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EXPEDIENTE

SEGUINDO EM FRENTE

Otimizar a nossa operação para gerar melhores 
resultados. Esse é o nosso foco neste ano, que 
mostramos na matéria de capa desta edição (páginas 4, 5 
e 6). Nela, apresentamos o balanço de produção do 
Minas-Rio no primeiro semestre de 2016 e o trabalho que 
tem sido realizado no sentido de sermos cada vez mais 
eficientes. Nessa matéria, conheça mais sobre onde o 
minério de ferro está presente no nosso dia a dia. 

Além de minério de ferro, a Serra do Espinhaço guarda 
muitas outras riquezas e, entre elas, estão as suas 
cavernas. Leia na página 9 sobre um estudo pioneiro 
que identificou essas cavernas, em Minas Gerais, 
revelando um patrimônio natural que, até então, não 
estava estudado. 

Esta edição da revista Diálogo descreve, ainda, como 
funcionam os processos seletivos para oportunidades de 
trabalho na Anglo American (página 3). Abordamos 
também as formas pelas quais apoiamos a preservação dos 
animais na região onde está a mina, com a criação de um 
corredor agroecológico que contribui para o deslocamento 
seguro de diferentes espécies (leia nas páginas 10 e 11). 

Finalizando a série sobre o Porto do Açu, você vai 
conhecer como funciona o embarque de minério de ferro 

no nosso terminal portuário em São 
João da Barra, no estado do 

Rio de Janeiro (leia nas 
páginas 8 e 9). Além disso, 
saiba mais sobre o que 
todos nós podemos fazer 
para evitar o atropelamento 
de animais ao dirigir em 
estradas (página 12). 

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 .

Conte para a gente e ajude a fazer 
uma publicação ainda melhor. 
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Rodrigo Vilela 
Diretor de Operações do 
Minas-Rio

 

 

 

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

Para enviar sua sugestão, entre em contato com 
o Fale Conosco, por telefone ou e-mail, ou 
diretamente com a equipe de Relacionamento 
com a Comunidade da sua região.  
Participe!

o QUE você GoSTARIA

DE LER NA REVISTA DIÁLOGO?



CARREIRA

oPoRTUnIdAdES 
PARA QUEM 
MORA AO LADO

CONSULTA DE VAGAS E 
CADASTRO DE CURRíCULOS

0303

O cadastro de currículos no banco de talentos 
pode ser feito pelo site da Anglo American: 
www.angloamerican.com.br . Basta clicar em 
Carreiras e depois em Trabalhe Conosco. Lá, 
também é possível conferir as vagas abertas e se 
cadastrar para receber alertas sobre novas vagas. 
Para se cadastrar também para oportunidades nas 
empresas contratadas da Anglo American, o 
candidato pode enviar o currículo para 
priorizacaodemaodeobra@angloamerican.com . Veja 
abaixo os locais onde você pode entregar o seu 
currículo pessoalmente: 

Em maio, Joaquim Rosa Pereira começou o novo 
trabalho como motorista da PCS, empresa terceirizada 
da Anglo American. Morador de Dom Joaquim, ele 
entregou seu currículo pessoalmente no posto de 
atendimento da cidade (veja quadro) e se cadastrou no 
banco de talentos do Minas-Rio. “Eu já havia trabalhado 
em outra contratada do Minas-Rio e buscava uma 
recolocação profissional”, conta. 

Os profissionais podem se cadastrar para vagas específicas 
ou deixar seus currículos no banco de talentos, que vale 
tanto para a Anglo American quanto para as empresas 
terceirizadas. Quando há uma oportunidade, eles são 
encaminhados para as etapas do processo seletivo, que 
variam entre as empresas. No caso da Anglo American, os 
candidatos podem passar pelas etapas de seleção dos 
currículos compatíveis com as vagas, seguida por entrevistas, 
avaliação psicológica e exames médicos. Se aprovado nestas 
etapas, o candidato é contratado pela empresa.

