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Já no segundo dia, os colaboradores participaram de uma 
palestra sobre inteligência emocional, voltada para a quebra 
de paradigmas e o desenvolvimento da excelência das ações 
realizadas por cada indivíduo. A roda de conversa, liderada 
por uma psicóloga, abordou também os desafi os enfrentados 
em tempos de pandemia.

O terceiro dia contou com a participação de uma 
profissional de educação física, que propôs atividades 
dinâmicas de alongamento ao ritmo de músicas divertidas, 
com o objetivo de melhorar a condição física dos trabalhadores, 
assim como a saúde e o bem-estar de todos. 

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho na Mineração tem o intuito de instruir e promover a 
conscientização sobre a segurança no ambiente de trabalho. 
Em 2021, a SIPATMIN ocorreu durante o mês de novembro e 
teve como tema “Saúde do trabalhador, seus aspectos sociais, 
cognitivos e alimentares”. Para abordar o assunto com os 
colaboradores, desenvolvemos diversas atividades, como 
palestras, treinamentos, dinâmicas, peças teatrais, gincanas, 
dentre outras ações.

A abertura do evento foi realizada pelos gestores das 
unidades, que trouxeram um panorama acerca do tema da 
SIPATMIN. O primeiro dia contou também com uma palestra 
sobre a importância dos bons hábitos alimentares para o 
nosso corpo, ministrada por uma nutricionista, seguida de 
degustação de um lanche saudável.

SIPATMIN – SEMANA INTERNA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE 
TRABALHO NA MINERAÇÃO

> Palestra sobre inteligência emocional

> Atividades para melhora da condição física
> Palestra sobre bons hábitos alimentares
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SEGURANÇA

O penúltimo dia também foi leve e descontraído. Com o 
intuito de alegrar os colaboradores, houve a apresentação 
da peça teatral “Saúde começa comigo”, responsável por 
trazer aprendizados e sorrisos a todos. As abordagens da 
apresentação aconteceram por meio de intervenções nas 
áreas de trabalho durante o desenvolvimento das atividades.

A semana foi encerrada com chave de ouro – os 
colaboradores confraternizaram com um delicioso almoço, 
participaram de dinâmicas e foram presenteados com brindes. 
Além disso, para fortalecer o pilar Pessoas e o espírito de 
solidariedade, os funcionários arrecadaram caixas de leites 
e biscoitos que foram distribuídos à Pastoral da Criança, em 
Itabirito.

OUTUBRO 
ROSA 

O Outubro Rosa é uma campanha de 
conscientização que tem como principal 
objetivo alertar as mulheres e a sociedade 
sobre a importância da prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama e do câncer de colo 
do útero. Tendo em mente a saúde e o bem-estar 
das mulheres que trabalham na Ferro Puro, 
convidamos uma técnica de enfermagem para 
informar, por meio de palestras e dinâmicas, 
as medidas necessárias para prevenir a 
doença. Além disso, com o intuito de reforçar 
os cuidados, custeamos as consultas e exames 
para as colaboradoras que se enquadram na 
faixa etária sugerida pelo Ministério da Saúde 
para a realização dos mesmos.

> Ferro Puro promove ações para o Outubro Rosa

> Apresentação teatral “Saúde começa comigo”

> Doações para a Pastoral da Criança

> Colaboradora recebendo o brinde do sorteio da SIPATMIN

Grupo Avante, promovendo a 
conscientização sobre a segurança no 
ambiente de trabalho

> Colaboradores participam de apresentação teatral
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SEGURANÇA

> Equipe do SEST SENAT orientando nossos colaboradores

NOVEMBRO AZUL
O Novembro Azul é uma campanha de conscientização 

voltada à sociedade e, especialmente, aos homens, a respeito 
de doenças que afetam o sexo masculino, com ênfase na 
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. 
Durante todo o mês de novembro, os homens foram orientados 
por uma técnica de enfermagem acerca dos cuidados 
necessários para prevenir a doença e incentivados a realizar 
o exame preventivo. Além disso, custeamos as consultas e 
exames para os colaboradores que se enquadram na faixa 
etária sugerida pelo Ministério da Saúde para a realização dos 
mesmos.

Em parceria com o SEST SENAT, os transportadores 
também foram orientados quanto ao tema.

DEZEMBRO LARANJA: 
VAMOS CUIDAR DA PELE! 

