
Todas as fotos 
apresentadas no 

relatório foram feitas 
antes da pandemia de 
covid-19. Além disso, 

tomamos todos os 
cuidados na impressão 

do material.



Ao completar 185 anos de operação 
no Brasil, temos a certeza de que não 
construímos nossa história sozinhos.  
As comunidades das regiões onde  
atuamos são de extrema importância  
para dar vida ao que fazemos.

Crixás é uma delas e, atualmente,  
67% da equipe de Serra Grande mora 
no município. Queremos contribuir para 
tornar a cidade melhor em função da 
nossa presença, um dos nossos valores. 
Sempre com o cuidado de apoiar o 
desenvolvimento local, respeitando  
as tradições.

Em um ano comemorativo, em que 
celebramos 185 anos de operação no 
Brasil, preparamos uma série de ações 
especiais, entre elas o plantio de 185 
mudas de diversas espécies em Crixás, 
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AngloGold Ashanti  
e Crixás

evidenciando, de forma simbólica,  
nosso elo com as pessoas e a 
responsabilidade com o meio ambiente,  
também um valor para nós.

Mais uma vez, o programa Parcerias 
Sustentáveis mostrou seu potencial 
na promoção da cidadania, e nossos 
empregados nos surpreenderam  
com um número crescente de  
participantes nos programas  
De Mãos Dadas e Leão Solidário. 

Os projetos, realizados por meio de 
investimentos incentivados, ainda  
levaram educação ambiental, esporte  
e entretenimento para centenas de pessoas 
– com destaque para o projeto Cultura e 
Sustentabilidade e seu espetáculo Circo 
Reciclado, em que os moradores se 
informaram de forma lúdica e interativa.
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O que nos trouxe até aqui  
ainda vai nos levar muito além.

Confira, nas próximas páginas, as 
iniciativas realizadas na cidade ao 
longo de 2019.

Comerciantes da Feira do Cerrado, negócio social 
apoiado pelo Parcerias Sustentáveis 2019 em Crixás
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Parcerias Sustentáveis
Acreditamos na força e na criatividade das pessoas 
para inovar e criar soluções para as demandas 
de suas cidades e transformá-las em um lugar 
melhor para se viver. Ao longo do tempo, o 
programa  Parcerias Sustentáveis vem incentivando 
o desenvolvimento de empreendimentos sociais da 
comunidade de Crixás que contribuem para seu 
crescimento social, cultural e econômico.

Conheça as iniciativas apoiadas em Crixás em 2019:

Mãos que Criam
Associação de Moradores do Setor Santos Reis 
da Cidade de Crixás
R$ 50 mil investidos | 20 pessoas beneficiadas

A produção de uniformes para cerca de 15 empresas, 
incluindo a AngloGold Ashanti, é o foco do negócio 
social, que foi acelerado em 2019. Durante o ano,  
foram produzidas cerca de 15 mil peças, entre 
calças, camisas e camisetas, com todas as  
metas propostas superadas.

Da Terra
Associação de Desenvolvimento dos Trabalhadores 
Rurais do Assentamento Doze de Outubro
R$ 40 mil investidos | 25 pessoas beneficiadas

No meio do Cerrado, famílias produzem farinha de 
mandioca de forma orgânica. Graças ao apoio do 
Parcerias Sustentáveis, o projeto adequou o espaço 
para armazenamento e embalagem da farinha de 
acordo com as normas da vigilância sanitária e 
adquiriu utensílios para a preparação da mandioca  
in natura. Além disso, o serviço de consultoria  
ajudou no controle de gastos e planejamento 
de produção e vendas. Sete famílias participam 
das atividades de plantio, cuidado, colheita e 
processamento da mandioca.

