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A experiência de um capotamento gera registros marcantes que motivam a mudança de comportamento no 
trânsito. Com o intuito de gerar essa consciência de forma segura, o simulador de capotamento foi instalado 
em nossas unidades. Os colaboradores puderam sentir o impacto de um veículo ao capotar.

O equipamento transmite todos os efeitos de uma situação real de capotamento em todos os ocupantes do 
veículo. Toda ação é transmitida por câmera, para que as pessoas possam perceber como se comporta o 
corpo humano em uma situação como essa e visualizem a melhor forma de proceder para a saída do veículo 
com segurança. 

SIMULADOR DE CAPOTAMENTO

Colaboradores vivem a experiência do simulador de capotamento. Simulador de capotamento em unidade da Ferro Puro.



PARADÃO DE SEGURANÇA FERRO PURO
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Uma pausa para focar nos comportamentos seguros: esse é o intuito do Paradão de Segurança. Algumas 
vezes no ano, os colaboradores da Ferro Puro fazem uma pausa nas atividades para participarem de um 
momento de reflexão e conscientização. Toda equipe participa dessa experiência: gerentes, coordenadores, 
terceirizados e colaboradores da unidade. O nosso último Paradão contou com o apoio da guarda municipal 
e equipe de resgate, e os colaboradores puderam absorver o conteúdo através de  dinâmicas, simulados, 
palestras, depoimentos e atividades com participação da família. Esses momentos em unidade são importantes 
para que cada colaborador entenda os conceitos da segurança, despertando um espírito de atenção para um 
comportamento mais seguro dentro da empresa. 

Simulado durante o Paradão de Segurança.Colaboradores participam de palestra durante o Paradão.

Colaboradores Ferro Puro reunidos em Paradão de Segurança.
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MAIO AMARELO NAS COMUNIDADES 

O movimento Maio Amarelo foi criado com o intuito 
de chamar a atenção da sociedade para o alto índice 
de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo.
No total, são 3000 vidas perdidas por dia nas estradas 
e ruas – essa é a nona maior causa de mortes no 
mundo. Entre os jovens (na faixa de 15 a 29 anos), 
os acidentes de trânsito são o número 1 em causas 
de morte. Para reduzir esses números tão alarman-
tes, é preciso reforçar a prevenção. E foi pensando 

na conscientização dos seus colaboradores e das 
comunidades ao redor que a Ferro Puro realizou uma 
blitz educativa para alertar as pessoas quanto aos 
perigos e riscos inerentes ao trânsito. Aproveitando o 
momento, também foram abordados assuntos como 
o esporte e o lazer no Acuruí e região.  
No dia da blitz também havia no local uma técnica de 
enfermagem para aferir a pressão e medir a tempera-
tura e glicose das pessoas que ali transitavam. 

Motoqueiro recebe orientações sobre os perigos do trânsito.

Enfermeira aferindo pressão durante a blitz.

Motorista abordado na blitz educativa.



VACINAÇÃO GRIPE 

Em primeiro lugar, a saúde 
e bem-estar dos nossos 
colaboradores!

Com essa certeza, realizamos em nossas unidades a 
campanha de vacinação antigripal. Foram aplicadas 
doses da Tetravalente Antigripal em todas as pessoas 
que voluntariamente procuraram o atendimento e 
tomaram a vacina. O imunizante tetravalente diminui 
os casos de influenza e também facilita o diagnóstico 
preciso da Covid-19. Cuidar da saúde do nosso time 
é um valor essencial para a Ferro Puro. Lembre-se 
sempre: a prevenção é sempre o melhor caminho 
quando o assunto é a saúde. 

| 04

Abril Verde: um mês marcado pela conscientização 
sobre a importância da segurança e da saúde do 
trabalhador. Durante o mês de abril, órgãos públicos 
e instituições engajadas nas questões relativas aos 
acidentes de trabalho aderem à campanha Abril 
Verde. Esse mês foi escolhido já que o dia 28/04 é 
dedicado à memória das vítimas de acidentes e de 
doenças do trabalho. Com foco total na prevenção, a 
Ferro Puro também aderiu à campanha e mobilizou 

seus colaboradores e contratados. Durante todo o 
mês, foram abordados temas relacionados à saúde 
e prevenção de acidentes. Em uma ação prática, ao 
final do expediente, os colaboradores faziam um 
registro fotográfico para compartilharem em nossas 
redes sociais, usando a hashtag #voltoamanhã. A 
temática dos posts reforça que quem trabalha com 
foco, disciplina e comportamentos seguros, preserva 
a vida e volta para casa com segurança.

