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Os sete pecados capitais responsáveis pelas injustiças 

sociais são: riqueza sem trabalho; prazeres sem escrúpulos; 

conhecimento sem sabedoria; comércio sem moral; política 

sem idealismo; religião sem sacrifício e ciência sem 

humanismo. 

 

Mahatma Gandhi 
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RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES SOCIAIS DO PROGRAMA ANTECIPAR 

SOCIAL 2016 

ABRIL  

 Palestra: Gestão de Documentos de Segurança e Saúde no Trabalho 

 Campanha: Abril Verde 

MAIO   

 Palestra e-Social e seus impactos na gestão de segurança e saúde 

ocupacional 

 Palestra Uso Guarda e Conservação de EPI 

 Palestra Segurança no Trabalho em Altura 

JULHO  

 Fundação do Comitê de Higiene Ocupacional de Minas Gerais CHO-MG 

AGOSTO  

 Apresentação de artigo no X Congresso Brasileiro de Higiene 

Ocupacional  

 Apresentação de Case de Sucesso da Antecipar Engenharia 

SETEMBRO  

 Segunda reunião do Comitê de Higiene Ocupacional de Minas Gerais 

CHO-MG 

OUTUBRO  

 Palestra para os alunos do Curso Técnico de Segurança do Trabalho. 

 Campanha Outubro Rosa 

NOVEMBRO 

 Campanha Novembro Azul  

 Treinamento de Espaço Confinado na APAC 

 Terceira reunião do Comitê de Higiene Ocupacional de Minas Gerais 

CHO-MG 

DEZEMBRO 

 Campanha de Natal  

 

 



 
 

MENSAGEM DOS DIRETORES 

O ano de 2016 foi um ano marcante para a Antecipar Engenharia 

Ltda, de fato consolidamos nossas ações sociais no decorrer deste ano. 

Foram diversas ações, ao rever nossa retrospectiva percebemos que é 

motivo para emocionarmos. Em nossa cidade devido ao porte e 

influência de sua cultura, acreditamos ter “Quebrado Paradigmas” no 

ano de 2016. Um deles é o fato de sermos uma empresa jovem 

classificada como Micro-Empresa, ou seja de sermos “pequenos” não 

nos dá o direito de ficarmos estáticos frentes as questões sociais de 

nossa cidade. Não foi o que fizemos, não ficamos estáticos, 

arregaçamos as mangas e fomos ao trabalho, trabalho este nobre, em 

prol da nossa própria sociedade. Mostramos para nós mesmos que é 

possível desenvolver um trabalho social com poucos recursos. 

Aprendemos muito com isso, por isso acreditamos que 2017 será um 

ano mais gratificante ainda para nossas ações sociais, estamos mais 

experientes, estamos em maior quantidade.  

Foi encantador ver nossos estagiários serem contratados, ver 

nossos jovens profissionais literalmente vestindo a camisa e engajados 

nos trabalhos sociais, muitos deles não conseguiram conter as lágrimas 

e choraram abraçados aos irmãos impactados pelo nosso trabalho.  

Infelizmente o ano de 2016 também foi marcado em todo o país 

pela corrupção coletiva de diversos partidos políticos, infelizmente “Ser 

honesto” torna-se motivo de surpresa. No entanto queremos ser 

lembrados sempre pela nossa honestidade e compromisso social. Não 

somente por ser “Politicamente Correto”, mas para influenciar e 

despertar em nossos clientes, fornecedores, parceiros, amigos e 

concorrentes a vontade de contribuir socialmente. Independente do 

tamanho da empresa, do porte, da quantidade de colaboradores 

sempre haverá algo por fazer em nosso meio social.   



 
 

Por fim, de modo a combater a corrupção que assombra e mancha 

a imagem do nosso país, criamos e implementamos o nosso Código de 

Ética e Conduta Empresarial para nortear nossas ações para sempre 

fazer o que é correto. Que 2017, sejamos mais atuantes e responsáveis 

em todos os sentidos!  

