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DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2017

Cerca de R$ 600 mil
Fotos: Arquivo AngloGold Ashanti

em investimento social, somando recursos
próprios e incentivados

1,4 mil

empregos diretos e indiretos
gerados no município

U

m dos propósitos da AngloGold
Ashanti é transformar o agora
pensando no amanhã. Por isso, a
empresa se preocupa em gerar um
legado positivo e contribuir com o
desenvolvimento das cidades que
hospedam sua operação, como Crixás.
Por meio da geração de empregos,
das compras com fornecedores
locais, além de investimento social
e ambiental, a empresa reafirma
seu compromisso e parceria com o
município. Nas próximas páginas, você
conhecerá as principais iniciativas da
AngloGold Ashanti em Crixás que se
destacaram no ano de 2017.

I Cavalhada de Crixás

R$ 8,5 milhões
de impostos pagos à
cidade de Crixás

R$ 167 mil

investidos em serviços de
revegetação

R$ 36,1 milhões
gastos com compras locais
em Crixás e região

PARCERIAS
SUSTENTÁVEIS
Por meio do programa
Parcerias Sustentáveis,
a empresa cumpre seu
compromisso de transformar
o futuro, investindo, por meio
de recursos próprios, em
empreendimentos que sejam
capazes de mudar a realidade
social, cultural e ambiental
das localidades onde mantém
suas operações.
Com um novo formato e
iniciando sua sétima edição, o
programa − antigo Chamada
Pública de Projetos − busca
incentivar o protagonismo
das pessoas, focando a
autossustentabilidade e a
emancipação das instituições.
Outro destaque é a
participação direta
de representantes da
comunidade no processo
de seleção, definindo quais
empreendimentos
sociais são mais preparados
para contribuir com o
desenvolvimento local.

Associação dos Agricultores
Chácara Cantinho do Céu
Para contribuir com a preservação
dos recursos naturais, a Associação
dos Agricultores Chácara
Cantinho do Céu dá um destino
ambientalmente correto ao óleo de
cozinha descartado nas lanchonetes
e restaurantes de Crixás. Com o
projeto Sabão Ecológico Aquarela, o
resíduo tornou-se matéria-prima para
a fabricação de sabão em barra,
líquido e em pó. Os produtos são
vendidos no comércio local e em

cidades vizinhas, e a renda
adquirida é revertida para as
12 famílias associadas, que se
dividem na produção.
“Somos todos pequenos
produtores, por isso, o apoio do
Parcerias Sustentáveis foi tão
bem-vindo. Conseguimos alavancar
a produção e aumentar a renda
de todas as famílias associadas,
inclusive da minha.”
Vanda da Silva, presidente dos
Agricultores Chácara Cantinho do Céu

I Sabão
Ecológico Aquarela

Em 2017, cinco instituições
foram apoiadas em Crixás.
São elas:
Associação Rubiatabense
de Recuperação de
Dependentes Químicos
Projeto de construção de horta
orgânica, viveiro de mudas e
minhocultura que resultou em
atividades terapêuticas para
os internos e fonte de renda
para a instituição.

Mais de R$ 160 mil
investidos por meio do
Parcerias Sustentáveis

95

pessoas beneficiadas

Associação das Donas de Casa
Com o projeto Tesoura de Ouro Confecções, 20
mulheres foram capacitadas para a confecção de
pijamas, camisetas e enxovais, que geram renda para
as famílias.

Ciência Divertida
Teatro itinerante para 871 alunos da rede municipal
de ensino de Crixás, conscientizando sobre os
cuidados preventivos e os malefícios causados
pelas drogas.

Associação de Desenvolvimento dos
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do
Assentamento Doze de Outubro
O beneficiamento da mandioca é o objetivo do projeto,
que promoveu a agroindustrialização e a geração de
renda para 32 famílias do assentamento.

Natal Dourado
Apresentação de grupos culturais locais em praça
pública, iluminada e decorada especialmente para
o Natal.

