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CAMPANHA
JANEIRO BRANCO
O Janeiro Branco é uma campanha de conscientização que
tem como principal objetivo chamar a atenção para questões
relacionadas à saúde mental, que normalmente é deixada de
lado. Quando o assunto é saúde, pensamos principalmente
no bem-estar físico do corpo, como a alimentação, atividades
físicas, a prevenção de doenças causadas por microrganismos
etc. Porém, é importante ressaltar que, quando não cuidamos
da mente, além da ocorrência de transtornos psicológicos,
nosso corpo pode reagir com sintomas como falta de ar,
coração acelerado, dores, náuseas etc, resultando em
doenças psicossomáticas – quando os problemas emocionais
impactam diretamente no nosso bem-estar físico.

Para reforçar a importância de uma mente saudável,
realizamos ações voltadas para o assunto durante todo
o mês de janeiro, como DDS, rodas de conversa lideradas
por uma psicóloga e uma blitz educativa em parceria com
a RLR Transportes. Durante as atividades, os funcionários
aprenderam um pouco mais sobre a importância de praticar
certos hábitos para a promoção da saúde mental, como:

• Ter consciência de suas vulnerabilidades;
• Administrar as emoções positivas e negativas;
• Meditar ou fazer uma oração por 15 minutos;
• Aceitar a si e aos outros com suas qualidades e limitações;
• Manter pensamentos positivos sobre si e sobre a vida;
• Praticar alguma atividade física;
• Buscar ajuda quando necessário;
• Ter momentos de lazer e tirar um tempo para si;
• Alimentar-se bem;
• Ter boas noites de sono.

> Equipe de saúde orienta os colaboradores.

> Roda de conversa sobre bons hábitos para a saúde mental.
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> Blitz educativa em parceria com a RLR Transportes.

SEGURANÇA

FEVEREIRO LARANJA
E ROXO
O mês de fevereiro reúne duas campanhas importantes: o
Fevereiro Laranja e o Fevereiro Roxo. Ambas têm o objetivo de
conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico
precoce de doenças.
O Fevereiro Laranja tem como foco o combate à leucemia, um
tipo de câncer que tem como característica principal o excesso
de glóbulos brancos defeituosos – células responsáveis por nos
proteger contra microrganismos invasores – na medula óssea,
substituindo as células sanguíneas normais.
Já o Fevereiro Roxo tem o objetivo de conscientizar sobre o
Lúpus, o Alzheimer e a Fibromialgia, doenças que, apesar de serem
diferentes, têm algo em comum – elas não possuem cura. Conheça
um pouco mais:

ORIENTAÇÃO DE
SEGURANÇA
Na Ferro Puro Mineração, todos os colaboradores
sabem da importância de realizar um trabalho seguro
e de sempre prestar atenção aos detalhes. Com o
objetivo de reforçar estes cuidados, realizamos uma
orientação que abordou os seguintes temas:

• Áreas de manobra;
• Carga e descarga de material;
• Distanciamento seguro;
• Lotação do pátio.
A ação, que contou com a participação do
colaborador Juan Pablo, auxiliar de operações,
fortaleceu a relação dos funcionários com o Pilar
Segurança.

• Lúpus: doença inflamatória e autoimune (quando o
corpo ataca os seus próprios tecidos) que afeta diversos
órgãos e tecidos, como pele, articulações, cérebro e rins.
• Alzheimer: doença degenerativa que afeta a
memória e as habilidades de pensamento e, em alguns
casos, a capacidade de realizar tarefas do dia a dia
consideradas simples.
• Fibromialgia: síndrome que se caracteriza por uma
dor crônica em vários pontos do corpo, especialmente nos
tendões e nas articulações.

Durante o mês de fevereiro, seguindo o plano de trabalho
da CIPAMIN (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
na Mineração), conversamos com os colaboradores sobre
os temas e distribuímos informativos sobre as doenças,
reforçando que a prevenção e o diagnóstico precoce fazem
toda a diferença na qualidade de vida.

BLITZ EDUCATIVA SOBRE
PREVENÇÃO À COVID-19
Apesar dos avanços da vacinação, sabemos que ainda
é necessário manter os cuidados preventivos contra o
coronavírus. Em virtude disso, realizamos uma blitz educativa
com os nossos colaboradores para reforçar a conscientização
sobre a Covid-19. A ação, que contou com a participação da
técnica de enfermagem Natália e da transportadora Lenarge,
abordou os cuidados necessários na luta contra o vírus, como
o uso de máscaras, o distanciamento social e a higienização
das mãos.

