Todas as fotos
apresentadas no
relatório foram feitas
antes da pandemia de
covid-19. Além disso,
tomamos todos os
cuidados na impressão
do material.
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O que nos trouxe até aqui
ainda vai nos levar muito além.

AngloGold
Ashanti e Caeté
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.
Caeté é uma delas. Queremos contribuir
para tornar essa cidade melhor em
função de nossa presença, um dos
nossos valores. Sempre com o cuidado
de apoiar o desenvolvimento local,
respeitando suas tradições.
Em um ano comemorativo para nós,
em que celebramos 185 anos de
operação no Brasil, preparamos uma
série de ações especiais, entre elas, a
apresentação da Orquestra Ouro Preto
e da cantora mineira Fernanda Takai,
que encantou três mil moradores de
Caeté que prestigiaram o concerto.

Mais uma vez, o programa
Parcerias Sustentáveis mostrou
seu potencial na promoção da
cidadania, e nossos empregados
nos surpreenderam com um
número crescente de participações
nos programas De Mãos Dadas
e Leão Solidário.
Os projetos realizados por meio
de investimentos , realizados por
meio de investimentos incentivados,
incentivados ainda levaram esporte
e entretenimento para centenas de
moradores – como o Natal Dourado,
que iluminou o centro da cidade
com uma decoração especial na
Praça da Matriz, incluindo-a nas
atrações culturais de fim de ano
da comunidade e dos turistas. Confira,
nas próximas páginas, as iniciativas
realizadas na cidade ao longo de 2019.
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O negócio social Arte Jovem em tapeçaria é
um dos empreendimentos apoiados pelo
Programa Parcerias Sustentáveis em Caeté

aga185anos.com.br
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Confira nossos resultados em
Caeté em 2019:

R$ 3,4

milhões
DESTINADOS A
COMPRAS LOCAIS

R$ 259

mil
PAGOS EM IMPOSTOS

R$ 829

mil
EM INVESTIMENTO SOCIAL*

1238

EMPREGOS GERADOS,
DIRETOS E INDIRETOS
*Recursos próprios e incentivados
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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 da comunidade
de Caeté que contribuem para
seu crescimento social, cultural e
econômico. Conheça, na próxima
página, iniciativas apoiadas na
cidade em 2019.

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.

Em 9 edições do
Parcerias
Sustentáveis:
R$ 9 milhões
investidos
Mais de 240
empreendimentos
apoiados
Mais de 27 mil
pessoas
beneficiadas
Arte Jovem em
Tapeçaria
Centro Infantil de Caeté
R$ 40 mil investidos |
30 pessoas beneficiadas
Jovens entre 18 e 26 anos em
situação de vulnerabilidade social
foram capacitados na produção
de artesanatos em tapeçaria.
Em 2019, o empreendimento
foi acelerado pelo Parcerias
Sustentáveis, o que viabilizou
a inclusão de aulas de corte
e costura e a inauguração de
uma loja no centro da cidade o catálogo de produtos saltou
de 10 itens para 18. Os jovens
recebem percentuais nas vendas,
e o restante é destinado para
manutenção das atividades.

O Parcerias Sustentáveis é
um dos pilares do plano de
desenvolvimento das
comunidades onde atuamos,
com resultados mais
expressivos a cada ano.
Projeto Construir
Associação Caminho da Sobriedade Caeté
R$ 50 mil investidos | 60 pessoas beneficiadas
Homens entre 20 e 40 anos são capacitados para construir móveis
diversos, oferecendo-lhes, uma nova opção de trabalho e de reinserção na
sociedade. O dinheiro das vendas é reinvestido na associação para
torná-la autossustentável. Depois que o projeto foi iniciado, o índice de
recuperação dos internados aumentou 30%.
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De Mãos Dadas
Inspiramos nossa equipe a
conhecer e experimentar a vida
dentro das comunidades onde
atuamos, oferecendo a elas o
que temos de melhor, seja com
conhecimento ou com a pura e
simples boa vontade de ajudar.
Engajamos nossos empregados
por meio de um programa de
voluntariado que, a cada ano,
tem envolvido mais e mais
pessoas no convívio com
as comunidades.

3 instituições
apoiadas
3 ações
desenvolvidas
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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 usado para apoiar instituições
das cidades onde atuamos por
meio do Fundo da Infância e
Adolescência (FIA) e da Lei de
Incentivo ao Esporte.

518
participações
no Leão Solidário
em 2019

R$ 262 mil
53 participações
arrecadados
voluntárias
pelo programa
197 horas doadas
R$ 27,6 mil
276 pessoas
destinados
beneficiadas
a Caeté

Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019

Investimentos
incentivados

Acreditamos na educação e na
preservação da nossa história
e patrimônio como estímulo
para o crescimento de nossas
comunidades. Incentivamos
diversas iniciativas com esses
objetivos e apoiamos projetos
esportivos, culturais e sociais.
Todas essas ações são apoiadas
por meio da Lei de Incentivo à
Cultura, da Lei de Incentivo ao
Esporte, do Fundo da Infância e
Adolescência (FIA), do Fundo do
Idoso e do Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde
da Pessoa com Deficiência
(PRONAS). Conheça, a seguir, as
iniciativas realizadas em 2019.

Orquestra
Ouro Preto e
Fernanda Takai
Para celebrar os 185 anos da
AngloGold Ashanti Brasil, nossa
empresa promoveu uma série
de concertos em cidades onde
atuamos. Com participação
especial da cantora mineira
Fernanda Takai, a Orquestra
Ouro Preto, regida pelo maestro
Rodrigo Toffolo, apresentou “O
Tom da Takai”, com peças que
homenageavam um dos mestres
da bossa nova, Tom Jobim.
O concerto realizado na Praça
da Matriz, em Caeté, reuniu mais
de três mil pessoas, que se
encantaram com os arranjos da
nossa querida música brasileira.

