Outra opção é o endereço de email 
faleconosco@angloamerican.com.
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Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

Claudiana Silva 
Gerente de Recursos 
Humanos
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Por uma VIDA meLhOR

Parceria que
Dá ReSULTADO

0303

Casa própria trouxe conforto para família de Dorinha
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As 30 casas foram construídas no bairro 
São Francisco, como extensão do 
loteamento Milho Verde. A Anglo American 
investiu R$ 1,8 milhão na construção como 
parte de uma condicionante ambiental. 
Coube à prefeitura, a seleção das famílias 
beneficiadas e a construção dos imóveis. A 
secretária de Desenvolvimento Social, 
Marisa Lages, defende que a parceria 
público-privada é uma resposta eficiente 
para vencer as dificuldades enfrentadas 
pelos pequenos municípios. Ela reconhece 
que o déficit habitacional é um dos 
problemas mais graves. “Por isso, tivemos 
muito cuidado e critério na seleção das 30 
famílias, priorizando as que estavam em 
situação de risco social elevado”, explica.

Diana Aparecida Ferreira tem 34 anos, é mãe de Gabriel, 
14, e Daniel, 10. Maria da Dores Almeida, a Dorinha, tem 
37 anos e três filhos: Richarlen, 16, Rick Júnior, 14, e 
Riane, 12. Dados da Pesquisa Nacional de Domicílios no 
Brasil mostram que 38% das residências brasileiras são 
chefiadas por mulheres. Diana e Dorinha também estão 
nesse grupo e até pouco tempo poderiam ser enquadradas 
em outra estatística nacional: a das famílias sem casa 
própria. No entanto, a vida delas foi transformada depois 
que receberam, por meio de parceria entre a Anglo 
American e a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, 
uma casa novinha para morar. 

“Foi um presente de Deus, uma bênção sobre a minha vida. 
Para quem nunca teve nada, eu estou no paraíso”, afirma 
Diana, cozinheira e artesã, desempregada há seis meses: 
“Tenho um lar agora. Mudou tudo”. Ela conta que a casa é 
espaçosa, tem dois quartos, sala, cozinha, área externa e 
quintal. “É muito arejada. Tem espaço para todo mundo”. 

Com dois empregos e três filhos, Dorinha acreditava que a 
casa própria era um sonho distante da sua realidade. Há 
um ano, a Prefeitura pagava o seu aluguel. “Ter uma casa 
era tudo o que eu queria. Não tivemos que pagar nada, foi 
doação mesmo. O lugar onde a gente morava era muito 
ruim, ainda no reboco, sem forro. Agora entro em casa e 
está tudo arrumadinho. Meu filho do meio está encantado 
com a cozinha, toda azulejada”, relata.
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OTImIzAÇÃO DA mINA DA SeRRA DO SApO  

oBraS elevam caPacidade 
DO mINAS-RIO 
O Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) concedeu à 
Anglo American, em outubro de 2015, a Licença Prévia (LP) e a 
Licença de Instalação (LI) para a otimização das estruturas da mina 
da Serra do Sapo, em Conceição do Mato Dentro. Para receber as 
licenças, a empresa elaborou estudos de impacto ambiental e o Plano 
de Controle Ambiental (PCA). Além disso, promoveu reuniões com a 
comunidade para esclarecer dúvidas e ouvir opiniões sobre a 
implantação do projeto. 

O objetivo da otimização é promover o avanço da cava existente, 
contribuindo para que o Minas-Rio atinja a sua capacidade máxima de 
produção de 26,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. 
Seu escopo contempla a construção de um segundo dique de 
contenção de sedimentos, a extensão da pilha de estéril atual, a 
realocação do sistema de recuperação de água da barragem e 
pequenas expansões ao norte e ao sul da cava atual. “As obras 
contemplam otimizações para a operação atual, possibilitando a 
manutenção da produção de acordo com os volumes e qualidade 
esperados pelo mercado, garantindo a continuidade do Minas-Rio. Na 
prática, não é considerada como uma expansão, pois estas estruturas 
ficarão dentro do plano operacional atual”, explica o especialista de 
Planejamento Integrado da Anglo American, Fernando Guimarães.