A campanha Dezembro Laranja tem o objetivo de 
conscientizar sobre a prevenção do câncer de pele, que é o 
câncer de maior incidência no Brasil. A doença é provocada 
pelo crescimento anormal e descontrolado das células que 
compõem a pele, resultando em tumores malignos que 
formam o câncer de pele. Os mais comuns são os carcinomas 
basocelulares e os espinocelulares. Mais raro e letal que os 
carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo da doença. 

Tendo em vista o bem-estar dos colaboradores, 
abordamos o tema de forma lúdica por meio dos DDS de 
dezembro, reforçando a importância de usar filtro solar, boné 
e chapéu. > Colaboradores que participaram da campanha Dezembro Laranja

PROGRAMA CARONA SEGURA 
Por meio do programa Carona Segura, o técnico de 

segurança “pega carona” com algum motorista para, 
durante a viagem, conversar de forma descontraída 
sobre a rotina de trabalho, reforçar os procedimentos 
de segurança, verificar as condições do veículo e das 
estradas de acesso.

Desta forma, a inspeção é realizada em um ambiente 
onde o colaborador se sente à vontade para conversar 
sobre sua rotina. Assim, o técnico de segurança consegue 
visualizar de forma completa o local de trabalho em que 
o funcionário está inserido.

> Técnico de segurança juntamente com motoristas pondo em prática o Programa Carona Segura
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TRÂNSITO SEGURO:  
DIREÇÃO SEM DISTRAÇÃO 

Estar atento às circunstâncias do trânsito é requisito básico 
para quem vai assumir a direção de um veículo. Segundo o 
artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir sem 
atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança é 
passível de penalidade, uma vez que a falta dos mesmos 
reside na maior causa de acidentes de trânsito. 

Embora existam três variáveis no tráfego de veículos – 
motorista, legislação e ambiente – o ser humano continua a 
ser o maior responsável pelo alto índice de acidentes. 

Um estudo realizado com base em dados de radares, 
sensores e câmeras instaladas nos carros de 3,5 mil 
motoristas detectou que 68% das 905 batidas ocorridas no 
período analisado resultaram de distrações, dentre elas, o uso 
do rádio, celular e outros equipamentos eletrônicos, hábito 

Fique ligado: 
o trânsito 
seguro 
começa com 
as pequenas 
atitudes!

inapropriado que aumenta os riscos de acidentes em cerca 
de 200%. 

Tendo em vista a segurança dos motoristas, realizamos, 
em parceria com a transportadora Lenarge, uma blitz com o 
intuito de alertar todos os condutores quanto aos perigos e 
riscos inerentes à condução de qualquer veículo.

PROGRAMA ANJO DA GUARDA   
Com o objetivo de apurar a percepção de risco dos 

colaboradores, a equipe de Segurança do Trabalho da unidade 
convida, semanalmente, um colaborador para participar de 
uma blitz em campo, em que ele é incentivado a observar as 
condições de não-conformidade no ambiente de trabalho ou 
as oportunidades de melhoria, aproveitando também para 
conhecer outras atividades e áreas da empresa.

> Blitze em campo

DIA DO CAMINHONEIRO    
Comemoramos, no dia 16 de setembro, o Dia do 

Caminhoneiro. Para destacar a importância destes 
profissionais para o sucesso do nosso trabalho, realizamos 
uma blitz educativa para reforçar o seu valor para o setor da 
mineração e abordamos, com todos os motoristas, os Pilares 
– Pessoas, Segurança, Meio Ambiente e Comunidade.

Caminhoneiros, desejamos a 
vocês muita força e proteção para 
continuarem construindo nossa 
história por todo o Brasil.

CAMPANHA –  
NÓS SOMOS O TRÂNSITO  

Com o objetivo de orientar sobre a importância da 
condução segura e respeito aos limites de velocidade, 
realizamos constantemente orientações e blitze educativas 
com os veículos das comunidades que utilizam os mesmos 
acessos que a Ferro Puro Mineração. O momento de diálogo é 
fundamental para reforçar e disseminar os temas relacionados 
ao trânsito.

> Blitze educativa sobre a importância da condução segura> Motoristas comemoram o Dia do Caminhoneiro 
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SEGURANÇA

CAFÉ COM A DIRETORIA 
O Café com a Diretoria, promovido pela Ferro Puro 

Mineração, é um dia rico em trocas de experiências e 
aprendizagem. Com o foco no nosso pilar PESSOAS, 
a ação incentiva a aproximação entre a diretoria e os 
colaboradores que foram os destaques do mês.

