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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

Simulador de capotamento em unidade da GSM. Colaboradores participam da experiência do simulador.



PARADÃO DE SEGURANÇA 
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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 GSM fazem uma pausa nas atividades para participarem de um momento 
de reflexão e conscientização. Toda equipe participa dessa experiência: gerentes, coordenadores, terceiriza-
dos 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.

Colaboradores participam de simulado no Paradão de Segurança.



MAIO AMARELO: É HORA DE PRESEVAR AS VIDAS NO TRÂNSITO! 

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 alarmantes, é preciso 
reforçar a prevenção. E foi pensando na conscienti-
zação dos seus colaboradores e das comunidades 
ao redor que a GSM Mineração realizou uma blitz 
educativa nas comunidades de Brumal e Córrego da 
Onça. Quem participou recebeu informações sobre 
os perigos e riscos inerentes ao trânsito.

| 03

GSM promove blitz educativa sobre segurança no trânsito.

BLITZ TRANSPORTADORES

As blitz são operações para realizar ações preventivas 
no trânsito. Aqui na GSM não é diferente. Constan-
temente realizamos blitz de segurança e promove-
mos conversas de orientação com os transporta-
dores que prestam serviço na nossa empresa.  O 
objetivo principal desse diálogo constante é orientar 
e verificar em campo se as informações repassa-

das nos treinamentos e procedimentos estão sendo 
cumpridas na prática pelos motoristas. Dessa forma, 
aumentamos a prevenção e a segurança dos motoris-
tas, da carga, do caminhão e da comunidade que 
nos cerca.  A blitz dos transportadores também é 
fundamental para reforçar os nossos pilares: Pessoas, 
Segurança, Meio Ambiente e Comunidade. 

Blitz de segurança na GSM para verificar se os procedimentos 
estão sendo cumpridos.Transportadores participam de conversas de orientação.



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 GSM Mineração. Lembre-se 
sempre: a prevenção é sempre o melhor caminho 
quando o assunto é a saúde.
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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 GSM também aderiu à 

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

ABRIL VERDE

Campanha de Abril Verde.

Campanha de vacinação antigripal na GSM.

Campanha de Abril Verde.

Abril Verde: um mês marcado pela conscienti-
zação sobre a importância da segurança e da 
saúde do trabalhador.
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O frio chegou e a GSM se uniu em uma rede de solidariedade!  Nos meses de abril e maio, a GSM promoveu 
com seus colaboradores a Campanha do Agasalho 2021. Com tamanha solidariedade da equipe, foi possível 
arrecadar muitos agasalhos e cobertores para doação às famílias e instituições com maior vulnerabilidade 
social. Os agasalhos foram doados para a pastoral da Igreja São João Batista de Barão de Cocais e demais 
instituições sociais do município.

Como forma de difundir conceitos ambientais e práticas sustentáveis, são realizados regularmente os diálogos 
interativos com os funcionários e prestadores de serviço da GSM Mineração. No decorrer do último trimestre, 
foram trabalhados os seguintes temas: gestão de resíduos sólidos, práticas de 5S’s, atropelamento de fauna, 
animais peçonhentos, combate a incêndios, Maio Amarelo, gerenciamento de resíduos e o Dia da Mata Atlân-
tica.  Os temas são escolhidos com o intuito de agregar o máximo de informações úteis para os colaboradores, 
promovendo a conscientização ambiental.

CAMPANHA DO AGASALHO 2021

DDS

Colaboradores se unem em campanha solidária neste inverno. Agasalhos e cobertores arrecadados na Campanha do Agasalho 2021.
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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.

Monitoramento das mudas nativas.

Dia V reúne colaboradores em ação de preservação nas nascentes.Colaboradores realizam manutenção da área.

Ações de manutenção e monitoramento na região de 
recuperação ambiental.
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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 através da divulgação de 
materiais digitais e da entrega de um lápis semente.

Para o público externo foram entregues kits 
ambientais, contendo um caderno informativo com 
dicas ambientais - produzido com material reutilizá-
vel – e um lápis semente para o plantio. A campanha 
para o Dia do Meio Ambiente de 2021 foi voltada para 
importância da comemoração dessa data em todo o 
mundo, além de abordar dicas de hábitos sustentá-
veis fáceis de serem encaixados na rotina de cada um.

Público externo recebe kits ambientais.

