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SIPATIMIN – FOCO EM SEGURANÇA

Todos os funcionários de Barão de Co-
cais passaram por treinamentos de 
reciclagem em Saúde e Segurança na 
Mineração, Máquinas e Equipamentos, 
Movimentação de Carga, Noções de Pri-
meiros Socorros e Noções de Combate 
a Incêndio. Para a GSM essa reciclagem 
constante é fundamental para desenvol-
ver conhecimentos e atitudes relaciona-
dos ao desempenho das atividades. 

A unidade Barão de Cocais realizou a 
1ª SIPATMIN (Semana Interna de Pre-
venção de Acidentes do Trabalho na 
Mineração), dando foco à prevenção a 
acidentes do trabalho e doenças ocu-
pacionais, fazendo com que a equi-
pe não apenas tenha consciência da 
importância da segurança, mas que  
a pratique.

Durante a SIPATMIN, os colaboradores 
participaram de várias palestras rela-
cionadas a saúde e segurança, levan-
do seus familiares para conhecerem o 
seu local de trabalho, vendo de perto o 
funcionamento da GSM Mineração. 
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SEGURANÇA

TREINAMENTOS  
DE RECICLAGEM



CAMPEONATO  
ESPORTIVO  
MOVIMENTA A  
COMUNIDADE
A Comunidade do Córrego da Onça teve um 
dia dedicado a atividades para todos os 
públicos. A ação realizada pela GSM em 
setembro teve como objetivo propor-
cionar aos moradores um momento 
de recreação e prática de ativida-
des físicas, por meio de jogos de 
peteca, circuito de brincadeiras e 
campeonato de futebol.

Em comemoração ao Dia da Árvore, foi 
realizada uma atividade educativa na Escola 

Municipal Padre Gonçalves, envolvendo as crianças 
de Córrego da Onça e Bananal, com o objetivo de 
conscientizar as crianças sobre a importância de 

preservar uma das mais importantes riquezas 
naturais que possuímos. 

Para que os alunos entendessem de 
maneira lúdica, um palhaço apresentou 

a história em uma linguagem mais 
leve e as crianças realizaram o 

plantio de sementes.

CONSCIENTIZAÇÃO  
E MEIO AMBIENTE  

NO DIA DA ÁRVORE

HOMENAGEM 
GSM PELO DIA 
DAS CRIANÇAS
O Dia das Crianças contou com uma 
manhã recreativa repleta de diversão e 
alegria para as crianças das comuni-
dades de Córrego da Onça, Bananal, 
Brumal, Sumidouro e Santana do 
Morro. Para a GSM é um orgulho 
proporcionar essa interação 
com a comunidade.

2



SAÚDE E SEGURANÇA 
SETEMBRO AMARELO 

A Campanha Setembro Amarelo trouxe 
psicólogas para falar sobre esse assunto 
tão delicado, que é o combate ao suicídio 
e valorização da vida, nas unidades de 
Nova Lima e Barão de Cocais.
O tema, que é complexo e cheio de 
tabus, não pode ser ignorado pela so-
ciedade. De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), cerca de 800 
mil pessoas morrem todos os anos por 
atentarem contra a própria vida. A cam-
panha propõe dar apoio e não ignorar 
nenhum sinal de quem passa por uma 
situação delicada. 
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OUTUBRO ROSA

A Campanha de prevenção e combate 
ao Câncer de Mama e Útero reuniu as 
mulheres da Comunidade do Córrego 
da Onça e Bananal no Posto de Saú-
de local, no dia 24 de outubro, para 
um momento de conscientização  
e orientação.

No dia 25 o encontro aconteceu tam-
bém em Brumal, para receber as 
moradoras das Comunidades de Bru-
mal, Sumidouro, Santana do Morro e 
Barra Feliz, dessa vez em parceria 
com a Prefeitura de Santa Bárbara, 
com as Empresas Jaguar Mining e 
Anglo Ashanti e o Projeto Mulhere-se.

Na unidade Mina da Barra o evento 
teve a participação da Unimed, que 
levou informação e conhecimento a 
todas as participantes.

NOVEMBRO AZUL

No mês de novembro foi a vez do públi-
co masculino se conscientizar sobre a 
prevenção do câncer de próstata.

Na Matriz e em Córrego da Onça, o en-
contro ocorreu no dia 25 de novembro e 
contou com a participação de homens 
e mulheres, que se envolveram ativa-
mente de uma palestra ministrada pela 
Secretária de Saúde de Barão de Cocais. 
Em Brumal o encontro ocorreu no dia 
27, em parceria com o Posto de Saúde 
local, e contou com a presença de vári-
os moradores.

Na Matriz e unidade de Nova Lima, a 
ação contou com a palestra de Rosile-
ne Tavares para falar sobre a sua histó-
ria de vida, que está em fase de trata-
mento. Mãe de uma criança de 4 anos, 
apesar de todo o sofrimento, ela não 
perdeu sua alegria de viver e hoje reali-
za palestras motivacionais para ajudar 
outras pessoas a passarem pelo trata-
mento de uma forma mais leve, cons-
cientizando a todas sobre a prevenção.



GSM MINERAÇÃO REALIZA 
DOAÇÃO DE VIATURA PARA A 
PMMG EM BARÃO DE COCAIS

AÇÕES COM AS COMUNIDADES

EXPEDIENTE
Edição e redação: Ágda Galvão – Comunicação e Marketing 
Projeto gráfico, diagramação e revisão: Interface Comunicação                                
Rod. MG 030, Nº8625, Torre 3, 8º andar, Vale do Sereno – Nova Lima/MG – CEP 34012-970

Pavimentação na estrada 

Em outubro foram finalizadas as obras da pavimenta-
ção da estrada do Brumal, em parceria com as empresas 
MR Mineração e Jaguar Mining. As obras foram realiza-
das conforme orientação do DEER, de forma a minimizar 
os impactos da poeira e melhor atender aos moradores  
das comunidades.

BrumalCórrego da Onça

Fórum Socioambiental

A 11ª reunião do Fórum de Acompanhamento Socioam-
biental na Comunidade do Córrego da Onça discutiu, em 
outubro, a continuidade do alargamento da estrada da 
Comunidade. O fórum foi criado pela MR Mineração e 
conta com o apoio da GSM Mineração para entender e 
apoiar as demandas da Comunidade.
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GSM APOIA NATAL SOLIDÁRIO
A GSM Mineração, em parceria com a 
Anglo Ashanti, promoveu entre os seus 
funcionários a Campanha Natal Solidá-
rio, para arrecadar brinquedos para as 
crianças das Comunidades de Córrego 
da Onça e Brumal. Foram atendidas 
mais de 200 crianças, que tiveram um 
Natal mais alegre.

Seguindo suas diretrizes e iniciativas, a 
GSM realizou ainda a doação de cestas 
básicas para algumas famílias de Cór-
rego da Onça, conforme levantamento 
socioeconômico dos agentes comunitá-
rios, e para a casa de Maria Izabel, uma 
senhora que acolhe e cuida de oito idosas 
entre 70 e 100 anos, com o apoio de vizi-
nhos, familiares e amigos voluntários. 

SOCIAL

Em outubro a GSM Mineração realizou a entre-
ga oficial da viatura doada para a Polícia Militar 
de Minas Gerais de Barão de Cocais. Essa parce-
ria é uma contribuição em prol do zelo e segurança 
pública do município.

Os oficiais foram recebidos pela equipe na unidade 
GSM Mina da Barra, junto ao diretor João Paulo 
Cavalcanti, e agradeceram a parceria e a 
dedicação da empresa.