ABRIL VERDE 

Vacinação da Tetravalente Antigripal na Ferro Puro.

Campanha de Abril Verde. Campanha de Abril Verde.
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O frio chegou e a Ferro Puro se uniu em uma rede 
de solidariedade! Nos meses de abril e maio, a Ferro 
Puro promoveu com seus colaboradores a Campanha 
do Agasalho 2021. Com tamanha solidariedade de 
todos os colaboradores, foi possível arrecadar muitos 
agasalhos e cobertores para doação às famílias e ins-
tituições com maior vulnerabilidade social.

Os agasalhos foram doados para a Pastoral São 
Sebastião e Associação de Proteção e Apoio aos 
Condenados – APAC, ambas localizadas no municí-
pio de Itabirito/MG.

Como forma de difundir conceitos ambientais e práticas sustentáveis, são realizados regularmente os diálogos 
interativos com os funcionários e prestadores de serviço da Ferro Puro.

No decorrer do último trimestre, foram trabalhados os seguintes temas: conscientização para a preservação 
do meio ambiente, gestão de riscos e plano de emergência, Dia Mundial da Água, gestão de resíduos sólidos, 
Dia da Nacional da Saúde, área de abrangência do Parque Nacional Serra do Gandarela, combate a incêndios, 
gerenciamento de trânsito/sinalização de trânsito, atropelamento de fauna, simulação de acidente ambiental e 
Dia Nacional da Mata Atlântica. Os temas são escolhidos com o intuito de agregar o máximo de informações 
úteis para os colaboradores, promovendo a conscientização ambiental.

Foram realizadas obras de melhoria no centro de vivência da UTM NL, proporcionando maior conforto para os 
funcionários que, a partir de então, estão servindo suas refeições em buffet. Essa melhoria foi uma solicitação 
dos próprios funcionários durante as caminhadas de segurança que são realizadas constantemente. As obras 
de melhoria mostram o comprometimento que a empresa tem com seus colaboradores e com o fortalecimento 
do nosso pilar Pessoas. 

Agasalhos e cobertores arrecadados na Campanha do Agasalho 2021.

CAMPANHA DO AGASALHO 2021

DDS

MELHORIA CENTRO DE VIVÊNCIA – UTM NL
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DIA V AMBIENTAL

Um dia de ações solidárias pelo meio ambiente: os 
voluntários do Grupo Avante realizaram no “Dia V 
Ambiental” ações de preservação nas nascentes 
que se encontram em recuperação ambiental e que 
receberam os plantios no final de 2020. 
No mês de maio, as atividades do grupo tiveram o 
objetivo de realizar a manutenção e monitoramento 
das mudas nativas.  O monitoramento e a manuten-
ção da área acontecerão nos próximos dois anos, 
contando com ações de adubação, controle de 
formigas, roçada e coroamento de mudas plantadas.

Famílias participam do Dia V Ambiental.

Colaboradores realizam manutenção da área preservada.Manutenção e monitoramento das mudas nativas.

Colaboradores em ação pelo Meio Ambiente.
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DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

No dia 05 de junho comemoramos o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. Esse é um momento importante para 
que possamos refletir e difundir temáticas ambientais 
que promovam a sustentabilidade.

Falar sobre a preservação dos recursos do planeta é 
essencial e cada um deve fazer a sua parte! Por isso, 
no decorrer do mês de junho, foram desenvolvidas 
ações com os colaboradores e com as comunidades 
do entorno da Ferro Puro, através da divulgação de 
materiais digitais, entrega de um lápis semente para 
plantio e um caderno informativo produzido com 
material reciclável.

O caderno contém dicas de economia de água e ideias 
para que cada um faça a sua parte nos cuidados com 
o meio ambiente.