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
Centro Vocacional Tecnológico | Avenida JK, 680, Centro

Secretaria de Cultura | Rua Pio XII, 14, Centro

Às quartas-feiras da  2ª semana do mês, das 9h30 às 15h

DOM JOAqUIM
Sindicato dos Produtores Rurais | Rua Sebastião Almeida 
Costa, 3, Centro

Última quarta-feira do mês, das 9h30 às 15h

Às terças-feiras, na 1ª e 3ª semanas do mês, das 9h30 
às 15h

ALVORADA DE MINAS 

SANTO ANTÔNIO DO GRAMA
As vagas são divulgadas em cartazes nos seguintes pontos:

Prefeitura Municipal
Rua Padre João Coutinho, 121, Centro
Câmara Municipal de Vereadores
Rua Dr. Vicente Bretas Cupertino, 474, Centro
Policlínica Helcy Dutra Miranda
Praça Manoel Dias da Fonseca, 3, Centro
Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua João de Souza Brandão, 219, Centro

Joaquim Rosa, morador 
de Dom Joaquim
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CAPA

MInéRIo dE fERRo 
NO RITMO DA PRODUÇÃO
O mercado de minério de ferro passa por uma crise mundial. Mesmo neste cenário delicado, os 
esforços realizados pela Anglo American para otimizar a operação já mostram resultados. 

Foram produzidas 6,8 milhões de toneladas do produto nos primeiros seis meses de 2016. 
Nossa meta é produzir de 15 a 17 milhões de toneladas até o final do ano.
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Vista da mina da Anglo American em Conceição do Mato Dentro
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UNIÃO DE FORÇAS

PARA ONDE VAI O MINÉRIO DE FERRO?

A melhoria nos resultados é fruto 
do empenho de pessoas como o 
operador de equipamentos de 
mina Humberto Augusto de Souza 
Campos, em Conceição do Mato 
Dentro. “O nosso time está muito 
empenhado para atingir os 
objetivos traçados. Há um clima de 
colaboração entre todos os 
envolvidos”, destaca.

Ter uma empresa forte é ter uma 
comunidade com mais 
oportunidades de trabalho e 
renda e melhor qualidade de vida. 
O Índice Mineiro de 
Responsabilidade Social (IMRS), 
da Fundação João Pinheiro, 
mostra que municípios onde há 
mineração apresentam um Índice 
de Desenvolvimento Humano 

(IDH) mais elevado do que outras 
localidades. Em Minas Gerais, 
das cinco cidades com melhor 
IDH, três têm em sua base 
econômica a mineração.

Natural de Conceição do Mato 
Dentro, Humberto, que estava 
morando em Caratinga, voltou para 
a sua cidade natal e participou da 
capacitação de operador de 
equipamentos de mina no Senai. 
Após a conclusão do curso, ele foi 
contratado para trabalhar na Anglo 
American. “Nós, que vivemos aqui, 
acreditamos no empreendimento, 
que ele tem um futuro promissor 
para os seus empregados, para os 
parceiros e para a região. E sei que 
a empresa aposta nisso também”, 
afirma Humberto.

Os principais destinos são Ásia, Europa e América do Norte:

ÁSIA

EUROPA

AMÉRICA
DO NORTE

Humberto Campos se capacitou 
e foi contratado para trabalhar 
na Anglo American. 
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JOGOS 
OLíMPICOS

Para as Olimpíadas do Rio 2016, foram 
construídos modernos centros esportivos, 
incluindo a Vila Olímpica no Rio de Janeiro. 
Isso sem falar nas arenas erguidas há dois 
anos para a Copa do Mundo. Em todas essas 
construções, o minério de ferro está presente 
nas estruturas de aço que sustentam esses 
verdadeiros templos do esporte.

MINÉRIO NA 
PLANTAÇÃO

Quem tem plantações ou trabalha em 
sítios e fazendas tem enxadas, 
picaretas, pás ou até tratores como 
instrumento de trabalho. O que todos 
eles têm em comum é que foram 
fabricados utilizando o minério de ferro.

