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Mineração e pessoas que fazem a diferença.

EM AÇÃO
Cursos oferecidos pela Anglo American 
em parceria com o Senai-MG começam 
a preparar profissionais em Conceição 

do Mato Dentro e região.



EDITORIAL

Para a seleção dos candidatos que concorrem às vagas dos 
cursos profissionalizantes oferecidos em parceria com o 
Senai- MG, a Anglo American contratou a empresa Avistar 
Recursos Humanos, especializada na condução de processos 
similares para outras grandes empresas. O processo seletivo é 
composto por três etapas, que incluem provas de português e 
matemática, testes psicológicos e entrevistas coletivas. Foram 
selecionados os candidatos que obtiveram melhor resultado 
nessas etapas. No primeiro ciclo, as vagas foram destinadas a 
moradores dos municípios de Conceição do Mato Dentro, 
Alvorada de Minas e Dom Joaquim, que precisaram comprovar 
residência através de uma análise rigorosa de documentos.

Para o próximo ciclo de cursos, com aulas previstas para iniciar 
em agosto, a novidade é que moradores do Serro, Morro do 
Pilar e Congonhas do Norte também poderão concorrer às 
vagas. Além disso, o processo seletivo acontecerá em dois 
momentos: provas de português e matemática e testes 
psicológicos na primeira fase e entrevistas coletivas na 
segunda. A divulgação dos resultados será feita nos locais de 
inscrição de cada município. Os nomes são listados em ordem 
alfabética e não por classificação.
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Temos anunciado muitos avanços que 
estão dentro da nossa proposta de 
atuação parceira e comprometida com 
melhorias na infraestrutura, no turismo, na 
capacitação e na qualidade de vida das 
comunidades onde mantemos nossos 
empreendimentos. 

Desde o dia 2 de maio, moradores de 
Alvorada de Minas, Conceição do Mato 
Dentro e Dom Joaquim começaram a 
frequentar as aulas do 1º ciclo de cursos 
de capacitação profissional oferecidos em 
parceria com o Senai-MG. Até agosto 
deste ano, novos candidatos serão 
selecionados para início de um 2º ciclo, 
que também atenderá moradores de Serro, 
Morro do Pilar e Congonhas do Norte. 

Outro importante investimento da empresa 
será a reforma de diversas unidades de 
saúde de Alvorada de Minas, Conceição do 
Mato Dentro e Dom Joaquim. As obras 
foram iniciadas em abril e vão contribuir 
para melhorar as condições de 
atendimento à saúde nos municípios, 
beneficiando toda a população. 

Nesta edição você acompanha, ainda, o 
andamento das obras para a 
pavimentação da MG-010 e fica sabendo 
mais notícias da sua comunidade, como a 
instalação do primeiro posto de emissão 
de carteira de trabalho de Conceição do 
Mato Dentro. 

Boa leitura. 

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O 
PROCESSO SELETIVO DOS CURSOS 
PROFISSIONALIZANTES

FALE CONOSCO 
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Maurício Martins

Gerente Geral de 
Desenvolvimento 
Social

ANGLO AMERICAN  FALE CONOSCO | Urna 1
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• Telefone: 0800 9417100, ligação gratuita; 
• E-mail: faleconosco@angloamerican.com.br; 
• Escritório: rua Raul Soares, 158, Centro, Conceição 
do Mato Dentro/ MG 
• Posto de Atendimento: rua João Mariano, n°246, 
São Sebastião do Bom Sucesso, Conceição do Mato 
Dentro. Funcionamento: segunda à sexta-feira, das 8h 
às 12 horas e das 13h às 17 horas.

SERVIÇO
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ENTRE NÓS 

A PASSOS LARGOS

Quase 700 moradores das cidades de Dom 
Joaquim, Conceição do Mato Dentro e Alvorada de 
Minas participaram da 1ª Caminhada da Saúde 
realizada pelas prefeituras em parceria com a ONG 
Reprolatina e apoio da Anglo American. As 
atividades, que marcaram a comemoração do Dia 
Mundial da Saúde, ocorreram em 26 de abril em 
Dom Joaquim, 27 em Conceição do Mato Dentro e 
em 4 de maio na cidade de Alvorada de Minas.