 

Elias Emanuel Ramos  

Diretor  

 

Marcos Conceição Oliveira 

Diretor 

 

Tiago Francisco M. Gonçalves 

Diretor 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUÇÃO 

Antecipar Engenharia é uma empresa de Engenharia Ambiental, 

Engenharia Civil, Engenharia de Segurança do Trabalho, Ergonomia, 

Treinamentos, Higiene Ocupacional e Georreferenciamento de Imóveis 

Rurais. Teve sua origem em julho de 2013 com dois sócios engenheiros 

experientes no assunto, que, reconhecendo as necessidades do 

mercado resolveram empreender o seu próprio negócio. 

A Antecipar Engenharia atualmente possui uma equipe 

especializada capacitada em sua própria unidade e está apta a atender 

empresas de grande, médio e pequeno porte. Sua sede está localizada 

na cidade de Arcos em Minas Gerais.  

O grande diferencial da Antecipar é possuir em seu quadro de 

empregados profissionais altamente capacitados, certificados e 

reconhecidos nacionalmente em suas áreas de atuações.  

A Antecipar Engenharia é comprometida e engajada com as 

atividades sociais no meio em que está inserida, seus colaboradores 

reconhecem e valorizam as ações sociais por eles desenvolvidas.  

 

 

 

 

 

 



 
 

A RESPONSABILIDADE SOCIAL  ANTECIPAR ENGENHARIA 

A Responsabilidade Social sempre esteve presente na Antecipar 

Engenharia, com poucos meses de sua existência, seus empregados de 

maneira voluntária já desenvolviam trabalhos sociais no asilo da cidade 

de Arcos-MG, sendo este seu primeiro trabalho social. Eram realizadas 

visitas aos residentes levando música e alegria utilizando pandeiro 

violão e sanfona, uma vez por mês algum músico diferente da cidade 

era convidado, os empregados convidavam também seus amigos que 

sempre nos apoiavam. Era realizada uma visita mensal, estamos 

falando do ano de 2014. Em 2015 em função de sua estruturação essas 

visitas foram reduzidas aos poucos até serem encerradas. Percebemos 

que era necessário criar um programa com início, meio e continuidade. 

Surge então a ideia do ANTECIPAR SOCIAL, programa social da 

Antecipar Engenharia que demonstra que a empresa não tem apenas o 

objetivo de fazer lucro, além de trazer benefício financeiro aos seus 

antecipadores também contribui socialmente para o meio em que está 

inserida. Em 2016 o programa é consolidado, encerrando o ano com 15 

ações sociais, que provavelmente serão repetidas em 2017, além de 

outras que serão acrescentadas. Em 2017 já antecipamos nosso 

calendário anual de atividades sociais, com muito empenho, amor e 

dedicação. Convidamos para conhecer nossas atividades realizadas em 

2016 e nossa programação de 2017.  

 

 

 

 



 
 

ANTECIPAR SOCIAL RELATÓRIO 2016 

ANTECIPAR SOCIAL ABRIL 2016 

PALESTRA GESTÃO DE DOCUMENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE 

NO TRABALHO 

No dia 29 de abril de 2016 foi ministrada uma palestra gratuita 

na realização do “Primeiro Encontro de Profissionais de Segurança do 

Trabalho do Centro Oeste de Minas Gerais” evento este que ocorreu na 

cidade de Arcos – MG. A palestra foi ministrada pelo Higienista 

Ocupacional Certificado da Antecipar Engenharia o Sr. Tiago Francisco 

M. Gonçalves, com o tema: Gestão de Documentos de Segurança do 

Trabalho. Na oportunidade o profissional que também é Engenheiro e 

Técnico em Segurança do Trabalho, detalhou para o público presente 

“Estudantes e Técnicos de Segurança do Trabalho”, como implementar 

uma gestão eficaz da documentação referente a saúde e segurança dos 

trabalhadores em uma empresa.  