Ação com colaboradores no Dia Mundial do Meio Ambiente
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PEA EM CASA

Com o cancelamento das aulas presenciais por 
causa da pandemia do novo coronavírus, a equipe 
socioambiental da Ferro Puro desenvolveu um 
projeto de educação ambiental à distância: o PEA 
EM CASA, para crianças que tenham entre 8 e 
12 anos. Esse projeto tem como objetivo principal 
propiciar às crianças o interesse, a sensibilização e a 
ampliação dos conhecimentos ecológicos para que, 
assim, possam contribuir diretamente na promoção 
da preservação ambiental e da sustentabilidade em 
suas comunidades.

No inicio do mês de junho, foram entregues para as 
crianças um diário de bordo com informações relacio-
nadas a 4 temas: flora e biomas, fauna e unidades de 
conservação, água e resíduos sólidos. Além disso, as 
crianças também receberam um kit para o desenvolvi-
mento de atividades práticas para cada tema do diário 
com as experiências: produção de mudas nativas para 
análises de crescimento, montagem de mapa local 
ilustrado, confecção de um filtro de purificação de 
água e produção de um comedouro para passarinhos 
feito com material 100% reutilizavel.

Criança recebe kit para desenvolvimento de atividades práticas.

Crianças participam de projeto de educação ambiental.
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PROJETO ROTA TURÍSTICA JAGUARA

Dando continuidade às atividades do projeto Rota 
Turística Jaguara, foram realizados no decorrer de 
abril, maio e junho encontros setoriais e estratégicos 
para o fortalecimento da cadeia produtiva do turismo 
vinculada ao projeto. Também foram realizados 
encontros temáticos virtuais com a participação de 
mais de 80 pessoas nas reuniões. 
Como forma de fortalecer os empreendimentos, foram 
ofertados dois cursos: o primeiro para a elaboração 
de projetos socioculturais e o segundo para fotografia 
para postagens em redes sociais, em que os partici-

pantes puderam conhecer conceitos básicos para 
produção de conteúdo, gerando boas imagens dos 
seus produtos, além de receberem dicas para publica-
ções com maior alcance. 
Além dos cursos e dos encontros temáticos, foi 
realizado o diagnóstico turístico nas comunidades 
de Galego, Conceição do Rio Acima e Vigário de Vara 
para levantamento das pessoas e estabelecimentos 
que operam alguma atividade que se relaciona ao 
turismo de base comunitária, ao turismo de experiên-
cias e ao turismo sustentável.

Totem  instalado em vias da região.
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Com o compromisso com a comunidade em que estamos inseridos, a Ferro Puro Mineração realizou a pavi-
mentação de alguns trechos de acostamento na Avenida Joaquim Augusto França e na estrada do Maracujá. 
Com as melhorias, o resultado foi eficiente: já é possível notar a minimização dos impactos de poeira e o não 
carreamento de sedimentos para essas vias.  A área pavimentada tem cerca de 2150 m².

Certos da responsabilidade de apoiar e contribuir com 
as medidas de prevenção e combate ao coronavírus, 
nós, da Mineração Ferro Puro, realizamos a doação de 
500 aventais do tipo SMS para uso dos profissionais 
da saúde que atuam de forma direta nos cuidados 
das pessoas com Covid-19 atendidas no hospital São 
Vicente de Paulo, localizado no município de Itabirito 
- MG.

PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS DO ACURUÍ E MARACUJÁ 

JUNTOS PELA PREVENÇÃO DA COVID-19

Pavimentação do acostamento sendo realizada.

Entrega de doações para o hospital São Vicente de Paulo.
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DOAÇÃO PARA A PASTORAL SÃO SEBASTIÃO

APOIO PARA A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Visando o fortalecimento das parcerias realizadas e 
a implantação de ações que melhorem o cotidiano 
dos moradores e das instituições locais, a Ferro Puro 
Mineração e representantes da equipe do Itabirito 
Triathlon Team, realizaram no mês de abril a doação 
de 100 cestas básicas para a Pastoral São Sebastião, 
localizada no município de Itabirito-MG.

As doações serão destinadas às famílias que necessi-
tam da doação e que já são atendidas pela pastoral 
em seus projetos e programas sociais.