BLITZ DE SAÚDE
Em fevereiro, realizamos uma blitz de saúde voltada para
a promoção da segurança e do bem-estar dos colaboradores.
Nossas equipes de saúde realizaram exames de rotina, como
a aferição de pressão, e orientaram os funcionários sobre os
cuidados essenciais para uma boa saúde e qualidade de vida
– praticar atividades físicas, alimentar-se bem, ter boas noites
de sono e zelar pela saúde mental.

> Colaboradores com os informativos de prevenção.

> Enfermeira realiza exames de rotina com o colaborador.
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SEGURANÇA

DDS SOBRE A IMPORTÂNCIA
DA HIDRATAÇÃO

10 MANDAMENTOS
DA SEGURANÇA

Você sabia que o nosso corpo é formado por 70% de água?
Ela desempenha funções essenciais para o nosso organismo –
a água nos hidrata, leva os nutrientes, como o oxigênio e sais
minerais até as células, e ainda ajuda na limpeza do nosso
corpo, expulsando substâncias tóxicas por meio do suor e
da urina.

Trabalho seguro é trabalho bem feito!
Esse foi tema da nossa campanha “10 Mandamentos
da Segurança”, que teve início em janeiro. O programa tem
como objetivo reforçar o nosso pilar Segurança e conscientizar
nossos colaboradores sobre quais atitudes ajudam a reduzir
o risco de acidentes no ambiente de trabalho.

Tendo em mente o precioso papel da água para a vida,
realizamos um DDS para abordar este assunto com nossos
colaboradores. Eles aprenderam que, além da água em si,
existem outras fontes de hidratação, como a água de coco –
com quantidades significativas de potássio, magnésio e cálcio
– e as frutas e vegetais – ricas em água, fibras e nutrientes.

Entre o final do mês de janeiro e início de fevereiro,
desenvolvemos ações com os nossos contratados, operadores
de mina e motoristas, reforçando todos os procedimentos de
segurança.

OS 10 MANDAMENTOS
DA SEGURANÇA:
1. Não omitir acidentes;
2. Não trabalhar sob o efeito de álcool e/ou drogas;
3. Zelar pelos equipamentos e ferramentas da empresa;
4. Respeitar o próximo;
5. Respeitar os procedimentos;
6. Respeitar a sinalização existente;
7. Realizar a inspeção do equipamento de trabalho;
8. Na dúvida, não faça;
9. Não improvise;
10. Boa Comunicação.

> Entrega de água de coco aos colaboradores.

GINÁSTICA LABORAL
A ginástica laboral é a atividade física que pode ser
realizada durante o horário de trabalho. O exercício ajuda a
melhorar a saúde, desestressar, mudar um pouco a rotina e
aprimorar a produção. Há diversos tipos de ginástica laboral,
como ginástica corretiva, compensatória, preparatória,
preventiva e de relaxamento. O importante é estar em
movimento, como nossos colaboradores, que participam
de aulas de ginástica laboral e aprendem exercícios para
melhorar a qualidade de vida e a rotina de trabalho.
> Equipe de Segurança orienta os colaboradores das minas.

TREINAMENTO COM
OS MOTORISTAS
A segurança na direção vai muito além do volante.
É necessário ter consciência das variáveis possíveis
no trânsito e estar preparado para diversas situações.
É com este objetivo que realizamos regularmente
treinamentos com os motoristas de van da Ferro Puro.
O mais recente abordou temas como percepção de
riscos, direção preventiva, orientação sobre a Covid-19
e a nossa campanha “10 Mandamentos da Segurança”.
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MELHORIA NA GESTÃO:
UTILIZAÇÃO DE TABLETS
Buscando tornar nossas atividades operacionais
mais práticas e modernas, adquirimos tablets para que
o lançamento das inspeções realizadas em campo seja
feito de forma automatizada. Assim, contribuímos com a
sustentabilidade, uma vez que eliminamos o uso do papel; e
ganhamos tempo e praticidade, já que agora é possível que
todos os colaboradores tenham acesso às informações de
maneira rápida e prática.

DDS SOBRE ÓCULOS
DE PROTEÇÃO
O uso de óculos de proteção é fundamental durante
as atividades de mineração da Ferro Puro. O equipamento
protege o colaborador de possíveis ferimentos nos olhos que
podem ser causados por poeira, queimaduras, vidro, aço,
vapor e materiais químicos. Não usar os óculos de proteção
pode comprometer a visão parcial ou completamente.
Buscando sempre colocar a segurança dos nossos
colaboradores em primeiro lugar, desenvolvemos um DDS
voltado para o tema, no qual eles realizaram um circuito com
obstáculos – primeiramente com a visão livre e, em seguida,
vendados, para notarem a diferença que uma visão saudável
proporciona.