Para a moradora de Dom Joaquim, Elisangela 
Ribeiro Vieira, de 25 anos, o evento foi importante 
para chamar a atenção dos moradores da 
necessidade de adotar hábitos saudáveis.  “Achei 
legal porque a caminhada reuniu pessoas de várias 
idades e contou com alongamento e avaliação da 
pressão antes do percurso. Nunca tinha acontecido 
um evento como esse aqui”, contou.

Durante o percurso, monitores capacitados pela 
Reprolatina distribuíram um folheto com dicas de 
saúde e passaram aos participantes informações 
sobre saúde sexual e reprodutiva.

Parceria entre prefeituras, ONG 
Reprolatina e Anglo American 
realiza caminhada em prol da 
saúde

ATUAÇÃO PERMANENTE
Além da realização da 1ª caminhada da saúde, a 
Reprolatina continua promovendo diversas ações 
nos municípios de influência da mina e 
beneficiamento. Só nos primeiros quatro meses de 
2012, cerca de 100 pessoas participaram de novas 
capacitações e mais de 7 mil pessoas foram 
beneficiadas pelas ações do projeto.

As equipes capacitadas pela ONG recebem 
orientações para promoverem atividades em datas 
comemorativas como o Carnaval, o Dia Internacional 
da Mulher e Dia da Redução da Mortalidade 
Materna. 

Participantes realizaram alongamento antes do percurso

Orientações de saúde foram passadas nos estandes

Arquivo Anglo American



ACONTECE NO MINAS-RIO 
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FOI DADA A LARGADA

No dia 2 de maio, Tiago Augusto dos Santos deu 
mais um passo importante na preparação de sua 
carreira. Depois de concluir o curso de qualificação 
para eletricista predial, oferecido em 2011 pela Anglo 
American em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), o morador de 
Conceição do Mato Dentro iniciou o curso de 
Eletricista de Planta de Beneficiamento e Mineroduto, 
também oferecido por meio da parceria entre as duas 
instituições. “Esta é uma grande oportunidade, quero 
aproveitar ao máximo as técnicas, os professores e o 
excelente material didático”, entusiasma-se.

Assim como Tiago, outros moradores dos municípios 

Começam os cursos de capacitação
realizados em parceria com o Senai-MG

Entre os dias 14 e 28 de março a comunidade pôde 
se inscrever em Conceição do Mato Dentro (foto),  
Alvorada de Minas e Dom Joaquim  para cursos 
profissionalizantes.  

de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro e 
Dom Joaquim começaram a aprender uma nova 
profissão no 1º ciclo do Programa de Capacitação 
Profissional, promovido pela Anglo American em 
parceria com o Senai-MG. Entre as profissões 
oferecidas estão Mecânico de Equipamento de Mina, 
Operador de Planta de Beneficiamento, Mecânico de 
Instalações Industriais, Eletricista de Planta de 
Beneficiamento e Mineroduto e Soldador de Instala-
ções Industriais. Os alunos que mais se destacarem 
durante a capacitação poderão concorrer a vagas 
efetivas na Anglo American para trabalhar na fase de 
operação do Projeto Minas-Rio.

Em março, a Anglo American concluiu as 
intervenções  no paisagismo do Complexo 
Educacional Ginásio São Francisco, reinaugu-
rado em outubro de 2011. As melhorias 
envolveram a área de vivência na parte interna 
do prédio, plantio de grama, restauração da 
fonte luminosa e do estacionamento.
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NOVAS TURMAS
A partir do segundo semestre serão oferecidas mais 148 vagas para os cursos de Operador de Equipamento de Mina, 
Mecânico de Equipamento de Mina, Operador de Planta de Beneficiamento e Mecânico de Instalações Industriais. Os 
moradores de Congonhas do Norte, Morro do Pilar e do Serro também poderão participar desse novo ciclo, que terá 
cursos noturnos e diurnos. As inscrições já foram encerradas e as aulas estão previstas para começar em agosto.