Na quarta-feira, dia 01/12, realizamos o último Café 
com a Diretoria de 2021. Durante o encontro, nossos 

CONCURSO DE 
FOTOGRAFIA

Aqui, na Ferro Puro Mineração, nós incentivamos o registro 
de momentos importantes e lugares especiais. Por isso, 
os colaboradores foram convidados a participar do nosso 
Concurso de Fotografi a; todos os participantes receberam 

Ferro Puro – UTM Nova Lima Ferro Puro – Acuruí

um ímã com a sua foto e a marca do Grupo Avante.
A foto vencedora de cada unidade foi escolhida por 

colaboradores que já trabalharam com fotografi a ou fi zeram 
cursos na área.

colaboradores aproveitaram para conversar sobre a 
empresa, suas vidas pessoais e profissionais, expor 
suas opiniões, dúvidas, curiosidades, além de falarem 
de oportunidades de melhorias e boas práticas, sempre 
com foco nos nossos pilares e a sua execução no dia a dia.

O Café com a Diretoria é um dia muito produtivo e 
interativo que visa à valorização das pessoas, um valor 
fundamental da Ferro Puro Mineração. 

Matriz CDA Congonhas

> Vencedor:
Caio Maycon Santos Pereira

> Vencedor:
Bruno dos Santos Bretas

> Vencedor:
Renato Mendanha Cirilo

> Vencedor:
Roseane da Conceição Lima Dutra
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PESSOAS

DIA DAS CRIANÇAS 
Em comemoração ao Dia das Crianças, convidamos 

os filhos dos nossos colaboradores para participar de um 
concurso de desenho no mês de outubro. Os papais e mamães 
Avante separaram um tempinho com seus filhos e explicaram, 
com riqueza de detalhes, o trabalho deles na empresa. Após 
esse momento, os pequenos fizeram desenhos com o tema 
“Como você imagina ser o trabalho do papai/da mamãe?”.

Todos os participantes ganharam um copo personalizado 
recheado de doces e um livro de atividades infantis 
Avante. As crianças vencedoras receberam uma mochila 
personalizada contendo um avental, tinta, pincel, tela de 
pintura, massinha, lápis de cor, giz de cera e canetinha. 
 

CONFIRA OS DESENHOS VENCEDORES

Categoria de 3 a 5 anos 
> Isabela Maria Mendanha Antunes de Araújo. 
Pai: Carlos Tiago de Araújo
 (Motorista de Caminhão II)

Categoria de 6 a 9 anos 
> Ana Laura Sena Gurgel. 
Pai: Igor Gurgel Ferreira (Gerente de Operações)

Categoria de 10 a 12 anos  
> Isabela Barbara Santos Martins 
e Rafaela de Paula Santos Martins. 
Pai: Ubiratan da Assunção Martins 
(Operador de Equipamentos I)

NATAL AVANTE
Após um ano de muito trabalho e parceria entre as 

equipes, os colaboradores das unidades de Nova Lima 
e Acuruí se reuniram para comemorar as conquistas 
de 2021. O clima de descontração ficou por conta das 
atrações musicais, que trouxeram alegria e tornaram o 
momento ainda mais especial. Para encerrar o evento 
com chave de ouro, as lideranças agradeceram a cada 
colaborador por seu trabalho em nossas operações.

CULTO ECUMÊNICO
Em gratidão a Deus pelo ano de 2021, foi realizado 

um culto ecumênico nas unidades Ferro Puro – Acuruí 
e UTM Nova Lima. Aproveitamos para agradecer pelas 
conquistas do ano que passou e pedir bênçãos para que 
2022 seja repleto de união, conquistas e foco nos Pilares 
– Pessoas, Segurança, Meio Ambiente e Comunidade

> Lideranças agradecem por conquistas de 2021 > Momento de comunhão entre os colaboradores
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PESSOAS

 
 
Qual o seu cargo no Grupo Avante?  Meu cargo é de 
Analista Operacional Pleno. Sou responsável pelas simulações 
diárias e mensais da produção. Faço a gestão dos postos 
de trabalho, das áreas de balança e combustível. Realizo o 
controle dos estoques de produtos, a gestão dos indicadores 
operacionais, as apresentações relacionadas aos indicadores, 
a análise de perfil da produção, além de executar também a 
auditoria, controle e melhoria dos apontamentos de produção 
e paradas, criar planos de ações gerais e ser responsável 
pela gestão, medição, análise e fiscalização de contratos.  
 
