




A Caminhada de Segurança é realizada periodicamente nas operações da Mineração Ferro Puro. Neste 
evento importante, os gestores e líderes dedicam uma parte do dia para ir a campo conversar com os cola-
boradores, verificar as condições de trabalho, ouvir sugestões de melhorias e reforçar os pilares: pessoas, 
segurança, meio ambiente e comunidades. 

 
Acreditamos que a abertura ao diálogo e a existência de um setor de Segurança do Trabalho Humanizado 

faz com que o pilar “segurança” seja ainda mais forte dentro da empresa.
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CAMINHADA DE SEGURANÇA 

Gestores conversando com os nossos colaboradores e reforçando os pilares.



BLITZ DE SAÚDE 

Enfermeira medindo temperatura do colaborador. 

Enfermeira aferindo pressão arterial do colaborador.

Enfermeira aferindo glicemia do colaborador.
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Saúde em primeiro lugar! Semanalmente, a 
enfermeira aborda os colaboradores para essa 
fiscalização do bem. Durante a realização da blitz, 
a enfermeira afere a temperatura, verifica a pressão 
arterial, peso corporal e glicose dos trabalhadores. 
Além de realizar o controle desses dados, os colabora-
dores também recebem orientações importantes 
sobre saúde e bem-estar. 

Essa ação fundamental pode trazer impactos 
muito positivos para quem é abordado na blitz. O 
diagnóstico precoce da hipertensão arterial, por 
exemplo, ajuda a minimizar o risco de ataque cardíaco, 
insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e 
insuficiência renal. Por isso é tão importante aferir 
a pressão regularmente e ficar de olho em qualquer 
sintoma.

Promover a saúde física, mental e emocional dos 
colaboradores é sempre a melhor escolha na busca 
por mais brilho nos olhos, entusiasmo, benefícios e 
qualidade de vida para toda a equipe.



SIMULADOR DE COLISÃO FRONTAL 

BLITZ DA COVID PARA TRANSPORTADORES 

Com o intuito de estimular a percepção de risco 
dos colaboradores, a Mineração Ferro Puro disponi-
bilizou para a equipe um simulador de colisão frontal.

 
Quem passou pela experiência do simulador, 

percebeu o impacto causado por uma batida entre 
veículos em baixa velocidade. Essa ação amplia 
a sensibilidade e aumenta a consciência sobre a 
importância do uso correto do cinto de segurança. 

A experiência é muito semelhante a uma colisão 
real, a sensação é de um choque entre dois veículos. 
Depois do simulador, muitos trabalhadores relataram 
o quão impactante foi a sensação vivenciada na 
simulação.

Com o objetivo de promover o respeito à vida e 
a proteção à saúde de seus colaboradores, clientes, 
fornecedores, terceiros e comunidades, a Mineração 
Ferro Puro tem realizado constantemente ações para 
mitigação de infecções pela Covid-19.

Nos últimos meses, as ações têm sido intensas e 
constantes, como a disponibilização de um médico 
para atendimento on-line, álcool em gel em todos 
os ambientes da empresa, entrega de máscaras 
de tecido, aferição diária da temperatura de todos 
os colaboradores, cancelamento e/ou adiamento de 
eventos, feiras e comemorações com aglomerações 
de pessoas e realização de reuniões on-line, evitando 
contato e proximidade de pessoas. 

| 03

Colaborador no simulador de colisão.

Conversa com os colaboradores. Entrega de brindes aos colaboradores.

Além disso, ainda há a realização de um trabalho 
de conscientização com os motoristas das transpor-
tadoras que prestam serviço em nossas unidades. 
Esses colaboradores são abordados e orientados 
quanto aos cuidados sanitários necessários neste 
contexto de pandemia.



O projeto de desenvolvimento turístico para a 
região do Acuruí, desenvolvido pela equipe socioam-
biental, foi lançado em fevereiro de 2021. O princi-
pal objetivo do projeto é estruturar roteiros baseados 
na cultura, gastronomia, atividades de aventura e 
diversão, reconhecendo o potencial turístico local.

Além disso, a Rota Turística Jaguara tem como 
foco fortalecer a identidade dos locais envolvidos, 
qualificando os serviços e equipamentos turísticos, 
consolidando os produtos turísticos regionais e 
promovendo o desenvolvimento turístico e econômico 
da região.

Os roteiros e rotas vinculados 
à Rota Turística Jaguara serão 
lançados ainda em 2021. Aguar-
de o que vem por aí: uma região 
harmoniosamente preparada 
para atender a todos os turistas 
e visitantes.
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LANÇAMENTO DO PROJETO
ROTA TURÍSTICA JAGUARA

Evento de lançamento do Projeto Rota Turística Jaguara.

Produtores locais expondo no evento de lançamento.



