DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2018

CAETÉ

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 o pagamento de impostos,
a geração de emprego e renda, a priorização de
compras locais e a capacitação de fornecedores.
Em 2018, uma importante iniciativa realizada em
Caeté foi a doação de uma ambulância, em excelente
estado de conservação, para que os idosos dos lares
Padre João de Oliveira Lima e Padre Vicente Cornélio
Borges fossem levados com mais conforto e segurança às consultas e internações nos hospitais.
Outro investimento realizado pela nossa empresa no
município foi na área de cultura. Mais de duas mil
pessoas prestigiaram o espetáculo The Beatles, da
Orquestra Ouro Preto, promovido via Lei de Incentivo
à Cultura. A apresentação contou com as principais
músicas do famoso grupo de Liverpool, dentre elas
Hey Jude e Imagine.
Nas páginas seguintes, confira outras iniciativas
que foram destaque no município em 2018.
www.anglogoldashanti.com.br
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AngloGold Ashanti
e Caeté

R$ 67,7 mil pagos
em impostos a Caeté

R$ 6,1 milhões
destinados a
compras em Caeté

Ambulância doada pela
empresa ajuda no transporte
de idosos dos lares Padre
João de Oliveira e Padre
Vicente Cornélio Borges

R$ 774 mil em
investimento social
em Caeté, somando
recursos próprios e
incentivados

812 empregos diretos e
345 indiretos gerados
no município
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Arte Jovem em
Tapeçaria foca
a capacitação e
geração de renda
para moradores
da comunidade

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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Padaria do Povo
Investimento: R$ 47,5 mil | 120 pessoas capacitadas
A Associação Comunitária do bairro Bonsucesso capacitou cerca de 120 pessoas no ofício de padeiro
e confeiteiro, oferecendo produtos de qualidade a
preço de custo para a comunidade. Mensalmente,
são preparados 20 mil pães de sal e 5 mil pães doces, além de bolos, broinhas, panetones, roscas e
biscoito de polvilho. A instituição foi beneficiada em
2017 e acelerada em 2018, o que propiciou o aumento de seu mix de produtos.

Conheça os projetos apoiados em Caeté, selecionados com a participação da comunidade:

De Mãos Dadas

Arte Jovem em Tapeçaria
Investimento: R$ 44 mil | 30 pessoas beneficiadas
O Centro Infantil de Caeté forneceu aulas de tapeçaria para jovens entre 18 e 29 anos em situação de
vulnerabilidade social. Na primeira turma, 15 alunos
foram formados, e os produtos já passaram a ser comercializados na região.

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.

Um destaque foi o plantio de mudas de ipê na Praça
do Poliesportivo. Cerca de 50 empregados da nossa
empresa, seus amigos, familiares e outros moradores de Caeté se reuniram para colocar em prática a
iniciativa, que marcou a inauguração da placa letreiro “Eu amo Caeté”. A programação também incluiu
atividades voltadas para as crianças, desenvolvidas pela equipe do Centro de Educação Ambiental
(CEA), como oficinas, pescaria, corrida de saco, desenho e pintura facial, além de um “aulão” de dança.
3 instituições apoiadas
4 ações
143 participações voluntárias
446 horas doadas
243 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 Lei de Incentivo ao Esporte.

338 participantes no
Leão Solidário e
R$ 198,5 mil arrecadados.
Para Caeté, foram
destinados R$ 5,3 mil

Voluntários da empresa e
moradores da comunidade se uniram
na plantação de mudas na praça do
Ginásio Poliesportivo de Caeté
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Orquestra Ouro Preto
apresentou o concerto
The Beatles em Caeté

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, do Fundo da Infância e Adolescência
(FIA), do Fundo do Idoso e do Pronas. A seguir,
conheça as principais iniciativas realizadas por
meio de recursos incentivados em Caeté.
Orquestra Ouro Preto
Apresentação gratuita da Orquestra Ouro Preto em
Caeté (Lei de Incentivo à Cultura). Em 2018, mais de
10 mil pessoas prestigiaram os concertos Valencianas e The Beatles em cidades em que a empresa
possui operações.
Excelência no Esporte
Promove a inclusão social a partir do esporte por meio
de aulas gratuitas de futsal e vôlei. A iniciativa conta
com a parceria do Instituto Brasileiro de Excelência no
Esporte & Cultura -IBEEC (Lei de Incentivo ao Esporte).
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Em 2018, 150 alunos
foram contemplados
pelo Excelência no
Esporte em Caeté

Plataforma
Boa Vizinhança
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.