COMPANHEIRO 
DE VIAGEM

Bicicleta, moto, carro, ônibus, metrô, 
trem, navio ou avião. Não importa qual 
o meio de transporte você utiliza, 
haverá sempre um companheiro de 
viagem ao seu lado: o minério de ferro. 
Ele compõe o aço utilizado nesses 
veículos, essenciais para a qualidade 
de vida em nossas cidades.

DOS PÉS à 
CABEÇA

O seu lar doce lar, a escola do seu filho, 
o escritório da empresa. Não importa o 
lugar que te abriga, todos levam aço em 
sua estrutura – às vezes, do chão ao 
teto. Consequentemente, o minério de 
ferro está lá. 

MINÉRIO PARA qUê?
Cerca de 98% do minério de ferro produzido anualmente no mundo é convertido em 
aço, utilizado para a produção de vários itens utilizados no nosso dia a dia e presente até 
onde a gente nem imagina. Confira aqui alguns exemplos.

DO CAFÉ à 
NOVELA

Você sabia que muito dos utensílios e 
eletrodomésticos presentes na nossa casa 
contém minério de ferro? A TV em que 
assistimos a novela ou o futebol, o fogão onde 
preparamos o café e as refeições do dia, o 
telefone celular cada vez mais presente na 
nossa vida e até as máquinas usadas para 
imprimir este Diálogo são fabricados a partir do 
aço, que tem o minério de ferro como principal 
matéria-prima. Somem-se a isso prateleiras e 
armários de aço, além de talheres.

NA BOCA E 
NOS OLHOS

E alguém já pensou que o minério de 
ferro ajuda até no embelezamento? O 
óxido de ferro II, feito a partir do minério 
de ferro, entra na composição de 
sombras, batons, máscaras para cílios, 
base para o rosto e até em algumas tintas 
usadas para fazer tatuagem. Esse tipo de 
pigmento possui grande variedade de 
cores, tem baixo custo e não é tóxico. 



Um dos compromissos da Anglo American é respeitar e 
valorizar o patrimônio natural e cultural das regiões 
onde atua. Uma pesquisa realizada nas cavernas e 
cavidades da região da Serra do Espinhaço, em Minas 
Gerais, é um exemplo desse compromisso. O trabalho 
começou há cinco anos e tem, entre os seus marcos 
mais recentes, o livro Cavernas da Serra do Espinhaço 
Meridional, lançado no mês de junho, em comemoração 
ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Durante a pesquisa, 200 cavernas foram mapeadas e 
80 delas estudadas para a publicação. Resultado da 
parceria entre a Anglo American e a consultoria Carste 
Ciência e Meio Ambiente. O estudo apresenta a riqueza 
natural do subsolo da região, onde encontramos 
formações compostas por diversos tipos de rochas, 
como ferro, quartzito e mármore. Essa variedade de 
cavernas só é encontrada na Serra do Espinhaço e na 
Cordilheira dos Andes.

O livro descreve também as características físicas e 
químicas e detalha a localização das cavernas e 
cavidades. “O material traz fotos de 40 cavernas”, diz 
Tiago Alves, coordenador de Desenvolvimento 
Sustentável da Anglo American.  “A caverna é uma 
miniatura do ecossistema, ela em si guarda um pouco do 
todo e, por isso, gastamos até cinco dias para fotografar 
uma única caverna”, explica.

A obra contribui para aumentar o conhecimento sobre essa 
riqueza, que até então era pouco conhecida. O livro está 
sendo distribuído em escolas de Conceição do Mato 
Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim, além de 
universidades e centros de estudo do Brasil e do exterior. 