Aulas dos cursos de capacitação profissional na unidade do Senai em Conceição do Mato Dentro 
foram iniciadas no dia 2 de maio
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Fotos: Ronaldo Guimarães

A aula inaugural do 1º ciclo contou com a participação 
do diretor de Operações da Anglo American, Rodrigo 
Vilela, que deu as boas-vindas aos alunos. Em seguida, 
Danielli Viana, coordenadora de Recursos Humanos da 
Anglo American, apresentou o programa de capacita-
ção e Isaac Oliveira, gerente do Senai de  Conceição 
do Mato Dentro, falou sobre as regras da instituição e 
repassou as informações do Manual do Estudante.

Nos dias 16 e 17 de março, moradores de Alvorada de 
Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom Joaquim 
tiveram a oportunidade de conhecer as profissões que 
correspondem aos cursos oferecidos pela Anglo 
American em parceria com o Senai. A Feira de 
Profissões foi realizada no Complexo Educacional 
Ginásio São Francisco e também contou com palestras 
sobre as oportunidades na mineração.



As obras para a pavimentação do trecho da 
rodovia MG-010, que liga Conceição do Mato 
Dentro e Serro, começam a avançar. Desde 15 
de março, a empresa contratada pelo Departa-
mento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais (DER-MG) para executar a obra 
começou o processo de mobilização, que inclui 
deslocamento de pessoal e maquinário, além da 
instalação do canteiro de obras. Até o fechamen-
to desta edição, as obras se encontravam na 
etapa de terraplenagem.

O asfaltamento, reivindicação antiga da 
população da região, é fruto de uma parceria 

ACONTECE NO MINAS-RIO 

PRIMEIROS PASSOS RUMO 
AO ASFALTO
Pavimentação da MG-010 beneficiará 
moradores de diversos municípios 
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do DER com a Anglo American, que investirá 
R$ 10 milhões na obra. “Essa reforma vai 
melhorar a qualidade dos negócios, a qualida-
de de vida e vem ao encontro de nosso 
objetivo de beneficiar toda a comunidade”, 
reforça o gerente geral de Desenvolvimento 
Social da Anglo American, Maurício Martins.

Máquinas já começaram os 
trabalhos no município do Serro



BOA NOTÍCIA 
PARA CONCEIÇÃO
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O prazo para conclusão das obras é de 24 
meses e prevê, além da pavimentação do trecho 
de 46 km, que vai do município do Serro até o 
trevo de Dom Joaquim, o alargamento e a 
restauração de seis pontes sobre os córregos 
Pereira, Campinas, Passa Sete, Pedra I, Zalu e 
Córrego Pedras I. Sobre o Rio do Peixe, será 
construída uma nova ponte com 37 metros de 
extensão. 

Para Juliano Geraldo Jesus, 21 anos, a novidade 
vai facilitar a rotina de compra de mercadorias 
para o bar que possui às margens da rodovia. 
“No período de chuva já ficamos cerca de 90 
dias sem trafegar pela estrada por causa do 
barro. Com o asfalto vai ser muito bom”, afirma.  

A rua onde Ademar mora é uma das 18 que 
passam por revitalização

Ademar Machado Reis comemora a pavimen-
tação da Rua Córregos, em Conceição do 
Mato Dentro, onde mora com a família há 25 
anos. “A situação da rua estava muito precária, 
cheia de buracos. Agora ficou muito boa, toda 
recapeada”, afirma.

A Rua Córregos é uma das 18 que passam 
por obras de revitalização, concluindo o total 
de 21.762 m² de pavimento recuperado.  A 
iniciativa é fruto de um convênio assinado 
entre a Prefeitura e a Anglo American, que 
investirá R$ 860 mil no projeto. O convênio 
prevê também a limpeza e retirada do pavi-
mento danificado.