> Segunda fase do circuito de obstáculos.

CAMINHADA
DE SEGURANÇA

INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO
DAS CÂMERAS

A Caminhada de Segurança é um momento especial que
tem como objetivo reforçar nossos valores, procedimentos e
verificar, em campo, a efetividade das ações propostas. Ela
é realizada mensalmente em todas as nossas unidades, com
a participação dos colaboradores, gestores, coordenadores
e gerentes.

A nossa equipe de Segurança do Trabalho realiza
constantemente inspeções durante as atividades operacionais
da empresa. Durante a ação realizada no primeiro trimestre,
os motoristas da Ferro Puro foram abordados para participar
de uma ação para a inspeção e testes com as câmeras dos
caminhões. Assim, a equipe de Segurança do Trabalho é capaz
de verificar se todos os protocolos estão sendo seguidos e
garantir um trabalho mais seguro.

Durante a caminhada, aproveitamos para ouvir
sugestões e oportunidades de melhorias propostas pelos
os colaboradores, tendo sempre como foco o nosso pilar
Segurança.

DIÁLOGO EM CAMPO
Aqui, na Ferro Puro Mineração, todas as atividades
acontecem de acordo com os nossos pilares – Pessoas,
Segurança, Meio Ambiente e Comunidade. Para reforçá-los,
assim como os procedimentos de segurança, realizamos um
diálogo em campo com nossas contratadas, por meio de
checklists, conversas e folhetos informativos.

> Equipe de Segurança realiza a inspeção das câmeras.

BLITZ DE SAÚDE
E SEGURANÇA
Em parceria com a RLR Transportes, foi realizada uma
blitz educativa para a conscientização dos colaboradores
e motoristas quanto à importância da direção segura e de
respeitar os limites de velocidade.
Na mesma oportunidade, nossa equipe de saúde
realizou a aferição de pressão arterial e de temperatura dos
colaboradores.

BLITZ DE SEGURANÇA NO CDA
O alinhamento entre a Ferro Puro e as contratadas é
fundamental para a execução correta e segura das nossas
atividades operacionais. Tendo isso em vista, assim como
o reforço dos nossos pilares, convidamos as técnicas de
segurança da Transportadora BVC para abordar as regras
internas e realizar a inspeção de caçambas e analisar riscos
de contaminação.
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SEGURANÇA

SIMULADO DE DIREÇÃO
Sempre atentos para a realização de um trabalho seguro,
desenvolvemos um simulado com os nossos colaboradores e
motoristas que contou com orientações sobre a importância
das marcações de distância segura e os cuidados necessários
para evitar os pontos cegos dos retrovisores.

CARONA SEGURA
O programa “Carona Segura” tem o objetivo de reforçar os
procedimentos de segurança, verificar as condições do veículo
e das estradas de acesso. Em março, ele foi realizado por
uma técnica de segurança, que pegou carona com motoristas
para, durante a viagem, conversar de forma descontraída
sobre a rotina de trabalho. Assim, a inspeção é realizada em
um ambiente onde o colaborador se sente à vontade para
conversar sobre sua rotina.

ORIENTAÇÃO INICIAL
COM AS CONTRATADAS
Buscando sempre alinhar nossos pilares e os
procedimentos de segurança às nossas operações,
todas as empresas parceiras do Grupo Avante passam,
obrigatoriamente, por treinamentos antes de iniciar suas
atividades em campo, proporcionando assim um ambiente
de trabalho harmonioso e eficiente.

CAMPANHA PAZ –
PARE, ANALISE, ZELE
A campanha PAZ tem como objetivo promover um
ambiente de trabalho seguro e saudável por meio de 3
ações: parar, analisar e zelar. A iniciativa busca trazer uma
perspectiva mais direta para o colaborador, em que ele se
coloca como protagonista da segurança.
O programa contou com apresentação teatral, jogo de
perguntas e respostas e a presença de familiares para um
momento de reflexão. As ações fortalecem o pilar Segurança
e aguçam a percepção de riscos de forma lúdica e com o
envolvimento de pessoas importantes.

> A presença dos familiares reforça a importância do trabalho seguro.

PRATIQUE PAZ
PARE para pensar sobre quais são os riscos e as medidas
de controle para a realização das atividades.
ANALISE a disponibilidade dos recursos necessários
para realizar as atividades.
ZELE pela sua segurança e a dos seus colegas de
trabalho.

RODA DE CONVERSA
COM AS CONTRATADAS
Antes do início das atividades com as contratadas,
realizamos rodas de conversa com o intuito de orientá-las
quanto aos procedimentos de segurança e a importância da
atenção no ambiente de trabalho. Além disso, aproveitamos
a ocasião para reforçar cada um dos nossos pilares.

