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Mineração e pessoas que fazem a diferença.

MeMória e 
tradição
Anglo American apoia restauração 
da Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição, em Conceição do Mato Dentro 



editorial

No Projeto Minas-Rio, a MG-010 é a via mais 
importante para o transporte de cargas entre 
Conceição do Mato Dentro e Serro. Como o tráfego de 
caminhões e outros veículos pesados ao longo da 
estrada é frequente, a Anglo American toma diversas 
precauções para garantir a segurança da população 
que vive próximo à rodovia. Uma delas é a umectação 
da estrada, que ameniza a poeira e melhora a 
visibilidade e a segurança dos usuários.

Outra medida está relacionada à velocidade máxima de 
circulação na via. Pela legislação, veículos pesados 
podem andar a até 60 Km/h na MG-010, mas a Anglo 
American recomenda aos motoristas que trabalham no 
Minas-Rio que não ultrapassem os 40 km/h. 

Essas ações são fundamentais para evitar acidentes de 
trânsito, mas também é preciso que a população esteja 
atenta. Com a MG-010 em obras, os pais devem fi car 
de olho nas crianças e orientá-las a não subir nas 
máquinas ou pegar carona na traseira de caminhões. 
Se você tem dúvidas sobre como proceder durante as 
obras ou presenciou alguma infração por parte dos 
motoristas, entre em contato com a Anglo American 
através do Fale Conosco. Com a colaboração de todos, 
podemos construir um trânsito mais seguro.
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Em todos os lugares do mundo onde está presente, a 
Anglo American busca contribuir para manter as tradições 
locais e a cultura regional. Em Conceição do Mato Dentro, 
esse compromisso está sendo reforçado mais uma vez 
com a restauração da Igreja Matriz, importante patrimônio 
cultural, religioso e artístico da cidade. A iniciativa é 
resultado de parceria entre a Anglo American e a 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, com 
supervisão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan).

Esse e outros investimentos estão sendo acompanhados 
de perto pela presidência e diretoria da Anglo American. 
Por isso, no mês de agosto, fi zemos uma visita à região. Na 
ocasião, conversamos com algumas pessoas da 
comunidade sobre as principais parcerias realizadas em 
Alvorada de Minas, Dom Joaquim e Conceição do Mato 
Dentro e apresentamos iniciativas como o Promova - 
Programa de Desenvolvimento de Fornecedores Locais, 
voltado para empresários da região.

Uma novidade anunciada durante a visita foi o Programa 
Mover. Através dele, a população poderá participar de 
ofi cinas, cursos e outras atividades. O objetivo é fortalecer a 
educação, preparar a comunidade para os desafi os do 
mercado de trabalho e incentivar o empreendedorismo. 
Com o tempo, esperamos contribuir para movimentar a 
economia regional e para promover uma verdadeira 
transformação social. Os primeiros resultados dessa e de 
outras ações você confere em mais uma edição do Diálogo 
Mina e Benefi ciamento.

Boa leitura!

uM trÂnsito Mais 
seguro é papel de todos

fale conosco 

• Telefone: 0800 9417100, ligação gratuita
• E-mail: faleconosco@angloamerican.com
• Escritório: rua Raul Soares, 159, 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 a  sexta-feira, das 8h às 
12 horas e das 13h às 17 horas.

serviço

Pedro Borrego

diretor de rH, 
Assuntos 
corporativos, 
segurança e 
desenvolvimento 
sustentável

Arquivo Anglo American



03

Mover

Qualificação Mais perto de casa

Já imaginou receber cursos de preparação para o mercado de 
trabalho e melhorar suas chances de conseguir um emprego 
sem precisar sair da sua cidade, ou mesmo, da sua casa? O 
Programa Mover oferece essa oportunidade a moradores de 
Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom 
Joaquim. Por meio de oficinas, palestras e cursos online, a 
Anglo American desenvolverá ações de preparação para o 
mercado de trabalho, fortalecimento da educação e incentivo 
ao empreendedorismo. 

As atividades podem ser realizadas presencialmente ou por 
meio de um portal virtual e são voltadas principalmente a 
jovens, mulheres, empresários locais, deficientes e 
emigrantes — pessoas que saíram da região, mas querem 
retornar à cidade natal. O nome Mover traduz bem o 
propósito do Programa, que busca colaborar com o 
desenvolvimento local. Danielli Viana, coordenadora de 
Recursos Humanos da Anglo American, explica que uma das 
intenções é contribuir com a geração de emprego e renda. 
“O objetivo é preparar a população para as vagas que já 
estão surgindo em função da chegada da Anglo American na 
região, além de tornar visíveis as oportunidades de carreira 
na mineração”, afirma. O investimento previsto para o 
Programa até 2014 é de R$ 5 milhões.