Feira do Cerrado Crixaense
Associação dos Feirantes de Crixás (ASSFEC)
R$ 40 mil investidos | 18 pessoas beneficiadas

A Feira do Cerrado Crixaense, realizada 
quinzenalmente na cidade com cerca de mil 
participantes, conta com 18 feirantes. Em 2019,  a 
Associação adquiriu um novo mobiliário para o evento 
(barracas padronizadas e jogos de mesa), instalou 
rampas de acesso e realizou reformas.

Realizado desde 2010 nas cidades de Barão de Cocais, 
Caeté, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Bárbara, em 
Minas Gerais, e em Crixás, no estado de Goiás, o programa 
identifica o potencial de transformação social de iniciativas 
locais e oferece apoio financeiro e consultoria para acelerá-las. 
A seleção é feita anualmente por meio de um edital e, para 
participar, os empreendimentos precisam contribuir com, no 
mínimo, um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU, reforçando o nosso compromisso com o futuro 
do planeta. Após a seleção, que é feita com a participação de 
membros das comunidades, nossos profissionais, juntamente 
com consultoria contratada pela nossa empresa, acompanham 
de perto o desenvolvimento de cada empreendimento, durante 
todo o ano, orientando os participantes sobre como alcançar 
as metas de cada negócio.

Nosso futuro é 
compartilhado.

Nossos resultados em Crixás 
em 2019:

De Mãos Dadas
Inspiramos nossa equipe a 
conhecer e experimentar a 
vida dentro das comunidades 
onde atuamos, oferecendo 
conhecimento ou a simples 
vontade de ajudar. Engajamos 
nossos empregados por meio 
do programa de voluntariado De 
Mãos Dadas que, a cada ano,  
tem envolvido mais pessoas  
no convívio com a comunidade  
de Crixás. Ao todo, quatro  
instituições foram apoiadas com  
65 participações voluntárias,  
197 horas doadas e 1.408 
pessoas beneficiadas.

Abraçando 
imigrantes
Imigrantes da Venezuela encontraram conforto 
em Crixás. A Vila Vicentina abriga famílias em 
situação de vulnerabilidade social em casas 
construídas por meio de ações voluntárias da 
comunidade. Durante seis sábados, quatro 
voluntários do programa De Mãos Dadas se 
dedicaram a participar da construção de duas 
das seis residências que fazem parte da vila. 
O projeto contou com a ajuda financeira de 
R$ 5 mil e a doação de móveis e aparelhos 
eletrodomésticos que eram utilizados em 
antigos alojamentos da empresa. 

R$ 24 milhões 
DESTINADOS A  
COMPRAS LOCAIS

R$ 10 milhões 
PAGOS EM IMPOSTOS

R$ 1,9 milhão 
EM INVESTIMENTO 
SOCIAL*

1036 EMPREGOS 
GERADOS, DIRETOS  
E INDIRETOS.

*Recursos próprios e incentivados
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Leão Solidário
Prezamos ações que resguardem os direitos da 
criança e do adolescente. Por isso, incentivamos 
nossos empregados a fazer doações livres ou 
destinar parte do seu Imposto de Renda devido 
para esta causa. O valor arrecadado, recorde nesta 
edição, é destinado a instituições das cidades 
onde atuamos por meio do Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA). Ao todo, 518 contribuintes 
doaram R$ 262 mil para o Leão Solidário em 2019, 
dos quais R$ 98,6 mil foram destinados a Crixás.

Investimentos 
incentivados
Todos os projetos são apoiados por meio das Leis 
de Incentivo à Cultura e ao Esporte, dos Fundos 
da Infância e Adolescência (FIA) e do Idoso e do 
Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde 
da Pessoa com Deficiência (Pronas). Conheça as 
iniciativas realizadas em 2019:

Cultura e Sustentabilidade
Buscamos conscientizar nossas comunidades 
sobre consumo sustentável por meio de espetáculos 
teatrais, sessões de cinema e oficinas gratuitas nas 
cidades onde passamos. Os moradores de Crixás se 
divertiram com a peça Circo Reciclado, que ensinou 
sobre a importância do aproveitamento dos alimentos.