Veja a lista das ruas que serão recuperadas: 

Raimundo Madureira, Matozinhos, Mestre Júlio, 
Bom Jesus, Parauninha, Córregos, Espírito Santo, 
Professor Vidigal, Antônio Galo, Joaquim 
Roberto, Luiz Maria, Orestes Gomes Carvalho, 
João Evangelista, Dr. Carlos Pinto, José Sena, 
Irmã Helena, Maestro João Rodrigues e Praça 
José Velho.
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NOVOS RUMOS 
PARA A SAÚDE 

Para quem depende do atendimento nas 
unidades de saúde dos municípios de Alvorada 
de Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom 
Joaquim a notícia não poderia ser melhor. 
Desde abril, a Anglo American começou a 
investir na melhoria da infraestrutura do sistema 
de saúde dos municípios, o que representará 
mais qualidade e melhores condições de 
atendimento à população dos três municípios. 

Em Conceição do Mato Dentro, a secretária de 
Saúde Paula Graciano, reforça a importância 
das reformas para a comunidade. “Atualmente 
as condições são precárias para os pacientes 
que procuram os serviços no município. As 
reformas irão suprir a necessidade de acomo-
dações próprias da cidade para garantir um 
bom atendimento à população”, ressalta.  

A reforma do Hospital Nossa Senhora das 
Graças é uma das ações previstas em Dom 
Joaquim.  Para o secretário de Saúde do 
município, Huenerson Celestino a obra será 
um grande ganho. “Com a adequação do 
Hospital poderemos atender a todas as 
exigências dos órgãos fiscalizadores e 
oferecer uma melhor estrutura de atendimen-
to para a população”, enfatiza.  

Desde 2010, a Anglo American, por meio do 
Programa de Saúde do Projeto Minas-Rio, 
tem feito investimentos na área de saúde na 
região de influência direta do Projeto Minas-
Rio. A conclusão das obras  desta etapa está 
prevista para o final de 2012.

Investimentos vão reparar 
a infraestrutura e o 
atendimento à saúde de 
moradores da região

ENTRE NÓS
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Ronaldo Guimarães

NOVOS VEÍCULOS

Em abril, a Anglo American realizou a entre-
ga de um automóvel e uma moto para a 
Secretaria de Saúde de Conceição do Mato 
Dentro. O diretor de operações da Empresa 
Rodrigo Vilela reforçou o comprometimento 
com a comunidade. “Trabalhamos em parce-
ria com o poder público para identificar 
demandas e fazer projetos de curto e longo 
prazos, com isso, avaliamos a necessidade 
urgente de dar atenção às pessoas que 
residem na zona rural e os veículos vão 
facilitar esse trabalho”, afirmou.
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• Ampliação da Policlínica. O local contará com área de urgência 
funcionando 24 horas, três salas de repouso, consultório para o médico 
de plantão, salas de triagem, raio-X e revelação, laboratório de análises 
clínicas de urgência, salas de hemoderivados, gesso e nebulização. 

• Ampliação da Unidade Básica de Saúde de São Sebastião do 
Bonsucesso que se encontra fechada desde 2010. A obra englobará 
uma reforma completa do local para adequação aos padrões definidos 
pelo Ministério da Saúde. A UBS reformada contará com consultórios 
médico e odontológico, salas de imunização, enfermagem, curativos, 
triagem, além de banheiros adaptados e acessibilidade ao prédio para 
cadeirantes. 

• Reforma do prédio da Secretaria de Saúde

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO 

Unidade Básica de Saúde de São 
Sebastião do Bonsucesso está 
desativada desde 2010

• Reforma e adequação do Hospital Nossa 
Senhora das Graças, incluindo nova área de 
urgência, sala de repouso para os médicos, 
salas de raio-X e de revelação e melhoria 
das instalações de internação.

