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Assim como muitos caeteenses,
Gisele é frequentadora assídua
do espaço, sobretudo para
brincar com a filha Manuela.
“Toda melhoria é muito bem-vinda. É bom a gente ver que a
praça está sendo cuidada. Esse
letreiro, por exemplo, pode até
virar uma atração turística”, diz.
Mãos na massa
As mudas de ipê amarelo foram
plantadas por 40 voluntários
do programa De Mãos Dadas,
que desenvolve ações de
voluntariado nas comunidades
nas quais a AngloGold Ashanti
está presente.
Um dos participantes foi o
jovem Átila Zanon, de 11 anos.
Além de plantar uma muda de
ipê, ele ensinou técnicas de
origami para a garotada. “Eu já
sou voluntário na minha escola
e quis participar da atividade de
hoje. Além disso, fiquei feliz em
deixar a praça do Poliesportivo
mais bonita, já que venho
sempre aqui para jogar bola.”

Fotos: arquivo AngloGold Ashanti

ara a dona de casa Gisele
de Souza Paula, a praça
do Ginásio Poliesportivo de
Caeté é, em suas palavras, o seu
“quintal”, já que sua residência
fica bem próxima do local. Por
esse motivo, ela celebrou a
iniciativa realizada pela AngloGold
Ashanti, que promoveu o plantio
de mudas de ipê amarelo na
praça e a entrega de um presente
especial à comunidade: um
letreiro com a frase “Eu amo
Caeté”, instalado próximo à fonte.

CAETÉ RECEBE

PRESENTE ESPECIAL

A primeira muda de ipê do dia foi
plantada pelo aposentado José
Margarido Nepomuceno – sua filha
trabalha na AngloGold Ashanti.
Para ele, todos podem fazer sua
parte para melhorar a cidade.

“Essa ação deveria servir de
exemplo e motivar os moradores
a plantar árvores em outros
bairros de Caeté. O contato com
a natureza é muito importante e a
cidade fica ainda mais bonita”, diz.

A ação de voluntariado marcou a chegada da mina da
AngloGold Ashanti no subsolo de Caeté. Atualmente, a
empresa gera 1,2 mil empregos diretos e indiretos na cidade
e, em 2017, investiu quase R$ 300 mil, entre recursos próprios
e incentivados, em ações sociais.

Primeiro a plantar ipê, José recomenda
a ação para outros bairros
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O OURO
NEGRO

DE MINAS
GERAIS

s vezes mais doces,
outras um pouco mais
azedinhas. Seja como
for, a partir do mês de outubro,
as jabuticabas começam a
aparecer e a ganhar a cena
em Sabará. Há 32 anos, a fruta
tem um festival só dela, que é
também o evento mais famoso
da cidade: só em 2017 reuniu
mais de 120 mil pessoas em
três dias.

“Falou em Jabuticaba? Falou
em Sabará!”, diz Kátia Del
Rio, uma das integrantes da
Asprodejas (Associação das
Produtoras de Jabuticabas),
que participou do programa
Parcerias Sustentáveis da
AngloGold Ashanti. Segundo
ela, há alguns anos, muitos pés
de jabuticaba foram arrancados
para dar lugar a casas. “Um
prefeito sancionou uma lei que,

quem tivesse pés de jabuticaba
em casa, teria desconto no
IPTU. Começou, então, o
plantio de novas plantas e
hoje a frutinha é idolatrada na
cidade”, conta.
Parceria de sucesso
Em sua 32ª edição, o festival
inova a cada ano. Entre as
atrações, o Cozinha Show,
que convida chefs famosos
a preparar diferentes pratos
com a fruta, e o concurso que
elege o Melhor Licor, a Melhor
Geleia e o Produto Inovação. “A

AngloGold Ashanti nos apoia de
diversas formas e nos ajudou
a perceber que tínhamos nas
mãos um ouro, o Ouro Negro”,
afirma Kátia.
Com a participação no Parcerias
Sustentáveis, os produtos da
Asprodejas ganharam identidade
com criação de marcas, rótulos
e padronização de embalagens.
Os produtores também
aprimoraram suas técnicas de
produção. “Hoje não paramos
mais. A cada ano tentamos nos
reinventar”, completa.

PROGRAME-SE!
Kátia foi uma das
produtoras de
jabuticaba apoiadas
pela empresa

A 32ª edição do Festival de Jabuticaba de Sabará será de 15
a 18 de novembro, na Praça Melo Viana.