“Esse livro foi pioneiro por retratar as cavernas da Serra do 
Espinhaço. As pessoas conhecem pouco ou nada sobre 
esse patrimônio cultural e natural”, diz o pesquisador Vitor 
Moura, analista ambiental e espeleólogo, que fez parte do 
grupo de pesquisa. “A obra é uma oportunidade de mostrar 
a sua importância para os moradores e a necessidade de 
preservar esse patrimônio”, conclui. 

Desde 2009, a Anglo American já apoiou a produção de 
nove livros sobre o patrimônio cultural e ambiental 
brasileiro, especialmente das regiões onde atua.
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HISTóRIA E CULTURA

TESoURoS  
REVELADOS

O espeleólogo é o profissional que estuda as 
cavernas e cavidades.
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Pesquisadores estudam as 
cavernas da Serra do Espinhaço
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PORTO DO AÇU

MInéRIo  
A BORDO
Nesta edição, mostramos como é realizado o embarque 
do minério de ferro produzido pela Anglo American para 
os clientes ao redor do mundo. Os principais destinos 
do nosso produto são Ásia, Europa e América do Norte. 
(Confira mapa na página 5)

O processo do embarque se inicia no momento em que 
o navio atraca no porto. A embarcação é inspecionada 
e, assim que é liberada, começa a ser preparada para 
receber a carga de minério de ferro.

Antes disso, o minério que vem de Conceição do Mato 
Dentro (MG) pelos 529 quilômetros de mineroduto, depois 

de passar pelo processo de filtragem, é empilhado nos 
pátios de estocagem da Ferroport – empresa responsável 
pela administração dos pátios de estocagem e embarque 
nos navios. 

Nove quilômetros de correias fazem o transporte do 
minério de ferro entre o pátio de estocagem e o local 
de embarque dos navios. 

No processo de embarque, são recolhidas amostras 
do minério para o controle de qualidade. Em 
laboratório, são feitas avaliações físicas e químicas 
do produto e alguns resultados saem rapidamente. 

Mais de 100 navios
foram carregados no Porto do Açu.

VOCê SABIA?

PÁTIoS dE ESTocAGEM
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Em caso de alteração, são feitas adequações 
misturando amostras das pilhas do pátio. O 
resultado detalhado dessa análise é enviado ao 
cliente posteriormente.

O sistema de correias termina no carregador de navio, 
que lança o minério diretamente nos porões da 
embarcação. “O navio é carregado aos poucos. 
Primeiro colocamos a metade da carga em cada porão, 
calculamos o peso do navio, e só depois completamos 

o carregamento. Tudo é feito com muito planejamento 
para equilibrar o peso da carga e não causar nenhum 
dano à embarcação”, explica Anderson Huguinin, 
coordenador de Operação da Ferroport.

Em condições normais, o embarque da capacidade 
total de um navio de 180 mil toneladas de minério de 
ferro demora cerca de 33 horas. Esse processo 
envolve 40 pessoas, entre empregados da mecânica, 
elétrica, programação, navegação e outros. 

Navio sendo carregado de minério de ferro no Porto do Açu

PÁTIoS dE ESTocAGEM coRREIA TRAnSPoRTAdoRA cARREGAdoR dE 
nAvIo

nAvIo

PASSO A PASSO DO EMBARqUE



VIzINhANÇA DO BEM
17 produtores rurais, com propriedades localizadas entre 
a Serra da Ferrugem, ao sul de Conceição do Mato 
Dentro, e a Serra de São José, ao sul de Alvorada de 
Minas, participam atualmente de um projeto para formar 
um corredor agroecológico. A área onde vivem é 
considerada estratégica para a passagem de animais da 
região, entre peixes, répteis, aves, insetos e mamíferos.

“Estamos visitando as propriedades para acompanhar o 
ciclo agrícola e colaborar para a adoção de práticas 
sustentáveis, o que trará benefícios como o aumento da 
produtividade da terra e da qualidade da área”, explica o 
coordenador de Desenvolvimento Sustentável, Tiago 
Alves. “Além disso, vamos auxiliar esses produtores a 

inscreverem suas propriedades no Cadastro Ambiental 
Rural (Car), uma nova exigência do Governo Federal que 
permite integrar informações ambientais diversas em um 
banco de dados on-line e, desse modo, controlar, 
monitorar e combater o desmatamento no Brasil. O 
trabalho deverá ser concluído ainda neste ano”, detalha.