• Adequação do laboratório de análises 
clínicas

• Construção de uma UBS em São José da 
Ilha

DOM JOAQUIM 

• Construção de uma 
Unidade Básica de 
Saúde (UBS)

ALVORADA DE MINAS 

Reforma do Hospital Nossa Senhora das 
Graças, em Dom Joaquim, vai garantir 
melhorias nas instalações de internação
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Fotos: Ronaldo Guimarães

• Construção de um 
laboratório de análises 
clínicas

• Ampliação 
da UBS de 
Jassém



TECNOLOGIA CONTRIBUI PARA O 
PLANEJAMENTO DAS CIDADES
Novo sistema auxilia na gestão de municípios 
da área da mina e beneficiamento

ENTRE NÓS
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A Anglo American repassou às prefeituras de Conceição 
do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim, em 
março, o Sistema Georreferenciado de Gestão Ambiental. 
A ferramenta reúne, no mesmo banco de dados, informa-
ções sobre Saúde, Educação, Segurança Pública, Meio 
Ambiente e Turismo, auxiliando as prefeituras a tomar 
decisões no planejamento e na gestão das cidades. 

 O sistema permite, por exemplo, cadastrar todos os 
atendimentos hospitalares feitos em unidades de saúde. 
A partir desses dados, as prefeituras podem analisar a 
distância que as pessoas percorrem para receber 
atendimento e avaliar a necessidade de construção de 
uma nova unidade, em outro local. Dentro do sistema 
estarão todas as informações pertinentes ao município. 
Como se trata de uma compilação de várias bases de 
dados, sua utilização reduz o tempo de consulta a outras 
fontes, como o IBGE e as secretarias de saúde estaduais 
e municipais.

 “Esse sistema vai possibilitar que as prefeituras trabalhem 
com planejamento, nos ajudando na gestão do município”, 
afirma o secretário de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de 
Alvorada de Minas, Leandro Aguiar Rabelo. Uma das 
vantagens do Sistema Georreferenciado é que ele apresen-
ta uma referência espacial para todos os dados que reúne. 
“Poder visualizar as informações num gráfico ou num mapa 
nos ajuda a pontuar melhor o que vamos fazer, a ter um 
planejamento mais objetivo”, ressalta Leandro.

Para o gerente de Recursos Hídricos e Resíduos da Anglo 
American, Leonardo Mitre, esse sistema permitirá às 
prefeituras ter um controle melhor de todos os seus 
serviços. “Quando houver epidemia de alguma doença, por 
exemplo, a prefeitura vai poder monitorar qual região da 
cidade está sendo mais afetada. No caso da educação, a 
prefeitura pode verificar se as crianças estão frequentando 
escolas próximas às suas residências”, analisa.

 O software para utilização da ferramenta foi desenvolvido 
pela consultoria internacional Coffey, empresa com mais de 
50 anos de mercado. O projeto teve também participação 
das prefeituras dos três municípios, que contribuíram na pro-
posição dos requisitos necessários, e parceria do Instituto 
Espinhaço. O investimento da Anglo American foi de cerca 
de R$ 300 mil.

 Antes da entrega do sistema, os usuários envolvidos com a 
gestão municipal receberam treinamento para utilizar a 
ferramenta. A Anglo American  também  doou os equipa-
mentos necessários à operação do Sistema a cada uma das 
prefeituras e ao Instituto Espinhaço. Cada entidade recebeu 
um computador e um plotter para a impressão dos mapas 
gerados.

Ferramenta irá facilitar a tomada de 
decisões na gestão das cidades
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Quem visita o distrito da Tapera, em Conceição do Mato 
Dentro (MG), um dos diversos roteiros da Estrada Real, se 
encanta com a simpatia e dedicação de Antônia dos Passos, 
a doceira mais conhecida do local. “Muitos perguntam o que 
é que eu tenho nas mãos”, brinca Dona Antônia, contando 
sobre o sucesso dos doces entre a freguesia.