Como é fazer parte do Grupo Avante?  Eu vim de 
outras empresas de mineração com um perfil um pouco 
diferente do Grupo Avante. Me identifiquei muito com a filosofia 
de trabalho, principalmente a questão voltada para os Pilares, 
que é uma forma de fazer, como a turma mesmo diz, “uma 
mineração diferente”. Os valores não são apenas um discurso, 
mas é algo colocado na prática. É um grupo que tem pessoas 
jovens, que impulsionam, com um perfil empreendedor 
e audacioso. De uma maneira geral, estou surpreendido 
positivamente em como as coisas são conduzidas no Grupo 
Avante e como tudo é pensado e planejado para o futuro. 
 
Quais pontos você acredita terem sido diferenciais 
para ter sido escolhido como colaborador destaque? 
Eu acredito que o que fez a diferença foi o comprometimento com as 
entregas, um bom relacionamento com as pessoas, uma interface 
muito boa com todos que trabalham junto comigo e os resultados 
dos trabalhos dentro daquilo que as pessoas esperam. A visão das 
pessoas a respeito do meu trabalho impulsionou isso também. 
 
Como foi receber a notícia que você foi escolhido 
como colaborador destaque? Fiquei muito feliz porque 
o reconhecimento profissional muitas vezes vem com uma 
promoção de cargo, mas quando algo te dá visibilidade e mostra 
para todos que você desempenhou bem o seu papel é muito 
diferente, criando uma relação profissional mais direta. O destaque 
te deixa feliz, engrandecido e aumenta a responsabilidade 
de continuar realizando as funções de forma bem-feita.  
 
E quem é o Marcos? Conte-nos sobre você! Marcos é 
uma pessoa muito tranquila, centrada no que faz. Sou casado, pai 
de dois filhos, um de 10 e outro de 11 anos. Eu falo que a melhor 
coisa que já fiz na vida foi menino – sou muito feliz com a escolha 

de ter os meus filhos. Minha esposa trabalha na área de educação. 
Eu tenho como hobby um churrasquinho no final de semana, um 
happy hour com a turma e ficar com os meus filhos. Gosto muito 
também de fazer uma caminhada, pois além do físico, é excelente 
para a questão espiritual, um momento para ficar sozinho com 
você mesmo e refletir um pouco. Sou muito calmo – as pessoas 
falam que eu sou um bom ouvinte e que tenho muita empatia. 
 
Você tem alguma mensagem para os seus colegas 
de trabalho? Dentro da nossa caminhada haverá alguns 
percursos, coisas que podem atrapalhar o processo, mas não 
podemos desanimar. Devemos também transcender um pouco a 
questão do que a gente tem aprendido na empresa e levar para fora 
o respeito aos Pilares. Nós aprendemos a dar uma ênfase maior a 
eles e entender melhor sobre o projeto grandioso por trás, que vai 
muito além da questão profissional, trazendo engrandecimento 
como ser humano. O Grupo Avante tem realizado esse trabalho 
de maneira brilhante e é importante que a gente valorize isso. 
 
A questão dos pilares é muito forte para vocês, né? 
Como falei, muitas vezes o discurso em outros lugares – e eu 
tenho 23 anos de experiência na área – é forte, mas na hora 
da ação mesmo, não funciona como é dito. Aqui eu vejo o 
cuidado em fazer diferente, de realizar aquilo que se prega. 
 
O Pilar Segurança está muito ligado ao seu 
trabalho? Eu trabalho no pátio de transbordo da unidade do 
Acuruí e a maior parte do tempo estou aqui. Nós ficamos muito 
atentos ao Pilar Segurança. Temos também um foco grande no Pilar 
Comunidade, uma vez que o Acuruí tem forte potencial turístico e 
nós não podemos atrapalhar essa questão do turismo da região. 
 
Vamos falar sobre o Pilar Pessoas. Como é a 
convivência no Grupo Avante, entre vocês?                  
A convivência é muito boa e temos várias oportunidades de 
interagir. A empresa ainda não é tão grande em número de 
pessoas, mas o Grupo Avante vem crescendo e sempre chega 
gente nova. A cultura organizacional já acontece desde o início, 
não foi implementada depois de anos, então os colaboradores 
já entram conhecendo isso. Desde o momento que eu fiz minha 
entrevista até quando fui efetivado e ao longo de toda trajetória, 
estamos sempre falando sobre os pilares, o que torna mais 
fácil de internalizar. Todos entendem a dinâmica e isso facilita o 
convívio – quando todos falam a mesma linguagem, tudo flui bem.