Lápis semente plantado por família.
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PEA EM CASA

Com o cancelamento das aulas presenciais por 
causa da pandemia do novo coronavírus, a equipe 
socioambiental da GSM Mineração 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 desenvol-
vimento 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% reutiliza-
vel. O projeto propõe atividades para crianças das 
escolas municipais das comunidades de Córrego da 
Onça, localizada no munícipio de Barão de Cocais, e 
da comunidade Brumal, localizada em Santa Bárbara.

Famílias das crianças recebem kits para desenvolvimento de atividades.

O kit proporciona experiências práticas sobre preservação ambiental.
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Visando o fortalecimento do pilar comunidade, a GSM Mineração está apoiando a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Barão de Cocais – APAE, através da contribuição financeira referente ao pagamento do 
salário de seis funcionários até dezembro de 2021. Atualmente, a APAE recebe 29 alunos e 32 usuários que 
finalizaram o Programa Educação de Jovens e Adultos – EJA, com um total de 61 assistidos pela instituição.

Em apoio ao pedido feito pela Secretaria de Assis-
tência Social de Barão de Cocais, a GSM Mineração 
realizou a doação de dois tablets para o concurso de 
redação que é promovido anualmente para os alu-
nos das escolas públicas do município. Através desse 
projeto que é realizado pela Secretaria de Assistência 
Social de Barão de Cocais, promove-se a informação, 
leitura e escrita, apoiando a formação de cidadãos 
mais conscientes do seu papel na construção de um 
futuro melhor.

APOIO À APAE DE BARÃO DE COCAIS

APOIO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE BARÃO DE COCAIS

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barão de Cocais recebe apoio da GSM Mineração.

Secretaria de Assistência Social de Barão de Cocais recebe os 
tablets doados pela GSM.
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DOAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 

DOAÇÃO DE DOCES PARA A PÁSCOA

O esporte é uma ferramenta para a construção de um 
futuro cheio de bem-estar. Com essa consciência, a 
GSM Mineração realizou a doação de kits de material 
esportivo para a equipe de futsal amador Santo 
Amaro Esporte Clube Futsal – SAEC, com sede no 
distrito de Brumal, município de Santa Bárbara/MG.

Foram doadas camisas, shorts, meiões e uma bola de 
futsal, visando apoiar o time nos treinos semanais e 
na participação em torneios e campeonatos.

Com o intuito de contribuir para a alegria das crianças 
das comunidades de Barão de Cocais, a GSM 
Mineração realizou a doação de guloseimas variadas 
para os pequenos. Foram entregues pipocas, nucitas, 
pirulitos, balas, chicletes, bolinhas de chocolate e 
guarda-chuvas de chocolate para compor o saquinho 
que foi distribuído por um grupo de voluntários pelas 
ruas dos bairros Sagrada Família, Chácara II, Chácara 
III, Santa Cruz, São Miguel e Leão XIII.

Crianças de Barão de Cocais recebem presente na Páscoa.

Equipe de futsal amador recebe doação de material esportivo.

O coelhinho da páscoa da 
GSM fez a sua parte! 

DOAÇÕES DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO À COVID-19

Certos da responsabilidade de apoiar e contribuir com 
as medidas de prevenção e combate ao coronavírus, 
a GSM Mineração realizou a doação de máscaras 
de proteção para moradores das comunidades de 
Córrego da Onça e Brumal.

Para fazer a retirada das máscaras, os moradores 
podem entrar em contato com as equipes do 
Programa Saúde da Família nos postos de saúde 
localizados em ambas as comunidades.

GSM realiza doação de máscaras faciais para as comunidades 
de Córrego da Onça e Brumal.



A GSM Mineração realizou uma ação de melhoria 
paisagística no entorno da Capela Santo Antônio, 
localizada na comunidade de Córrego da Onça, em 
Barão de Cocais - MG. 

Na ação, foi realizado o plantio de 1200 metros 
de grama e, também, a instalação do cercamento 
do espaço para proteger a nova área plantada dos 
animais de grande porte.

PAISAGISMO NA CAPELA SANTO ANTÔNIO
NO CORREGO DA ONÇA

Ação paisagística na Capela Santo Antônio.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM BARRA FELIZ E BRUMAL

Em mais uma parceria com a Prefeitura Municipal de 
Santa Bárbara, foram pavimentados dois trechos no 
distrito de Barra Feliz: um visando a maior segurança 
do acesso dos moradores locais à MGC-262 e outro 
no acesso à comunidade do Carrapato. Além desses 
pontos, realizamos a pavimentação de um trecho de 
acesso à rua da Paciência, com o objetivo de evitar o 
carreamento de sedimentos para a rodovia.