Mina do Minas-Rio terá ampliação da pilha de estéril

mãoS à OBRA 
De acordo com o gerente de 
Engenharia da empresa, 
Wallace Ferreira, assim que 
recebeu a Licença Prévia e a 
Licença de Instalação para a 
Otimização da Mina da Serra 
do Sapo, a Anglo American 
começou a se organizar para 
as intervenções e a 
contratação das equipes de 
construção. “A estimativa é de 
que, no pico das obras, em 
meados de 2016, cerca de 
400 empregados, entre 
próprios e terceiros, estejam 
envolvidos nas obras de 
otimização”, conta Wallace. 
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veJa quaiS São aS PrinciPaiS atividadeS
pReVISTAS pARA OTImIzAÇÃO DA mINA DA SeRRA DO SApO: 

pRImeIRA AmpLIAÇÃO DA pILhA De eSTéRIL 

mUDANÇA De LOCALIzAÇÃO DO SISTemA De 
ReCUpeRAÇÃO De áGUA DA BARRAGem

A água descartada pelo beneficiamento na barragem de rejeitos é 
reaproveitada no processo produtivo. Para que seja possível utilizar 
um volume maior de água reaproveitada, o ponto de captação será 
alterado para uma região mais profunda da barragem. A estimativa 
é de que a obra esteja concluída até o final de 2016.

Vale salientar que a mudança não afetará a estrutura da 
barragem, que possui declaração de estabilidade emitida por 

empresa especializada e um completo programa de 
monitoramento de segurança (leia mais sobre o tema na última 

edição do Diálogo n°6 - nov/dez).

CONSTRUÇÃO De Um SeGUNDO DIqUe 
De FINOS NO SISTemA De DReNAGem 
DA mINA 

O Dique 2 será construído para fazer parte do sistema de 
drenagem da mina e tem o objetivo de conter os sedimentos 
gerados pela Pilha de Estéril e por outras estruturas da mina. A 
sua construção está prevista para terminar em agosto de 2016.

Sistema Recuperação de Água

Obras de construção do dique 2

Fotos: Arquivo Anglo Am
erican

O estéril é a camada de material de baixo valor 
econômico, localizada sobre a jazida de minério 
de ferro. Durante o processo de mineração, é 
preciso remover, transportar e destinar de forma 
correta o estéril.

Para que a cava da mina avance é necessário 
ampliar a pilha de estéril. A principal intervenção 
necessária é a instalação de novos drenos de 
fundos, estruturas que retiram a água que infiltra 
na pilha. A previsão é de que essa intervenção seja 
finalizada em janeiro de 2017.



CApACITAÇÃO

aPoSta em um 
FUTURO meLhOR
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Cristiano e Mirlane ganharam bolsas 
para cursos do Senai

“É tudo novidade. Vou conhecer uma nova profissão e 
ver o que Deus tem guardado para mim”. É assim que 
Mirlane de Carvalho Santos se refere ao curso de 
Técnico em Edificações iniciado por ela em fevereiro no 
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de 
Conceição do Mato Dentro. A jovem de 23 anos, que 
mora no distrito de São Sebastião do Bom Sucesso 
durante a semana, onde trabalha como auxiliar de 
cozinha, passa os fins de semana em Água Quente, 
onde nasceu e vivem seus pais e os quatro irmãos. “Eu 
acredito que este curso vai abrir portas no futuro para 
que eu possa melhorar de vida”, afirma.

A esperança de um futuro melhor também motiva o 
colega de classe de Mirlane, Cristiano Pereira dos 
Santos, 18 anos. Atualmente desempregado, Cristiano 
mora com a mãe na comunidade do Turco, onde 

nasceu. “Quero me tornar um grande engenheiro civil”, 
confessa. Ele afirma que a oportunidade de estudar na 
área de construção civil é um grande passo na 
realização deste objetivo. “A gente não pode desistir do 
sonho de crescer, de mudar de vida e ajudar a família. 
Eu estou correndo atrás do meu”, garante. 

O curso que Mirlene e Cristiano frequentam faz parte 
de uma parceria da Anglo American com o Senai. A 
empresa ofereceu 20 bolsas de estudo para os cursos 
técnicos em Eletrotécnica e Edificações para jovens do 
distrito de São Sebastião do Bom Sucesso e 
comunidades adjacentes. A iniciativa foi apoiada 
também pela Associação Comunitária de São Sebastião 
do Bom Sucesso (Ascob), que forneceu aos alunos os 
EPIs necessários para as aulas práticas, e pela 
Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro, que 
disponibilizou o transporte dos estudantes.