FERRO PURO
Marcos Alexandre dos Santos 
    Analista Operacional Pleno

ENTREVISTA
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MANUTENÇÃO DE
CORTINAS ARBÓREAS

As cortinas vegetais, também conhecidas como 
cortinas arbóreas, representam uma excelente 
opção para colaborar com a arborização das áreas 
operacionais, além de proporcionar a minimização 
dos impactos visuais. Tendo em vista o fortalecimento 
dos Pilares Meio Ambiente e Comunidade, cuidamos 
para que nossas cortinas estejam sempre crescendo 
em excelentes condições, por meio de manutenções 
constantes como adubação, coroamento e poda.

As cortinas são implantadas levando em 
consideração a harmonização da paisagem, trazendo 
leveza e beleza às áreas.

Comemorado no dia 22 de setembro, o Dia da Árvore tem 
o objetivo de incentivar a preservação das matas e florestas 
por meio da conscientização.

Para celebrar a sua importância, realizamos em nossas 
unidades a “Semana da Árvore”. Entre os dias 20 e 24 de 
setembro, os colaboradores participaram de rodas de 
conversa dinâmicas e interativas que abordaram os seguintes 
temas: Plantas e Árvores Medicinais; Benefícios das hortaliças 
e Biomas Brasileiros. Ao fi nal da semana, os colaboradores 
tiveram a oportunidade de conhecer todas as áreas de 
compensação do Grupo, por meio de uma apresentação e 
a os locais onde elas estão inseridas. Finalizamos a semana 
com a apresentação das áreas de compensação da empresa, 
em virtude das nossas unidades operacionais.

> Colaboradores participando de rodas de conversa sobre o tema

COMEMORAÇÃO 
DO DIA DA 
ÁRVORE

> As cortinas vegetais colaboram com a arborização 
das áreas operacionais
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MEIO AMBIENTE

> Colaboradores no treinamento de animais peçonhentos

TREINAMENTO DE  
ANIMAIS PEÇONHENTOS

Com o período seco e, consequentemente, a ocorrência de 
incêndios, é comum o aparecimento de animais peçonhentos, 
como serpentes, aranhas e escorpiões nas áreas operacionais, 
em função da procura por abrigos em locais frescos e secos, o que 
aumenta o risco de acidentes. Por isso, é fundamental orientar 
e conscientizar nossos colaboradores sobre os procedimentos 
a serem adotados em situações de perigo. Com esta finalidade, 
realizamos treinamentos que abordaram as principais técnicas 
e medidas de segurança para a contenção, captura e manejo 
de animais peçonhentos, além de noções básicas de primeiros 
socorros, em caso de acidentes.

O treinamento foi ministrado por um profissional capacitado 
e contou com a exposição de réplicas de serpentes.

DIA V AMBIENTAL

Em continuidade às atividades do Dia do Voluntário 
Ambiental, nossos colaboradores, em 2021, plantaram 
mais de 1000 mudas de árvores nativas e realizaram a 
manutenção e os monitoramentos dos plantios realizados 
no ano anterior, por meio da adubação, controle de 
formigas, roçada e coroamento das mudas. Essas ações 
permitem que os plantios continuem se desenvolvendo, 
resultando no aumento da cobertura florestal das Áreas 
de Preservação Permanente – APP.

As ações do Dia V são realizadas em parceria com o 
Instituto Espinhaço, por meio de orientação, execução 
e monitoramento. Em setembro de 2021, realizamos o 
plantio de mudas na região do Acuruí, em Itabirito. Já em 
novembro, a ação, que ocorreu em Congonhas, fortaleceu 
o projeto “Cada Gota Conta”, desenvolvido pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente do município.  

O projeto do Dia V Ambiental, que nasceu em 2020, 
tem o propósito de recuperar as nascentes das áreas de 
influência dos empreendimentos da Ferro Puro Mineração. 
Nós temos orgulho de informar o engajamento crescente 
dos nossos voluntários e parceiros.

     Seguimos Avante com o  
     compromisso de proteger 
     um bem tão precioso 
     para todos – a natureza!

> Voluntárias realizam plantio de mudas nativas
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RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO 
ASFÁLTICA DA ESTRADA DO 
CAPANEMA

Finalizamos, em dezembro, a obra de restauração e 
substituição asfáltica de 10 km da Estrada do Capanema assim 
como a recuperação e pintura das sarjetas e a implementação de 
sinalização horizontal e vertical de todo o trecho.