Programa ajuda população a se 
preparar para o mercado de trabalho 
e concorrer às oportunidades de 
emprego da região As primeiras oficinas do Mover 

aconteceram em setembro e reuniram 
mais de 100 mulheres. Os encontros 
discutiram os desafios que elas 
enfrentam no mercado de trabalho, 
ações de empreendedorismo e como 
conciliar família, estudos e carreira. As 
participantes também escutaram o 
depoimento da estudante de Serviço 
Social Beatriz Madureira, mãe de 
quatro filhos. “Há quatro meses faço 
estágio na Anglo American. Trabalho 
de manhã, chego em casa e faço 
almoço, mando as crianças para a 
escola, à tarde vou para o estágio e à 
noite faço faculdade a distância. Não 
é fácil, mas sempre vale a pena 
investir na gente, no nosso sonho”, diz.

O programa oferece vários cursos a 
distância de preparação para o 
mercado de trabalho através do Portal 
Mover. Para participar, basta entrar na 
página e fazer sua inscrição. Outra 
novidade do Mover é um ônibus 
adaptado para funcionar como sala 
de aula itinerante. Com ele, o 
programa poderá chegar às 
comunidades e distritos da região, 
levando os cursos do Portal Mover e 
discutindo temas relacionados ao 
mercado de trabalho.

faMília, estudos e 
carreira

portal e ônibus 

Acesse o Portal Mover portalmover.angloamerican.com.br



passo a passo
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projeto 
Minas-rio 
vence etapas

Entre junho e setembro, as obras da Planta de Bene-
ficiamento do Projeto Minas-Rio alcançaram progres-
sos significativos. Grande parte das etapas de constru-
ção civil foi concluída, possibilitando o início da 
montagem eletromecânica, ou seja, das instalações que 
farão os equipamentos funcionarem.

A Planta de Beneficiamento é composta por vários 
prédios. Em cada um, o minério de ferro passa por um 
processo diferente. Os que usam água são chamados 
de processos úmidos, como a moagem, a flotação e o 
espessamento. Os demais são os processos secos, 
como a britagem e o peneiramento.  

Nos prédios onde serão realizados os processos 
úmidos, 62% das obras de construção civil foram 
concluídas. Com isso, em junho foi iniciada a montagem 
da estrutura metálica, dos equipamentos e tubulações 
dos prédios.

Já nas áreas onde acontecerão os processos secos, 
59,7% das construções civis estão prontas. Nesses 
locais, a montagem eletromecânica foi iniciada em 
agosto. Em outubro, será instalado na base o primeiro 
moinho de bolas da moagem primária.

Construção da planta de 
beneficiamento já está 
na fase de montagem 
eletromecânica

Na Planta de Beneficiamento, os blocos de minério 
de ferro extraídos na mina passam por vários 
processos para redução de tamanho e retirada de 
impurezas, até atingirem as medidas e a qualidade 
adequadas para serem transportados no mineroduto.

Arquivo Anglo American - agosto de 2012

62% das obras de construção 
civil da Planta de Beneficia-
mento foram finalizadas

O volume total de terraplenagem da planta de 

beneficiamento é de 7,4 Milhões de m³. 

Deste total, 7,1 Milhões já foram executa-

dos, o que corresponde a 95% do total.



construção de peso

• A montagem eletromecânica é uma parte 
complexa da construção da Planta de 
Beneficiamento, pois as estruturas metálicas 
são pesadas e de grandes dimensões. O 
moinho de bolas, por exemplo, pesa 1.464 
toneladas, o equivalente a 1.586 carros 
populares (Uno Mille). As atividades exigem 
segurança máxima.

• A etapa da britagem secundária começou 
em junho deste ano e tem previsão de 
conclusão em maio de 2013. Até o final de 
setembro, já haviam sido montadas 250 
toneladas, de um total de 305 toneladas de 
estrutura, o que corresponde a 80% da 
execução.