DDS SOBRE
HIPERTENSÃO ARTERIAL
A hipertensão arterial é uma doença que ocorre
quando a força do sangue contra a parede das artérias
é muito grande. Ela pode ser causada por obesidade,
sedentarismo, estresse, tabagismo e por quantidades
excessivas de álcool e sódio (sal) na alimentação.
Na maioria dos casos, a hipertensão arterial não
apresenta sintomas, o que pode dificultar o diagnóstico
e, consequentemente, um tratamento, podendo causar
problemas de saúde como doenças cardíacas e acidente
vascular cerebral.
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Por ser um assunto tão importante para o bem-estar
de todos, nossas equipes de saúde abordaram o assunto
em um DDS e realizaram a aferição de pressão dos nossos
colaboradores.

LEMBRE-SE:

ADOTAR UMA DIETA SAUDÁVEL COM MENOS
SÓDIO E PRATICAR ATIVIDADES FÍSICAS
PODE PREVENIR A DOENÇA.

DIA DA MULHER
O Dia Internacional da Mulher busca incentivar a igualdade
de gênero e o reconhecimento da força de trabalho feminino
e das muitas conquistas ao longo dos séculos. Durante todo
o mês de março, foram realizadas ações voltadas para o
fortalecimento dessa data tão importante, como a divulgação
de frases icônicas de mulheres ilustres da história mundial,
a arrecadação de absorventes femininos para mulheres
carentes e uma roda de conversa com convidadas especiais.

> Dia da Mulher na Ferro Puro Acuruí.

CAFÉ EM EQUIPE
O Café em Equipe é uma ação que busca gerar a
aproximação e o aumento da sinergia entre líder e equipe, a
partir de conversas abertas sobre os desafios da área, troca
de experiências, esclarecimento de dúvidas e sugestões de
pontos de melhorias. Durante o 1º trimestre de 2022, foram
realizadas duas edições do programa: uma com o Time de
Recursos Humanos e Comunicação, com o diretor João Paulo
Cavalcanti; e a outra com o Time Financeiro, com o diretor
Lucas Cavalcanti.

ENCONTRO DA LIDERANÇA
No final do mês de março, a liderança do Grupo Avante
se reuniu em um encontro na comunidade do Acuruí, para
um momento de desenvolvimento e inspiração sobre o
planejamento estratégico da empresa. O encontro foi dividido
em dois momentos, nos quais a liderança foi incentivada a aliar
o propósito de vida com o propósito da empresa.

No dia 10 de março, as colaboradoras participaram de
um café da manhã seguido de uma palestra que contou com
a presença de Edina Alves, árbitra de futebol; Marcela Lima,
atleta de mountain bike; e Stephanie, da empresa “Gestão
do Sucesso”, que atua no Grupo Avante na construção de
processos e projetos. Elas contaram um pouco das suas
trajetórias como mulheres e profissionais em ambientes
predominantemente masculinos.

> Dia da Mulher UTM Nova Lima.

> Dia da Mulher CDA.

CONSTRUÇÃO DO
PROPÓSITO DO RH
No dia 15 de fevereiro, a área de Gestão de Pessoas
se reuniu com um objetivo muito especial: construir o
propósito do time. Após um dia rico em conversas, trocas
de experiências e construção coletiva, os 10 integrantes da
equipe escreveram mais um capítulo da história do RH e da
Comunicação do Grupo Avante, com a definição do conceito:

“SER GUARDIÃO E EMPODERAR AS PESSOAS
NO JEITO AVANTE DE SER”
O QUE É PROPÓSITO?
Propósito é o combustível que move pessoas; afinal,
no fundo, ninguém gosta de “fazer por fazer”. Em uma
empresa, ter propósito é ter uma razão para realizar
e fazer a diferença, definindo a marca e a cultura
organizacional, e tudo aquilo que resume os valores
históricos, éticos, emocionais e práticos da organização.
Confira as fotos na Galeria ao final do Boletim
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PESSOAS

ENTREVISTA
FERRO PURO
Leonardo Vieira

Técnico de Planejamento Sênior.

Meu cargo é de Técnico de Planejamento Sênior.

Fiquei surpreso. Eu estava na unidade de manhã e fui chamado
durante o DDS. Não esperava a carta; foi uma experiência legal
e me senti fazendo parte de algo maior. Foi uma grata surpresa.

Você entrou no Grupo Avante com esse cargo?
E há quanto tempo você trabalha na empresa?

E quem é o Leonardo? Fale um pouquinho sobre
você e o seu dia a dia.

Qual o seu cargo no Grupo Avante?