O empreendimento visa garantir condições adequadas de 
acessibilidade à Mina do Capanema, além de trazer segurança às 
pessoas que trafegam no local e o desenvolvimento e valorização 
da região.

Com o intuito de fortalecer nossos pilares e cuidar das 
comunidades e do meio ambiente, lançaremos o Projeto de Resíduos 
Sólidos, em parceria com as prefeituras de Itabirito e Ouro Preto, 
no início de 2022. O programa contará com a implantação de 4 
Ecopontos para coletar, de forma efetiva, resíduos convencionais 
e materiais recicláveis nas regiões do Bom Sucesso e Acuruí, em 
Itabirito, e no Maracujá e Capanema, localizados em Ouro Preto. 
Além disso, o projeto pretende realizar campanhas com o intuito de 
mobilizar a educação ambiental nas comunidades, por meio de visitas 
domiciliares e blitze educativas.

As ações presentes no Projeto Resíduos Sólidos corroboram 
de forma direta para a implementação das ações propostas pela 
ONU para a Agenda 2030 com fortalecimento dos 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável.

PROJETO DE 
RESÍDUOS 
SÓLIDOS

CALÇAMENTO DAS 
ESTRADAS VICINAIS

Com o objetivo de proporcionar maior segurança e 
desenvolvimento às comunidades, iniciamos, em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, as obras de 
pavimentação das vias vicinais na comunidade do Capanema. 
As obras contemplam o serviço de terraplanagem, instalação 
de meio-fio de concreto pré-moldado, com escavação, 
reaterro, rejuntamento e execução de calçamento poliédrico.
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COMUNIDADE

> Evento em comemoração ao  Dia das Crianças

> Moradoras recebendo um imã com relação ao Outubro Rosa

DIA DAS CRIANÇAS
Realizamos, juntamente com a Associação Comunitária do 

Acuruí, a Secretaria de Esporte e a equipe do Itabirito Triathlon 
Team, um evento repleto de entretenimento, diversão e alegria 
para comemorar o Dia das Crianças.

O evento ofereceu diversas atividades direcionadas ao 
público infantil, proporcionando a confraternização e a difusão 
de práticas esportivas. As crianças participaram de circuitos 
esportivos de alongamento e atividades físicas, oficinas de 
desenho, brincadeiras, aulas de taekwondo com Atletas do 
Espaço Saúde de Itabirito, e outras atrações, com direito a 
premiação dos participantes com medalhas e brindes. Após 
as atividades, as crianças aproveitaram para descansar e 
saborear um delicioso lanche saudável, picolé e pipoca.

OUTUBRO ROSA  
NAS COMUNIDADES

Com o intuito de fortalecer a Campanha do Outubro 
Rosa e a conscientização sobre o assunto, nossa 
equipe socioambiental, em parceria com as agentes 
comunitárias de saúde, realizou uma mobilização porta 
a porta nas comunidades de Maracujá, em Ouro Preto, 
e do Acuruí, localizado em Itabirito.

A ação teve como objetivo alertar as mulheres sobre 
a importância do autoexame das mamas e das medidas 
que auxiliam na prevenção do câncer de mama.

Para reforçar o que foi ensinado, as moradoras 
receberam um imã como lembrete para a realização 
do autoexame das mamas e de consultar regularmente 
um médico especializado.

DIA DO VOLUNTÁRIO  
SOCIAL EM GALEGO

Para fortalecer nosso pilar COMUNIDADE, realizamos o 4° 
Dia do Voluntário Social na comunidade de Galego, em Santa 
Bárbara. A solidariedade aproximou nossos funcionários das 
ações sociais que desenvolvemos na região.

O evento contou com a participação de voluntários da Ferro 
Puro, que realizaram a limpeza da área externa, e o plantio 
de mudas e de grama para a melhoria do paisagismo local, 
na área externa do Centro Comunitário. A ação ocorreu após 
a realização de obras de revitalização do centro, que contou 
com a reforma do telhado, troca de vidros das janelas, pintura 
das paredes e reestruturação da parte elétrica do local.
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NOVEMBRO AZUL   
NAS COMUNIDADES 

Dando continuidade às ações da Campanha do 
Novembro Azul, realizamos atividades nas comunidades 
para reforçar a importância do cuidado e atenção dos 
homens com a sua própria saúde.

A campanha foi realizada com moradores e sitiantes 
das áreas próximas às unidades operacionais da 
empresa e contou com a participação das equipes do 
socioambiental, segurança do trabalho e de agentes 
comunitários de saúde. Durante as atividades, os 
moradores participaram de diálogos interativos e 
receberam um chaveiro que reforça a necessidade de 
realizar o exame de próstata e cuidar da saúde.