Futebol Pró-Cidadão 
A prática do esporte, além de auxiliar na saúde física 
e mental dos jovens, agrega valores de convivência 
social. Em 2019, o projeto beneficiou 150 crianças e 
adolescentes do município.
 

Geração Z
Estudantes de Crixás assistiram a uma peça teatral,  
que provoca reflexões sobre o início de uma trajetória  
profissional ao acompanhar as experiências  
de um jovem de 17 anos.

Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Crixás
A Apae de Crixás promove a atenção integral à 
pessoa com deficiência física e intelectual.  
Em 2019, atendeu 50 pessoas, entre crianças, jovens 
e idosos, com intervenções nas áreas de fisioterapia, 
fonoaudiologia, psicoterapia, educação física e 
orientação pedagógica. Os familiares  
também receberam orientação psicológica  
e auxílio para o tratamento médico  
especializado dos alunos. 

Festival do Pequi 
Todos os anos, os moradores da 
cidade comemoram a temporada 
da fruta com um festival 
gastronômico, que movimenta 
o comércio e o turismo locais. 
Em 2019, não foi diferente. 
As deliciosas receitas típicas 
chamaram a atenção de oito 
mil pessoas que participaram 
do festival, que contou com o 
patrocínio da nossa empresa.

Talentos de Ouro
O projeto atende crianças e 
adolescentes com aulas de 
musicalização infantil e, também, 
de violino, violoncelo, piano  
e flauta doce. Em 2019, o  
projeto beneficiou  
500 pessoas em Crixás.

Contato AngloGold Ashanti
Telefone: 0800 72 71 500 (ligação gratuita)
E-mail: canalderelacionamento@anglogoldashanti.com.br

Plataforma Boa 
Vizinhança
Por meio do Boa Vizinhança, 
plataforma de relacionamento  
com as comunidades,  
reforçamos o diálogo aberto  
e a nossa transparência.

Central de 
Relacionamento
Nosso canal de relacionamento 
funciona 24 horas, todos os dias, 
para receber dúvidas, solicitações, 

sugestões, reclamações ou 
elogios. Em Crixás, foram 
registradas sete manifestações.

Reuniões de  
Boa Vizinhança
Periodicamente, convidamos 
os moradores da comunidade 
para conversar sobre temas 
importantes para nós e para eles.



Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019

08 09

Compras locais
Priorizamos a contratação de fornecedores locais 
como forma de colaborar para o desenvolvimento 
econômico da região.

Educação ambiental
Em 2019, foi realizado o Diagnóstico Socioambiental 
Participativo (DSP), uma pesquisa com a comunidade, 
para o desenvolvimento do Programa Educativo 
Ambiental (PEA) 2020 em Crixás. 

Além disso, no Dia Mundial do Meio Ambiente, 
compartilhamos dicas de preservação da qualidade 
do ar com 150 alunos da rede pública de ensino e 
distribuímos cerca de 300 mudas de plantas frutíferas 
e nativas da região entre os nossos empregados.

Barragens
Temos sete barragens de mineração no Brasil: seis em 
Minas Gerais e uma em Goiás. Todas elas possuem 
sistema de gestão e controle, são monitoradas 
continuamente e têm certificado de estabilidade 
concedido por auditoria externa. Além disso, as 
estruturas atendem a todas as exigências de  
órgãos regulamentadores e fiscalizadores nas  
esferas municipal, estadual e federal.

Contratação local
Contribuímos para a geração de renda e emprego 
nas cidades vizinhas às nossas operações, 
priorizando a contratação de mão de obra local.  
Em 2019, foram gerados 1036 empregos em Crixás, 
727 diretos e 309 indiretos. 

Em 2019, foram investidos 
R$ 24,4 milhões em 
compras em Crixás.

do programa de Desenvolvimento de Fornecedores, 
em parceria com a Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg), e beneficiou 15 empresas  
de Crixás em 2019.

