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A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho na Mineração (SIPATMIN) é um projeto 

desenvolvido pelo Grupo Avante para seus funcionários com o intuito de instruir e promover a 

conscientização sobre a segurança no trabalho. 

A Primeira Edição da SIPATMIN Ferro Puro, foi realizada em semanas distintas nas duas unidades. 

Entre os dias 16 a 20 de novembro de 2020, aconteceu no Pátio Ferro Puro em Itabirito e nos dias 

23 a 27 de novembro de 2020, na UTM Nova Lima. O evento contou com inúmeras atrações e 

convidados especiais. 

Nas duas unidades foi elaborada uma Campanha Solidária através de gincana para arrecadar itens 

de higiene pessoal e distribuir às entidades APAE, casa Lar e casa do Adolescente Itabirito.

1° Dia

No seu primeiro dia de evento as duas unidades contaram com a presença de renomados Psicólogos 

que palestraram sobre a Saúde Mental no Trabalho, além disso, foram anunciadas as equipes da 

campanha solidária e os candidatos ao concurso de paródia.

Palestra sobre a Saúde Mental no Trabalho
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2° Dia

O segundo dia teve como tema saúde corporal 

com a palestra de uma nutricionista, que 

trouxe a importância de uma alimentação mais 

saudável e balanceada, em seguida, serviu um 

lanche fitness preparado por ela. Na unidade 

Ferro Puro Acuruí os colaboradores fizeram 

uma aula de zumba guiada com o intuito de 

incentivar exercícios físicos e movimentar o 

corpo e a mente.

Palestra sobre a importância de se ter uma 
alimentação saudável - Nova Lima

3° Dia

O terceiro dia em Itabirito foi bem leve e com 

muito humor! Para alegrar os colaboradores foi

apresentada uma peça teatral sobre Cuidado 

Genuíno. Já na UTM Nova Lima, para estimular 

a prática exercícios físicos e movimentar o 

corpo e a mente, o terceiro dia foi dedicado a 

prática esportiva com o personal trainer, Weder 

Almeida que orientou e realizou exercícios 

direcionados.

Teatro sobre o cuidado Genuíno – Ferro Puro Itabirito

No fechamento da semana, em ambas 
as unidades, foi realizada a contagem 
dos itens da Campanha Solidária e os 
colaboradores fizeram as apresentações 
das paródias. No fim das arrecadações o 
total foi de 5.601 itens pela unidade Pátio 
Ferro Puro e 6.300 itens pela UTM Nova 
lima. Os donativos foram entregues entre 
as entidades citadas.

4° Dia

No penúltimo dia no Pátio Ferro Puro uma 

técnica em enfermagem do trabalho realizou 

aferição da pressão arterial e glicose nos 

colaboradores e alertou em uma palestra sobre 

infarto e AVC. Além disso tiveram uma aula 

de libras ministrada pelo colaborar Jefferson. 

Em Nova Lima teve muito humor com a 

apresentação da peça teatral: “Cuidado, senão 

você dança”, para enfatizar o cuidado como 

base da segurança do trabalho.

Exercicios com o professor Wender Almeida – Nova Lima

Aula de zumba com a professora Joice – Itabirito
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AÇÕES 
EDUCATIVAS
SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

OUTUBRO ROSA
Outubro é o mês de conscientização do câncer de 

mama, e com o objetivo de trazer a importância da 

prevenção e do diagnóstico precoce, convidamos a 

palestrante Francislene, que compartilhou sua história 

e jornada de autocuidado. Ela que enfrentou e venceu 

o câncer, enfatizou a importância do cuidado com a 

própria vida, em um momento de troca de experiências 

e aprendizado.

Dia de conscientização: campanha Outubro Rosa Franscilene compartilhando a sua história com as 
nossas colaboradoras

Caminhão personalizado para a campanha do 
Outubro Rosa
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Em novembro, mês mundial de combate ao câncer de próstata, demos início a campanha do 

novembro azul, que teve como tema: HOMEM QUE SE CUIDA TEM ATITUDE! O objetivo da campanha 

foi alertar a todos sobre a importância de conhecer a doença e ter um diagnóstico precoce. 

Para trazer um maior conhecimento sobre o assunto a Ferro Puro, desenvolveu um vídeo explicativo 

e interativo, sobre o que é o câncer de próstata e como se prevenir, reforçando a importância do 

cuidado com a saúde masculina.