REFORMA DO TELHADO DA 
IGREJA DE SÃO JUDAS TADEU

Para promover um espaço adequado de comunhão 
e oração aos moradores da comunidade do Maracujá, 
realizamos a reforma do telhado da Igreja de São Judas Tadeu. 
A melhoria da estrutura aumenta a segurança e agrega mais 
conforto aos moradores durante as celebrações realizadas.
de alongamentos para a realização das atividades.

NATAL NAS COMUNIDADES
No dia 18 de dezembro, realizamos, junto à 

Associação Comunitária do Acuruí, comemorações 
natalinas com os moradores das comunidades de 
Maracujá, localizada em Ouro Preto, e Acuruí, em 
Itabirito.

Foi um dia cheio de muita diversão e alegria para as 
crianças, que ganharam brindes e presentes, tiraram 
foto com o Papai Noel e desfrutaram de um delicioso 
lanche. Os brindes distribuídos continham guloseimas, 
como balas, pirulitos, chicletes, pipoca e um Kinder 
Ovo. 

Todas as atividades seguiram os protocolos de 
segurança contra a Covid-19. 

> Visita a moradores da região em prol do Novembro Azul

> Comemoração Natalina juntamente com a comunidade
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COMUNIDADE

SALA MINERA  
ITINERANTE

No dia 16 de dezembro, participamos do Projeto da Sala 
Mineira Itinerante, promovida pela Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, o SEBRAE e a ADESITA. O programa, realizado pela 
primeira vez em Acuruí, tem o objetivo de fornecer à comunidade os 
serviços de emissão de currículos e carteira de trabalho digitais, 
orientações sobre MEI, dentre outros serviços disponibilizados 
no dia, na Associação Comunitária do Acuruí.

WORKSHOP SOCIAL E   
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

No dia 12 de novembro, a equipe socioambiental realizou o 
Workshop Social – Grupo Avante, com o intuito de apresentar aos 
gestores a nova estrutura do setor de projetos sociais e relação com 
as comunidades.

O encontro contou com a apresentação das atividades 
rotineiras de cada analista, dinâmicas e coleta de sugestões 
de ações para fortalecer ainda mais o pilar Comunidade e as 
atividades desenvolvidas pela equipe socioambiental.

Em dezembro, as equipes de Meio Ambiente e Socioambiental 
realizaram o planejamento de 2022,  elencando os eixos 
prioritários de desenvolvimento das atividades para colaboradores 
e moradores das comunidades, juntamente com o calendário de 
ações previstas nos projetos e programas.

REFORMA DO CENTRO 
COMUNITÁRIO DE GALEGO

Com o objetivo de fortalecer o relacionamento com a 
comunidade que nos cerca, entregamos, à prefeitura municipal 
de Santa Bárbara e à comunidade de Galego, a reforma do Centro 
Comunitário de Galego.

Para este fim, revisamos a rede de esgoto, trocamos os 
tanques e reformamos o telhado, substituindo mais de 50% 
das telhas. Trocamos também o forro do hall de entrada e o 
banheiro, as cercas frontal e lateral por mourão de concreto e 
telas de alambrado, pintamos as áreas internas e externas do 
Centro, reformamos e pintamos o forro do salão principal com 
substituição de 30% dos lambris e fizemos o reparo das janelas, 
substituindo os vidros que estavam quebrados.

A obra ficou ainda mais bonita com a ação do Dia V Social, 
em que nossos colaboradores fizeram um incrível paisagismo no 
jardim do Centro Comunitário.

REUNIÕES DA REDE DE   
COMUNICAÇÃO E COOPERAÇÃO

Para dar continuidade às ações de diálogo, transparência e 
fortalecimento das comunidades, realizamos, em dezembro, as 
reuniões da Rede de Comunicação e Cooperação, juntamente 
com representantes das comunidades de Maracujá e Vale do 
Tropeiro, localizadas em Ouro Preto, e do Acuruí, em Itabirito. 

Durante os encontros, esclarecemos as dúvidas relacionadas 
aos projetos e ações socioambientais desenvolvidos na região. As 
reuniões foram realizadas em local aberto e seguiram os protocolos 
exigidos no combate ao coronavírus, como o distanciamento entre 
as pessoas, o uso de máscara e álcool em gel.