• A prensa de rolos, iniciada em julho, deve 
ser concluída também em maio de 2013. Já 
foram montadas 674 toneladas, de um total 
de 2.282 toneladas de estrutura metálica, 
correspondente a 30%. 

barrageM de rejeitos é cercada de cuidados

No mês de setembro, um 
importante passo foi dado 
pela Anglo American no 
Projeto Minas-Rio, com a 
conclusão de 50% do Dique 
da Barragem de Rejeitos. A 
outra metade do projeto deve 
ficar pronta em outubro de 
2013. O Dique tem volume 
de 700 mil m³ cúbicos. Sua 
função é receber resíduos 
sólidos e água do processo 
de beneficiamento do minério 
de ferro. Para construir a 
barragem, a Anglo American 
leva em consideração uma 
série de fatores importantes 
para garantir a segurança das 

pessoas e do meio ambiente, 
como as características do 
terreno, os recursos hídricos 
e as condições ambientais e 
sociais da região.

“A Anglo American teve o 
cuidado de construir a 
barragem pensando na 
segurança das comunidades. 
Para isso, foram contratadas 
empresas especializadas na 
área, que possuem um vasto 
conhecimento técnico sobre 
o assunto”, afirma Telson 
Motta, gerente de Implanta-
ção e Beneficiamento do 
Projeto Minas-Rio. 

captação de água 
do rio do peixe

No final de agosto foi concluída a parte de construção 
civil das obras de captação de água no Rio do Peixe, 
em Dom Joaquim. O sistema levará água até a Planta 
de Beneficiamento. Entre os próximos passos para a 
conclusão total dos trabalhos estão a montagem da 
subestação pré-moldada e a montagem eletromecâni-
ca de equipamentos e acessórios como bombas, 
tubulações, conexões, estruturas metálicas, entre 
outros. A Anglo American realizou diversos estudos 
geológicos, hídricos, ambientais e sociais para viabili-
zar a implantação do sistema.
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Cinquenta por cento das obras do Dique 
da Barragem de rejeitos foram concluídas

Arquivo Anglo American - agosto de 2012

Diversos estudos geológicos, hídricos, ambientais e sociais 
foram realizados para viabilizar o sistema de captação de água
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Durante mais de 50 anos, a professora 
aposentada Maria do Rosário Andrade, 
conhecida como dona Lili, frequentou a 
Igreja Matriz de Nossa Senhora da 
Conceição. Ela conta que se acostu-
mou a assistir às missas no local e, 
quando a igreja foi fechada em 2004, 
fi cou muito abalada. “Sou vizinha da 
Matriz há mais de cinco décadas e fi co 
muito triste de vê-la no estado em que 
se encontra”, afi rma.

Dona Lili chegou a abrir um livro de 
ouro para arrecadar donativos que 
ajudariam na reforma da Matriz. A ideia, 
levada adiante com o apoio de uma 
amiga, teve grande adesão no início, 
mas o dinheiro arrecadado foi sufi cien-
te apenas para a realização de peque-
nos trabalhos. Por isso, ao receber a 
notícia de que a igreja será restaurada 
com o apoio da Anglo American, ela 
comemorou. “Essa reforma é muito 
desejada por nós conceicionenses. 
Tenho a esperança de voltar a fre-
quentar as missas na igreja tão querida, 
apesar dos meus 86 anos”, declara.

A iniciativa é resultado de parceria com 
a Paróquia de Nossa Senhora da 
Conceição. As obras darão prioridade à 
parte estrutural, principalmente à torre 
e dois pilares. Em seguida, o foco será 
a parte elétrica e as demais obras civis. 
Por fi m, os bens artísticos da igreja, 
como a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, padroeira da cidade, vão 
ser restaurados. “Esse é um sonho da 
comunidade que vai ser realizado com 
a ajuda da Anglo American. Queremos 
ver a igreja restaurada, com toda a sua 
beleza e de volta à comunidade 
paroquial”, afi rma o Padre Eduardo 
Ribeiro, responsável pela paróquia. A 
empresa que fará os trabalhos é 
especializada e as obras terão supervi-
são do Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (Iphan).

“O apoio a esse projeto é a marca de um 
compromisso cada vez mais fi rme da 
Anglo American com as comunidades 
onde opera”, afi rma Maurício Martins, 
gerente geral de Desenvolvimento Social 
da empresa.

entre nós

resgatando tradições
Parceria entre a Anglo American e a 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição 
promove reforma da Matriz bicentenária de 
Conceição do Mato Dentro 

Arquivo Anglo American
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Patrimônio do 
século 18
A Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição foi a 
primeira construção da cidade e 
demorou cem anos para fi car 
pronta. As obras foram iniciadas 
em 1702. Um ano depois, o 
templo recebeu a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição. 
Construída em estilo rococó, a 
Matriz abriga diversas pinturas 
em perspectiva ilusionista e foi 
tombada pelo patrimônio 
histórico em 1948. 