Associação dos Moradores do Setor
Santos Reis da Cidade de Crixás
Desenvolver uma fonte de renda também é objetivo
das Mãos que Criam, grupo capacitado para a
fabricação de roupas e uniformes.

INVESTIMENTO SOCIAL
INCENTIVADO
A parceria transparente e aberta com as
comunidades acrescenta valor ao negócio e
proporciona ganhos tanto para as pessoas quanto
para a empresa. Nesse sentido, a AngloGold Ashanti
investe em iniciativas nas áreas social, ambiental,
cultural, de educação e saúde por meio de leis de
incentivo, entre elas a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo
ao Esporte, o Fundo da Infância e Adolescência (FIA),
o Fundo do Idoso e o Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (Pronon). Os principais projetos
incentivados em Crixás foram:
Escola de Música Talentos de Ouro
Cerca de 1,5 mil crianças, jovens e adultos tiveram
aulas teóricas e práticas de musicalização. A iniciativa
foi realizada via Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.
Projeto Esporte Pró-Cidadão
Por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, 145 jovens,
entre 7 e 14 anos, participaram do programa de
caráter educacional, que oferece aulas gratuitas de
diversas modalidades esportivas.
MudaMundo
Oficinas para professores e uma apresentação teatral
para alunos abordando os temas ética e cidadania e
meio ambiente. A ação contribuiu para a formação de
uma cultura de cuidado e resgate de valores. Foram
beneficiados 80 professores e 859 alunos.

I Esporte Pró-Cidadão

I Natação Social

Fundo da Infância e da Adolescência (FIA)
Foram destinados R$ 150 mil pela empresa ao
FIA de Crixás, repassados a programas como a
Natação Social, que ensina o esporte a crianças e
jovens, e para realização de atividades focadas na
reabilitação e promoção da saúde de pessoas
com deficiência na Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (Apae).
Fundo do Idoso
A fim de possibilitar a mobilização social e o
desenvolvimento de atividades integradas para a
pessoa idosa, a AngloGold Ashanti repassou
R$ 150 mil ao Fundo do Idoso de Crixás,
destinados ao projeto Prevenindo a Cegueira,
que viabiliza atendimentos oftalmológicos e
cirurgias de catarata para idosos carentes.

Brincando de Arte
Oficinas de teatro e sustentabilidade para montagem
de bonecos, objetos cênicos e figurinos, utilizando
materiais reciclados. Realizada via Lei Rouanet, a
iniciativa contou com a participação de 50 crianças da
Escola Municipal Adalberta Francisca dos Santos.

LEÃO SOLIDÁRIO
A empresa incentiva que os profissionais doem,
voluntariamente, parte do Imposto de Renda devido
para promoção de projetos sociais e esportivos no
município.
Em 2017, foram distribuídos R$ 186,8 mil para os
municípios de atuação da AngloGold Ashanti.

ATITUDE VOLUNTÁRIA
Durante o ano, os empregados da AngloGold Ashanti
reforçaram a cultura de solidariedade, doando parte do seu
tempo e do seu conhecimento para a transformação social
da comunidade de Crixás.

PRESENTE DE NATAL
O grupo de voluntários da Unidade Serra Grande
promoveu, em novembro de 2017, a campanha Árvore
dos Sonhos a fim de arrecadar brinquedos para
crianças de projetos sociais, áreas rurais e comunidades
da região. Uma árvore de Natal foi montada na portaria
principal da empresa, e cada bolinha tinha o nome de
uma criança a ser apadrinhada pelos empregados. Com
a ação, mais de 180 crianças foram presenteadas.

