
Edição 1
Jan|Fev|Mar 2020

Melhorias nas Estradas
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Visando a segurança de todos, a Ferro 
Puro vem realizando constantemente 
obras de manutenção e conservação 
das estradas do entorno dos seus em-
preendimentos.  No primeiro trimestre 
de 2020, foram realizadas diversas 
melhorias entre o trevo da BR-356 e 
a Mina Ferro Puro e em estradas vi-
cinais localizadas nas proximidades  
do empreendimento.

 Sinalização do trânsito com instalação 
de placas, pintura das vias e faixas de 
pedestre;
 Serviço de drenagem para melhoria 

do escoamento das águas pluviais com 
limpeza de canaletas e construções de 
gabiões e SUMPs;
 Revitalização do paisagismo do trevo 

da BR-356;
 Paisagismo de praças com espécies 

nativas da região;
 Recapeamento de trechos do asfalto;
 Revegetação das leiras em aproxi-

madamente 25km de estradas;
 Limpeza semanal dos acessos onde 

se tem a presença dos turistas aos fins 
de semana;
 Manutenção nas estradas de terra 

com nivelamento, inserção de forra-
gem e compactação.  

AÇÕES DE SEGURANÇA

Percepção de risco 
Mensalmente, o setor de Segurança do 
Trabalho divulga alertas de segurança 
com temas direcionados às atividades 
desempenhadas pela empresa. Per-
cepção de risco é um deles!
O risco, por conceito, é a “probabilidade 
de ocorrência de um acidente ou even-
to adverso, relacionado com a intensi-

dade dos danos ou perdas resultantes 
dos mesmos”.
Essa percepção é fundamental para 
manter a segurança das pessoas no 
local de trabalho. O treinamento dos 
funcionários é o que deve ser feito para 
que a percepção de riscos no ambiente 
possa acontecer de maneira natural. 



Saúde do Trabalhador
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Pensando no bem-estar dos colabora-
dores, a Mineração Ferro Puro realiza 
constantemente Diálogos Diários foca-
dos em assuntos relacionados a saú-
de do trabalhador, como por exemplo: 
estresse, alimentação saudável, sono, 
atividade física, entre outros. Os temas 
são abordados de forma lúdica para 
“prender” a atenção de todos.
Promover a saúde física, mental e 
emocional do colaborador traz bene-
fícios, como a diminuição no número 
de faltas e o aumento da retenção dos 
talentos, incluindo o brilho nos olhos e 
o entusiasmo de quem trabalha feliz. 

Orientações para  
prestadores de serviço 

Constantemente, são realizadas blitze 
educativas com as prestadoras de ser-
viço que realizam atividades nas áreas 
da Ferro Puro. Temas relacionados a 
Segurança do Trabalho são discutidos 
com os colaboradores, assim como: 
sistema “pare e siga”, sinalização do 
local de trabalho, atenção com as car-
retas que transitam no local,  respeito 
com a população em geral etc. 

Campanha 
de Carnaval  

Nos dias 17, 18 e e 19 de fevereiro, 
foi realizada uma campanha focada 
nos cuidados necessários no perío-
do do carnaval. Com uma blitz nos 
acessos principais, foram entre-
gues cartilhas com orientações de 
segurança e um kit contendo uma 
camisinha, um copo, uma pulseira 
para identificação de crianças, uma 
máscara e um colar havaiano.
O momento foi aproveitado para 
abordar temas relacionados a se-
gurança do trabalho de uma forma 
mais dinâmica e interativa com os 
motoristas internos e pessoas das 
comunidades locais. 

