Todas as fotos
apresentadas no
relatório foram feitas
antes da pandemia de
covid-19. Além disso,
tomamos todos os
cuidados na impressão
do material.

2

3

AngloGold Ashanti
e Nova Lima
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.
Nova Lima foi a cidade que nos
recebeu pela primeira vez no país, no
século XIX, e é com muita gratidão
que investimos no desenvolvimento,
na cultura e no bem-estar dos nossos
vizinhos. Hoje, geramos mais de 750
empregos no município.
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 quatro mil moradores de
Nova Lima que prestigiaram o concerto.

O que nos trouxe até aqui
ainda vai nos levar muito além.
Bem Composto foi um dos projetos apoiados
pelo Parcerias Sustentáveis em Nova Lima

Mais uma vez, o programa Parcerias
Sustentáveis mostrou seu potencial
na promoção da cidadania, e nossos
empregados nos surpreenderam com
um número crescente de voluntários
nos programas De Mãos Dadas
e Leão Solidário.
Os projetos, realizados por meio de
investimentos incentivados, ainda
levaram esporte e entretenimento
para milhares de moradores – como o
Natal Dourado, que iluminou o centro
da cidade com uma decoração
especial na praça Bernardino de Lima,
incluindo-a nas atrações culturais
de fim de ano da comunidade e dos
turistas –, além das ações para a
preservação do patrimônio histórico
e das memórias de Nova Lima.
Confira, nas próximas páginas, as
iniciativas realizadas na cidade
ao longo de 2019.
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Confira nossos resultados em Nova Lima
em 2019:

R$ 51,6

milhões
DESTINADOS A COMPRAS
LOCAIS, MAIS DE R$ 20 MILHÕES
ACIMA DO VALOR DE 2018

R$ 12,5

milhões
PAGOS EM IMPOSTOS

R$ 1,5

milhão
EM INVESTIMENTO SOCIAL*

759

EMPREGOS GERADOS,
SENDO 657 DIRETOS E
102 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 Nova Lima que
contribuem para seu crescimento
social, cultural e econômico.

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 acelerálas. 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, 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:
R$ 9 milhões investidos
Mais de 240
empreendimentos apoiados
Mais de 27 mil
pessoas beneficiadas

Busca a reinserção de recuperandos
ao mercado de trabalho por meio
do desenvolvimento de habilidades
de construção civil e da produção
de blocos de cimento. Os recursos
foram utilizados para comprar
material de construção da fábrica.
15 recuperandos passaram pelo
treinamento para a fabricação dos
blocos. Desse total, 10 já foram
reinseridos no mercado de trabalho.

Cinco projetos foram apoiados
em 2019 em Nova Lima:

Bem Composto
Movimento da Alquimia dos
Saberes em Saúde, Alimentação
e Ambiente Sustentável
(M.A.S.S.AL.A.S)
R$ 50 mil investidos |
116 pessoas beneficiadas

Padaria Sabor de Sobra
Associação Amiga da Criança e do Adolescente
R$ 50 mil investidos | 60 pessoas beneficiadas
A iniciativa, que capacita jovens para trabalhar com reaproveitamento
de alimentos, padaria e confeitaria, investiu na criação da Padaria
Sabor de Sobra. Com o auxílio do programa, foi possível realizar a
compra de todo maquinário necessário. Agora, a comunidade
tem acesso a produtos por até metade dos preços praticados
em outros estabelecimentos.

Executar, Caminhar e Consolidar a
Autossustentação da Ascap

O lixo orgânico de casas e
empresas de Belo Horizonte e
região metropolitana é transformado
em adubo por meio do processo
de compostagem e utilizado na
produção de alimentos de hortas
orgânicas. A iniciativa ajuda a
reduzir o gasto público com gestão
de resíduos e outros impactos
sociais e ambientais provocados
pelo acúmulo de lixo. Em 2019,
o Bem Composto aumentou seu
faturamento em 300%.

Associação dos Catadores de Papéis e Materiais Recicláveis (Ascap)
R$ 47,7 mil investidos | 24 pessoas beneficiadas
Em 2019, foram adquiridos equipamentos de proteção individual e feita a
manutenção do maquinário para o aumento da produtividade. Os associados
participaram de palestras sobre segurança e finanças e de um intercâmbio
em fábricas que trabalham com o material recolhido, a fim de melhorar
os processos de trabalho. A associação também começou a colocar em
prática os aprendizados da consultoria do programa, passando a medir os
resultados: mais de 1 milhão de toneladas de resíduos recolhidos e uma
economia acima de R$ 5 milhões para Nova Lima.

Fábrica de Blocos
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Nova Lima
R$ 50 mil investidos | 170 pessoas beneficiadas
Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019
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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 as comunidades.
Em Nova Lima, nove instituições
foram apoiadas, contando com
130 participações voluntárias, 365
horas doadas e 950 pessoas.