Em 2017, as atividades de
voluntariado resultaram em:

6

instituições apoiadas (Apae Crixás, Escola
Municipal Sebastião de Brito - Projeto
Práticas Aquáticas, Escola Municipal Rural
Chico Mendes, Comunidade de Santos
Reis, Comunidade da Lavra e Escola
Municipal Arlindo do Carmo)

449 horas

dedicadas a trabalhos voluntários

975

pessoas beneficiadas

70

empregados voluntários

I Distribuição
dos brinquedos
arrecadados pelos
empregados

I Barragem de rejeitos de Serra Grande

GESTÃO DE BARRAGEM
A AngloGold Ashanti possui seis barragens de
rejeito em operação no Brasil, sendo uma em
Crixás. Consciente de suas responsabilidades, a
empresa atende a todas as exigências dos órgãos
regulamentadores, cumprindo com todos os controles
de segurança, e realiza encontros periódicos com
a comunidade para esclarecer dúvidas e informar
sobre a gestão do Plano de Ação de Emergência das
Barragens de Mineração (PAEBM).

Somente em 2017, cerca de 50 mil mudas foram
plantadas para recuperação de áreas em Minas Gerais
e Goiás – apenas em regiões próximas a Crixás foram
cultivadas mil mudas. A expectativa é que, em 2018,
esse número amplie, somando 140 mil mudas.

Em 2017, o cadastramento da população residente
na área de autossalvamento da barragem de
rejeitos de Crixás foi concluído, possibilitando a
implementação de melhores soluções relacionadas à
comunicação e procedimentos previstos no PAEBM,
garantindo a segurança da população em situações
de emergência.

PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
Para minimizar possíveis impactos nas áreas de
interesse para a mineração, são feitos estudos
de fauna e flora para certificar a viabilidade de
novos investimentos, bem como propor medidas
compensatórias e de controle. O plantio de mudas
nativas é uma dessas ações.

I Viveiro de mudas da
AngloGold Ashanti

BOA VIZINHANÇA
Para entender as necessidades da comunidade e
contribuir para sua transformação econômica e social,
a AngloGold Ashanti mantém um relacionamento
próximo e aberto com as pessoas. Esse é o objetivo
do programa Boa Vizinhança.

Canal Boa Vizinhança
Canal de atendimento gratuito, o 0800 72 71 500
está disponível para dúvidas, elogios, críticas e
reclamações sobre a AngloGold Ashanti. Em 2017,
foram recebidas 145 ligações de todo o Brasil.

Jornal Boa Vizinhança
Criado para contar os projetos apoiados pela empresa
e resultados conquistados nas comunidades vizinhas
às operações.

I Reunião de Diálogo Ampliado com
a participação de empregados,
fornecedores, representantes
do poder público e líderes
comunitários de Crixás

COMPRAS LOCAIS
A empresa também dá preferência para a aquisição
de produtos de fornecedores locais, movimentando
a economia da região. No ano de 2017:

R$ 36,1 milhões
foram gastos com compras
em Crixás e região

CRIXÁS
BRASÍLIA
GOIÂNIA

GO

DESENVOLVIMENTO DE
FORNECEDORES
Considerando a importância dos
empreendimentos da região para o
desenvolvimento do seu negócio, a
AngloGold Ashanti capacita os fornecedores
locais para evoluírem em seus negócios
e se tornarem competitivos. As ações de
qualificação são ministradas em parceria com
outras empresas do setor e a Federação das
Indústrias do Estado de Goiás. Em 2017:

24

fornecedores envolvidos no programa

I Programa de Desenvolvimento
de Fornecedores

CONTRATAÇÃO LOCAL
A AngloGold Ashanti contribui para a geração de
renda e emprego nos municípios vizinhos às
operações, priorizando a contratação de mão de
obra local. Em 2017, foram gerados em Crixás:

1,4 mil
empregos

1,1 mil
diretos

315
indiretos

ARRECADAÇÃO DE
IMPOSTOS
Em 2017, a empresa foi responsável pelo
pagamento de impostos, possibilitando o custeio
de gastos públicos, como saúde, educação,
cultura e segurança, além de contribuir para
investimentos em melhorias de infraestrutura.

R$ 8,5 milhões
impostos municipais em Crixás

R$ 9,8 milhões
impostos estaduais

R$ 66,8 milhões
impostos federais

I Elismeire Barbosa,
da Unidade Serra Grande