Sim. Trabalho na empresa há dois anos e três meses.

Como é fazer parte do Grupo Avante?
Tenho muita gratidão por estar aqui e para mim é a melhor
empresa que já trabalhei. Comento com meus amigos o quanto é
bom estar no Grupo Avante e eles sempre pedem para vir trabalhar
aqui. Eu me sinto muito bem na empresa, é um lugar que você
tem vontade e motivação para acordar cedo e ir trabalhar. Digo
sempre que aqui é onde quero estar, um lugar que tem respeito
e consideração, onde todo mundo tem os mesmos princípios.

Quais pontos você acredita terem sido
diferenciais para que você fosse escolhido como
colaborador destaque?
Acredito que o comprometimento, a dedicação e a
comunicação. Eu não tinha esse perfil comunicativo, mas
depois que entrei no Grupo Avante, isso mudou: quero fazer
parte de tudo, ajudar todo mundo e estar disponível para os
meus colegas. Onde quer que eu esteja, tento fazer o meu
melhor sempre.

Como foi receber a notícia que você foi escolhido
como colaborador destaque?
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Eu sou uma pessoa muito simples. Fico de bermuda e chinelo quando não
estou trabalhando. Gosto de estar com a minha família, sou bem disponível
para os meus amigos, quero estar sempre ajudando e participando de tudo.
Sou tranquilo, gosto demais de cachorro, de ler e jogar futebol. Sou uma
pessoa mais caseira.

Qual a diferença que os pilares trazem para o
Grupo Avante?
Acredito que para ser uma empresa de mineração diferente
os pilares são essenciais. Quando entramos no Grupo Avante,
aprendemos a respeitar a comunidade e as pessoas, e vemos um
cuidado genuíno entre todos, com todo mundo sempre sorrindo.
Em outras empresas, a produção está sempre em 1º lugar, mas
aqui é diferente: os pilares devem vir primeiro, depois pensamos
em produção, ela é uma consequência.

Você tem alguma mensagem para os seus
colegas de trabalho?
Desejo que continuemos juntos por muitos e muitos anos. Nós
estamos em um ótimo ambiente de trabalho, onde nos tornamos
uma segunda família. Unidos, vamos longe e sempre Avante.

GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Realizamos, durante o mês de fevereiro, uma campanha
com o objetivo de conscientizar os colaboradores a respeito
da coleta seletiva em todas as unidades do Grupo Avante,
por meio de DDS e Blitz. A ação teve por objetivo fortalecer o
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de uma
maneira descontraída, reforçar com os colaboradores as
formas adequadas de descarte dos resíduos na empresa e
demais ambientes.

DIA DA ÁGUA
Celebrado no dia 22 de março, o Dia Mundial da
Água busca alertar a população para a importância
da preservação desse recurso natural crucial para a
sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.
Em referência à essa data, realizamos, em parceria
com o Instituto Espinhaço, uma campanha em todas
as unidades do Grupo Avante, com o objetivo de
conscientizar os colaboradores sobre a importância
das Áreas de Preservação Permanente (APPs) para
a conservação dos recursos hídricos e o aumento da
disponibilidade hídrica. Foi um momento de reflexão
sobre a importância da gestão quantitativa e qualitativa
desse recurso, que, além de finito, é essencial para
a vida no planeta. Com a intenção de incentivar a
redução do consumo de água, os colaboradores
receberam redutores de vazão para instalação nas
suas residências.”
Consuma de forma consciente, preservar a água
contribui com o Meio Ambiente e colabora com as
próximas gerações.

CORTINAS ARBÓREAS
CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE
As cor tinas 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.
Pensando nisso e tendo em vista o fortalecimento dos Pilares
Meio Ambiente e Comunidade, o Grupo Avante realiza com
periodicidade manutenção das cortinas já implantadas e
implantação de novas cortinas, tendo como premissa a
harmonização paisagística, leveza e beleza do Meio Ambiente.

> CDA.

> Ferro Puro.

> UTM NL.

> UTM NL.
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MEIO AMBIENTE

CAMPANHA SOBRE
EMISSÃO DE CARBONO
Durante todo o ano de 2022, será desenvolvido, junto aos
colaboradores, uma campanha para a conscientização sobre
a emissão de carbono (CO₂). A primeira etapa do programa
ocorreu no mês de março e contou com a apresentação dos
conceitos básicos do assunto, como o tema “O que é a emissão
de carbono”. Nas demais etapas, os colaboradores terão a
oportunidade de entender um pouco mais sobre as fontes
geradoras e as ações do dia a dia que podem contribuir para
a redução na emissão de CO₂ e outros gases do efeito estufa.