PEA EM CASA: UM PASSO PARA   
A SUSTENTABILIDADE

Desenvolvemos, durante o ano de 2021, um projeto de 
educação ambiental à distância – PEA EM CASA: Um passo para a 
sustentabilidade, junto às comunidades que estão envolvidas nas 
atividades desenvolvidas pela Ferro Puro Mineração.

O programa teve a participação dos filhos de colaboradores 
da empresa e também de crianças que residem nas comunidades 
próximas às operações do empreendimento. Para o projeto, foram 
desenvolvidas experiências ambientais abordando os seguintes 
temas: água, fauna e unidade de conservação, flora e biomas, e 
resíduos sólidos.

A ação foi um grande sucesso e como forma de agradecimento 
ao empenho das crianças, a equipe socioambiental realizou, no dia 
18 de dezembro, a entrega de brindes e certificados aos pequenos. 

> Moradores das comunidades visitam a Sala Mineira Itinerante

> Equipe Socioambiental 
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Para dar continuidade ao projeto “Jaguara 
Florida”, realizamos, nos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 2021, a manutenção 
e irrigação das mudas plantadas e dos jardins 
implementados. A equipe Jaguara Florida realiza, 
diariamente, a capina e roçada das mudas e lateral 
da estrada, a limpeza, poda, adubação e irrigação, 
por meio de caminhão pipa, dos jardins.

Foram realizadas também ações de plantio 
de 1500 mudas nativas da região na estrada que 
interliga a entrada de acesso ao Acuruí até a Mina 
Capanema, além da implantação de 6 jardins.

ROTA TURÍSTICA JAGUARA

JAGUARA FLORIDA: 
AÇÕES CONTINUADAS

> Projeto realiza a manutenção contínua dos jardins e mudas arbóreas plantadas.

Com o objetivo de fortalecer o turismo na região, 
demos continuidade às atividades do projeto “Rota Turística 
Jaguara”. Para este fim, realizamos, juntamente com os 
empreendimentos turísticos presentes no Grupo de Trabalho 
para o Turismo – GTUR, cursos e encontros estratégicos. 
Para o fortalecimento dos empreendimentos da comunidade 
e suas habilidades, foram ofertados os seguintes cursos:

• Plano de Negócios;
• Gestão Financeira;
• 2ª etapa do Curso de Engenharia 
          Funcional de Bares e Restaurantes;
• Curso de Condutor Local e Elaboração 
          de Roteiros Turísticos.

No mês de dezembro, empreendimentos dos segmentos de 
hotelaria, bares, restaurantes e produção associada apresentaram 

e compartilharam seus produtos em uma rodada de negócios. 
O encontro realizou a entrega de mais de 160 certifi cados aos 
participantes dos cursos promovidos pela Rota Jaguara.

A Rota Turística Jaguara é mais um projeto do Grupo Avante 
que contribui, de forma direta, com a implementação da Agenda 
2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
propostos pela ONU.

O diálogo entre a Ferro Puro Mineração e os moradores da região no 
entorno do empreendimento é uma grande prioridade. Por isso, no 
contexto da pandemia, é possível entrar em contato com a Ferro Puro 
Mineração através do telefone, WhatsApp e pelo atendimento direto aos 
moradores e sitiantes.
Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, foram realizados 
51 atendimentos às demandas da comunidade, em que 44 destas já 
tiveram o 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.

RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES:
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS LOCAIS VOCÊ PODE ENTRAR EM 

CONTATO COM A FERRO 
PURO MINERAÇÃO PELOS 
CONTATOS:

Telefones e WhatsApp de 
contato Socioambiental:
(31) 99612-8682 | 99459-3114 | 99214-0061
meioambiente.social@gsmmineracao.com.br

> Projeto capacita empreendedores locais
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GALERIA DE FOTOS

SEGURANÇA

> SIPATMIN – SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO 
NA MINERAÇÃO

> TRÂNSITO SEGURO: DIREÇÃO SEM DISTRAÇÃO

> CAMPANHA – NÓS SOMOS O TRÂNSITO

MEIO AMBIENTE

> COMEMORAÇÃO DO DIA DA ÁRVORE

COMUNIDADE

> DIA DAS CRIANÇAS

> NATAL NAS COMUNIDADES
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> WORKSHOP SOCIAL E REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

> PEA EM CASA: UM PASSO PARA A SUSTENTABILIDADE

> ROTA TURÍSTICA JAGUARA

> JAGUARA FLORIDA: AÇÕES CONTINUADAS
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