Dia da  
Mulher

O Dia Internacional da Mulher é uma 
data comemorativa que foi oficializa-
da na década de 1970. Simboliza a 
luta histórica das mulheres para te-
rem suas condições equiparadas às 
dos homens. Inicialmente, essa data 
remetia à reivindicação por igualda-
de salarial, mas, atualmente, sim-
boliza a luta das mulheres não ape-
nas contra a desigualdade salarial 
mas também contra o machismo e                                                                             
a violência.
A Ferro Puro Mineração parabeniza 
a todas mulheres que fazem aconte-
cer na mineração e no mundo! 
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Treinamento de segurança 
para os transportadores 
O departamento de Segurança do 
Trabalho, em parceria com a trans-
portadora RLR, realiza treinamentos 
periódicos para conscientização dos 
motoristas que prestam serviço em 
suas áreas. 
O objetivo principal é proporcionar 
condições para que os profissionais 
conduzam o veículo com seguran-
ça, preservando a sua integridade 
física, a da carga, do caminhão e 
da comunidade em torno. A ação 
também aguça neles o senso crí-
tico para percepção de riscos e  
atitude segura. 

Dia da  
Mulher
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Feira de Artesanato e Comidas 
Típicas da Região de Acuruí
A Ferro Puro realizou, no mês de 
fevereiro, para seus colabora-
dores uma feira de artesanato e 
comidas típicas da região de Acu-
ruí, com o objetivo de apresentar 
e valorizar a cultura da região. 
Durante a atividade, os colabora-
dores puderam degustar alguns 
produtos e conhecer peças pro-
duzidas na comunidade. Conta-
mos, mais uma vez, com a par-
ceria de moradores para fazer a  
atividade ocorrer. 

Dia da 
Água

Comemorado no dia 22 de março, o Dia da Água possui o objetivo de alertar 
a população para a importância da preservação desse recurso natural tão 
importante para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.
A Ferro Puro, entendendo a importância dessa ação durante todo o ano, pro-
move constantemente atividades de conscientização. 

MEIO AMBIENTE
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REUNIÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E COOPERAÇÃO

Com o objetivo de trabalhar de ma-
neira conjunta com as comunida-
des de seu entorno, a Ferro Puro 
iniciou neste ano de 2020 uma rede 
de comunicação e cooperação, que 
consiste  em realizar reuniões tri-
mestrais e itinerantes nas comuni-
dades visando construir um canal de 
diálogo com os moradores, difundir 
e divulgar os números, e-mails e 
redes sociais para atendimento das 
demandas e  construir em conjunto  
projetos socioambientais.
Foram realizadas reuniões nas comuni-
dades de Acuruí e Galego, com a parti-
cipação dos moradores e sitiantes das 
comunidades do entorno do empreen-
dimento, como Conceição do Rio Aci-
ma, Vigário da Vara, Água Limpa, Serra 
da Jaguara, Palmital e Maracujá. 

OFICINAS 
PARTICIPATIVAS

No decorrer do mês de janeiro, a 
equipe socioambiental da Ferro 
Puro realizou encontros com as co-
munidades localizadas no entorno 
do empreendimento. Com o uso de 
metodologias participativas, como a 
matriz F.O.F.A. e o Mapa Falado, os 
encontros direcionaram as propos-
tas para os projetos e programas 
que serão desenvolvidos junto aos 
moradores e sitiantes da região.
Foi ministrada também uma pales-
tra para os participantes sobre Re-
gularização Ambiental de Áreas Ru-
rais visando difundir temas, como a 
importância do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) e pedidos de outorga 
para o uso de água. 

OFICINA DE RECICLAGEM DE JORNAL

Em janeiro, a Ferro Puro realizou na 
Comunidade de Galego uma oficina 
de artesanato a partir da reciclagem 
de jornal. Durante a oficina, os par-
ticipantes aprenderam as principais 
técnicas para a criação de diferentes 
peças e receberam orientações de 
um profissional sobre como tornar o 
artesanato uma fonte de renda. 

DOAÇÃO 
SOLIDÁRIA

Em um gesto de solidariedade, a Fer-
ro Puro realizou, em janeiro, a doa-
ção de suprimentos para algumas fa-
mílias atingidas pelas fortes chuvas 
que assolaram diversas regiões do 
município de Santa Bárbara. 
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AÇÕES COM AS COMUNIDADES

4