O Higienista Ocupacional da Antecipar Engenharia, durante sua 

palestra informou quais os documentos devem ser elaborados 

prioritariamente e quais os documentos deverão ser elaborados 

posteriormente, ressaltando a obrigação legal de se ter todos os 

documentos elaborados.  



 
 

 

Foto 01: Equipe da Antecipar Engenharia presente na palestra. 

 

Foto 02: Público presente na palestra. 



 
 

CAMPANHA ABRIL VERDE  

No dia 30 de abril de 2016 foi realizada na cidade de Arcos – MG 

a campanha ABRIL VERDE. Na oportunidade foram distribuídos 

milhares de panfletos com o objetivo de conscientizar a população 

sobre a prevenção dos acidentes e doenças decorrentes do trabalho. O 

tema da campanha foi “O Mês acabou, mas a prevenção continua!”. A 

Antecipar Engenharia disponibilizou sua unidade móvel de treinamento 

no evento e praticamente todos os seus colaboradores atuaram na 

campanha de conscientização. Foi a primeira vez que um evento 

voltado ao abril verde foi realizado na cidade de Arcos. O movimento 

abril verde teve seu início no ano de 2014 no estado do Paraná com o 

objetivo de reduzir os acidentes de trabalho e agravos à saúde do 

trabalhador, além de mobilizar a sociedade para a prevenção doenças 

que ocorrem em decorrência do trabalho.  

Foto 03: Equipe de colaboradores do evento.  



 
 

 

Foto 04: Equipe da Antecipar Engenharia no Abril Verde  

 

Foto 05: Equipe da Antecipar Engenharia no Abril Verde  



 
 

ANTECIPAR SOCIAL MAIO 2016    

PALESTRA: E-SOCIAL E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO DE 

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL. 

No dia 11 de maio de 2016 a Antecipar Engenharia em parceria 

com a Associação Comercial e Empresarial de Arcos (ACE), Câmara de 

Dirigentes Logistas (CDL) e Trienge Projetos e Serviços Ltda foi 

realizada uma palestra com o Tema: E-Social e seus impactos na gestão 

de segurança e saúde ocupacional. A palestra foi realizada na Casa de 

Cultura da Cidade de Arcos – MG. O Palestrante foi o renomado 

Higienista Ocupacional Certificado o Sr. Silvio Aparecido Alves, um 

expert na área de Higiene Ocupacional e E-Social. Durante o evento foi 

solicitado a cada participante um quilo de alimento não perecível ou um 

pacote de fralda geriátrica que foi doado ao asilo da cidade de Arcos- 

MG. Foram arrecadados vários alimentos e fraldas geriátricas. 

 

Foto 06: Público presente na Palestra: e-Social e seus impactos na gestão de 

segurança e saúde ocupacional.  



 
 

Foto 07: Equipe da Antecipar Engenharia com o palestrante Silvio Aparecido Alves.  

Foto 08: Doação dos alimentos e fraudas arrecadadas para o Asilo de Arcos /MG   



 
 

PALESTRA: USO GUARDA E CONSERVAÇÃO DE EPI E  SEGURANÇA 

NO TRABALHO EM ALTURA  

Na semana do dia 16 ao dia 20 de maio de 2016, foi realizada a 

Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT) do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) da cidade de Arcos-MG. 

Mais uma vez a Antecipar Engenharia esteve presente. O Higienista 

Ocupacional da Antecipar Engenharia ministrou uma Palestra para os 

alunos estudantes dos cursos técnicos e aprendizagem industrial com 

o Tema: Uso Guarda e Conservação de EPI, para os alunos da 

Instituição.  

O palestrante ressaltou a importância do uso dos equipamentos 

de proteção individual (EPI) para evitar lesões e doenças decorrentes 

dos riscos presentes no ambiente de trabalho  

Neste mesmo evento também participou ministrando uma 

palestra o Engenheiro de Segurança do Trabalho da Antecipar 

Engenharia o Sr. Marcos Conceição Oliveira, com o Tema “Segurança 

no Trabalho em Altura”. 