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 do (FIA) e da Lei de
Incentivo ao Esporte. Foram 518
participações no Leão Solidário
em 2019, com R$ 262 mil
arrecadados pelo programa e R$
38 mil destinados a Nova Lima.
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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 as iniciativas
realizadas em 2019:

Orquestra Ouro Preto
e Fernanda Takai

Para celebrar os 185 anos
da AngloGold Ashanti Brasil,
promovemos uma série de
concertos em cidades onde
atuamos. Com participação
especial da cantora mineira
Fernanda Takai, filha de exempregado da empresa (Vitório
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.
A estreia aconteceu em Nova Lima
e reuniu 4 mil pessoas na Praça
Bernardino de Lima.

Esporte por um
Mundo Melhor

Além de aulas gratuitas de vôlei
e futsal para 180 crianças e
adolescentes da cidade, em 2019
oferecemos diversas atividades,
como jogos, brincadeiras,
passeios culturais e ecológicos,
palestras do Conselho Tutelar
sobre comportamento nas redes
sociais, e, ainda, um trabalho
de pesquisa de resgate
de brincadeiras antigas
com as famílias.

Cultura e
Sustentabilidade

O projeto levou conscientização
e reflexão sobre consumo
sustentável por meio de
espetáculos teatrais, sessões de
cinema e oficinas gratuitas para
7.014 pessoas nas sete cidades
onde atuamos. Os moradores de
Nova Lima se divertiram com a

peça Circo Reciclado, que ensinou sobre a importância do aproveitamento dos alimentos, entre
outras atrações que passaram pela cidade.

Geração Z

Estudantes de Nova Lima 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 Nova Lima, Caeté, Raposos, Sabará, Barão de Cocais, Santa Bárbara (MG) e Crixás (GO).

Natal Dourado

No período natalino, a praça Bernardino de Lima, em Nova Lima, ganhou uma decoração especial, tornando-se
o passeio favorito de moradores e turistas. Além da decoração, ocorreram também apresentações na praça.

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.
Todos os projetos são apoiados
por meio da Lei de Incentivo à
Cultura, da Lei de Incentivo ao
Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019
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Patrimônio
histórico
Centro de Memória

Um casarão do século XVIII,
construído em Nova Lima no
mesmo local que abriga a
sede da empresa no Brasil,
guarda mais de 58 mil peças
que resgatam a memória da
mineração do ouro e, por meio do
projeto de Educação Patrimonial,
permite que a comunidade
descubra seu pertencimento
nessa história. Aberto à visitação
durante todo o ano, o Centro
de Memória expande suas
atividades, como é o caso do
Expomemória, que leva mostras
de parte do acervo
a outras cidades.

Quer conhecer mais sobre o
trabalho do Centro de Memória?
Assista ao vídeo tour utilizando a
câmera ou aplicativo do seu celular
e acesse pelo QR Code.

Confira as atividades de
destaque em 2019:

Domingo com
Memória

Para comemorar os 185 anos
da AngloGold Ashanti no Brasil,
a cada mês, a partir de julho,
preparamos um domingo com
atividades especiais para os
visitantes do Centro de Memória.
Com uma abordagem temática,
como o Congado, crianças
e adultos participaram de
apresentações culturais e oficinas.

Manifestação cultural e religiosa
de origem afro-brasileira que
traz, entre cantos e danças, a
representação da coroação de
um rei do Congo.

Realidade virtual
Muitos dos que nos visitam têm a curiosidade de conhecer uma mina
de perto e entender como ela funciona. Por isso, inauguramos uma sala
especial no Centro de Memória, na qual os visitantes podem se sentir
no subsolo das minas onde operamos.
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Sala dos Sentidos

Criada para possibilitar uma
experiência única a pessoas
com deficiência, o espaço do
Centro de Memória conta com
audioguia, peças e mapas
táteis e uma maquete do casarão,
dando acesso a todo o acervo
aos visitantes.

2.237 visitas
ao acervo,
sendo 1.504 de
professores e
alunos de
Nova Lima
14.378
participações
em ações de
educação
patrimonial

Restauro de
instrumento da
Igreja Anglicana

Plataforma Boa
Vizinhança

Após 50 anos, a comunidade de
Nova Lima presenciou o restauro
do órgão de tubo, doado por
nossa empresa à Igreja Anglicana
em 1933. O instrumento, feito em
madeira natural, é patrimônio da
cidade e permanece com quase
todas as peças originais.
A restauração foi patrocinada
pela AngloGold Ashanti e
outras empresas.

Centro de
Referência em
Pneumologia

Construído, equipado e doado
por nossa empresa à Fundação
Hospitalar Nossa Senhora
de Lourdes, o espaço presta
atendimento e assistência médica
gratuitos aos ex-empregados da
Mineração Morro Velho portadores
de silicose. Em 2019, foram
realizados: 2.974 consultas, 2.306
exames, 4.987 liberações de
medicamentos e 2.503 sessões
de fisioterapia pulmonar.