Gilmar Marques ministrando aos colaboradores
sobre o câncer de próstata

NOVEMBRO AZUL

Palestra de conscientizaçào ministrada para o time de colaboradores

Dia de conscientização: campanha Novembro Azul
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DIA MUNDIAL 
CONTRA A AIDS

DEZEMBRO
LARANJA

A campanha realizada durante o mês de 

dezembro, contou com a participação 

de todos os colaboradores e teve como 

objetivo, alertar sobre as necessidades de 

cuidados com a pele, uso do protetor solar 

e sua importância na prevenção do câncer 

de pele.

Dezembro é mês de conscientização e 

combate a AIDS. Realizamos no dia 01 de 

dezembro um DDS, em todas as unidades, 

para conscientização sobre comportamentos 

seguros de prevenção da transmissão dessa 

doença.

A brigada de incêndio é composta por um 

grupo de funcionários que voluntariamente 

se credenciaram para participar das ações de 

combate a incêndio promovidas pela empresa. 

O Treinamento Brigada de Incêndio é um curso 

para a obtenção do AVCB – Auto de Vistoria 

do Corpo de Bombeiros, além disso, em 

casos de incêndios, este grupo é responsável 

por evacuar a área e prestar atendimento de 

primeiros socorros em casos de acidentes com 

vítimas.

BRIGADA DE INCÊNDIO TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO
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DIA DO
VOLUNTÁRIO

Iniciou, em setembro, o projeto socioambiental 

“Dia do Voluntário”, que tem como objetivo 

ajudar na preservação e recuperação ambiental 

de cinco nascentes localizadas na região da 

Serra do Gandarela, distribuídas nos municípios 

de Itabirito e Santa Bárbara. A primeira edição 

do plantio foi concluída com muito sucesso, 

contou com a participação de mais de 140 

colaboradores voluntários, que puderam 

vivenciar e aprender um pouco sobre os 

processos necessários para recuperação das 

nascentes e suas etapas de mobilização social, 

mapeamento e vistoria da área, formas de 

recuperação ambiental, dentre outros assuntos 

e foram responsáveis pelo plantio de 1.500 

mudas nativas da região. Novas ações de estão 

previstas para 2021, além da manutenção e 

do monitoramento das áreas já plantadas em 

2020.
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AÇÕES NAS
COMUNIDADES

OUTUBRO ROSA NA COMUNIDADE

Assim como realizado internamente para os 

colaboradores da Ferro Puro, com o objetivo 

conscientizar as mulheres sobre o câncer de 

mama e colo do útero, colaboradoras da Ferro 

Puro Mineração e Agentes Comunitárias de 

Saúde, se juntaram para levar a conscientização 

aos moradores das comunidades de ACURUÍ, 

GALEGO, MARACUJÁ, PALMITAL, CONCEIÇÃO 

DO RIO ACIMA E SERRA DA JAGUARÁ, sobre a 

importância do diagnóstico precoce do câncer 

de mama e colo do útero. Para contribuir e 

deixar a campanha como um lembrete diário 

para o cuidado, foram entregues máscaras 

de proteção ao COVID-19 na cor rosa com o 

desenho que é marco mundial da campanha, e 

um frasco de álcool em gel.

Entrega das máscaras de proteção, álcool
gel e informativo sobre a campanha

NOVEMBRO AZUL NA COMUNIDADE

No mês de novembro, as atividades desenvolvidas 

tiveram o foco nos cuidados com a saúde 

do homem, uma vez que é o mês dedicado a 

campanha do “Novembro Azul”, que reforça a 

importância do cuidado e atenção dos homens 

quanto ao câncer de próstata. A campanha 

foi realizada com   moradores e sitiantes da 

região, nas comunidades de ACURUÍ, GALEGO, 

MARACUJÁ, PALMITAL, CONCEIÇÃO DO RIO 

ACIMA E SERRA DA JAGUARÁ, em parceria 

com a equipe socioambiental, segurança do 

trabalho e os Agentes Comunitários de Saúde.

Entrega dos informativos (Comunidade Maracujá)
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DIA DAS CRIANÇAS

Em comemoração ao Dia das Crianças, no dia 10 

de outubro de 2020, a Ferro Puro em parceria 

com o Grupo Semil, Planeta D Treinamentos e 

as equipes de meio ambiente, socioambiental 

e segurança do trabalho, realizou a ação que 

contou com a presença de personagens infantis 

que levaram muita alegria e diversão para 

as crianças nas comunidades de GALEGO, 

CONCEIÇÃO DO RIO ACIMA E ACURUÍ. Para 

diversão das crianças foram entregues a cartilha 

“Infanto Juvenil – COVID-19” com desafios e 

brincadeiras para colorir, além da entrega de 

kit’s de proteção com máscaras para adultos e  

crianças e um álcool gel de 500 ml.
Entrega de máscaras de proteção, álcool gel e a cartilha 
“Infanto Juvenil - Covid 19”

NATAL SOLIDÁRIO

Em comemoração ao Natal, nos dias 21 e 22 

de dezembro a Ferro Puro junto com o papai 

Noel divertiu a criançada e conseguiu levar 

amor e alegria às famílias na semana do Natal. 