> Equipe de Meio Ambiente orienta sobre a emissão de CO₂.

Você sabia que o Grupo Avante
possui mais de 100 hectares de
áreas preservadas?
As áreas de preservação ambiental, na maioria das
vezes, estão relacionadas com a compensação ambiental
de um empreendimento minerário. Porém, no grupo
Avante, essas áreas, quando localizadas fora de unidade
de conservação (UC’s), passam por um processo de
cuidado e monitoramento muito minucioso, que vai além
das obrigações legais. Afinal de contas um dos pilares que
move o grupo é o Meio Ambiente, e garantir a conservação
dessas áreas é de extrema importância.

BLITZ SOBRE
GESTÃO DE RESÍDUOS
Dando continuidade à nossa campanha de
gerenciamento de resíduos sólidos, realizamos
uma blitz educativa com os motoristas de veículos
e carretas que trafegam nas rodovias de acesso da
Ferro Puro. A ação orientou sobre as medidas que
podem ser adotadas para minimizar os possíveis
impactos gerados pelo descarte incorreto de
resíduos. Durante as abordagens, os motoristas
receberam como brinde uma sacolinha de lixo para
carros.

> Colaboradores aprendem sobre a coleta seletiva.

PROGRAMA DESPOLUIR
O grupo Avante está sempre em movimento e em busca
de ferramentas que possam reforçar o nosso compromisso
com o Meio Ambiente e com as Comunidades do Entorno dos
nossos empreendimentos e, por esse motivo, no final do ano
de 2021 firmamos uma parceria com o Programa Despoluir
que com o apoio das instituições SEST, SENAT e CNT vem
realizando um trabalho sério.
A execução do programa tem por objetivo elencar
ferramentas de medição para o controle de emissão dos gases
que colaboram com o aumento do efeito estufa.

> Programa sendo executado em campo.
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ECOPONTO
Demos início ao Ecoponto, um novo projeto da Ferro
Puro Mineração, em parceria com as prefeituras municipais
de Itabirito e Ouro Preto. A ação faz parte da campanha
“Recicle tudo, recicla todos” e tem o objetivo de melhorar
a acomodação e a coleta dos resíduos sólidos gerados na
região. O lançamento da iniciativa contou com a participação
do sócio e diretor do Grupo Avante, João Paulo Cavalcanti e a
presença dos secretários de meio ambiente de Ouro Preto e
Itabirito - Frederico Leite e Chiquinho de Assis. A campanha
conta com a instalação de 4 Ecopontos, ampliação do sistema
de coleta e transporte de materiais recicláveis e mobilizações
socioeducativas com blitz porta a porta.

CONFIRA O QUE PODE SER
LEVADO AO ECOPONTO:
PODE:
• Lixeira verde – papel, plástico, metal, vidro, isopor,
eletroeletrônicos (sem bateria) e óleo de cozinha
armazenado em garrafa pet.
• Lixeira cinza – lixo úmido como restos de comida,
fraldas, bitucas de cigarro etc.
NÃO PODE:
• Entulho, móveis, poda de árvores, telha de amianto,
medicamentos, lâmpadas, pneus, pilhas e baterias.

Agora os moradores da comunidade do Acuruí podem
contar com mais pontos de coleta para os seus resíduos, e
assim cuidar do meio ambiente e do local onde vivem.

> Ecoponto em Capanema.

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS
VICINAIS NAS COMUNIDADES
DO CAPANEMA E MARACUJÁ
Iniciamos, em parceria com a prefeitura municipal de
Ouro Preto, as obras de pavimentação em vias vicinais
nas comunidades do Capanema e Maracujá. Serão
pavimentados em torno de 69.000 m2, o que representa
aproximadamente 12 km de vias.

> Inauguração do Ecoponto.

As obras contemplam terraplanagem, instalação
de meio-fio de concreto pré-moldado, com escavação,
reaterro, rejuntamento e execução de calçamento
poliédrico.
O objetivo do empreendimento é levar mais
desenvolvimento para a região, além de maior segurança
e qualidade aos moradores e pessoas que trafegam pelo
local.
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CAMPANHA DA ÁGUA
NAS COMUNIDADES

CAMPANHA
DOS PILARES

No dia 30 de março de 2022, a Ferro Puro Mineração, em
parceria das Prefeituras Municipais de Itabirito e Ouro Preto,
realizou ações conjuntas voltadas para a celebração do mês
da água. O público-alvo atingido compreendeu os alunos da
Escola Municipal de Acuruí e Escola do Maracujá, os quais
participaram de um teatro com fantoches com a temática
recursos hídricos e resíduos.

