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CAMINHADA DE SEGURANÇA
A Caminhada de Segurança é realizada periodicamente nas operações da GSM Mineração. Neste evento
importante, os gestores e líderes dedicam uma parte do dia para ir a campo conversar com os colaboradores,
verificar as condições de trabalho, ouvir sugestões de melhorias e reforçar os pilares: pessoas, segurança,
meio ambiente e comunidades.
Acreditamos que a abertura ao diálogo e a existência de um setor de Segurança do Trabalho Humanizado
faz com que o pilar “segurança” seja ainda mais forte dentro da empresa.

Gestores conversando com os nossos colaboradores e
reforçando os pilares.

Gestores conversando com os nossos colaboradores e
reforçando os pilares.
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BLITZ DE SAÚDE
Saúde em primeiro lugar! Semanalmente, a
enfermeira aborda os colaboradores para essa
fiscalização do bem. Durante a realização da blitz,
a enfeirmeira afere a temperatura, verifica a pressão
arterial, peso corporal e glicose dos trabalhadores.
Além de realizar o controle desses dados, os colaboradores também recebem orientações importantes
sobre saúde e bem-estar.

Enfermeira aferindo pressão do colaborador.

Essa ação fundamental pode trazer impactos
muito positivos para quem é abordado na blitz. O
diagnóstico precoce da hipertensão arterial, por
exemplo, ajuda a minimizar o risco de ataque cardíaco,
insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral e
insuficiência renal. Por isso é tão importante aferir
a pressão regularmente e ficar de olho em qualquer
sintoma.

Enfermeira aferindo pressão do colaborador.

Enfermeira verificando a glicose do colaborador.

Promover a saúde física, mental e emocional dos
colaboradores é sempre a melhor escolha na busca
por mais brilho nos olhos, entusiasmo, benefícios e
qualidade de vida para toda a equipe.
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SIMULADOR DE COLISÃO FRONTAL
Com o intuito de estimular a percepção de risco
dos colaboradores, a GSM Mineração disponibilizou
para a equipe um simulador de colisão frontal.
Quem passou pela experiência do simulador
percebeu o impacto causado por uma batida entre
veículos em baixa velocidade. Essa ação amplia
a sensibilidade e aumenta a consciência sobre a
importância do uso correto do cinto de segurança.
A experiência é muito semelhante a uma colisão
real, a sensação é de um choque entre dois veículos.
Depois do simulador, muitos trabalhadores relataram
o quão impactante foi a sensação vivenciada na
simulação.

Colaboradora no simulador de colisão frontal após o impacto.

BLITZ DA COVID PARA TRANSPORTADORES
Com o objetivo de promover o respeito à vida e
a proteção à saúde de seus colaboradores, clientes,
fornecedores, terceiros e comunidades, a GSM
Mineração tem realizado constantemente ações para
mitigação de infecções pela Covid-19.
Nos últimos meses, as ações têm sido intensas e
constantes, como a disponibilização de um médico
para atendimento on-line, álcool em gel em todos
os ambientes da empresa, entrega de máscaras
de tecido, aferição diária da temperatura de todos
os colaboradores, cancelamento e/ou adiamento de
eventos, feiras e comemorações com aglomerações

Colaboradora orientando os transportadores sobre os
cuidados com a Covid-19.

de pessoas e realização de reuniões on-line, evitando
contato e proximidade entre as pessoas.
Além disso, ainda há a realização de um trabalho
de conscientização com os motoristas das transportadoras que prestam serviço em nossas unidades.
Esses colaboradores são abordados e orientados
quanto aos cuidados sanitários necessários neste
contexto de pandemia.

Entrega de panfletos sobre cuidados com a Covid-19
aos transportadores.
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CAMPANHA DIA DA ÁGUA
Em comemoração ao Dia Mundial da Água (22
de março), a GSM Mineração realizou a campanha
interna de conscientização sobre o uso da água. A
ação teve como foco informar as pessoas sobre o
uso dos recursos hídricos e, também, demonstrar
exemplos de como reduzir o consumo e economizar
água.
Foram distribuídas garrafas térmicas de água para
os colaboradores da empresa, para lembrar a todos
sobre a necessidade do cuidado diário com o nosso
bem mais precioso: a água.

Brinde do dia da água - garrafas térmicas personalizadas.

CAMPANHAS INTERNAS – DDS
Conscientes do atual contexto de pandemia e
atendendo a recomendação do Ministério da Saúde
de evitar aglomerações no ambiente de trabalho, a
GSM Mineração adotou a ideia de realizar diálogos
interativos com os funcionários e prestadores de
serviço de maneira virtual.
O conteúdo dos DDSs é compartilhado nos grupos
do WhatsApp e os informativos são fixados em
pontos estratégicos da empresa.