Reforma começará pela 
parte estrutural e inclui a 
recuperação dos bens 
artísticos presentes na igreja

turismo e cultura

“Essa restauração é muito 
importante para o turismo 
conceicionense, sobretudo no 
segmento religioso, que é uma 
tradição secular na história da 
cidade”, afi rma a secretária 
municipal de Turismo, Rejane 
Ottoni Santa Bárbara.

“A matriz sempre foi palco não 
só de eventos religiosos, mas 
de atividades culturais importan-
tes, que deixaram de acontecer 
devido ao seu estado de 
degradação”, diz a secretária 
municipal de Cultura, Júlia Celly 
da Cunha Santana.



acontece no Minas-rio

Você se considera um bom vizinho? Ser um bom vizinho 
para uma organização como a Anglo American é ter 
responsabilidade com a gestão dos impactos das ativida-
des exercidas pela empresa e investir em iniciativas que 
contribuam para o desenvolvimento sustentável dos 
territórios onde atua.

Para verificar esses cuidados na prática, o Comitê Executi-
vo da Anglo American, formado pelo presidente da 
Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil, Paulo 
Castellari, e pelos diretores da empresa, realizou visitas em 
Conceição do Mato Dentro. Eles apresentaram o Projeto 
Minas-Rio a autoridades e a alguns membros das comuni-
dades locais. Na ocasião, foram discutidos os principais 
investimentos da empresa na promoção e incremento da 
infraestrutura de saúde, educação, cultura e turismo dos 
municípios da região, no desenvolvimento de fornecedores 
locais e na capacitação de mão de obra, por meio do 
Programa Mover (leia na página 3). Além disso, foi realiza-
do o anúncio da reforma da Igreja Matriz. A visita ocorreu 
nos dias 30 e 31 de agosto.

parcerias beneficiaM a 
coMunidade 
Presidente e diretores da Unidade 
de Minério de Ferro da Anglo 
American fazem balanço de 
investimentos sociais em visita a 
Conceição do Mato Dentro

No Senai, representantes das dioceses de Guanhães, 
Araçuaí e Conceição do Mato Dentro, além das secreta-
rias municipais de Educação, Cultura e Turismo e do 
prefeito de Conceição do Mato Dentro, Reinaldo 
Guimarães, ouviram da diretoria da Anglo American 
informações sobre o Projeto Minas-Rio e as iniciativas 
desenvolvidas pela  empresa nas áreas de saúde, 
educação, empreendedorismo e preservação do 
patrimônio histórico.

Atenção esPeciAl

Na Associação Comercial de Conceição do Mato 
Dentro, os fornecedores locais entenderam como a 
Anglo American pretende trabalhar para contribuir com 
o desenvolvimento dos empreendedores da região. A 
intenção é oferecer capacitação profissional, criar 
oportunidades de acesso a financiamentos com taxas 
reduzidas, fortalecer a construção de redes e incremen-
tar o ambiente de negócios. As ações fazem parte do 
Promova – Programa de Desenvolvimento de Fornece-
dores Locais, que busca criar mais oportunidades para 
os pequenos e médios fornecedores do município, 
ampliando o seu potencial de fornecimento para a 
mineradora e de geração de empregos.

convênios de sAúde

Na secretaria de Saúde de Conceição do Mato Dentro 
foram discutidos os convênios de saúde firmados e que 
beneficiam também Alvorada de Minas e Dom Joaquim, 
como a recuperação e construção de unidades básicas 
de saúde, criação de atendimento de urgência 24 horas, 
reforma de hospital e policlínica, além do investimento 
em pessoal para garantir melhorias no atendimento.

visitA A fAmíliAs reAssentAdAs

O presidente da Unidade de Negócio Minério de Ferro 
Brasil, Paulo Castellari, e o diretor de RH, Assuntos 
Corporativos, Segurança e Desenvolvimento Sustentá-
vel, Pedro Borrego conversaram com famílias que 
receberam novas moradias por meio do Programa de 
Reassentamento da Anglo American e conheceram a 
hospitalidade mineira.

saiba coMo foi a visita:

07

Diretoria da Anglo American anunciou reforma da 
Matriz de Conceição do Mato Dentro

Arquivo Anglo American
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educação para fazer a diferença

Um convênio assinado entre a 
Anglo American e a Mitra 
Diocesana de Ganhães garante 
a construção de um colégio 
particular em Conceição do 
Mato Dentro. O acordo foi 
firmado durante a visita do 
presidente da Unidade de 
Negócio Minério de Ferro Brasil 
da Anglo American, Paulo 
Castellari, e dos diretores da 
empresa ao município, no final 
de agosto.

