DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2018

BARÃO
DE C0CAIS

Tornar melhores as comunidades onde estamos
presentes, contribuindo para o progresso local. Na
prática, isso se traduz no investimento em iniciativas que fomentem a cultura e o desenvolvimento
dos moradores e das regiões, sempre respeitando as particularidades de cada município. Outras
formas de alcançarmos esse propósito é com a
geração de emprego e renda, a priorização de
compras locais e a capacitação de fornecedores.
Em 2018, uma das principais iniciativas realizadas em Barão de Cocais foi a inauguração da
sala multiúso Laudejário de Moraes, construída
com investimentos da nossa empresa por meio
do repasse ao Fundo Municipal do Idoso do
município. Anexo ao posto de saúde, o espaço
abriga iniciativas de promoção de bem-estar
físico e mental dos idosos, como atividades esportivas, palestras educativas e reuniões. Também são realizadas ações de conscientização
e educação ambiental.
Nas páginas seguintes, confira outras iniciativas
que foram destaque no município em 2018.
www.anglogoldashanti.com.br
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AngloGold Ashanti Brasil
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AngloGold Ashanti e
Barão de Cocais

Inauguração do espaço
multiúso Laudejário de Moraes,
construído com investimentos
da AngloGold Ashanti por meio
do Fundo Municipal do Idoso

R$ 5,3 milhões destinados
a compras locais em
Barão de Cocais

R$ 412,8 mil em
investimento social
em Barão de Cocais,
somando recursos
próprios e incentivados

320 empregos diretos e
181 indiretos gerados
no município
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Projeto Circuito Entre Serras
fomenta o turismo na região de
Barão de Cocais

Parcerias Sustentáveis
Acreditamos que o caminho para o progresso socioeconômico da região é empoderar as pessoas, fornecendo subsídio técnico e financeiro, para que elas
se tornem protagonistas de seu próprio desenvolvimento. Essa é a estratégia do Parcerias Sustentáveis,
programa da nossa empresa que investe recursos
próprios em empreendimentos sociais, culturais e
ambientais dos locais vizinhos às nossas operações.
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Nosso futuro é
compartilhado

Conheça os projetos apoiados no município, selecionados com a participação da comunidade:
Circuito Entre Serras
Investimento: R$ 45 mil | 5 municípios e 30 comunidades beneficiadas
Com 300 quilômetros de extensão entre Barão de Cocais, Caeté, Rio Acima, Catas Altas e Santa Bárbara, o
circuito, criado pela Associação Comercial Industrial
e Agropecuária de Barão de Cocais, busca fortalecer
o setor turístico local por meio de passeios com bicicleta. Comunidades e povoados têm a oportunidade
de desenvolver o comércio local para atender os visitantes e gerar renda para suas famílias, intensificando
melhorias sociais e econômicas na região.

Tecendo Saberes em Cena
Investimento: R$ 50 mil | 250 artesãos beneficiados
Oficinas de arte pallet, patchwork e corte e costura,
além de noções de empreendedorismo, possibilitam
o desenvolvimento de um novo ofício, fortalecendo
o artesanato local, além de melhorar a autoestima
dos participantes e dar uma nova perspectiva de futuro para os moradores por meio desta atividade. O
projeto, da Associação dos Artesãos, Artistas e Produtores Rurais, foi beneficiado em 2017, acelerado
em 2018, e possibilitou investimento em maquinário,
contratação de profissionais e compra de matérias-primas, o que fomentou a venda dos produtos.
Também foi possível a reforma do espaço onde são
realizadas as oficinas.

