
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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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.

Raposos é uma delas. Queremos 
contribuir para tornar a 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, que encantou 
1.500 moradores de Raposos com o 
concerto “The Beatles”.

AngloGold Ashanti 
e Raposos

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 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 Estação, 
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.

O que nos trouxe até aqui 
ainda vai nos levar muito além.

Cooperativa Dedo de Gente é um dos  
empreendimentos apoiados pelo Programa  
Parcerias Sustentáveis em Raposos



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 Raposos que 
contribuem para seu crescimento 
social, cultural e econômico. 
Conheça as 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:
R$ 9 milhões investidos
Mais de 240  
empreendimentos apoiados 
Mais de 27 mil pessoas beneficiadas

  R$ 712 mil 
EM INVESTIMENTO SOCIAL* 

  248  
EMPREGOS GERADOS  
(DIRETOS E INDIRETOS) 

Nossos resultados em Raposos 
em 2019:

Nutrimalte
Associação Cultural e Social de 
Desbravadores de Raposos
R$ 47 mil investidos |  
18 pessoas beneficiadas

A iniciativa se dedica a recolher o 
malte descartado no processo de 
fabricação de cervejas artesanais, 
negócio comum na região, e o 
transformar em pão, além de 
capacitar moradores com cursos 
de panificação. O investimento 
em 2019 permitiu melhorar a 
infraestrutura da padaria e o 
planejamento do empreendimento.

Trilhas do Ouro 

Conhecendo as riquezas de 
Minas | Pousada do Tico | 
Davidson Alves Santos 
R$ 40 mil investidos |  
1.000 pessoas beneficiadas

Graças ao apoio do Parcerias 
Sustentáveis, o negócio social 
conseguiu concluir o projeto de 

catalogar, nomear e sinalizar 
seis trilhas da região, que são 
divulgadas pelas redes sociais.  
O fluxo de turistas cresceu 
e trouxe mais renda para a 
população local.

O Parcerias 
Sustentáveis 
é um dos 
pilares do 
nosso plano 
de desen-
volvimento 
das comuni-
dades onde 
atuamos, 
com resulta-
dos mais 
expressivos 
a cada ano.
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*Recursos próprios e incentivados

Dedo de Gente
Cooperativa Dedo de Gente
R$ 40 mil investidos | 
15 pessoas beneficiadas

Para gerar renda e inserir 
jovens no mercado de trabalho 
por meio da economia 
solidária, a cooperativa 
oferece capacitação 
profissional em fabriquetas 
de jardinagem, pintura e 
confecção de casas de 
passarinho e, em 2019, 
realizou também um workshop 
de vendas. O aporte financeiro 
contribuiu para a aquisição 
de máquinas, ferramentas e 
equipamentos de proteção 
individual, além da  
integração de mais três 
pessoas à equipe.
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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. 

4 instituições 
apoiadas 

4 ações 
desenvolvidas 

68 participações 
voluntárias 

109 horas 
doadas 

1.240 pessoas 
beneficiadas

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$ 261.938,60 
arrecadados 
pelo programa 

R$ 26.989,00 
destinados a 
Raposos

Investimentos 
incentivados
Acreditamos na educação e na 
preservação da nossa história 
e patrimônio como estímulo 
para o crescimento das 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 as iniciativas 
realizadas em 2019 em Raposos:

Orquestra  
Ouro Preto  
Para celebrar os 185 anos da 
AngloGold Ashanti Brasil, nossa 
empresa promoveu uma série 
de concertos em cidades onde 
atuamos. Regida pelo maestro 
Rodrigo Toffolo, a Orquestra Ouro 
Preto apresentou em Raposos, 
na Praça da Estação, o concerto 
“The Beatles”, com interpretações 
da icônica banda inglesa que 
encanta gerações até hoje.  
O evento contou com uma  
plateia de 1.500 pessoas.

Esporte por um 
Mundo Melhor
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 elas destaque para 
passeios culturais e ecológicos, 
palestras do Conselho Tutelar sobre 
comportamento nas redes sociais 
e um trabalho de pesquisa com as 
famílias para resgatar brincadeiras 
antigas. Em Raposos e Nova Lima, 
foram 180 alunos beneficiados. 

Natal Dourado
Para iluminar a cidade e inspirar 
encontros, no período natalino, 
a Praça da Estação ganhou uma 
decoração especial, tornando-
se o passeio favorito de muitas 
pessoas que lá estiveram 
para conversar, tirar fotos e 
compartilhar alegria.

Plataforma  
Boa Vizinhança
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.



Canal de 
Relacionamento
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.

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

Mais 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 Raposos e Nova Lima. 
 

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 248 empregos  
em Raposos, sendo 212 diretos  
e 36 indiretos.

Compras locais
Priorizamos a contratação de 

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

Cuidando do 
meio ambiente
Presenteando 
a cidade
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 
todas 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 

410 participantes
25 ações
63 horas de 
atividades

8 9

Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019

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.

a colaboração de voluntários das 
comunidades. Em Raposos, as 
mudas foram plantadas na Praça 
Presidente Getúlio Vargas, onde,  
em breve, transformarão o clima  
e a paisagem, deixando o local  
mais fresco e bonito.

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

Preservação  
da natureza
Raposos abriga a Reserva 
Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) Córrego do Sítio II. 
Criada em 2016, ela está situada 
na Fazenda Sítio e possui 
328 hectares. A reserva faz 
limite com o Parque Nacional 
da Serra do Gandarela, o 
que a torna uma importante 
área de auxílio na proteção 
da biodiversidade do parque. 
Formada por remanescentes 
de Mata Atlântica, a reserva é 
considerada prioritária para a 
conservação da flora e da fauna 
no estado de Minas Gerais, com 
alta riqueza de espécies.



Simulado das barragens  
na Planta Queiroz, que 
abrange Raposos
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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.

Que conhecer os diferenciais que 
tornam as barragens da AngloGold 
Ashanti mais seguras? Assista ao vídeo 
tour utilizando a câmera ou aplicativo 
do seu celular e acesse pelo QR Code. 

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

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. 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 reinserida novamente ao  
meio ambiente.

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.

RAPAUNHA CALCINADO

COCURUTO

BORDA LIVRE OPERACIONAL:
DIFERENÇA DE 3,8 m ENTRE 
O LAGO E O FUNDO DO 
CANAL EXTRAVASOR DA 
BARRAGEM, OFERECENDO 
MAIS SEGURANÇA.

BARRAGENS DO QUEIROZ
INFORMAÇÕES GERAIS
NOVA LIMA - MG

EM 2019, 11.274 m³ DO 
REJEITO DO QUEIROZ  FORAM 
EMPILHADOS A SECO. 

EM TODAS AS BARRAGENS SÃO FEITOS 
O MONITORAMENTO DE PRESSÃO DA 
ÁGUA E AUDITORIAS INTERNAS E 
EXTERNAS, NACIONAIS E 
INTERNACIONAIS.

AS BARRAGENS COCORUTO E RAPAUNHA 
NÃO RECEBEM MAIS REJEITO. 
ELAS ATUAM NA GESTÃO E 
CONTROLE DE ÁGUA.

NENHUMA DAS BARRAGENS É 
CONSTRUÍDA POR ALTEAMENTO 
A MONTANTE.

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. 
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