Os cursos têm duração de 18 meses e as aulas 
começaram em fevereiro. As bolsas foram distribuídas 
por meio de um processo de seleção, que contou com 
entrevistas e análise curricular.
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Alunos recebem orientação sobre os cursos oferecidos pelo Senai
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oPortunidade Para quem é DA TeRRA  

CApACITAÇÃO

Tanto Adilson Oliveira quanto Maria Nilciane participaram do 6° ciclo do curso de capacitação que 
formou, em outubro de 2015, 49 operadores de equipamentos de mina - 30 já contratados pela Anglo 
American. Até o momento, a Anglo American investiu mais de R$ 11,5 milhões nos seis ciclos de 
capacitação de mão de obra local. A empresa forneceu para os alunos transporte, alimentação, material 
didático, uniforme e bolsa de estudos. No total, os cursos formaram 597 pessoas para as funções de 
operador de equipamento e usina, mecânico, eletricista e soldador. Dentre eles, 384 foram contratados 
para trabalhar no Minas-Rio.

Quem já é mais experiente pode afirmar que a qualificação 
traz benefícios, especialmente se for para trabalhar perto da 
família. É o caso de Maria Nilciane da Silva, de 37 anos. 
Filha única do senhor Jadir e da dona Anízia, Maria Nilciane 
participou do curso de Operador de Equipamentos de Mina 
oferecido pelo Senai-MG em parceria com a Anglo 
American e foi contratada pela empresa para trabalhar no 
Sistema Minas-Rio. A oportunidade reuniu a família de novo. 
Natural do Serro, Maria trabalhou dez anos em São Paulo e 
outros seis meses em Araxá. “Não ter de viver em outra 
cidade é como ganhar na loteria. Não preciso mais abrir 
mão da minha família, dos meus pais, que são as minhas 
preciosidades”, comenta Maria Nilciane.

Adilson Oliveira Silva, 45 anos, viveu uma situação 
parecida. Natural de Conceição do Mato Dentro, 
precisou deixar a cidade para trabalhar em Betim 
(MG). Com isso, ficou distante da mãe, tios, primos e 
dos lugares que tanto amava. Matriculado no mesmo 
curso de capacitação para Operador de 
Equipamentos de Mina que Maria Nilciane, Adilson 
também foi contratado pela Anglo American para 
atuar no Minas-Rio e a família pôde reunir-se 
novamente na mesma cidade. “É bom demais retornar 
para casa, para o lugar onde nasci. O plano sempre 
foi ir para voltar”, afirma o operador de equipamento 
de mina trainee.
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FILTRAGem

MINéRIO E áGUA SepARADOS
Na última edição do Diálogo, você conheceu o Porto do Açu de uma forma geral. Agora, vamos mergulhar um pouco 
mais a fundo em uma importante estrutura gerenciada pela Anglo American no local: a planta de filtragem.  A filtragem 
é responsável por separar o minério da água, após ser transportado da mina, em Conceição do Mato Dentro (MG), até 
o Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), pelo mineroduto.

Saiba quais são as principais etapas do processo de filtragem da polpa de minério de ferro:

Ao chegar ao Porto do Açu, o 
mineroduto passa pelas torres 
gravimétricas, que funcionam como 
uma espécie de freio, inclinando a 
tubulação e diminuindo a velocidade 
do transporte da polpa de minério de 

ferro. Em seguida, a polpa é direciona para o espessador. 
Esse equipamento realiza um processo denominado 
sedimentação, ou seja, como as partículas de minério são 
mais pesadas que a água, elas irão se depositar naturalmente 
no fundo do equipamento. Parte da água será liberada por 
uma abertura na parte de cima do espessador, deixando, 
assim, a polpa com uma maior concentração de minério e 
menos líquido. Essa água liberada será direcionada ao 
clarificador, que tem papel de clarificar a água (torná-la mais 
limpa) . No entanto, caso a filtragem precise realizar uma 
parada, a polpa transportada pelo mineroduto é direcionada 
para os reservatórios de emergência. 

