Cooperativa Dedo
de Gente, apoiada
pela Chamada
Pública de Projetos

INVESTIMENTO SOCIAL

RAPOSOS 2016

C

om a proximidade do município de Raposos às nossas
operações, a AngloGold Ashanti assume o papel de contribuir
e promover o desenvolvimento
local, por meio da geração de
empregos, do pagamento de
impostos, das compras em empresas fornecedoras, do investimento social e muito mais.

RAPOSOS
SUSTENTÁVEL

LEÃO
SOLIDÁRIO

O projeto mobiliza jovens da comunidade, lideranças
locais e poder público para contribuir com a transformação social e sustentável do município. Para isso,
são realizadas atividades educativas, voltadas para a
sustentabilidade e empreendedorismo, possibilitando a troca de conhecimento e experiências entre os
envolvidos. As ações contam com o apoio do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento.

A AngloGold Ashanti incentiva seus
empregados, voluntariamente, a doarem até 6% do Imposto de Renda
devido ao Fundo da Infância e Adolescência (FIA) de Raposos. Além do
valor arrecadado pelos profissionais,
a empresa contribuiu, em 2016, por
meio da mesma lei de incentivo, com
R$ 120 mil, que foram destinados ao
FIA do município.
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PESSOAS BENEFICIADAS

Confira, nas próximas páginas,
os princi
pais projetos apoiados
ao longo do ano de 2016 e os
resultados que a comunidade de
Raposos e a AngloGold Ashanti
conquis
taram juntos. Uma parceria que se fortalece a cada ano!

Os recursos permitam que o Conselho Municipal da Infância e Adolescência de Raposos promova
projetos sociais na cidade.

R$

120 MIL

INVESTIDOS VIA
FIA - FUNDO DA INFÂNCIA
E ADOLESCÊNCIA

14 EMPREGADOS DESTINARAM
R$
R$ 10.623,22

R$ 781 MIL FORAM
DESTINADOS PELA EMPRESA,
AOS FIAs DE MINAS GERAIS
E GOIÁS

Mina de Cultura

Cooperativa
Dedo de Gente

CHAMADA PÚBLICA
DE PROJETOS
Realizada anualmente, a Chamada Pública de Projetos é uma forma diferenciada
e transparente de escolhermos, juntos aos
representantes da própria comunidade, os
destinos dos investimentos sociais da AngloGold Ashanti.
A empresa apoia iniciativas de instituições
locais, incentivando-as a adotarem uma
atuação sustentável. Os projetos selecionados devem provocar a transformação
socioeconômica da comunidade. Tiveram
em 2016 as temáticas: formação de mercado de trabalho, geração de renda, cultura e
qualidade ambiental.
Em 2016, a AngloGold Ashanti apoiou em
Raposos a Cooperativa Dedo de Gente.

R$

50 MIL
INVESTIDOS

CENTRO DE REFERÊNCIA
EM PNEUMOLOGIA
Construído e equipado pela AngloGold Ashanti, e doado, em 2003, à Fundação Hospitalar Nossa
Senhora de Lourdes, de Nova Lima, o Centro de Referência em Pneumologia presta assistência
médica aos pacientes portadores de doenças pulmonares. Através de convênio estabelecido entre
a empresa e a Fundação, o Centro disponibiliza atendimento gratuito aos ex-empregados da Mineração Morro Velho portadores de silicose, por meio de consultas, internações, medicamentos,
reabilitação pulmonar, atendimentos fisioterápicos, nutricionais, psicológicos e assistência social.
Em 2016, foram realizados os seguintes serviços:

3.245

2.627

5.208

2.101

CONSULTAS

LIBERAÇÕES DE
MEDICAMENTOS

Focada na autossustentabilidade das
iniciativas e com ainda mais interface
com as comunidades, em 2017 a Chamada Pública de Projetos evoluiu para
o Programa Parcerias Sustentáveis.
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INTERNAÇÕES

EXAMES

SESSÕES DE
FISIOTERAPIA PULMONAR

R$

1,9 MILHÃO
INVESTIDOS

EDUCAÇÃO AMBIENTAL
A AngloGold Ashanti investe em uma série de ações focadas na educação ambiental,
incentivando empregados, comunidade escolar e moradores a adotarem uma conduta
de respeito ao meio ambiente.