Pagamentos de  
taxas e impostos
O pagamento de tributos federais, estaduais e 
municipais contribui para o custeio de gastos 
públicos, como saúde, educação, cultura, segurança 
e infraestrutura. Em 2019, foram pagos R$ 10 milhões 
em tributos municipais para Crixás, R$ 5,6 milhões  
em tributos estaduais para Goiás e 
R$ 353,85 milhões em tributos federais. 

Cuidando do meio 
ambiente 
Uma das iniciativas mais simbólicas realizadas 
em comemoração ao aniversário de 185 anos da 
AngloGold Ashanti foi o plantio de 185 mudas de 
diversas espécies na orla do Lago Erotides de Sousa, 
reforçando nosso compromisso com o meio ambiente 
e o futuro do planeta. A iniciativa integra o nosso 
Programa de Educação Ambiental (PEA) e contou 
com a colaboração de voluntários da comunidade.

Desenvolvimento de 
fornecedores 
Entre nossos fornecedores, auxiliamos micro e 
pequenas empresas a potencializar seus negócios 
de forma sustentável. Além de capacitá-las para 
atender às nossas demandas, as preparamos, 
também, para atender todo o mercado com eficiência 
e competitividade. Essa iniciativa é realizada por meio 

Quer conhecer as barragens? Assista ao vídeo tour 
utilizando a câmera ou aplicativo do seu celular e acesse 
pelo QR Code. 

Atuamos com 
responsabilidade 
e transparência, 
levando 
tranquilidade às 
comunidades 
próximas às nossas 
barragens.

Foram plantadas 1.295 mudas 
nas sete cidades de atuação. Quer 
saber como tudo aconteceu? Use a 
câmera ou aplicativo do seu celular 
e acesse o vídeo pelo QR Code. 



Nossa meta é 
dispor a seco 
100% do rejeito 
de todas as 
operações  
até 2023.

Empilhamento a seco
Desde 2017, nossa equipe vem se dedicando 
aos estudos sobre substituição das barragens 
convencionais pelo empilhamento a seco. Essa 
solução é mais segura no aspecto geotécnico 
e mais sustentável no ambiental. Já iniciamos o 
projeto em diversas operações para, em um futuro 
próximo, interromper o uso de barragens em nossas 
operações. Também estamos trabalhando com o 
preenchimento dos open-pits com o rejeito seco. Feita 
dessa maneira, a deposição permite que a cava, 
uma vez totalmente preenchida, seja recuperada com 
revegetação e entregue novamente à sociedade.

Espaço de mineração a céu aberto

Descomissionamento  
de barragens
Ao descomissionar nossas barragens, iremos encerrar as 
operações com a remoção das infraestruturas associadas, 
exceto aquelas destinadas à garantia da segurança da 
estrutura. O próximo passo será descaracterizá-las, integrando-
as novamente ao ambiente por meio de drenagem da água, 
estabilização física e plantio de mudas.

Em 2019, para os Planos de Emergência de 
Barragens de Mineração (PAEBMs), fizemos uma 
revisão do estudo de ruptura hipotética e mantivemos 
o cumprimento de uma série de ações exigidas pela 
Agência Nacional de Mineração (ANM) bem como 
realizamos outras de forma espontânea. Confira 
os números das ações executadas em todas as 
comunidades onde a AngloGold Ashanti tem atuação:

 42 visitas de moradores às barragens
 839 visitantes às barragens
 3 simulados de emergência 
 23 torres de sirene de emergência implantadas 
 11 reuniões com moradores sobre os PAEBMs

10 11

Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019

Assista ao vídeo e entenda 
o funcionamento do filtro de 
disposição a seco da mina Cuiabá. 
Use a câmera ou aplicativo do seu 
celular e acesse pelo QR Code.

Comunidade de Crixás em simulado 
realizado pela empresa em 2019