MEIO AMBIENTE

10 Propriedade que faz parte do corredor agroecológico

H
enrique M

ariz, 2015

Na primeira etapa, essas áreas eram chamadas de 
corredores ecológicos. Elas ganharam um novo 
nome – corredores agroecológicos – para expressar 
melhor o objetivo do programa: conciliar as 
atividades agrícolas com a preservação ambiental.
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Na primeira etapa do programa, encerrada em 2014, a 
empresa fez uma profunda análise ambiental e social 
da região. Os dados permitiram identificar as áreas com 
as características ideais para formar o corredor. 
Naquele momento, o estudo concluiu que era 
necessário mobilizar cem propriedades. As 17 que 
participam agora aderiram voluntariamente à iniciativa. 
Elas correspondem a apenas 20% do território, mas já 
permitirão gerar ganhos significativos no que se refere 
à criação de uma área de grande qualidade ambiental 
para o desenvolvimento e passagem dos animais.

A evolução das áreas é acompanhada por meio de 
imagens de geoprocessamento. “Já é possível notar 

avanços nas áreas preservadas. Também estamos 
recebendo retornos sobre as atividades de 
educação ambiental. Os proprietários têm relatado 
mudanças positivas no modo como eles se 
relacionam com o meio rural, com uma melhor 
utilização do solo e a adoção de práticas 
sustentáveis”, conta Tiago.

Cada ciclo dura dois anos e o atual deve se 
encerrar em 2017. A partir daí, terá início o 
planejamento do terceiro módulo do programa, com 
foco no avanço das áreas trabalhadas e na melhoria 
contínua, com redução de práticas não sustentáveis, 
como o desmatamento.



CUIDADO:

90% 9% 1%

AnIMAIS nA PISTA!

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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Estima-se que, no Brasil, 15 animais silvestres são 
atropelados por segundo. Isso significa que, em um dia, 
mais de 1 milhão de animais morrem dessa forma; em 
um ano, são 473 milhões.

Pequenos vertebrados, como sapos, pequenas aves e 
cobras representam 90% dos casos. Em seguida vêm os 
de médio porte, como gambás, coelhos, micos e corujas, 
que respondem por 9% dos atropelamentos. Bichos 
grandes, como onças, cavalos, antas e capivaras são 1%.

A região Sudeste, onde está Minas Gerais, é a que 
registra o maior número de casos. A morte de animais 
por atropelamento é uma das causas de desequilíbrio 
ecológico e pode contribuir para a ameaça ou extinção 
de espécies. Além disso, provoca acidentes nas estradas.

Você pode contribuir para diminuir esses números. 
Confira ao lado algumas dicas para evitar um 
atropelamento ou batida:

Fonte dos dados: Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas da Universidade Federal de Lavras 

Trafegue na velocidade indicada para a via. 
Se surgir algum animal na pista, você terá 
condições de frear e desviar com segurança;

Fique atento à sinalização da estrada;

Nunca buzine, o animal pode se assustar e 
avançar sobre o carro;

Não acenda farol alto. A luz forte pode fazer o 
animal ficar imóvel;

Nunca tente retirar o animal da pista. 
Ligue imediatamente para a Polícia 
Rodoviária Federal (191) para que ela 
providencie a remoção;

Após desviar do animal, sinalize para os 
motoristas que estão na direção contrária, 
piscando duas vezes o farol, alertando sobre 
um perigo adiante.

PEQUENOS VERTEBRADOS

AS MAIORES VÍTIMAS

VERTEBRADOS DE 
MÉDIO PORTE

VERTEBRADOS DE 
GRANDE PORTE