R$ 2,4 milhões
investidos
no Centro de
Referência em
Pneumologia
em 2019

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.

Central de
Relacionamento

Nosso canal de relacionamento
funciona 24 horas, todos os
dias, para receber dúvidas,
solicitações, sugestões,
reclamações ou elogios.

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

Reuniões de Boa
Vizinhança

Periodicamente, convidamos
os moradores para conversar
sobre temas importantes para a
empresa e a comunidade.

17 reuniões
com 278
participantes
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Perto de Você

Em 2019, lançamos o Mais Perto
de Você, um canal de diálogo
que prevê encontros temáticos,
atendendo às demandas locais.
“Recursos Humanos” foi o tema
da primeira edição, que abordou
questões como preenchimento
de currículo e de carta de
apresentação, como se comportar
em uma entrevista profissional,
além de dar dicas para quem
procura o primeiro emprego ou
uma recolocação no mercado.
Os participantes tiveram acesso
a computadores e tablets para
elaboração assistida de currículos
e puderam se informar sobre
vagas disponíveis em nossa
empresa, inclusive para pessoas
com deficiência (PCDs).
Os encontros aconteceram em
Nova Lima e Raposos.

Contratação
local

Contribuímos para a geração de
renda e emprego nas cidades

11

vizinhas às nossas operações,
priorizando a contratação de mão
de obra local. Em 2019, foram
gerados 759 empregos em
Nova Lima, sendo 657 diretos
e 102 indiretos.

Compras locais
Priorizamos a contratação
de fornecedores locais como
forma de colaborar para o
desenvolvimento econômico
da região. Em 2019,
R$ 51,6 milhões foram investidos
em compras em Nova Lima.

Desenvolvimento de
fornecedores

Entre nossos fornecedores,
auxiliamos 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 do programa
Sustentabilidade na Cadeia
Produtiva, em parceria com
a Federação das Indústrias
de Minas Gerais (Fiemg), e
beneficiou seis empresas de
Nova Lima 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 infraestrutura. Em 2019, foram
pagos R$ 12,5 milhões em
tributos municipais para
Nova Lima, R$ 17,5 milhões
em tributos estaduais
para Minas Gerais
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 no
bairro Oswaldo Barbosa Pena II,
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
das comunidades.

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.

na conscientização sobre a
sustentabilidade. O PEA tem
forte conexão com a área
da educação, oferecendo
capacitação para professores e
atividades recreativas para alunos.

Reservas
naturais

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
Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019

Nova Lima abriga a Reserva
Particular do Patrimônio Natural
(RPPN) Mata Samuel de Paula,
que está sob a responsabilidade
da AngloGold Ashanti. Criada em
2000, ela possui 147 hectares
e representa uma das mais
importantes áreas verdes da
Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Composta quase
totalmente por remanescentes
da Mata Atlântica, a reserva faz
parte de áreas consideradas
essenciais para a conservação da
biodiversidade, com prioridade
alta para mamíferos, extrema
para aves e especial para flora,
répteis e invertebrados.

Ao todo,
plantamos
1.295 árvores
durante as
ações de
plantio de
mudas nas
cidades
onde
atuamos.
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Vista aérea das instalações
do filtro de empilhamento
a seco operando na Mina
Cuiabá, em Sabará

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

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

BARRAGENS DO QUEIROZ
NOVA LIMA - MG
INFORMAÇÕES GERAIS

RAPAUNHA

CALCINADO

PARTE DA DISPOSIÇÃO DE
REJEITOS DO QUEIROZ JÁ
É EMPILHADA A SECO.

Barragens

Temos três barragens de mineração na Planta do Queiroz, em Nova Lima. 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.
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
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BORDA LIVRE OPERACIONAL
(FREE BOARD)

EM TODAS AS BARRAGENS DO QUEIROZ,
ALÉM DO MONITORAMENTO POR
PIEZÔMETROS (INSTRUMENTO
UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO DA
ÁGUA), SÃO REALIZADAS AUDITORIAS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS,
INTERNAS E EXTERNAS.

COCURUTO

DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE O LAGO
E O FUNDO DO CANAL EXTRAVASOR
DA BARRAGEM DE 3,8 METROS,
OFERECENDO GRANDE SEGURANÇA
HIDRÁULICA.

COCURUTO E RAPAUNHA NÃO RECEBEM
MAIS REJEITOS. ELAS ATUAM NA GESTÃO
E CONTROLE DE ÁGUA.

NENHUMA DAS BARRAGENS DO QUEIROZ
É CONSTRUÍDA PELO MÉTODO DE
ALTEAMENTO A MONTANTE.
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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

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.

Fábrica de Blocos da Apac de Nova Lima foi
um dos negócios sociais apoiados pelo
Parcerias Sustentáveis em 2019

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