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• Bem mais precioso
• Valorização
• Clima organizacional 
• Pertencimento (sentimento de dono)
• Honestidade e transparência 
• Ética e respeito

PESSOAS

Bem mais precioso! Valorização, clima organiza-
cional, sentimento de dono, ética, respeito, 
honestidade e transparência fazem com que 
este pilar seja sempre nossa prioridade. Trabalhar em prol das pessoas e focado no respeito à 

vida, visando diminuir ou eliminar os riscos existentes 
na execução das tarefas. O cuidado genuíno, a atitude, 
os procedimentos, o exemplo e o ver e agir fazem com 
que todos se cuidem e façam acontecer.

• Empatia
• Respeito e transparência 
• Desenvolvimento sustentável e social
• Relacionamento e com harmonia 

Realizar as atividades com respeito e transparência, 
visando a busca pelo desenvolvimento das comunidades 
e potencialização dos projetos existentes, objetivando o 
desenvolvimento sustentável e social, compreendendo 
as particularidades de cada comunidade através do bom 
relacionamento.

• Respeito a vida
• Cuidado mútuo (genuíno)
• Atitude
• Ser exemplo e dar exemplo
• Atendimento aos requisitos legais
(cumprir procedimentos)
• Ver, agir e não negligenciar

SEGURANÇA
DO TRABALHO

COMUNIDADE
• Ver, agir e não negligenciar
• Desenvolvimento sustentável 
• Cumprir procedimentos, normas
e condicionantes 
• Educação Ambiental

MEIO AMBIENTE

Conjunto de ações que visam o atendimento das 
obrigações legais, com consciência e respeito socioam-
biental garantindo o desenvolvimento de maneira 
racional e eficiente.  
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Projeto Horta
Colaborativa

O objetivo do projeto é difundir conceitos de produ-
ção de hortaliças de forma mais natural e agroecológi-
ca, produzindo verduras de qualidade sem utlização 
de produtos químicos. A ação promove o trabalho 
coletivo e integração entre o empreendimento e os 
funcionários. 

Foram executadas no mês de setem-
bro/2020 obras de melhoria e manuten-
ção de drenagens na estrada não pavi-
mentada, que dá acesso à Mina da Ferro 
Puro.
A ação tem como objetivo minimizar os 
impactos da chuva, que ocorrem de 
maneira natural, proporcionando mais 
segurança no tráfego de veículos do 
empreendimento e, principalmente, da 
comunidade, por se tratar de uma área 
com diversos pontos turísticos e grande 
fluxo de pessoas.

Drenagem da estrada
de acesso à Mina

MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA
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Projeto de
Desenvolvimento Turístico

Projeto “Rota Turística da Jaguara”.

Em continuidade às atividades do projeto Rota Turística da Jaguara, foi realizado no 
último trimestre por equipe devidamente capacitada, o diagnóstico da área, pesquisas, 
levantamento de informações, reuniões institucionais junto a órgãos públicos e 
empreendimentos turísticos, localizados na região de implantação da 1° etapa do 
projeto, com previsão de ser ínício no ano de 2021.

COMUNIDADE
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Visando a garantia e manutenção do 
canal de diálogo com os moradores do 
entorno do empreendimento, a Minera-
ção Ferro Puro mantém ativos seus 
canais de atendimento por telefone, 
whatsapp e visitas diretas com os mora-
dores e sitiantes. No terceiro trimestre 
de 2020 foram realizados 44 atendimen-
tos às demandas da comunidade, sendo 

que destas, 41 já tiveram retorno realizado 
aos solicitantes. Todas as demandas que são 
de responsabilidade da empresa são tratadas 
diretamente com os moradores.

Contatos socioambiental:

Tel: (31) 98605-7164 | (31) 99214-0061 | (31) 99612-8682
E-mail: meioambiente.social@gsmmineracao.com.br

Atendimento as
demandas locais
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COMUNIDADE
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Foram realizadas reuniões com lideranças e representantes locais das comunidades 
localizadas na área de influência direta e indireta do empreendimento. Com o objetivo 
de propiciar a efetividade de troca de informações e transparência no diálogo entre o 
empreendimento e os moradores. 