A instituição contará com 18 
salas, laboratórios, anfiteatro, 
biblioteca, salas de informática e 
artes, quadra poliesportiva 
coberta, piscina semi-olímpica, 
entre outras facilidades. Pelo 

acordo, válido por 30 anos, a 
Mitra cederá o local de constru-
ção da escola e a empresa 
arcará com as obras. O convênio 
também prevê que 20% das 
vagas serão reservadas a bolsis-
tas eleitos conforme critérios a 
serem definidos pela Mitra.

O projeto já começou a sair do 
papel. As obras de terraplena-
gem foram iniciadas em agosto 
e a previsão é de que a entrega 
do empreendimento aconteça 
em dezembro de 2013. “Com 
essa parceria, damos um passo 
importante para que tenhamos 
mais uma oferta de ensino de 
qualidade na região”, ressalta o 
presidente, Paulo Castellari.

Região do Projeto Minas-Rio 
terá complexo educacional 

acontece no Minas-rio

ensino técnico e superior

A escola é parte de um projeto 
maior, que prevê a criação de um 
campus educacional no município. O 
complexo contará com cursos 
técnicos do Senai–MG e de ensino 
superior de duas instituições: a 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), de Ensino a Distância, e uma 
unidade da Universidade Estadual 
de Minas Gerais (UEMG). O campus 
educacional será viabilizado a partir 
de convênios firmados por iniciativa 
da Anglo American.

Acordo foi firmado durante a visita da diretoria da 
Anglo American a Conceição do Mato Dentro
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educação para fazer a diferença

As obras de pavimentação da MG-010, no trecho que 
liga Conceição do Mato Dentro ao Serro, avançam a 
passos largos. No trecho do trevo de Dom Joaquim a 
Conceição do Mato Dentro estão sendo feitos serviços 
de drenagem e de preparação da via para receber o 
asfalto. Os trabalhos foram iniciados em março e, ainda 
este ano, a população deverá ter acesso a mais 3 km da 
estrada pavimentada. 

Além do asfalto e das obras de manutenção, no trecho 
que liga o Serro ao trevo de Dom Joaquim, a construção 
da ponte sobre o Rio do Peixe, com 37 metros, está na 
fase de concretagem da fundação e dos pilares. A 
terraplenagem já foi feita em 8,5 km.

Durante o período de estiagem, caminhões pipa fazem a 
umectação de vias da obra para evitar a proliferação da 
poeira. Ao mesmo tempo, a equipe já se prepara para o 
período chuvoso. Com a intenção de garantir a circula-
ção e evitar problemas, algumas medidas estão sendo 
tomadas para melhorar a pista de rolamento. Além disso, 
a equipe está realizando o encascalhamento de vias e a 
limpeza de bueiros, a fi m de impedir que a estrada seja 
danifi cada. Em alguns pontos críticos serão melhoradas 
as condições das pistas e a drenagem superfi cial, com a 
abertura de acessos laterais para que a água escorra 
fora da estrada.

inforMação 
gera saÚde
O número de adolescentes grávidas em 
Dom Joaquim (MG) diminuiu 33% entre 
2010 e 2011. Essa redução é um dos 
resultados alcançados pelo projeto 
“Empoderamento – a força da mudança 
para o sexo seguro”, realizado pela ONG 
Reprolatina e pelas secretarias de Saúde 
de Alvorada de Minas, Dom Joaquim e 
Conceição do Mato Dentro, com apoio 
fi nanceiro da Anglo American. Por meio 
de ofi cinas e ações educativas, o projeto 
leva informações à comunidade para 
prevenir doenças sexualmente transmis-
síveis, incluindo AIDS, a gravidez não 
planejada, a violência contra a mulher e o 
uso de drogas. 

Com investimento superior a R$ 1 milhão, 
o Empoderamento vem ajudando a 
reduzir os índices de doenças sexual-
mente transmissíveis e já benefi ciou mais 
de 22 mil pessoas nas três cidades. As 
ações são voltadas principalmente a 
adolescentes, mulheres, educadores e 
profi ssionais da área de saúde, além de 
empregados e terceirizados da Anglo 
American em Minas Gerais. 