222

PESSOAS BENEFICIADAS PELOS
PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

INVESTIMENTO SOCIAL INCENTIVADO

BOA VIZINHANÇA

Um dos papéis da AngloGold Ashanti é contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico local.
Para investidos de forma transformadora, conduzimos diversos projetos e iniciativas por meio de leis de incentivo, como a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo ao Esporte, o Fundo da Infância e Adolescência (FIA), o Fundo do
Idoso e o Pronon (saúde).

A empresa mantém com a comunidade um diálogo aberto e transparente nas
localidades em que está presente. Essa iniciativa, denominada Boa Vizinhança,
contempla diversas ações, como:

Iniciativas de destaque no município em 2016:

Projeto Bons Conselhos: realiza ações que contribuem para o fortalecimento do Conselho de Direitos

da Pessoa Idosa do município.
Projeto Excelência
no Esporte

CENTRO DE MEMÓRIA

Excelência no Esporte: desenvolve a prática esportiva de futebol e vôlei para crianças entre 8 a 11 anos.
Campanha de Prevenção ao Câncer: realização de exames preventivos gratuitos de PSA, Papanicolau e mamografia para homens e mulheres com o apoio de uma clínica móvel.
Raposos Sustentável: mobiliza jovens e lideranças locais e poder público para contribuírem com a transformação social e sustentável do município.

O Centro de Memória AngloGold Ashanti, em Nova Lima, abriga um acervo com a história
da empresa e do setor de mineração do ouro. O espaço é aberto à visitação do público
em geral.

Mina de Cultura: apresentações teatrais, musicais e oficinas para levar cultura e diversão para as
praças públicas.

Em 2016:

4.022

PESSOAS PARTICIPARAM
DOS PROGRAMAS DE
MEMÓRIA

68

EX-EMPREGADOS
ATUARAM COMO
VOLUNTÁRIOS DA
MEMÓRIA

DIÁLOGO AMPLIADO

(Evento anual de compartilhamento de
resultados e de diálogo com os stakeholders)

1.520

R$

67 MIL

VISITANTES
PASSARAM PELO
ESPAÇO

DE INCENTIVOS
À CULTURA

R$

120 MIL

CANAL DE BOA
VIZINHANÇA

(0800 72 71 500
Disponível para dúvidas,
elogios, críticas e
reclamações)

DE INCENTIVOS
AO ESPORTE

JORNAL BOA VIZINHANÇA

R$

357 MIL

R$

90 MIL

INVESTIDOS EM
AÇÕES DE
PRESERVAÇÃO
DA MEMÓRIA

INCENTIVADOS
PARA A PROMOÇÃO
DA SAÚDE

Centro de Memória
AngloGold Ashanti

TOTAL DE R$

397 MIL

INVESTIDOS NO MUNICÍPIO
(contempla o projeto Raposos
Sustentáveis)

(Distribuído nas comunidades próximas)

REUNIÕES
COM AS
COMUNIDADES

IMPOSTOS
O valor arrecadado de impostos pela atuação da empresa no município propicia o custeio
de gastos públicos, como saúde, educação, cultura, segurança, além de ser utilizado em
investimentos em melhorias de infraestrutura. Em 2016 foram pagos em Raposos os seguintes impostos:

Em Minas Gerais, a Anglo Gold Ashanti
foi responsável, em 2016, pelo pagamento dos seguintes impostos:

IMPOSTOS FEDERAIS:
R$ 337 MILHÕES

R$

R$

3 MIL

59 MIL

ISS – RECOLHIMENTO DE FORNECEDORES

DE IPTU

GERAÇÃO DE EMPREGOS

IMPOSTOS ESTADUAIS:
R$ 12 MILHÕES

A empresa contribui para a geração de emprego e renda em Raposos.
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MORADORES SÃO EMPREGADOS
DA ANGLOGOLD ASHANTI

IMPOSTOS MUNICIPAIS:
R$ 23,6 MILHÕES