Esporte por um
Mundo Melhor

Geração Z

Vôlei e futsal: essas são as duas
modalidades que crianças e
adolescentes podem praticar
gratuitamente neste projeto, que
vê no esporte uma forma de nos
aproximar dos jovens e gerar uma
influência positiva em suas vidas.
Além das aulas esportivas, em 2019
realizamos 72 ações nos núcleos das
cidades onde apoiamos o projeto.
Entre as atividades, destaque para
passeios culturais e ecológicos,
palestras do Conselho Tutelar sobre
comportamento nas redes sociais e
Jogos e Brincadeiras, um trabalho
de pesquisa com as famílias para
resgatar brincadeiras antigas. Em
Caeté, foram 150 alunos beneficiados
na rede pública de ensino.

Estudantes de Caeté 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. No total,
2.461 pessoas assistiram ao
espetáculo nas cidades de
Caeté, Nova Lima, Raposos,
Sabará, Barão de Cocais,
Santa Bárbara (MG) e Crixás (GO).
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Natal Dourado

Contratação local

Iluminar a cidade, levar atrações culturais e inspirar encontros. No período natalino, a Praça da Matriz
ganhou uma decoração especial, tornando-se o passeio favorito de muitas pessoas, que lá estiveram para
conversar, tirar fotos e compartilhar alegria.

Canal de
Plataforma
Boa Vizinhança Relacionamento
Procuramos estar próximos da
comunidade e fazer com que as
pessoas se sintam confortáveis
para dialogar conosco. Assim,
criamos o Boa Vizinhança,
plataforma que engloba diversos
canais de relacionamento com os
moradores, permitindo o diálogo
aberto e reforçando nossa
relação de transparência.

A comunidade pode entrar em
contato em caso de dúvidas,
solicitações, sugestões,
reclamações ou elogios.
Nosso canal de relacionamento
funciona 24 horas, todos os dias.
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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
1238 empregos, sendo
813 diretos e 425 indiretos.

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

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

Desenvolvimento
de fornecedores
Entre nossos fornecedores,
auxiliamos as empresas a
potencializar seus negócios de forma
sustentável. Além de capacitá-los
para atender às nossas demandas,
os preparamos, também, para
atender todo o mercado com
qualidade e eficiência. Essa iniciativa
é realizada por meio do programa
Sustentabilidade na Cadeia Produtiva,
em parceria com a Federação das
Indústrias de Minas Gerais (Fiemg),
e beneficiou uma empresa de
Caeté em 2019.

Pagamentos de
taxas e impostos
O pagamento de tributos federais,
estaduais e municipais pela nossa
empresa contribui para o custeio
de gastos públicos, como saúde,
educação, cultura, segurança e

11

sustentabilidade. A iniciativa
tem forte conexão com a área
da educação, oferecendo
capacitação para professores
e atividades recreativas
para alunos.

infraestrutura. Em 2019, foram
pagos R$ 259,2 mil em tributos
municipais para Caeté,
R$ 17,5 milhões em tributos
estaduais para Minas Gerais
e R$ 353,85 milhões
em tributos federais.

993 participantes

Cuidando do
meio ambiente

34 ações

Presenteando
a cidade

95 horas de
atividades

Uma das ações mais importantes
realizadas para comemorar
o aniversário de 185 anos da
nossa empresa foi o plantio
de 185 mudas de diversas
espécies em algumas cidades
onde atuamos. Uma iniciativa
simbólica que reforça nosso
compromisso com o meio
ambiente e o futuro do nosso
planeta. O plantio foi promovido
pelo nosso Programa de
Educação Ambiental (PEA) e
contou com a colaboração de
voluntários das comunidades. Em
Caeté, as mudas foram plantadas
na rua 1º de Maio, pertinho da
Igreja São Francisco de Assis,
onde, em breve, transformarão o
clima e a paisagem, deixando o
bairro mais fresco e bonito.

Preservação da
natureza

Com a ação de plantio de mudas,
plantamos 1.295 árvores nas sete
cidades onde atuamos. Confira o vídeo
da ação. Use a câmera ou aplicativo do
seu celular e acesse pelo QR Code.

Programa de
Educação
Ambiental (PEA)
O plantio das mudas foi apenas
uma das ações de um amplo
programa que, a cada ano,
envolve empregados, prestadores
de serviço e comunidades
na conscientização sobre a
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Caeté e Sabará abrigam a Reserva
Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Cuiabá. Protegida pela
empresa desde 2008, a área
possui 726,34 hectares e está
inserida no chamado Quadrilátero
Ferrífero de Minas Gerais (local
onde estão concentradas muitas
jazidas de minério de ferro e ouro).
O território abriga diversidade
e riqueza biológica, formando
um dos mais expressivos
remanescentes florestais da
região, formado por Mata Atlântica
e Cerrado. A reserva conta
com 91 espécies vegetais, 111
espécies de aves e 14 espécies
de mamíferos, entre eles a onçapintada. A RPPN Cuiabá ocupa
ainda parte da encosta da Serra
da Piedade, onde foi criado o
Monumento Natural da Serra da
Piedade, que contribuiu para o
sistema de proteção. Além da
biodiversidade de flora e fauna,
também são protegidas nascentes
e mananciais de abastecimento
da cidade de Sabará.
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