As obras foram realizadas porque visam a colabora-
ção e parceria com a comunidade, enfatizando um 
dos pilares da nossa empresa: “comunidade”.

Pavimentação de trecho no distrito de Barra Feliz.
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Melhorias nas vias proporcionam mais segurança à comunidade.



RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO ASFÁLTICA NA
RODOVIA PADRE JERÔNIMO, EM BRUMAL

Mais uma obra finalizada com sucesso! Uma das 
nossas prioridades é cuidar das comunidades que 
nos cercam. Por isso, executamos, em parceria com 
a MR Mineração e a Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara, 3,1km de substituição do asfalto na rodovia 
Padre Jerônimo.  Além disso, também realizamos a 
recuperação e pintura das sarjetas e a sinalização 
horizontal de todo o trecho, proporcionando uma 
valorização da região e uma maior segurança para 
os motoristas que trafegam na região. Em alguns 
trechos foi necessário executar reparos profundos na 
estrutura do pavimento com o objetivo de prolongar 
a vida útil da obra. 
 
Também foi executado o revestimento asfáltico e 
dreno de corte em 180 metros da via na entrada 
da comunidade do Córrego da Onça. O calçamento 
anterior estava danificado, apresentando problemas 
constantes em sua estrutura. A substituição do asfalto 
evitou, também, o carreamento de sedimento para a 
rodovia Padre Jerônimo.

Revestimento asfáltico na via de entrada do Distrito de Brumal.

Substituição de asfalto em 3,1 km na Rodovia Padre Jerônimo.
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CALÇAMENTO NA COMUNIDADE CÓRREGO DA ONÇA

As ações na comunidade Córrego da Onça não param!  A GSM está sempre focada no desenvolvimento da 
comunidade e na minimização dos impactos da atividade do empreendimento. Desde o início do ano, estão 
sendo realizadas, em parceria com a MR Mineração e a Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, intervenções 
de reestruturação da base da estrada, substituição de bloquetes além da execucção do meio fio, estruturas 
de contenção e drenagens da via.

Obras de melhoria na comunidade Córrego da Onça.
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CALÇAMENTO CRUZ PEIXOTO

Em continuidade às ações de parceria para o desenvolvimento da comunidade, a GSM, em parceria com a 
Prefeitura de Santa Bárbara, iniciou em maio deste ano a obra de calçamento da rua principal da comunida-
de de Cruz Peixoto. São quase 1,5km de extensão e toda essa área está recebendo instalação de meio fio, 
sarjeta, bloquetes sextavados e estruturas de drenagem. O objetivo dessa obra é a melhoria da infraestrutura 
da comunidade, proporcionando maior segurança e qualidade de vida para os moradores locais.

Obra de calçamento da rua principal da comunidade de Cruz Peixoto.

Instalação de bloquetes sextavados. Instalação de bloquetes sextavados.



RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES: ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS LOCAIS

O diálogo entre a GSM Mineração e os moradores da região é uma grande prioridade. Por isso, no contexto 
da pandemia, é possível entrar em contato com a GSM através do telefone, WhatsApp e, também, pelo 
atendimento direto aos moradores e sitiantes.

Nos meses de abril, maio e junho de 2021 foram realizados 49 atendimentos às demandas da comunidade. 
Das 49 demandas, 40 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
GSM Mineração através dos contatos:

Telefones e WhatsApp de contato Socioambiental:

Tel: (31) 99856-1130 | (31) 99214-0061 
E-mail: meioambiente.social@gsmmineracao.com.br
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No início do mês de junho realizamos a manutenção preventiva da ponte de madeira localizada no acesso à 
mina Córrego do Sítio, no município de Santa Bárbara. Foi realizada a substituição dos pranchões longitudinais 
superiores, proporcionando maior vida útil para a estrutura e garantindo a segurança de quem utiliza a ponte. 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PONTE DE MADEIRA
NO ACESSO À MINA CÓRREGO DO SÍTIO

Ponte da Mina Córrego do Sítio recebe manutenção preventiva.