CAMPANHA DIA DA ÁGUA

Em comemoração ao Dia Mundial da Água (22 de 
março), a Mineração Ferro Puro realizou a campanha 
interna de conscientização sobre o uso da água. A 
ação teve como foco informar as pessoas sobre o uso 
dos recursos hídricos e, também, demonstrar exem-
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Colaboradores com o brinde - garrafa térmica personalizada.

plos de como reduzir o consumo. Foram distribuídas 
garrafas térmicas de água para os colaboradores da 
empresa, para lembrar a todos sobre a necessidade 
do cuidado diário com o nosso bem mais precioso: 
a água.

CAMPANHAS INTERNAS – DDS

Conscientes do atual contexto de pandemia e atendendo a recomendação do Ministério da Saúde de evitar 
aglomerações no ambiente de trabalho, a Mineração Ferro Puro adotou a ideia de realizar diálogos interativos 
com os funcionários e prestadores de serviço de maneira virtual.

E, além disso, foi feito diariamente um reforço 
sobre os cuidados com a Covid-19. Os temas são 
escolhidos e preparados com o objetivo de agregar 
informações e conhecimento para os colaboradores 
e promover a conscientização ambiental.

No decorrer do último trimestre 
foram trabalhados os seguintes 
temas: 

Segurança no trânsito;

Insetos transmissores de doenças;

Gestão de resíduos sólidos;

Riscos, aspectos e impactos socioambientais;

Atropelamento de fauna;

Preservação das cachoeiras da região;

Divulgação do dia do voluntário;

Aplicação dos 5Ss na empresa. 

Campanha 5s e resíduos sólidos.



| 06

APOIO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Em apoio à campanha municipal de vacinação 
contra a Covid-19, realizada pela Prefeitura Municipal 
de Itabirito, a Mineração Ferro Puro realizou uma 
doação de materiais e produtos. No total, foram 
doadas 1200 máscaras (descartáveis e N95), 1000 
tocas descartáveis, 50 litros de álcool em gel 70%, 10 
unidades de protetor facial de PVC, 10 rolos de papel 
toalha interfolhado com 1000 folhas e 10 unidades 
de dispenser de papel toalha.

Entrega das doações à Secretaria de Saúde.Entrega das doações à Secretaria de Saúde.

DOAÇÃO PARA A IGREJA SÃO SEBASTIÃO

Atendendo ao pedido dos membros da Pastoral da Comunicação da Paróquia São Sebastião, em Itabirito, 
a Mineração Ferro Puro realizou a doação de diversos equipamentos multimídia. Com a doação, as Missas da 
Semana Santa e demais cultos realizados no decorrer da pandemia, puderam ser mantidas, sendo transmitidas 
virtualmente para toda a comunidade.
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Participação da equipe em provas nacionais.

APOIO AO TRIATHLON DE ITABIRITO

O esporte é um dos grandes aliados na manutenção da qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Para 
incentivar o esporte na região, a Mineração Ferro Puro realiza apoio à equipe “Itabirito Triathlon Team”. A 
equipe, hoje composta por 30 atletas de Itabirito, representa a região de forma efetiva em diversas competi-
ções pelo Brasil.

Simulado da equipe de Triathlon.

Simulado da equipe de Triathlon.

Participação da equipe em provas nacionais.
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RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES: ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS LOCAIS

O diálogo entre a Mineração Ferro Puro e os 
moradores da região é uma grande prioridade. Por 
isso, no contexto da pandemia, é possível entrar 
em contato com a Mineração através do telefone, 
WhatsApp e, também, pelo atendimento direto aos 
moradores e sitiantes. 

Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021 

foram realizados 25 atendimentos às demandas da 
comunidade. Das 25 demandas, 20 já tiveram retorno 
realizado aos solicitantes. 

As demandas apresentadas se referem tanto 
às atividades gerenciadas pela empresa quanto às 
administradas por outras entidades, como órgãos 
públicos e demais empresas da região.

Você pode entrar em contato com a
Mineração Ferro Puro através dos contatos:

Telefones e WhatsApp de contato Socioambiental:

Tel: (31) 99612-8682 (31) 98730-3433 (31) 99214-0061 
E-mail: meioambiente.social@gsmmineracao.com.br

REUNIÃO COM A COMUNIDADE 

Os nossos canais de diálogo com os moradores e sitiantes do entorno do empreendimento estão sempre 
abertos. No mês de março, a reunião da Rede de Comunicação e Cooperação foi realizada de forma virtual. 

Ao todo, 20 pessoas estiveram presentes e puderam se informar sobre projetos socioambientais em 
desenvolvimento e iniciar a articulação em busca de melhorias para toda a região.

DOAÇÃO DA CRUZ DE MADEIRA PARA A COMUNIDADE DE GALEGO

Com o intuito de fortalecer o pilar “comunidade”, a 
Mineração Ferro Puro realizou a doação de uma cruz 
de madeira que foi instalada na comunidade localiza-
da em Galego, município de Santa Bárbara – MG. A 
antiga Cruz, localizada ao lado do salão comunitário 
da comunidade, foi substituída pela nova.

O Cruzeiro da comunidade de Galego possui gran-
de significado religioso para os moradores da região.

Nova Cruz de madeira na comunidade do Galego.
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