Diálogo Ampliado promove
discussão entre empresa e
representantes da comunidade
sobre interesses do município

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.
Reuniões de Boa Vizinhança
Realizamos encontros com moradores da comunidade, periodicamente, para tratar de temas de interesse das comunidades e da empresa.
Diálogo Ampliado
Encontro anual com a participação de representantes da nossa empresa, sociedade civil, poder público, imprensa, entidades de classe, entre outros seg-

mentos, no qual são discutidas nossas ações nas
localidades e os interesses das comunidades, bem
como a busca por melhores iniciativas para o desenvolvimento local.
Em 2018, o encontro com os moradores de Caeté e
Sabará aconteceu em 28 de novembro.

Foram registradas
2 manifestações relacionadas
a Caeté via Canal de
Relacionamento
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Contratação local
A AngloGold Ashanti contribui para a geração de
renda e emprego nos municípios vizinhos às suas
operações, priorizando a contratação de mão de
obra local. Em 2018, foram gerados, em Caeté, 812
empregos diretos e 345 indiretos.

Compras locais
Priorizamos a aquisição de fornecedores locais com
foco no desenvolvimento da economia da região.

R$ 6,1 milhões
destinados a compras
locais em Caeté

Desenvolvimento de
fornecedores
Por meio do programa Sustentabilidade na Cadeia
Produtiva, auxiliamos, em parceria com a Federação
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.
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, uma empresa de Caeté participou do
programa.
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Pagamentos de
taxas e impostos
O pagamento de impostos federais, estaduais e
municipais pela nossa empresa possibilita o custeio de gastos públicos, como saúde, educação,
cultura e segurança, além de contribuir para investimentos em melhorias de infraestrutura. Em 2018,
foram pagos R$ 67,7 mil em impostos municipais
a Caeté, R$ 13,5 milhões em impostos estaduais e
R$ 328 milhões em impostos federais.

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.
Preservação da natureza
Caeté e Sabará abrigam a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Cuiabá. Instituída pela empresa desde 2008, a área protegida 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. No local, são encontrados fragmentos de Mata Atlântica e Cerrado, com fauna e
flora características e variadas. Na floresta, são 91
espécies de vegetais e, na fauna, 111 espécies de
aves e 14 mamíferos, entre eles a onça-pintada.
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 e o consolidou. Além da biodiversidade de flora e fauna, são protegidas nascentes e cabeceiras de cursos d’água, mananciais
de abastecimento da cidade de Sabará, além de
aspectos da memória histórica da região.

Programa de Educação Ambiental (PEA)
Por acreditar que a conscientização é um dos caminhos para a preservação do meio ambiente, nossa empresa tem 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
10 ações do PEA com
a comunidade, com
299 participantes, somando
30h30 de atividades
Caeté abriga a Reserva
Particular do Patrimônio
Natural Cuiabá, preservada
pela nossa empresa
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Ronaldo Guimarães

#EuVivoASustentabilidade
Trabalho como pedagogo na Escola Municipal Sirlene de Paula há dois anos e acabo de assumir a diretoria. Estamos inseridos em uma região de alta vulnerabilidade social, com famílias
que têm muitos filhos. Como legítimo cidadão de Caeté, sei
dos desafios da cidade com relação ao ensino público.
Apesar das dificuldades em oferecer uma educação que
ultrapasse os muros da escola, por meio da parceria da
AngloGold Ashanti ministramos palestras educativas que,
entre outros assuntos, abordam a importância do respeito
ao meio ambiente e aos patrimônios da nossa cidade. Os
alunos participaram da Trilha do Caxinguelê, iniciativa do
Programa de Educação Ambiental da empresa, e visitaram
a Serra da Piedade, principal ponto turístico local, que recebe milhares de turistas do Brasil, mas que ainda era desconhecido por muitos dos alunos.
A excursão foi um importante momento para que os nossos jovens reconhecessem a cultura e o patrimônio natural da cidade
onde nasceram. Além de criar neles uma relação de identidade
e responsabilidade com Caeté, o dia agregou lazer e conhecimento sobre disciplinas discutidas dentro de sala de aula.”
Kleyton Cristiano da Silva, diretor da Escola
Municipal Professora Sirlene de Paula
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