1a

etaPa

Em seguida, a 
polpa é bombeada 
para os chamados 
tanques 
homogeneizadores, 
onde ela é 

misturada até ficar uniforme e permanece 
estocada até ser direcionada para o 
próximo processo. Esses tanques também 
são responsáveis por manter uma reserva 
de polpa em caso de interrupção do 
fornecimento de minério via mineroduto ou 
de parada na filtragem. 

2a

etaPa

etaPaS DA FILTRAGem  

mineroduto

torre
GravimÉtrica

reServatÓrio 
de emerGência

eSPeSSador

clariFicador

1a

etaPa
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economia e reSPeito 
COm A NATURezA
O processo de filtragem realizado no Porto do Açu economiza 
95% mais energia que métodos tradicionais utilizados por 
outras mineradoras. Isso porque emprega uma tecnologia 
inovadora que usa efeito capilar – propriedade física que os 
fluidos têm de subir ou descer em tubos extremamente finos e 
molhar um material específico. As propriedades físicas da 
cerâmica porosa são responsáveis por esse diferencial 
significativo em relação aos filtros convencionais de disco a 
vácuo. Além de reduzir o consumo de energia, os filtros 
cerâmicos geram menos ruído. Já a água retirada no processo é 
enviada para a planta de tratamento de recursos hídricos e, 
posteriormente, parte dela é reutilizada na área industrial e na 
umectação de vias e pilhas de minério. O restante, totalmente 
limpo e tratado, é destinado para o oceano.

A polpa é direcionada 
para o prédio da 
filtragem, onde estão 
instalados filtros de 
discos cerâmicos, 
também conhecidos 

como placas cerâmicas, responsáveis por 
separar a água do minério de ferro. O processo 
de filtragem consiste em quatro fases: 

1 - Formação: as placas cerâmicas são 
imersas em um tanque contendo a polpa de 
minério. A água presente na polpa passa 
através da placa cerâmica, enquanto o minério 
fica retido. 

2 - Secagem: o filtro continua girando até as 
placas saírem da área onde a água continua a 
passar pela placa cerâmica formando uma 
camada de minério sobre a placa com baixa 
umidade.

3 - Desprendimento: raspadores desprendem 
a camada de minério formada sobre as placas 
e o direciona para a correia transportadora para 
ser levado ao pátio de estocagem. 

4 - Retrolavagem: ao fim de cada ciclo é feita a 
retrolavagem das placas, que é a injeção de 
água de dentro para fora da placa, para limpá-la. 

Água da etapa dos filtros cerâmicos: após o 
processo de filtragem, a água resultante está 
limpa e é enviada ao emissário submarino 
(dutos que levam a água para o oceano).

3a

etaPa

O minério é direcionado pelas 
correias transportadoras até o 
pátio de estocagem, onde ficará 
armazenado até o momento de ser 
embarcado nos navios.

4a

etaPa

A água resultante do processo de 
clarificação é enviada para a 
Estação de Tratamento de Água, 
onde é totalmente limpa antes de 
ser reutilizada na área industrial ou 
destinada para o oceano.

5a

etaPa
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direitoS e devereS do traBalHador
qUe FALTA AO TRABALhO

Tá LeGAL
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Nesta edição, abordamos direitos e deveres do trabalhador sobre falta justificada e afastamento do trabalho, por 
motivo de doença ou acidente. O advogado Cláudio Justino Pereira, da Anglo American, explica como as leis 
brasileiras amparam o trabalhador. 

Considera até 14 dias de ausência. O salário é 
pago integralmente pela empresa. O trabalhador 
deve justificar sua falta para a chefia imediata e 
apresentar o atestado médico.

As faltas que superam 14 dias de ausência, conforme o 
laudo médico emitido e validado, são enquadradas na 
condição de afastamento do trabalho. Nesse caso, a 
partir do 15º dia, o pagamento ao trabalhador passa a 
ser responsabilidade do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) e o contrato de trabalho fica suspenso até 
que ele tenha alta.  

aFaStamento do TRABALhO  Falta JUSTIFICADA  

Atenção:

O atestado precisa ser validado 
pelo médico do trabalho para 
que as faltas sejam 
consideradas justificadas.

O médico do trabalho pode 
discordar da decisão do outro 
médico. No entanto, terá que 
assumir integralmente a 
responsabilidade. 

