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 Sabará
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.
Sabará 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
Sabará 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 incentivados, ainda levaram
esporte e entretenimento para milhares de
moradores – como o Natal Dourado, que
iluminou a praça Santa Rita com uma decoração
especial, 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 Sabará. Confira,
nas próximas páginas, as iniciativas
realizadas na cidade ao longo de 2019.
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Associação Sá Chica: um dos negócios
sociais beneficiados pelo Parcerias
Sustentáveis 2019 em Sabará

aga185anos.com.br
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Nossos resultados em Sabará em 2019:

R$ 25,3

milhões
DESTINADOS A COMPRAS
LOCAIS, R$ 6 MILHÕES A
MAIS COMPARADO A 2018

R$ 17,2

milhões
PAGOS EM IMPOSTOS

R$ 1,3

milhão
EM INVESTIMENTO SOCIAL*

673

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 Sabará que contribuem para
seu crescimento social, cultural e
econômico. A seguir, 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 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
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

Doces Mulheres
Temperadas
Associação Sá Chica
R$ 50 mil investidos |
20 pessoas beneficiadas
A associação, que já acolhia
crianças e adolescentes, entre
7 e 16 anos, em vulnerabilidade
social, agora beneficia as mães
desses jovens que precisam
de ajuda. Elas são capacitadas
para criar outra fonte de renda
por meio do preparo de doces
e iguarias derivadas da bananada-terra, que é muito cultivada na
região. O Parcerias Sustentáveis
auxiliou na aquisição de
maquinários e ingredientes.

Caminho
de Mesa
Rubens Martins Rocha
R$ 50 mil investidos |
10 pessoas beneficiadas
O programa via web, inicialmente
com quatro episódios, nasceu
com o intuito de valorizar
a culinária mineira. Após o
incentivo financeiro, a iniciativa
se tornou um programa de TV,
divulgado na Rede Minas, com
21 episódios. Em cada cidade, o
programa apresentou o produto
cartão-postal e o produtor
responsável pela fabricação
de seus derivados. Em Santa
Bárbara, o destaque foi o mel; em
Barão de Cocais, a goiabada; em
Caeté, o requeijão e as hortaliças,
e, em Sabará, a rapadura
de banana. A transmissão
proporcionou maior visibilidade
e, consequentemente,
aumento das vendas.

Desvende Sabará
Associação Sabará Adventure
R$ 50 mil investidos |
25 pessoas beneficiadas
Ao observar o potencial turístico
para esportes de aventura em
Sabará e a baixa disponibilidade de
profissionais da área, a associação
criou o empreendimento Desvende
Sabará, que capacitou 23 pessoas
para trabalhar como monitor de
ecoturismo e orientar os praticantes
de bike, trekking e outros esportes.
O aporte foi investido na compra de
material e contratação de
professores para o curso.

Sabará
Afrocultural
Centro Comunitário Nossa
Senhora do Rosário
R$ 45 mil investidos |
26 pessoas beneficiadas
O Sabará Afrocultural, que
fortalece a cultura de origem
africana local, foi acelerado, em
2019, para se tornar um negócio
social. Passaram a ser oferecidas
mais de dez capacitações, como
oficinas de turbante, tambores,
percussão e bordado. Outro
marco foi a conquista da casa
própria, onde funciona a loja de
artesanatos. Parte do lucro das
vendas é destinada aos artesãos.
Além disso, deu-se início ao
trabalho sobre consciência negra
nas escolas particulares e foi
realizada a 9ª edição Comida
de Senzala, evento de culinária,
artesanato e desfile de moda
para um público de quase
seis mil pessoas.
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Patrimônio
histórico

O Parcerias
Sustentáveis
é um dos
pilares do
plano de desenvolvimento das comunidades onde
atuamos,
com resultados mais
expressivos a
cada ano.