Tecendo Saberes
em Cena fortalece o
artesanato na cidade
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De Mãos Dadas
Os valores da nossa empresa também são praticados pelas pessoas que formam o nosso time. Por
meio do programa de voluntariado De Mãos Dadas,
incentivamos os nossos profissionais a apoiar e desenvolver ações solidárias na comunidade, compartilhando seus talentos com outros moradores e
inspirando outras pessoas a ajudar o próximo.
5 instituições apoiadas
5 ações
42 participações voluntárias
118 horas doadas
371 pessoas beneficiadas

Leão Solidário
Nossos empregados são incentivados a destinar,
voluntariamente, parte do Imposto de Renda devido
para apoiar projetos de promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Eles ainda têm a
opção de realizar doação livre, sem isenção fiscal. O
valor arrecadado é destinado a instituições dos municípios de abrangência de nossas operações por
meio do Fundo da Infância e Adolescência (FIA) e
da Lei de Incentivo ao Esporte.

338 participantes no
Leão Solidário e
R$ 198,5 mil arrecadados.
Para Barão de Cocais, foram
destinados R$ 23,3 mil
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Investimentos
incentivados
Apoiamos iniciativas sociais, ambientais, culturais, de educação e saúde por meio da Lei de
Incentivo à Cultura, da Lei de Incentivo ao Esporte, Fundo da Infância e Adolescência (FIA), do
Fundo do Idoso e do Pronas.
Espaço do Idoso
Os idosos de Barão de Cocais contam com mais uma
opção para cuidar da saúde: a sala multiúso Laudejário de Moraes, construída com investimentos da nossa empresa por meio do repasse ao Fundo Municipal
do Idoso do município. Inaugurado em 2018 e anexo
ao posto de saúde, o espaço abriga iniciativas de
promoção de bem-estar físico e mental dos idosos,
como atividades esportivas, palestras educativas e
reuniões. Também são realizadas ações de conscientização e educação ambiental.

Plataforma
Boa Vizinhança
Manter a proximidade
e o diálogo aberto
com a comunidade é
uma premissa da
nossa empresa

Diálogo Ampliado de
Barão de Cocais e
Santa Bárbara

Manter a proximidade e o diálogo aberto com a
comunidade é uma premissa da nossa empresa. A
Plataforma Boa Vizinhança contempla canais de relacionamento com a sociedade, reforçando a nossa
transparência e permitindo a mitigação antecipada
de riscos, além da identificação e resolução de
possíveis impactos.
Canal de Relacionamento
Por meio do 0800 72 71 500 e do e-mail canalderelacionamento@anglogoldashanti.com.br, a comunidade pode entrar em contato com a empresa
em caso de dúvidas, reclamações, solicitações,
sugestões ou elogios.
Desde sua criação, o canal vem passando por melhorias continuamente. Foram criadas novas formas
de registro, novos procedimentos de controle e
governança, uma unidade remota de atendimento
(“menu eletrônico”), que possibilita o direcionamento de temas, entre outras melhorias. Recentemente, o canal também passou a funcionar 24h, em
regime de plantão, ampliando sua disponibilidade.

Foram registradas
10 manifestações
relacionadas a
Barão de Cocais via Canal
de Relacionamento
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Reuniões de Boa Vizinhança
Realizamos encontros com moradores da comunidade, periodicamente, para tratar de temas de interesse das comunidades e da empresa.

Desenvolvimento
de fornecedores

Em 2018, foram realizadas 12 reuniões do Boa Vizinhança em Barão de Cocais, com a participação
de 54 pessoas.

Por meio do programa Sustentabilidade na Cadeia Produtiva, auxiliamos, em parceria com a Fe
deração das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg),
micros e pequenos negócios da nossa cadeia de
fornecedores de Minas Gerais a potencializar seu
desempenho de forma sustentável.

Diálogo Ampliado
Encontro anual com a participação de representantes da nossa empresa, sociedade civil, poder público, imprensa, entidades de classe, entre outros segmentos, no qual são discutidas nossas ações nas
localidades e os interesses das comunidades, bem
como a busca por melhores iniciativas para o desenvolvimento local.

