
EM RESUMO

60,2 MILHÕES
em compras locais

14,5 MILHÕES
em impostos locais

840
no munícípio (diretos e indiretos)

Nova Lima

ESG
RELATÓRIO

2020

COMPROMISSO ESG

Questões ambientais, sociais e 
de governança - resumidas neste 
documento pela sigla ESG (do inglês, 
Environmental, Social and Governance) 
estão integradas à nossa estratégia 
e perpassam todas as iniciativas da 
AngloGolde Ashanti, sustentando nosso 
modelo de negócios.

Clique e conheça mais nossos compro-
missos ESG.

3,9 MILHÕES
em investimento social 
(recursos próprios e de 
incentivo fiscal)

SOCIAL 2020
DESENVOLVIMENTO



GESTÃO DE BARRAGENS

100% DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS A 
SECO ATÉ 2022
 
Assumimos o compromisso de dispor todos 
os nossos rejeitos a seco até 2022. O 
método de disposição a seco vai substituir 
a deposição convencional de rejeitos em 
barragens e trazer como vantagens o 
incremento na segurança de estruturas 
geotécnicas e a redução do uso de água. 

A AngloGold Ashanti possui sete barragens 
no Brasil, três delas localizadas em Nova 
Lima: Cocuruto, Rapaunha e Calcinado. 
Todas elas estão estáveis e seguras, 
possuem declaração de condição de 
estabilidade emitida por auditoria externa, 
além de serem monitoradas diariamente. 

PARCERIAS SUSTENTÁVEIS 
2020

Em 2020, o programa Parcerias Sustentáveis comemorou 10 
anos de história. Durante esse tempo, incentivamos empre-
endimentos locais que contribuem para o desenvolvimento 
social, cultural e econômico dos municípios de Barão de Co-
cais, Caeté, Nova Lima, Raposos, Sabará e Santa Bárbara, 
em Minas Gerais, e em Crixás, no estado de Goiás. 

Pela primeira vez realizado de forma virtual, em função da 
pandemia do novo coronavírus, o programa ganhou uma 
edição especial, com o investimento total de R$1,2 milhão 
distribuído para 24 projetos selecionados, que contaram 
com aporte financeiro e mentorias de gestão empresarial.

Esses foram os projetos beneficiados em Nova 
Lima em 2020:

• Bem Composto -  
M.A.S.S.A.L.A.S (Guilherme 
Henrique Pacheco Oliveira) 

• Receptivo Turístico -  
Centro de Apoio ao Ciclista 

• Mãos e Dons -  
Associação de Artesãos de Nova 
Lima (Artes da Terra) 

• Reciclando Óleo de Cozinha 
- Reciclar Soluções Ambientais 
M.E.  

• Modelagem e Implementação 
do serviço em gestão de 
resíduos - Instituto Cresce

ENFRENTAMENTO À 
COVID-19

A luta contra a Covid-19 fez parte da rotina da Anglo-
Gold Ashanti durante todo o ano de 2020. Já em feverei-
ro, um comitê especial para discutir ações contra a pan-
demia estabeleceu medidas preventivas para proteger 
nossos empregados, suas famílias e as comunidades.

2 RESPIRADORES 
doados para a Fundação 
Hospitalar NSL de Nova 
Lima para atendimento de 
casos graves na região. 

42 MIL máscaras 
doadas para as unidades 
de atendimento e para 
os moradores de todos 
os municípios em que 

atuamos, sendo 28 MIL 
descartáveis e 14 MIL 
de pano. 

R$ 1,6 MILHÃO 
em ações de combate à 
pandemia nos municípios 
em que a empresa atua no 
ano de 2020.

VENCENDO JUNTOS 

2020 foi um ano de grandes 
desafios. A AngloGold Ashanti 
seguiu atuando em conjunto com 
as comunidades para garantir mais 
saúde, educação, desenvolvimento 
econômico e sustentável para os 
moradores de Nova Lima.

No Parcerias Sustentáveis 2020,  
R$ 230 MIL foram INVESTIDOS em
5 EMPREENDIMENTOS LOCAIS
de Nova Lima, beneficiando diretamente
2,5 MIL PESSOAS.