Quando o trabalhador falta 
sem avisar, ele é 
duplamente penalizado: 
perde o dia de trabalho e o 
descanso semanal 
remunerado. Havendo 
feriado na semana, a perda 
é ainda maior, porque os 
vencimentos desse dia 
também são descontados. 

Atenção:

O médico do trabalho encaminhará o 
empregado para a perícia a ser 
realizada pela Previdência Social. 

Durante o período de afastamento, ele 
receberá do governo o auxílio doença ou 
auxílio doença acidentário. Se o motivo do 
afastamento for acidente de trabalho, ao 
voltar, o trabalhador terá 12 meses de 
estabilidade no emprego. 

O valor do benefício de auxílio doença, 
decorrente de acidente ou doença 
relacionada ao trabalho, não é integral. 
Corresponde a 91% das últimas médias 
salariais. O Acordo Coletivo, no entanto, 
pode assegurar que a empresa faça a 
complementação por meio de um adicional.

Se o afastamento for superior a seis 
meses, o trabalhador perde a 
contagem das férias. Iniciando novo 
ciclo a partir do momento em que 
ele retorna ao trabalho.
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O ano de 2016 já pode contar com melhorias na 
educação. Em parceria com as Secretarias de Educação 
e toda a comunidade escolar de Conceição do Mato 
Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim, a Anglo 
American apoiou a realização de um diagnóstico das 
escolas municipais dessas cidades. O objetivo do 
trabalho foi verificar a situação da educação pública 
nessas localidades, com dados atualizados, identificando 
os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Os 
resultados do diagnóstico foram entregues para os 
representantes de cada município no fim de 2015. 

Foram seis meses de trabalho em cada cidade. Durante 
o período, a consultoria GAC foi contratada pela empresa 
e colheu informações, aplicou questionários, fez 
entrevistas e visitas técnicas e analisou dados oficiais do 
Ministério da Educação. O planejamento estratégico dos 
municípios vai levar em consideração os resultados do 
trabalho, para priorizar as questões realmente 
fundamentais para o desenvolvimento dos alunos.

A secretária de Educação de Dom Joaquim, Simone 
Figueiredo, afirma que a elaboração do diagnóstico 
mobilizou toda a comunidade escolar. “Sem a ajuda da 
empresa, o município não teria condições de fazer esse 

levantamento. O planejamento de 2016 tem o 
diagnóstico como base”, diz. 

A iniciativa também foi importante para Conceição do 
Mato Dentro. Pela primeira vez a cidade tem um 
diagnóstico da real situação das suas 23 escolas. “Essa 
coleta de dados permitirá à Secretaria a elaboração de 
seus planos de trabalho, bem como a melhoria do 
processo ensino-aprendizagem, da gestão, da formação 
continuada, da articulação comunitária”, afirma a 
secretária de Educação, Juliana Rajão. 

eScolaS PúBlicaS 
mUNICIpAIS DIAGNOSTICADAS

eDUCAÇÃO

uma ForÇa
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PedeStreS 

• Atravesse apenas em local 
permitido; 

• Não transite no meio da pista;

• Olhe para os dois lados da via 
antes de atravessar;

• Não deixe crianças brincarem 
próximo à via;

• Aguarde o transporte nos pontos 
de ônibus ou em outro local 
seguro. 

MotoriStAS 

• Respeite os limites de velocidade 
da via;

• Faça ultrapassagens apenas em 
locais permitidos;

• Não dirija se estiver cansado ou 
com sono;

• Use o cinto de segurança;

• Diminua a velocidade em caso de 
chuva;

• Mantenha uma distância de 
segurança do veículo da frente. 

Sinal verde Para 
A SeGURANÇA 
A segurança é o valor mais importante da Anglo 
American, seja dentro ou fora da empresa. Por isso, 
promove constantemente ações de conscientização 
no trânsito fazendo uso de folhetos educativos, 
anúncios de rádio, outdoor, além de palestras e 
atividades de interação em escolas da região do 
Minas-Rio. Já internamente, os condutores da 
Anglo American e contratadas são orientados a 
seguir os procedimentos e controles de riscos 
críticos para evitar incidentes. 

Veja, a seguir, algumas dicas de segurança no 
trânsito que podem ser seguidas.

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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