Para colaborar com a melhoria das estradas vizinhas e garantir a segurança e trafegabilidade nessas vias, a 
Ferro Puro Mineração realizou a doação de 1000 toneladas de material de base para a Secretaria de Obras de 
Itabirito/MG. Essa doação vai beneficiar as comunidades Ribeirão do Eixo, Saboeiro, Paracatu, Macedo, Farinha 
Seca, Calado, Acuruí e Serra da Jaguará. A parceria entre o poder público e privado viabiliza o atendimento 
às demandas comunitárias do município de forma organizada e eficiente.

Pastoral São Sebastião recebe doação de 100 cestas básicas.

Estamos juntos pela melhoria das estradas e vias municipais! 

REFORMA DA PONTE DE PEDESTRES EM GALEGO

A Ferro Puro Mineração recebeu um pedido de apoio importante dos moradores da comunidade de Galego, 
em Santa Bárbara: a reforma de duas pontes para os pedestres atravessarem de uma margem para a outra 
no rio Conceição. As ações de troca das madeiras e reforço do cabo de aço foram realizadas no mês de maio.

Ponte do Galego depois da reforma.
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IMPLANTAÇÃO DO PROJETO JAGUARA FLORIDA

Com o objetivo de proporcionar uma melhora nas 
estradas da região, a Ferro Puro Mineração lançou 
o projeto Jaguara Florida, que já realizou o plantio 
de 2000 mudas arbóreas, além da implantação de 
12 jardins e do plantio de flores ornamentais como 
hortênsias e bougainvilles. Também foram instaladas 
placas informativas e educativas.

O projeto realizará ainda a manutenção do entorno 
das vias, fazendo a limpeza de drenagens e manuten-
ção das áreas implementadas em um trecho inicial 
de 14,5 km, que inicia-se no trevo da BR-356 com a 
estrada do Capanema e segue até o distrito do Acuruí 
em Itabirito-MG.

Bougainvilles plantados em novos jardins.

Projeto realiza manutenção das vias.

Flores ornamentais são cultivadas em 12 jardins.

Novas placas informativas educativas são instaladas.



REFORMA DO QUARTEL DA POLÍCIA DE AMARANTINA

REUNIÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO E COOPERAÇÃO

Foi realizada no mês de junho, em parceria com a 
Polícia Militar, uma obra de reforma do Quartel da 
Polícia de Amarantina, pertencente ao 52º batalhão 
de Ouro Preto, localizado na Rua Antônio Coelho, 27. 

A obra contemplou pintura interna e externa, revitali-
zação e impermeabilização do banheiro, instalação de 
gradis de proteção, limpeza externa com a implanta-
ção de paisagismo, vedação das laterais e manuten-
ção da cobertura, revisão das instalações elétricas 
com troca das fiações, caixas, tomadas e interruptores 
e execução de laje em algumas salas.

Em continuidade às ações de diálogo e fortalecimento das comunidades, a equipe socioambiental realizou no 
decorrer de junho as reuniões da Rede de Comunicação e Cooperação vinculadas ao Programa de Comunicação 
Social.  As reuniões aconteceram com representantes das comunidades de Palmital em Rio Acima, Galego, 
Conceição do Rio Acima e Vigário da Vara pertencentes ao município de Santa Bárbara, Acuruí e Jaguara, 
localizadas em Itabirito e Maracujá e Ribeiro, localizadas em Ouro Preto.

Nos encontros foram repassadas informações acerca dos projetos e programas desenvolvidos pela Ferro Puro 
em parceria com a comunidade. Além disso, foram realizadas sugestões e solicitações por parte dos moradores.
As reuniões foram realizadas levando em consideração todos os protocolos vigentes para a Covid-19, como 
distanciamento social, utilização de máscaras e álcool em gel.

Obra do quartel finalizada.

Reunião da Rede de Comunicação e Cooperação em Acuruí - Itabirito MG.
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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 Ferro Puro através do telefone, WhatsApp e, 
também, pelo atendimento direto aos moradores e sitiantes.

Nos meses de abril, maio e junho de 2021 foram realizados 50 atendimentos às demandas da comunidade. 
Das 50 demandas, 42 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 
E-mail: meioambiente.social@gsmmineracao.com.br
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