O palestrante fez uma demonstração da utilização de diversos 

equipamentos utilizados em trabalhos envolvendo altura e 

profundidade.  

 



 
 

Foto 09: Professores do SENAI- ARCOS e o palestrante Marcos Conceição Oliveira   

Foto 10: Demonstração de equipamentos durante a palestra.    

 



 
 

ANTECIPAR SOCIAL JULHO 2016  

FUNDAÇÃO DO COMITÊ DE HIGIENE OCUPACIONAL DE MINAS 

GERAIS  

No dia 16 de Julho de 2016 foi fundado em Belo Horizonte o 

Comitê de de Higiene Ocupacional de Minas Gerais, denominado CHO-

MG. A Antecipar Engenharia além de apoiar o comitê disponibilizou um 

de seus profissionais para ministrar a Palestra com o tema “O Futuro e 

as Perspectivas da Higiene Ocupacional no Brasil e seus reflexos no e-

Social”. Vários colaboradores da Antecipar estiveram presentes no 

evento que foi matéria na Revista Proteção N 297 Setembro de 2016 – 

ANO XXIX e na revista da Associação Brasileira de Higienistas 

Ocupacionais – ABHO.  

Foto 11: Equipe presente na Inauguração do Comitê de Higiene Ocupacional de Minas 

Gerais.     

 



 
 

ANTECIPAR SOCIAL AGOSTO 2016 

APRESENTAÇÃO DE ARTIGO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE 

HIGIENE OCUPACIONAL  

Ainda no mês de agosto a Antecipar pela terceira vez consecutiva 

teve apresentação de artigos voltados a higiene ocupacional no X 

Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional. O Higienista Ocupacional 

Certificado Sr. Tiago Francisco M. Gonçalves apresentou o artigo. “As 

consequências de falhas na formação de grupos de exposição similar 

(GES) utilizando como exemplo, uma análise de processo”. O artigo foi 

escrito por ele e pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho Sr. Marcos 

Conceição Oliveira. Este congresso é o maior evento de Higiene 

Ocupacional do Brasil e um dos maiores da américa latina, acontece 

uma vez por ano em São Paulo, a Antecipar se orgulha em ter em seu 

quadro de colaboradores profissionais altamente qualificados e que 

contribuem com o desenvolvimento científico da Higiene Ocupacional.  

 

Foto 12: Apresentação do Artigo no Congresso Brasileiro de Higiene Ocupacional  



 
 

APRESENTAÇÃO DE CASE DE SUCESSO ANTECIPAR 

ENGENHARIA – LTDA 

Ainda no mês de agosto o Higienista Ocupacional da Antecipar 

Engenharia foi convidado para um bate papo com alunos de diversas 

instituições de ensino da cidade de Formiga-MG, para falar sobre 

empreendedorismo e inovação. Ele foi entrevistado pelo empreendedor 

Raimundo B. Santos que é analista comportamental da empresa 

Performance Coaching. Foram feitas várias perguntas sobre sua 

carreira e trajetória profissional. O público presente também fizeram 

perguntas.  

Foto 13: Entrevista e Empreendedorismo e Inovação.   

 



 
 

Foto 14: Momento de foto com o entrevistado, alunos de instituições de ensino e 

entrevistador.    

ANTECIPAR SOCIAL SETEMBRO 2016 

SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ DE HIGIENE OCUPACIONAL  

No dia 17 de setembro aconteceu em Belo Horizonte a segunda 

reunião do Comitê de Higiene Ocupacional de Minas Gerais – 

CHOMG, mais uma vez a Antecipar Engenharia esteve presente 

apoiando o evento, dessa vez foi ministrada uma palestra com o 

tema: “Antecipação e reconhecimento de riscos ambientais” 

ministrada pelo Higienista Ocupacional da Antecipar Engenharia 

Sr. Tiago Francisco M. Gonçalves. A Antecipar Engenharia tem 

apoiado e divulgado os eventos do Comitê com o objetivo de 

difundir a higiene ocupacional em todo o estado de Minas Gerais, 

sendo uma parceira voluntária e atuante na causa do Comitê.  