Na área da nossa unidade
Cuiabá, localizada em Sabará,
fica a Capela de Nossa Senhora
do Rosário. Fechada desde 2018
para restauração, em 2019 ela
foi aberta novamente com um
Plano de Visitação, que inclui
celebrações no Dia de Finados e
nos Festejos de Nossa Senhora
do Rosário, e o programa
Empresa Aberta, que leva
empregados em uma visita guiada
à capela e ao subsolo da mina.
Pertinho dali se encontra a Ermida
de Santa Efigênia, que também
está sob
nossos cuidados. Em 2019,
ambas as construções foram
mobiliadas, com projeto
aprovado pelo Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e

Recomposição
Florestal do
Córrego de
São José
Probiomas Produtos e
Serviços Ambientais
R$ 50 mil investidos |
160 famílias beneficiadas
No entorno do Córrego São
José, o negócio social se dedica
à recomposição florestal, com
plantio de mudas nativas, e à
preservação das nascentes que
abastecem 160 famílias que
vivem na região. Também foi
construído um viveiro totalmente
autossustentável para produção
de oito mil mudas, sendo 32
espécies de árvores diferentes,
como Ipê, Jatobá, Moringa e
árvores frutíferas, a exemplo dos
pés de maracujá e jabuticaba.
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Superando as expectativas, a
iniciativa produziu três mil mudas
a mais que a meta inicial.

Harmonia
de Sabores

3 instituições
apoiadas

Grupo Melhor Idade
Serenidade Sabará
R$ 49,7 mil investidos |
20 pessoas beneficiadas

5 ações
desenvolvidas

A pimenta é a grande protagonista
deste empreendimento que
capacita mulheres de 30 a 50
anos para fabricar produtos
derivados dessa especiaria
e de outros ingredientes. O
investimento viabilizou a aquisição
de máquinas, vasilhames e
contratação de professores. Os 10
tipos de produtos, como geleias,
molhos e antepastos, já são
expostos em feiras da cidade e,
com as vendas, as participantes
têm uma nova fonte de renda.

277
participações
voluntárias

Festival
Ora-pro-Nóbis

Realizado desde 1997, o
tradicional festival de gastronomia
aconteceu, mais uma vez, no mês
de maio devido à abundância
da ora-pro-nóbis na região. A
hortaliça é a principal estrela do
evento, servida em uma grande
variedade de pratos doces e
salgados. Além das receitas
típicas, o público pôde conhecer
os pratos que foram vencedores
do Concurso Inovação, que
busca revelar e valorizar
produtores locais. As novas
receitas foram apresentadas
no Cozinha Show, feitas, ao vivo,
por chefes renomados.

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
através de um programa de
voluntariado que, a cada ano, tem
envolvido mais e mais pessoas no
convívio com as comunidades.

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 do (FIA)
e da Lei de Incentivo ao Esporte.
Em 2019, tivemos 518 participações
no Leão Solidário, totalizando
R$ 262 mil arrecadados.

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

968 horas doadas
1.400 pessoas
beneficiadas
Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019
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50ª edição do
Festival de Inverno
de Sabará

de Apoio à Atenção da Saúde da
Pessoa com Deficiência (Pronas).
Conheça as iniciativas
realizadas em 2019:

Aniversário comemorado com
diversidade cultural no coração
de Sabará. Com programação
intensa de 5 a 28 de julho, o
festival começou com o cortejo
“Invasão de Palhaços”, do Grupo
Trampulim, e seguiu com outras
apresentações circenses e
teatrais, como o espetáculo “Os
Gigantes da Montanha”, do Grupo
Galpão, além de uma extensa
programação musical que contou
com samba, forró, funk, rock e
até música clássica. A Feira de
Artesanato também chamou
a atenção dos visitantes, que
puderam comprar peças originais
feitas por produtores locais.

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
Melo Viana, em Sabará, reuniu
mais de três mil pessoas, que se
encantaram com os arranjos da
nossa querida música brasileira.

Estudantes de Sabará 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,
nas cidades de Sabará, Nova
Lima, Raposos, Caeté, Barão de
Cocais, Santa Bárbara e Crixás,
2.461 pessoas assistiram
ao espetáculo.

Levamos conscientização sobre
consumo sustentável para Sabará
por meio de espetáculos teatrais,
sessões de cinema e oficinas
gratuitas. Uma carreta itinerante
do projeto passou também
pelas cidades de Nova Lima,
Santa Bárbara, Sabará e Crixás,
alcançando 7.014 pessoas.

Iluminar a cidade, levar atrações
culturais e inspirar encontros. No
período natalino, a praça Santa
Rita 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

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

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.