Além de capacitá-los para atender às demandas
do nosso negócio, essa é uma forma prática de fortalecê-los para suprir as necessidades do mercado, de maneira qualificada e eficiente.

Em 2018, o encontro com os moradores de Barão de Cocais e Santa Bárbara aconteceu em 29
de novembro.

Contratação local
Contribuímos para a geração de renda e emprego nos municípios vizinhos às nossas operações,
priorizando a contratação de mão de obra local.
Em 2018, foram gerados, em Barão de Cocais,
320 empregos diretos e 181 indiretos.

Priorizamos a aquisição de fornecedores locais
com foco no desenvolvimento da economia da re
gião. Em 2018, foram destinados R$ 5,3 milhões
para compras locais em Barão de Cocais.

4 empresas de
Barão de Cocais foram
capacitadas pelo
programa Sustentabilidade
na Cadeia Produtiva

R$ 5,3 milhões
destinados a
compras locais em
Barão de Cocais

64 hectares reflorestados
nos municípios de
Santa Bárbara e
Barão de Cocais

Compras locais
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Cuidado com o
meio ambiente
Promovemos diversas iniciativas ambientais focadas na otimização do consumo dos recursos
naturais, no gerenciamento e no monitoramento
de resíduos, vibrações e ruídos e na educação
ambiental dos nossos empregados e moradores
das comunidades.
Uma dessas iniciativas é o processo de reflorestamento, voltado para preservação, recuperação
e manutenção da vegetação natural da região.
Para isso, é feito o plantio de mudas nativas, no
intuito de melhorar a qualidade ambiental e enriquecer a biodiversidade local.
Programa de Educação Ambiental (PEA)
Por acreditar que a conscientização é um dos
caminhos para a preservação do meio ambiente,
nossa empresa mantém o Programa de Educação Ambiental (PEA). Ele contempla atividades
para atender o perfil das comunidades onde estamos inseridos, além de nossos empregados e
prestadores de serviços. Também temos programas específicos para contribuir com o conhecimento de professores e alunos das cidades onde
estamos presentes.

Foram realizadas 5 ações do
PEA com a comunidade, com
125 participantes, somando
16h30 de atividades

Patrimônio
histórico
Expomemória
Exposições itinerantes e palestras ministradas por nossos profissionais sobre a
história da empresa são realizadas nos
municípios onde mantemos nossas operações. Em 2018, pela primeira vez, a
Expomemória aconteceu em Barão de
Cocais, beneficiando 840 participantes.

840 pessoas visitaram a
Expomemória, que levou a
Barão de Cocais um pouco da
história da empresa
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Ronaldo Guimarães

#EuVivoASustentabilidade
Faço parte do projeto Sementes desde sua fundação, há
17 anos. Somos uma instituição que tem a missão de tirar
crianças e adolescentes da ociosidade e das drogas, despertando o talento deles a partir da música. Em nossa sede,
localizada no Centro de Barão de Cocais, já atendemos,
direta ou indiretamente, mais de 10 mil pessoas para aulas
de violão, teclado, bateria, violino e canto.
Com uma equipe de professores graduados em música, atuamos com um público de 6 a 17 anos, de diferentes áreas
de vulnerabilidade social da cidade. Por acreditar que a
música tem o poder de transformar a vida das pessoas,
buscamos parceiros para caminhar junto com o projeto
nesse propósito. A AngloGold Ashanti, há três anos, é um
deles. Com as verbas destinadas ao Sementes, via Fundo
da Infância e Adolescência (FIA), adquirimos os instrumentos para a realização das aulas e investimos na contratação
de professores capacitados na área da música para desenvolver os trabalhos com acuidade e eficiência.
Somos gratos à empresa por permitir que a nossa missão
siga beneficiando cada vez mais pessoas, incluindo crianças com alguma deficiência e que utilizam a música como
terapia ocupacional.”
Rosângela Aparecida Santos de Paula,
coordenadora do projeto Sementes
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