 
 

Foto 15: Equipe participante da segunda reunião do Comitê de Higiene Ocupacional 
de Minas Gerais CHO-MG. 

Foto 16: Equipe participante da segunda reunião do Comitê de Higiene Ocupacional 

de Minas Gerais CHO-MG. 



 
 

ANTECIPAR SOCIAL OUTUBRO 2016  

PALESTRA PARA ALUNOS DO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO 

No mês de outubro foi realizada uma palestra no colégio CECON 

da Cidade de Formiga-MG pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Sr. Tiago Francisco M. Gonçalves para os alunos do Curso Técnico em 

Segurança do Trabalho com o tema: “Gestão de Documentos de 

Segurança do Trabalho”. Na oportunidade o profissional destacou a 

importância de manter uma gestão eficaz de documentos relativos a 

segurança do trabalho, além de trocar experiência com os alunos. 

Foto 17: Alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho da cidade de Formiga-

MG  

 



 
 

CAMPANHA OUTUBRO ROSA  

O movimento popular internacionalmente conhecido como 

Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor 

do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de 

mama e estimula a participação da população, empresas e entidades. 

Este movimento começou nos Estados Unidos, onde vários Estados 

tinham ações isoladas referente ao câncer de mama e ou mamografia 

no mês de outubro, posteriormente com a aprovação do Congresso 

Americano o mês de Outubro se tornou o mês nacional (americano) de 

prevenção do câncer de mama. A popularidade do Outubro Rosa 

alcançou o mundo de forma bonita, elegante e feminina, 

motivando e unindo diversos povos em em torno de tão nobre 

causa. Isso faz que a iluminação em rosa assuma importante 

papel, pois tornou-se uma leitura visual, compreendida em 

qualquer lugar no mundo. 

No mês de outubro na cidade de Arcos-MG, foi realizada a 

campanha “Outubro Rosa”. Na programação do evento houve 

conscientização e aulas práticas do autoexame de mama realizado por 

médico, aulas práticas sobre primeiros socorros com os alunos do curso 

de Bombeiro Civil da cidade de Formiga-MG, distribuição de material 

educativo com profissionais das empresas realizadoras e apoiadoras do 

evento.  



 
 

Foto 18: Equipe da Antecipar Engenharia e ao fundo Unidade Móvel de Treinamento.  

Foto 19: Equipe da Antecipar Engenharia e ao fundo Unidade Móvel de Treinamento.  



 
 

Foto 20: Alunos do Curso de Bombeiro Civil demonstrando técnicas de primeiros 

socorros. 

ANTECIPAR SOCIAL NOVEMBRO  inserir texto da campanha.  

CAMPANHA NOVEMBRO AZUL  

No exterior a campanha é chamada de November (Moustache + 

November em inglês. Bigode e Novembro). Começou em um Pub, na 

Austrália, em 1999. Um grupo de amigos teve a ideia de deixar o bigode 

crescer durante todo o mês como apoio à conscientização da saúde 

masculina e arrecadação de fundos para doação às instituições de 

caridade. O mês de novembro foi o escolhido justamente por 

comemorar no dia 17 o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. 

A campanha foi um sucesso, alguns anos depois o país todo estava 

participando e foi criada o November Foundation Charity em 2004. A 

ideia então era que os homens deixassem o bigode crescer durante 

todo o mês de novembro (as mulheres davam seu apoio usando a cor 



 
 