Praça Santa Rita, em Sabará,
ganhou uma decoração especial

Geração Z

Cultura e
Sustentabilidade

Natal Dourado

Esporte por um
Mundo Melhor

Vôlei e futsal: essas são as duas
modalidades que crianças e
adolescente 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
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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 Jogos e Brincadeiras,
um trabalho de pesquisa
com as famílias para resgatar
brincadeiras antigas. Em Sabará
foram 150 alunos beneficiados.
Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019
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Reuniões de
Boa Vizinhança

Periodicamente, convidamos
os moradores para conversar
sobre temas importantes para
a empresa e a comunidade.
Ao todo, foram realizadas sete
reuniões com a participação de
145 pessoas em Sabará.

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 673 empregos
em Sabará, sendo 367 diretos
e 306 indiretos.

11

Desenvolvimento de
fornecedores

Entre nossos fornecedores,
auxiliamos as micro e pequenas
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 seis empresas de
Sabará em 2019.

Compras locais
Priorizamos a contratação
de fornecedores locais como
forma de colaborar para o
desenvolvimento econômico da
região. Em 2019, foram investidos
R$ 25,31 milhões em compras
em Sabará, R$ 6 milhões a mais
comparado a 2018.
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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$ 17,23 milhões em
tributos municipais para Sabará,
R$ 17,5 milhões em tributos
estaduais para Minas Gerais
e R$ 353.85 milhões em
tributos federais.

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
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 Sabará, as mudas foram
plantadas na Vila Marzagão,
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.

2.092
participantes

Confira o vídeo com o registro
das ações de plantio de mudas
nas cidades onde atuamos. Use a
câmera ou aplicativo do seu celular
e acesse pelo QR Code.

9 ações
93,5 horas de
atividades
Preservação
da natureza

Sabará e Caeté 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, rodeado 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.

Ao todo,
plantamos
1295 árvores
durante as
ações de
plantio de
mudas nas
cidades
onde
atuamos.

Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2019
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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.

Vista aérea das instalações
do filtro de empilhamento
a seco operando na Mina
Cuiabá, em Sabará

SABARÁ - MG

DIFERENCIAIS DE SEGURANÇA

Barragem Cuiabá
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

BORDA LIVRE OPERACIONAL
(FREE BOARD)

CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM

DRENAGEM INTERNA E
VERTEDOURO DE SUPERFÍCIE
MINIMIZAM PRESENÇA DE ÁGUA
DENTRO DA BARRAGEM.

DIFERENÇA ATUAL DE NÍVEL ENTRE O
LAGO E O FUNDO DO CANAL EXTRAVASOR
DA BARRAGEM DE 5 METROS, OFERECENDO
GRANDE SEGURANÇA HIDRÁULICA.

FOI ADOTADA A MESMA TECNOLOGIA PARA AQUELAS
DE CONTENÇÃO DE ÁGUA, OU SEJA, A PAREDE DO
BARRAMENTO SUPORTA O CONTATO COM A ÁGUA, SEM
QUE ISSO COMPROMETA A SUA SEGURANÇA.

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.

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
para falar sobre os PAEBMs

BARRAGEM CUIABÁ
3

2

1

6
5

4
BARRAGEM NOVA

CONSTRUÍDA EM 2006, COM MÉTODO DE
ALTEAMENTO A JUSANTE.

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 integrada novamente
ao meio ambiente.

Espaço de mineração a céu aberto
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Atuamos com
responsabilidade e
transparência,
levando
tranquilidade às
comunidades
próximas às
nossas
barragens.

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.

CONTROLE EFETIVO

BARRAMENTO DE SOLO COMPACTADO
ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DO MACIÇO FOI REALIZADA
COM SOLO COMPACTADO E RÍGIDO CONTROLE TECNOLÓGICO,
QUE AUMENTA A SEGURANÇA.

ALÉM DO MONITORAMENTO POR PIEZÔMETROS
(INSTRUMENTO UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSÃO
DA ÁGUA), INSPEÇÕES DIÁRIAS, AUDITORIAS NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, INTERNAS E EXTERNAS, A
ESTRUTURA TAMBÉM POSSUI VIDEOMONITORAMENTO.

Nossa meta é dispor a seco
100% do rejeito de todas
as operações até 2023.
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, integrandoas novamente ao ambiente por meio de drenagem da água,
estabilização física e plantio de mudas.
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Sabará Adventure, negócio social
de Sabará, dedicado à formação de
monitores de ecoturismo e apoiado
pelo Parcerias Sustentáveis
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