Depois de 17 anos de prática, seu sonho é ter uma cozinha 
nova, montada especificamente para a produção de doces. 
“Já escrevi até carta para a televisão”, conta. Enquanto o 
sonho não se realiza, ela cozinha nos fundos de sua casa, de 
onde também saem muitas das frutas que são matéria-prima 
para os doces. “Goiabada, doce de mamão, laranja, limão, 
abóbora, abacaxi, doce de leite em barra ou cremoso. Faço 
doce da fruta que tiver na época”, diz.

Para atender a todas as encomendas, ela conta com a ajuda 
de duas filhas. Ela vende para os vizinhos, para escolas, para 
fazendas da região e também para os turistas. Com tanto 
trabalho em vista, Dona Antônia já pretende criar uma marca 
para seus produtos. “Pensei em Sabor da Terra ou Sabor da 
Tapera”, planeja. 

O SABOR DA TAPERA

DA JANELA
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LUGARES DE MINAS 

REFRESCO PARA 
OS DIAS DE SOL

Nos dias de sol, os moradores de Conceição do Mato Dentro sabem 
aonde ir. Saindo da Praça da Bandeirinha, no bairro de mesmo nome, 
basta andar três quilômetros seguindo o córrego do Ginásio São 
Francisco para encontrar um pequeno tesouro. É o Pocinho Azul, que 
recebe esse nome pela cor de mar escuro de suas águas.

O pocinho é mesmo pequeno, tem aproximadamente 4,2 metros 
quadrados de área e profundidade máxima de 1,80 metro. Todo ladea-
do por pequenos blocos rochosos, essa piscina natural é formada pelo 
riacho que nasce próximo à Colina da Paz, no Parque Salão de Pedras. 
A vegetação do entorno é de campos rupestres. Seguindo o riacho, 
encontram-se pequenas quedas e poços propícios para banho e 
duchas durante o ano todo. O local guarda ainda uma particularidade: 
quanto mais cedo se chega ao poço, mais azul é a água.  

A Secretaria de Turismo de Conceição do Mato Dentro informa que a 
visitação é livre. 

Para Dona Antônia o segredo de seus doces está na 
dedicação e carinho no preparo

A cor marcante chama atenção dos turistas e moradores 
que visitam o “Pocinho Azul”

Ronaldo Guimarães

Ronaldo Guimarães
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LEIA E USE 

CARTEIRA DE 
TRABALHO NA MÃO

Conceição do Mato 
Dentro já tem posto para 
emissão do documento

O posto funciona na Praça Dr. 
Jorge Safe, nº 33, no bairro Rosá-
rio, das 8h às 11h30. Não é 
preciso agendar um horário, pois o 
atendimento é realizado por ordem 
de chegada. É preciso levar docu-
mento de identidade e CPF (origi-
nais e uma cópia de cada) e 
comprovante de residência (conta 
de luz, água ou telefone). 

Com apenas 16 anos, Pamela Mistchele, estudante 
do ensino médio, já planeja ter um emprego para 
ajudar nas despesas da família.  Para isso, o primei-
ro passo foi procurar a Prefeitura para tirar a 
carteira de trabalho.  Em menos de duas semanas, 
ela recebeu o documento e já estava preparada 
para as primeiras entrevistas.  “O atendimento foi 
bom, rápido e o melhor é que não precisei sair da 
minha cidade”, conta.

Tirar carteira de trabalho em Conceição do Mato 
Dentro nem sempre foi fácil assim. Até o começo 
deste ano, o morador que precisava do documento 
tinha que sair da cidade e esperar vários dias para 
receber a carteira. Muita gente chegava a encarar 
167 km de viagem até Belo Horizonte. “Minha tia e 
meu primo tiraram na capital, foi muito complicado”, 
relembra Pamela.

O problema foi solucionado com a reativação do 
posto de atendimento para emissão de carteiras de 
trabalho.  A responsável pelo atendimento, Rosa 
Maria Bicalho, acredita que a novidade vai facilitar a 
vida da população. “Agora as pessoas já podem vir 
no lugar certo, já que temos um local apenas para 
isso”, comenta.

Posto de atendimento

R
onaldo G

uim
arães