azul ou bigodes falsos) para espalhar a conscientização da importância 

do cuidado a saúde masculina, com foco principal no câncer de próstata 

e depressão. Além disso, diversos eventos de arrecadação de fundos 

foram criados. Hoje a campanha já é mundial, inclusive o bigode se 

tornou pouco para os participantes. Atualmente é comum o movimento 

levar o nome de “No Shave November” que seria, em tradução livre, 

Novembro sem se barbear. Durante esse período os envolvidos 

cultivam não mais só o bigode, mas também a barba. Alguns países 

continuam com o nome original (November ou No Shave November) e 

alguns – como o Brasil – utilizam o nome Novembro Azul, já que além 

do bigode a cor azul é símbolo da Campanha. A ideia é o máximo de 

pessoas usarem a cor azul, o bigode e a barba para deixar os 

“desentendidos” curiosos do motivo e então a partir dessa curiosidade 

espalhar a conscientização sobre a prevenção ao câncer de próstata 

através dos exames regulares e a atenção à saúde masculina.  

No mês de novembro na cidade de Arcos-MG, foi realizada a 

campanha “Novembro Azul”. Na programação do evento houve 

esclarecimento de dúvidas sobre o Câncer de Próstata, aferição de 

pressão, aferição de glicose e distribuição de material educativo com 

profissionais das empresas realizadoras e apoiadoras do evento.  



 
 

Foto 21: Equipe da Antecipar Engenharia distribuindo material educativo durante o 

evento.

Foto 22: Equipe da Antecipar Engenharia distribuindo material educativo durante o 

evento. 



 
 

 

Foto 23: Equipe da Antecipar Engenharia.  

TREINAMENTO DE ESPAÇO CONFINANDO NA APAC ARCOS-MG 

O mês de novembro foi um mês muito importante para o Projeto 

Antecipar Social, neste mês tivemos a oportunidade e a honra de 

ministrar um treinamento de Espaço Confinado para a Associação de 

Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) da cidade de Arcos-MG. O 

Treinamento teve duração de 16 horas conforme previsto na legislação. 

Foram feitas atividades teóricas e práticas na unidade móvel de 

treinamento da Antecipar Engenharia. Este treinamento poderá ser um 

facilitador na reinserção no mercado de trabalho para os trabalhadores 

que realizaram.  



 
 

Foto 24: Entrega de Certificados na Associação de Proteção e Assistência ao 

Condenado   

TERCEIRA REUNIÃO DO COMITÊ DE HIGIENE OCUPACIONAL  

Em novembro também aconteceu a terceira reunião do Comitê de 

Higiene Ocupacional de Minas Gerais e novamente A Antecipar 

Engenharia esteve presente disponibilizando seus colaboradores para 

estarem participando e apoiando o evento.   



 
 

Foto 25: Terceira reunião do Comitê de Higiene Ocupacional de Minas Gerais CHO-MG 

Foto 26: Terceira reunião do Comitê de Higiene Ocupacional de Minas Gerais CHO-MG 

 



 
 

ANTECIPAR SOCIAL DEZEMBRO 2016  

CAMPANHA DE NATAL  

Em Dezembro a Antecipar Engenharia teve a iniciativa de criar 

uma campanha de Natal para recolhimento de brinquedos novos ou 

usados, que foram doados para o abrigo Centro de Acolhimento Dra. 

Ana Lúcia Costa. Foram arrecadados diversos brinquedos durante a 

campanha que aconteceu do dia 23 de novembro ao dia 23 de 

dezembro.  

Foto 27: Brinquedos arrecadados durante a Campanha de Natal 



 
 

Foto 28: Entrega dos brinquedos arrecadados para o Centro de Acolhomento Dra. Aná 

Lúcia Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CALENDÁRIO DE 2017 

Fevereiro – Reunião do Grupo Técnico de Higiene Ocupacional de Minas 

Gerais (GTHO-MG) 

Maio – Campanha do Agasalho - Campanha Segurança na Geração (Z)  

Maio – Reunião do Grupo Técnico de Higiene Ocupacional de Minas 

Gerais (GTHO-MG) 

Junho - Campanha Segurança na Geração (Z) 

Outubro – Campanha Outubro Rosa  

Novembro – Campanha Novembro Azul  

Dezembro – Campanha de Natal 