INSCRIÇÕES PARA O

PARCERIAS SUSTENTÁVEIS 2019
Prepare o seu projeto
e coloque na agenda:
em breve estarão
abertas as inscrições
para o Edital 2019 do

Parcerias Sustentáveis.
As regras do programa e o
formulário de inscrição serão
disponibilizados no site da
AngloGold Ashanti.

www.anglogoldashanti.com.br

Durante a visita, foram
abordados temas como:
segurança, situações de
emergência e prevenção
de riscos. Os participantes
fizeram algumas perguntas
que foram respondidas pelo
chefe da área de Infraestrutura
de Barragens, Amarildo
Fernandes. Confira!
Se o nível de água aumentar,
há alguma intervenção?
O nível é controlado pelo
sistema de bombeamento,
responsável por retirar a água
em excesso no reservatório.
Também existe um vertedouro
de emergência, que garante

A PAUTA É

SEGURANÇA NA BARRAGEM

Moradores de Pompéu
visitaram a barragem
e esclareceram suas
dúvidas com especialistas

a segurança da barragem
se o nível subir. Mas
nunca foi preciso acionar
essas estruturas.
Como saber, caso
aconteça o rompimento da
barragem, que é preciso
sair de casa?

Avisos sonoros,
comando de voz e
sinais luminosos são
os primeiros alertas em
caso de rompimento. No
Simulado de Emergência
você pode conhecer os
procedimentos e saber
como agir com segurança.

Tem limite de
alteamento?
O limite de alteamento
depende da vida útil da
mina e da quantidade de
minério disponível. Esses
dados também são usados
para calcular o tamanho
da barragem.

DIÁLOGO ABERTO

ENTRE EM CONTATO

ocê sabia que existe um telefone 0800 para dúvidas, elogios,
críticas e reclamações sobre as atividades da AngloGold Ashanti?
O atendimento gratuito é um serviço disponível para toda a
comunidade, com o objetivo de estabelecer maior proximidade entre a
empresa e os moradores da região.

• E-mail: canalderelacionamento@
anglogoldashanti.com.br
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Todas as manifestações recebidas por meio dos canais de atendimento
são repassadas para as áreas responsáveis por cada assunto, com o
objetivo de encontrar a melhor solução e retornar ao manifestante, o mais
breve possível.

Telefone gratuito: 0800 72 71 500
Você também pode falar com a
empresa por:

• Site: www.anglogoldashanti.com.br
• Falar diretamente com a
área de Relacionamento
com Comunidades

Arquivo AngloGold Ashanti
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uem convive lado a
lado às barragens,
sabe o quanto a
segurança é importante. Por
isso, no início de outubro, 13
moradores da comunidade
de Pompéu participaram do
programa Convívio com as
Barragens, uma iniciativa da
AngloGold Ashanti que busca,
por meio de visitas guiadas
e palestras, informar sobre o
trabalho desenvolvido pela
empresa. A ação também faz
parte do Plano de Ação de
Emergência de Barragem de
Mineração (PAEBM).

PASSO A PASSO PARA O FUTURO

A

s comunidades próximas às operações
da AngloGold Ashanti são mais do
que vizinhas. Elas são parceiras do
compromisso da empresa em transformar
o agora, pensando no amanhã. Juntas
identificam oportunidades que resultem em mais
desenvolvimento social, econômico e ambiental,
construindo um legado positivo para todos.
Somente em 2017, a AngloGold Ashanti investiu
um total de R$ 4,9 milhões em iniciativas nas
áreas social, ambiental, cultural, de educação
e saúde, com recursos próprios e via leis de
incentivo. Serviços públicos também foram
beneficiados com o pagamento de impostos,
oriundos de suas operações em Minas Gerais
e em Goiás. Ao todo, foram R$ 408 milhões em
tributos federais, estaduais e municipais.

PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
EM SABARÁ E CAETÉ EM 2017
Foram investidos mais de
R$ 1 milhão em projetos voltados à
transformação das comunidades
Fomentando a
economia da região,
foram gastos
R$ 24,7 milhões
com compras e
serviços locais
Priorização da
contratação local,
gerando cerca de
2 mil empregos
diretos e indiretos

A empresa também manteve o diálogo aberto
com as comunidades, nas reuniões do Boa
Vizinhança e pelo canal gratuito (0800 72 71
500), que atendeu 145 ligações.

Plantio de 18 mil mudas
em áreas destinadas à
recuperação ambiental, em
Sabará, e manutenção de
335 hectares de Reservas
Legais e Áreas de Proteção
Permanente, em Caeté

Foram pagos
R$ 11,2 milhões
em impostos
municipais na
região, valor que
contribui para
o custeio de
gastos públicos

Leia o Relatório de Desenvolvimento Sustentável 2017 completo.
Para acessá-lo, é só usar a câmera ou aplicativo do seu celular
para ler o QR Code ao lado. Se preferir, acesse também em nosso site:
www.anglogoldashanti.com.br
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