Com o intuito de fortalecer a importância dos quatro pilares
do Grupo Avante, os analistas socioambientais realizaram uma
mobilização com as lideranças das comunidades da Ferro
Puro Mineração - Maracujá, Acuruí, Galego e Palmital.

No mesmo dia, foram realizadas blitze nos distritos de
Maracujá, em Ouro Preto, e Acuruí, em Itabirito, com a mesma
temática e voltadas para visitantes, sitiantes e moradores.

Essa iniciativa reforça o princípio dos nossos Pilares:
Pessoas, Segurança Meio Ambiente e Comunidade, que são
a base do comprometimento social.
Durante essa ação, os moradores também receberam um
panfleto com informações pertinentes ao tema e um chaveiro.

> Moradora recebendo panfleto com informações sobre os Pilares e um chaveiro.
> Comunidade recebendo informativo sobre o mês da água.

SERESTA

> Alunos da Escola Municipal de Acuruí no teatro de fantoches.

A Ferro Puro Mineração está lançando o Projeto “Seresta
de 0 a 100”, que oferecerá às comunidades de Acuruí e
região, em Itabirito/MG, e de Conceição do Rio Acima/Galego,
em Santa Bárbara/MG, a oportunidade de participarem de
oficinas de musicalização e de grupos seresteiros, que serão
constituídos visando à perenização desta manifestação
cultural.
O projeto proporciona ainda mais oportunidades de
convivência, integração social e motivação para novos
aprendizados a partir do despertar prático que o processo
de musicalização provoca nas pessoas.

DOAÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS

As inscrições tiveram início no mês de março de 2022,
sendo disponibilizadas 50 vagas em cada município, que
foram preenchidas por pessoas de todas as idades.

Visando ao for talecimento social e a
implantação de ações que melhoram o cotidiano
da população, a Ferro Puro Mineração realizou, no
mês de março, a doação de cestas básicas para
a Pastoral São Sebastião, localizada em Itabirito.
Estas doações têm como objetivo ajudar
as famílias em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.

> Comunidade participante das oficinas de musicalização.
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EQUIPE DE ITT PARTICIPA
DO CAPIXABA DE FERRO
No dia 27/03/2022, a equipe Itabirito Triathlon
Team, patrocinada pelo Grupo Avante, participou
de mais um campeonato: o Capixaba de Ferro, nas
distâncias Sprint, Standard e Duplo Standard. O
palco da competição foi a Praia da Bacutia/ES, que
em um dia de muito sol, calor e o mar um pouco
mais agitado recebeu nossos atletas para uma
prova desafiadora!
Com uma das maiores delegações do evento,
13 atletas, a Equipe Avante ITT mais uma vez foi
destaque, subindo ao pódio 9 vezes.
Ao todo, nas modalidades Sprint, Standard e
Duplo Olímpico nossos atletas conquistaram 10
pódios, com destaque para o Tiago Pires, que levou
a 6ª colocação Geral e 1º de sua Categoria!

REUNIÃO COM
A COMUNIDADE
Em continuidade às ações de diálogo e fortalecimento
das comunidades, a equipe socioambiental realizou, no dia
19/03/2022, a reunião da Rede de Comunicação e Cooperação
vinculadas ao Programa de Comunicação Social Ferro Puro.
As reuniões aconteceram com representantes
das comunidades de Palmital, em Rio Acima, Acuruí,
Bonsucesso e Capanema, localizadas em Itabirito, e
Maracujá, Ribeiro, Soares e Vale do Tropeiro, localizadas
em Ouro Preto.
Durante a reunião, foi informado aos participantes sobre as
principais melhorias que foram realizadas na região, além de
apresentar as ações que estão planejadas para o ano de 2022.

> Equipe Itabirito Triathlon Team
> Reunião com a Comunidade.
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DOAÇÃO DE MATERIAL
ESPORTIVO AO ACURUÍ
ESPORTE CLUBE
A Ferro Puro investe em pessoas!
Nós acreditamos na transformação que o esporte pode
trazer para a vida de todos. Tendo este princípio em mente,
doamos 17 kits de material esportivo que continham camisas,
shorts e meiões para a equipe de futebol Acuruí Esporte Clube,
de Itabirito. Além disso, foram doadas duas bolas de futsal e
duas bolas de society para apoiar a participação do time em
torneios e campeonatos.

1º SIMULADO DO ITABIRITO
TRIATHLON TEAM EM 2022
A equipe do Itabirito Triathlon Team, patrocinada pelo
Grupo Avante, iniciou o ano de 2022 com um simulado intenso
e de alto nível. O treino teve o formato de duathlon e foi um
preparatório para os próximos desafios do Itabirito Triathlon
Team.
O Grupo Avante reforça mais uma vez o seu Pilar
Comunidade por meio do esporte, um agente transformador
de realidades.