No decorrer do último trimestre
foram trabalhados os seguintes
temas:
Segurança no trânsito;
Cuidados com o período chuvoso;
Orientações sobre a ficha de informações de
segurança de produtos químicos (FISPQ);
Gestão de Resíduos Sólidos;
Dengue.

E, além disso, foi feito diariamente um reforço
sobre os cuidados com a Covid-19. Os temas são
escolhidos e preparados com o objetivo de agregar
informações e conhecimento para os colaboradores
e promover a conscientização ambiental.
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RESTAURAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA
PADRE JERÔNIMO EM BRUMAL
A GSM, em parceria com a MR Mineração e a
Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, iniciou no dia
10/03 as obras de restauração e substituição asfáltica da AMG 900/1225 (rodovia Padre Jerônimo), no
distrito de Brumal.
No total, 3,1 km da rodovia serão restaurados. As
obras de melhoria começam na ponte da comunidade de Sumidouro e vão até o trevo de Brumal, na
MG-262. Com essas intervenções, alcançaremos uma
maior valorização da região e, também, uma maior
segurança dos motoristas que trafegam no local.

Obra do asfalto em andamento.

As obras de restauração são reflexo do nosso
compromisso com os nossos pilares: segurança,
comunidade, pessoas e meio ambiente.
Além disso, também será realizada uma operação
tapa-buracos na MG-262, que vai do trevo do distrito
de Brumal até o pátio de transbordo da GSM, em
Barão de Cocais. Também serão asfaltados aproximadamente 180 metros na entrada da comunidade do
Córrego da Onça, em Barão de Cocais, para corrigir
os constantes problemas na estrutura do calçamento.

Obra do asfalto em andamento.
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CALÇAMENTO NA COMUNIDADE DO BANANAL
A GSM, em parceria com a Prefeitura Municipal de Barão de Cocais, executou o calçamento de cerca de
0,5 km na Comunidade do Bananal, proporcionando mais qualidade de vida e segurança para os moradores
da região. As ações realizadas foram: regularização da base da estrada, instalação dos bloquetes, execução
de meio fio e estrutura de drenagem. A obra foi finalizada na segunda quinzena de março.

Calçamento pronto.

DOAÇÃO DE MÁSCARAS PARA BRUMAL
As ações preventivas contra o novo coronavírus não podem parar. Por isso, a GSM Mineração realizou a
doação de 300 máscaras de tecido para serem distribuídas aos pacientes da Unidade Básica de Saúde de
Brumal, localizada no município de Santa Bárbara - MG.

Entrega das 300 máscaras de tecido.
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DOAÇÃO PARA A IGREJA SAGRADA FAMÍLIA
Como apoio às demandas locais, a GSM Mineração
realizou a doação do material e mão de obra para a
construção do telhado da Igreja Católica do bairro
Sagrada Família, em Barão de Cocais. Nosso foco é
contribuir sempre para o desenvolvimento humano e
social das comunidades locais.

Colaboradores visitando a construção da Igreja
do bairro Sagrada Família.

Colaboradores visitando a construção da Igreja
do bairro Sagrada Família.

DOAÇÃO PARA SANTA MARIA DE ITABIRA
A GSM Mineração realizou a doação de materiais de limpeza para ajudar as famílias que foram atingidas
pela enchente na cidade de Santa Maria de Itabira-MG. As doações foram entregues para a Secretaria Municipal
de Assistência Social, órgão responsável pela distribuição destes itens para a população.

Materiais de limpeza doados para Santa Maria
de Itabira - MG.

Materiais de limpeza doados para Santa Maria
de Itabira - MG.
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REFORMA DA IGREJA SANTO AMARO
Foram finalizadas as obras emergenciais iniciadas
em novembro de 2020 na Igreja Santo Amaro,
localizada em Brumal - Santa Bárbara. A Anima
Restaurações, empresa responsável pela limpeza das
campas, reforma do telhado e restauração das janelas,
concluiu o trabalho em março de 2021.
O trabalho desenvolvido foi acompanhado pela
comissão pró-restauração, vinculada ao curato da
Igreja Santo Amaro.

A GSM Mineração demonstra apoio às ações que
promovem, de maneira positiva, atividades voltadas
para o desenvolvimento econômico, cultural e social
dos municípios e instituições locais.

Restauração do telhado da Igreja de Santo Amaro.

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 janeiro, fevereiro e março de 2021

foram realizados 29 atendimentos às demandas da
comunidade. Das 29 demandas, 25 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) 99214-0061 | (31) 99214-0061
E-mail: meioambiente.social@gsmmineracao.com.br