As reuniões foram realizadas nas comunida-
des de Maracujá, Acuruí e Palmital, contando, 
também, com a participação dos moradores 
das regiões próximas, seguindo os protoco-
los exigidos para o COVID-19, como distancia-
mento entre as pessoas presentes, aplicação 
de álcool em gel e a utilização de máscara.

Nos encontros foram esclarecidas as dúvidas 
sobre os projetos e ações socioambientais 
desenvolvidas na região.

Reuniões da Rede de
Comunicação e Cooperação

COMUNIDADE
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No último trimestre foram realizados diálogos interativos com os funcionários e prestadores 
de serviço da Mineração Fero Puro, a fim de difundir conhecimentos sobre temas ambientais. 

Os temas abordados foram: projetos sociais desenvolvidos com as comunidades, Combate 
a incêndios, Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Proliferação de Insetos Vetores, Parque 
Nacional da Serra do Gandarela, Atropelamento de Fauna, Orientações sobre FISPQ, 
Gerenciamento de trânsito, Dia da Árvore e emergências ambientais. Além do diálogo, 
também foram entregues kits de emergência ambiental aos motoristas e operadores. Os 
temas escolhidos, são pensados como forma de agregar informações entre os 
colaboradores e promover a conscientização ambiental continuada

Campanhas
Internas

PESSOAS
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Utilizando equipamentos de ponta e profissionais 
qualificados, visando maior agilidade, qualidade e 
flexibilidade, a Ferro Puro Mineração decidiu 
implantar o seu próprio laboratório físico/químico.

A implantação assegura melhor qualidade e previ-
sibilidade dos produtos enviados aos clientes. 

Laboratório de
Análise de Minério
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No mês de setembro foi inciado a campanha interna 
“Dia do Voluntário". O projeto envolve funcionários e 
prestadores de serviços, e possui como objetivo a recu-
peração das nascentes próximas às comunidades das 
áreas de influência dos empreendedorismos do Grupo 
Avante.  

Os participantes se inscreveram de maneira voluntária 
com o intuito em ajudar a preservar o meio ambiente, 
enfatizando os Pilares Meio Ambiente e Comunidade. 
Inicialmente, serão realizadas a recuperação ambien-
tal em 5 nascentes da região da Serra do Gandarela. As 
atividades contam com a colaboração dos prorpietá-
rios das áreas das nascentes, isolamento da área, plan-
tio de mudas nativas e monitoramento das ações 
previstas.

Dia do
Voluntário

MEIO AMBIENTE
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Ações de
Segurança

A Ferro Puro adotou um sistema de verificação 
trimestral de todos seus veículos e equipamentos. 
Eles passam por uma vistoria, realizada por um 
mecânico e, se liberados, recebem um selo que 
garante sua conformidade.

A utilização do selo de vistoria visa garantir que 
100% dos equipamentos sejam monitorados efeti-
vamente. Realizamos a verificação in loco dos 
itens de segurança e manutenção, garantido, 
assim, maior confiabilidade para os motorista e 
operadores. 

Vistoria Trimestral de Equipamentos

Dia do Motorista
No dia 25/07, celebra-se no Brasil o Dia dos Motoris-
tas. Nesta data realizamos uma campanha interna 
homenageando os colaboradores da categoria que 
fazem parte do Grupo Avante.

Aproveitamos a ocasião para reforçar nossos 
pilares e promover um diálogo mais próximo de 
toda equipe. Para finalizar entregamos uma caneca 
personalizada como forma de agradecimento aos 
serviços prestados. 