As comunidades que receberam a visita do 

ilustre velhinho, foram os distritos de ACURUÍ, 

MARACUJÁ, SERRA DA JAGUARA, ÁGUA 

LIMPA, GALEGO, CONCEIÇÃO DO RIO ACIMA E 

PALMITAL, no total mais de 200 brindes foram 

entregues para as crianças.

Papai Noel levando os brinquedos para as crianças sitiantes
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DOAÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

A Ferro Puro realizou a doação de uma picape 

zero quilômetro para a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

da Prefeitura de Itabirito. A doação teve como 

objetivo apoiar as atividades ambientais 

desenvolvidas pela gestão municipal. A 

doação vai possibilitar a melhoria e ampliação 

nos atendimentos a população e também, a 

intensificação dos trabalhos de fiscalização do 

município.

REUNIÕES DA REDE DE COMUNICAÇÃO E COOPERAÇÃO

No decorrer do mês de dezembro, foram realizadas 

reuniões com lideranças e representantes 

locais, com objetivo de proporcionar a troca de 

informações e transparência no diálogo entre 

a Ferro Puro e os moradores das comunidades 

locais. Estiveram presentes representantes das 

comunidades do GALEGO, CONCEIÇÃO DO 

RIO ACIMA E VIGÁRIO DA VARA e moradores 

das regiões próximas. Nos encontros, foram 

esclarecidas as dúvidas sobre os projetos e 

ações socioambientais desenvolvidas na região, 

seguindo os protocolos da COVID-19.

Entrega do carro a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Itabirito.

Representantes das comunidades Galego, Conceição do Rio 
Acima e Vigário da Vara.
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CAMPANHAS INTERNAS DE MEIO AMBIENTE

No decorrer do último trimestre, foram 

realizados diálogos interativos com os 

funcionários e prestadores de serviço da 

Mineração Ferro Puro. Os temas abordados 

foram: Outubro Rosa, Procedimento de Check 

List, Consumo Consciente (Dia Oficial), Projeto 

da Horta Comunitária, Processos Erosivos, 

Novembro Azul, Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, Proliferação de Insetos Vetores, Parque 

Nacional da Serra do Gandarela, Atropelamento 

de Fauna, Enchentes, Dia do Voluntário. Os 

temas escolhidos são pensados como forma 

de agregar informações entre os colaboradores 

e promover a conscientização ambiental 

continuada.

Campanhas Procedimento de Check List, Consumo 
Consciente (Dia Oficial)

Em apoio ao pedido feito pelos membros do Conselho Comunitário Pastoral de Acuruí, no mês de 

dezembro, a Ferro Puro Mineração realizou a revitalização dos bancos da Igreja Nossa Senhora da 

Conceição e da Igreja do Rosário, localizadas em Acuruí, Itabirito-MG.

Bancos revitalizados da Igreja do 
Rosário

Igreja do Rosário

Igreja Nossa Senhora da Conceição
Bancos revitalizados da Igreja Nossa 
Senhora da Conceição

REVITALIZAÇÃO DOS BANCOS DA IGREJA N. S. DA CONCEIÇÃO 
E DO ROSÁRIO.

10



REFORMA IGREJA RIO ACIMA

A Ferro Puro Mineração realizou uma doação para dar apoio a reforma do telhado da Igreja Santo 

Antônio, localizada no município de Rio Acima. Para efetivação da doação, a Ferro Puro contou 

também com o apoio das empresas parceiras, Grupo Semil, RLR Transportes, FJX Transportes, 

Fertran Transportes, que por entender a importância e dimensão da reforma, prontamente 

contribuíram com a campanha.

RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES:
ATENDIMENTO AS DEMANDAS LOCAIS

Visando sempre manter o canal de diálogo aberto, com os moradores da região, nos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2020 foram realizados vinte e dois atendimentos às demandas 

da comunidade, sendo que destas, vinte e uma já tiveram retorno realizado aos solicitantes. As 

demandas apresentadas são referentes a atividades sob gestão da empresa ou gestão de outras 

entidades, como órgãos públicos e demais empresas da região, que quando necessário, são 

comunicadas das demandas comunitárias.

Os canais de atendimento e visitas diretas com
moradores e sitiantes estão sempre abertos:

Contato socioambiental:

Tel: (31) 98605-7164 | (31) 99214-0061 | (31) 99612-8682

E-mail: meioambiente.social@gsmmineracao.com.br

11