Uma das ações do Programa é a capacitação de adolescentes 
que atuam como multiplicadores do conhecimento
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preparação para 
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Anglo American e Iphan conversam sobre proteção dos bens de 
interesse cultural nas áreas do Projeto Minas-Rio

parceria

diálogo Que rende frutos

Preocupada com a preservação e a proteção 
dos bens de interesse cultural na região de 
implantação do Minas-Rio, a Anglo American 
se reuniu com representantes do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan). A intenção foi conversar sobre o 
Termo de Referência, documento utilizado 
para o processo de licenciamento ambiental 
do Projeto.

O gerente de Meio Ambiente da Anglo American, 
Ricardo Camargo, afirmou que o workshop foi 
importante para orientar a empresa a respeito 
dessas questões. “Tenho certeza de que estamos 
no caminho certo e de que vamos obter as licen-
ças necessárias para começar a operar”, comenta.

Jair Campos

A iniciativa da Anglo American contou com a 
participação ainda da diretora do Conselho 
Nacional de Arqueologia (CNA), Rosana 
Najjar. Para ela, o encontro é resultado do 
amadurecimento da relação entre a Anglo 
American e os órgãos de fiscalização. 

A abertura do workshop foi realizada pelo 
presidente da Minério de Ferro Brasil, Paulo 
Castellari, pelo diretor de RH, Assuntos 
Corporativos, Segurança e Desenvolvimento 
Sustentável, Pedro Borrego, e pelo gerente 
geral de Desenvolvimento Sustentável, José 
Centeno. O encontro ocorreu no escritório da 
Anglo American em Belo Horizonte, no mês 
de agosto.

Além de representantes do Iphan, encontro teve participação da diretora do Conselho Nacional da Arqueologia, Rosana Najjar
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de conversa eM conversa

fóruM coM coMunidades

“Por meio do diálogo aberto, a Anglo 
American vem estabelecendo relaciona-
mentos de confiança e construindo 
conhecimento em conjunto, melhorando 
assim o entendimento sobre suas ativida-
des e seus respectivos impactos socioeco-
nômicos”. Quem comenta é Luciana 
Teixeira, gerente de Comunicação Empre-
sarial da Anglo American, que acredita na 
realização dos Fóruns com Comunidades 
como um momento de diálogo a respeito 
das atividades desenvolvidas no Projeto 
Minas-Rio.

Em agosto e setembro, foram realizados 
encontros nas comunidades do Serro, 
Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim 
e Alvorada de Minas, sempre em parceria 
com associações comunitárias, comerciais 
e grupos de moradores. Confira o que foi 
discutido em cada evento: 

Anglo American promove encontros nas comunidades e 
esclarece dúvidas sobre as atividades e projetos da empresa

obras na mG-010
Nos dias 17 e 18 de setembro, represen-
tantes da área de Relações com Comuni-
dades (RCC) da Anglo American estiveram 
no município do Serro (foto). Eles se 
reuniram com moradores das comunidades 
de Machadinho e Mato Grosso e falaram 
sobre as atividades desenvolvidas na área 
social e de relacionamento com as comu-
nidades. Outro assunto discutido durante o 
encontro foi a parceria com o Departamen-
to de Estradas e Rodagem de Minas 
Gerais (DER/MG) para o asfaltamento da 
MG-010. A equipe de RCC reforçou as 
ações de umectação e melhoria do trecho 
sob responsabilidade da empresa.

Abastecimento de água
No Fórum com Comunidades do dia 8 de agosto, a comunidade 
de Água Quente teve uma boa notícia: a empresa Agroflor será a 
responsável por duplicar o sistema de abastecimento de água e 
fazer a manutenção de fossas sépticas do local. A reunião teve 
participação de 30 pessoas.

fornecedores locais
Nos meses de agosto e setembro, foi a vez da área de Suprimen-
tos da Anglo American apresentar aos empresários de Conceição 
do Mato Dentro, Dom Joaquim, Alvorada de Minas e  Serro as 
ações do Promova – Programa de Desenvolvimento de Fornece-
dores Locais. Com iniciativas voltadas para a capacitação profis-
sional, acesso a financiamentos e desenvolvimento de negócios, o 
programa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de 
empresas locais de pequeno e médio porte, de maneira responsá-
vel e sustentável, construindo uma cadeia de suprimentos compe-
titiva e promovendo o desenvolvimento econômico e social das 
comunidades onde a Anglo American atua.
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