SEGURANÇA



Programa Anjo da Guarda
Criado com o intuito de preservar, cada vez mais, a seguran-
ça de seus colaboradores, o programa tem como objetivo 
despertar nas pessoas o espírito de equipe, em que todos 
são responsáveis por sua segurança e dos colegas de traba-
lho.  Além de melhorar a percepção de riscos nas atividades 
exercidas, bem como auxiliar na capacidade de ajudar o 
próximo. O programa tem metodologia simples, durante 
uma semana, um ou mais colaboradores são escolhidos 
por unidade. Eles devem auxiliar e orientar os colegas com 
relação ao comportamento seguro. Também devem obser-
var e apontar situações que signifiquem riscos à segurança 
no trabalho, com foco nos pilares e detalhes das atividades.
Orientados pela equipe de Segurança do Trabalho, o “Anjo 
da Guarda” acompanha o trabalho de seus colegas e obser-
va o ambiente e as tarefas executadas, envolvendo as 
pessoas daquele espaço em discussões para a melhoria 
das atividades com foco na prevenção de riscos e acidentes.
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Atualmente, para uma boa gestão de frota é imprescindível a utilização de tecnologias de 
rastreamento e telemetria. São soluções que permitem o acompanhamento do veículo e 
das ações do motorista em todo o seu trajeto.

Telemetria

Por permitir o acompanhamento em tempo real dos 
veículos da frota, a telemetria ajuda a reduzir a ocorrên-
cia de acidentes. Ela faz com que os motoristas dirijam 
de forma mais consciente, reduzindo a velocidade e, por 
consequência, ocorre a diminuição de incidentes. 

Focando em nossos pilares Pessoas e Segurança do 
Trabalho, a Ferro Puro Mineração investe neste sistema. 
Controla, acompanha, treina e orienta diariamente 
todos os seus motoristas para que a telemetria adotada 
seja eficaz. Além de bonificar todos os condutores que 
não apresentam desvios através de um sistema de gami-
ficação.    

SEGURANÇA
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Em conjunto com a transportadora RLR Transportes, foi 
realizada uma blitz para conscientização dos motoristas 
quanto as normas de circulação interna,  cuidados com a 
comunidade e riscos inerentes a condução de veículos em 
vias públicas.
 
Na mesma oportunidade, uma técnica em enfermagem 
aferiu a temperatura e verificou a pressão arterial dos cola-
boradores abordados.

O diagnóstico precoce da hipertensão ajuda a minimizar o 
risco de ataque cardíaco, insuficiência cardíaca, acidente 
vascular cerebral  (AVC) e insuficiência renal. Portanto, é 
importante para os adultos, aferir, periodicamente, a pres-
são e conhecer seus níveis de pressão arterial.

Blitz de Saúde
e Segurança

SEGURANÇA
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Em sua terceira edição o Café com a Diretoria, promo-
vido pelo Grupo Avante, é um dia de encontro, troca 
de conhecimentos e aprendizagem. Com foco no 
nosso Pilar PESSOAS esta ação permite também a 
aproximação entre diretoria e colaboradores, reco-
nhecidos como  destaques nos mês.

Os diretores João Paulo Cavalcanti e Guilherme 
Lobato receberam os funcionários na matriz, com um 
ótimo café da manhã. Fizeram um tour pela sede da 
empresa e apresentam as pessoas que lá trabalham. 
O “bate papo” entre eles aconteceu em um ambiente 
descontraído, aproximando a diretoria de todos.

Os participantes puderam conversar abertamente 
com o João e o Guilherme expondo suas opiniões 
sobre a empresa, dúvidas, curiosidades, oportunida-
des de melhorias e boas práticas.

Depois do café iniciaram o passeio para conhecer as outras unidades da empresa, passan-
do por cada uma delas. Em meio as visitas, almoçam todos juntos em um local agradável, 
no município do Acuruí. Durante todo o trajeto os participantes aproveitaram para conver-
sar sobre a empresa, suas vidas pessoais e profissionais. Também aproveitaram a oportuni-
dade para discutir sobre os Pilares, sua importância e como são aplicados no dia a dia. 

O Café com a Diretoria é, um dia de ensinamentos e aprendizagem pra todos os presentes, 
um dia de troca de experiências entre os colaboradores de cada unidade, os gestores e 
diretores. Além da valorização das pessoas que fazem parte da história do Grupo Avante. 

Café com a
Diretoria

PESSOAS