MARCELA LIMA, NOVA
ATLETA PATROCINADA PELO
GRUPO AVANTE
Aqui, na Ferro Puro, sabemos que o esporte,
além de fazer bem para o físico, é excelente para a
saúde mental e para o desenvolvimento individual e
social das pessoas. Tendo isso em vista, buscamos
incentivar e investir em práticas esportivas nas
comunidades localizadas nas nossas áreas de
influência.
É nesse contexto que apresentamos Marcela
Lima, atleta renomada do Mountain Bike. Ela iniciou
no esporte no final de 2015, com apenas 16 anos,
e desde então já foi campeã da Copa do Mundo XCE
stg7 e bicampeã brasileira U23. Nascida em Itabirito,
a atleta já foi ginasta artística e além de ciclista,
Marcela estuda Educação Física.

> Diretor João Paulo Cavalcanti com a nova patrocinada, Marcela Lima.

> Equipe do Itabirito Triathlon Team.

DOAÇÃO DE MÓVEIS
AO CEAMEC
Na Ferro Puro, buscamos, por meio de ações, trazer
maior qualidade de vida, segurança e desenvolvimento às
comunidades ao nosso redor. Realizamos, em parceria com
as transportadoras FJX, RLR, TG e Lenarge, a doação de
47 móveis para o CEAMEC (Centro de Apoio ao Menor de
Congonhas), instituição que realiza um incrível trabalho de
acolhimento social de crianças e jovens entre 0 e 17 anos.
Foram doados itens como: camas de solteiro com colchão,
sofá, smart tv, armários, lavadora de roupas, entre outros.
Além disso, doamos ao instituto um auxílio financeiro para
ampará-los durante todo o ano de 2022.
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> Equipe Socioambiental entrega doações ao CEAMEC.

PATROCÍNIO DE EVENTO
DE MOUNTAIN BIKE
Dando continuidade às ações de desenvolvimento e
fortalecimento do esporte nas comunidades, a Ferro Puro
patrocinou, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte,
o Campeonato de Mountain Bike Internacional Chaoyang
Estrada Real, que teve a sua primeira etapa realizada nos dias
26 e 27 de março, em Itabirito. O evento terá ao longo de 2022
mais 3 etapas e contou nesta primeira com a participação de
atletas brasileiros e internacionais.

> Atletas de trail run realizam percurso.

> Atletas nacionais e internacionais participam do evento.

JAGUARA FLORIDA
Para dar continuidade ao projeto “Jaguara Florida”,
realizamos, nos meses de janeiro, fevereiro e março, a
irrigação, capina, roçada, ancoramento, adubação, replantio
e monitoramento das mudas plantadas e dos jardins
implementados. Até o momento, o projeto já conta com o
plantio de 3500 árvores e a entrega de 44 jardins.
As ações desenvolvidas pelo projeto têm como objetivo
a melhoria ambiental e paisagística da região, e a promoção
da educação ambiental.
> Jardins do projeto Jaguara Florida.

> Jaguara Florida

RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES:
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS LOCAIS
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 janeiro, fevereiro e março de 2022 foram realizados
63 atendimentos às demandas da comunidade.
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 FERRO
PURO MINERAÇÃO PELOS
CONTATOS:
Telefones e WhatsApp de
contato Socioambiental:
(31) 99214-0061
(31) 99612-8682
sac@grupoavante.com.br
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GALERIA DE FOTOS

> BLITZ DE SAÚDE

SEGURANÇA
> CAMPANHA JANEIRO BRANCO

> GINÁSTICA LABORAL

> 10 MANDAMENTOS DA SEGURANÇA

> DDS SOBRE ÓCULOS DE PROTEÇÃO
> BLITZ EDUCATIVA SOBRE PREVENÇÃO À COVID-19
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> PRIMEIRA CAMINHADA DE SEGURANÇA DE 2022

> CAMPANHA PAZ – PARE, ANALISE, ZELE

> INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CÂMERAS

> CARONA SEGURA

> DIÁLOGO EM CAMPO
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PESSOAS
> CONSTRUÇÃO DO PROPÓSITO DO RH

> ENCONTRO DA LIDERANÇA
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MEIO AMBIENTE
> GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

COMUNIDADE
> DOAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO AO ACURUÍ ESPORTE CLUBE

> 1º SIMULADO DO ITABIRITO TRIATHLON TEAM DE 2022

> CORTINAS ARBÓREAS – CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

> PATROCÍNIO DE EVENTO DE MOUNTAIN BIKE
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