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SIPATMIN
2020
A Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho na Mineração é um projeto desenvolvido
pelo Grupo Avante para seus funcionários com o intuito de instruir e promover a conscientização
sobre a segurança no trabalho. Em 2020, a SIPATMIN, ocorreu entre os dias 26 e 30 de outubro e
o tema abordado foi Segurança como estilo de vida.

1° Dia

2° Dia

A abertura do evento foi feito pela Engenheira

O segundo dia foi voltado para a saúde

de Segurança do Trabalho Renata Lima, que

dos trabalhadores com uma palestra sobre

trouxe um panorama sobre o evento, neste dia

Ergonomia no Trabalho e uma sessão de

os colaboradores passaram por um check-up,

ginástica laboral, com exercícios e alongamentos

com aferição de pressão e exame de glicemia,

voltados para aliviar dores musculares.

realizados por um farmacêutico.

Farmacêutica realizando exame de glicemia.

Colaboradores fazendo exercícios e alongamentos para
aliviar as dores musculares.
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3° Dia

5° Dia

O terceiro dia contou com uma palestra guiada

O fechamento da semana, foi feito com

por uma nutricionista sobre a importância dos

chave de ouro. Foi preparado um almoço

bons hábitos alimentares para o nosso corpo

de confraternização para todos os nossos

e com um delicioso lanche com cardápio todo

colaboradores, promovendo diversas dinâmicas

sugerido pela profissional responsável.

e presenteando todos com brindes.

Palestra sobre a importância dos bons hábitos alimentares
para nosso corpo.

Caixas de leite arrecadadas ao longo da semana

4° Dia
O penúltimo dia foi bem leve e com muito,
Com o intuito de alegrar os

Para fortalecer o pilar pessoas, a semana

colaboradores houve a apresentação da peça

SIPATMIN promoveu uma gincana com o

teatral de comédia que trouxeram muitos

intuito de arrecadar leite para distribuir às

muito humor!

sorrisos a todos!

entidades APAE, APAC, ASILO, CASA LAR
BARÃO DE COCAIS, CASA DOS IDOSOS
DE BRUMAL E SANTA BÁRBARA. No final
dos 5 dias, foi feito o levantamento e o
total arrecadado foi de 12.000,00 litros de
leite. A equipe vencedora, por arrecadar
a maior quantidade, foi premiada e
finalizamos a semana SIPATMIN Barão de
Cocais fortalecendo os nossos pilares e
ajudando a comunidade.

Peça teatral sobre o Cuidado Genuíno
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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.

Colaboradores no dia da campanha do Outubro Rosa.

Caminhão personalizado para a campanha do
Outubro Rosa

Palestra sobre autocuidado

4

NOVEMBRO AZUL
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 GSM, 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.

Colaboradores na campanha do Novembro Azul

Dia de conscientização: campanha Novembro Azul

Ornamentação do escritório da UTM BC para a campanha.
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DEZEMBRO
LARANJA

DIA MUNDIAL
CONTRA A AIDS

Dezembro é mês de conscientização e combate

A campanha realizada durante o mês de dezembro,

a AIDS. Realizamos no dia 1 de dezembro um

contou com a participação de todos os colaboradores

DDS, em todas as unidades, para conscientização

e teve como objetivo, alertar sobre as necessidades

sobre comportamentos seguros de prevenção da

de cuidados com a pele, uso do protetor solar e sua

transmissão dessa doença.

importância na prevenção do câncer de pele.

BRIGADA DE INCÊNDIO TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO

A brigada de incêndio é composta por um

Corpo de Bombeiros, além disso, em casos de

grupo de funcionários que voluntariamente

incêndios, este grupo é responsável por evacuar

se credenciaram para participar das ações de

a área e prestar atendimento de primeiros

combate a incêndio promovidas pela empresa.

socorros em casos de acidentes com vítimas.

O Treinamento Brigada de Incêndio é um curso
para a obtenção do AVCB – Auto de Vistoria do
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REUNIÃO COM OS TRANSPORTADORES

Visando

mais

segurança

em

nossas

e as Pessoas em nossas operações, respeito

operações, foi realizada uma reunião com as

para com a comunidade, e zelo pelo ambiente.

transportadoras para reforçar nossos cuidados

Proporcionando desta forma, um transporte

e combinados com a Segurança do Trabalho

mais seguro para todos.

DIA DO
VOLUNTÁRIO
Pai e filho plantam árvore

Iniciou, em setembro, o projeto socioambiental

vivenciar e aprender um pouco sobre os

“Dia do Voluntário”, que tem como objetivo

processos necessários para recuperação das

ajudar na preservação e recuperação ambiental

nascentes e suas etapas de mobilização social,

de cinco nascentes localizadas na região da

mapeamento e vistoria da área, formas de

Serra do Gandarela, distribuídas nos municípios

recuperação ambiental, dentre outros assuntos

de Itabirito e Santa Bárbara. A primeira edição

e foram responsáveis pelo plantio de 1.500

do plantio foi concluída com muito sucesso,

mudas nativas da região. Novas ações de estão

contou com a participação de mais de 140

previstas para 2021, além da manutenção e do

colaboradores

monitoramento das áreas já plantadas em 2020.

voluntários,

que

puderam
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AÇÕES NAS
COMUNIDADES
OUTUBRO ROSA NA COMUNIDADE
Assim

como

realizado

internamente

para

os colaboradores da GSM, com o objetivo
conscientizar as mulheres sobre o câncer de
mama e colo do útero, colaboradoras da GSM
Mineração e Agentes Comunitárias de Saúde,
se juntaram para levar a conscientização aos
moradores das comunidades de BRUMAL E
CÓRREGO DA ONÇA, sobre a importância do
diagnóstico precoce do câncer de mama e colo
do útero. Para contribuir e deixar como lembrete
para o cuidado, foram entregues máscaras
de proteção ao COVID-19 na cor rosa com o
desenho que é marco mundial da campanha, e

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

um frasco de álcool em gel.

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
CÓRREGO DA ONÇA E BRUMAL, em parceria
com a equipe socioambiental, segurança do
trabalho e os Agentes Comunitários de Saúde.
Entrega dos informativos na comunidade de Brumal
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DIA DAS CRIANÇAS
Em comemoração ao Dia das Crianças, no dia
10 de outubro de 2020, a GSM em parceria com
o Grupo Semil e Planeta D Treinamentos e as
equipes de meio ambiente, socioambiental e
segurança do trabalho, realizou a ação que levou
muita alegria para as crianças nas comunidades
do CÓRREGO DA ONÇA E BRUMAL. Para
diversão das crianças entregaram a cartilha
“Infanto Juvenil – COVID-19” que continha
desafios e brincadeiras para colorir, além de
entregar kit’s de proteção com máscaras para
adultos e crianças e um álcool gel de 500 ml.
Entrega de kit’s de proteção com máscaras, álcool gel e uma
cartilha infantil.

NATAL SOLIDÁRIO
Em comemoração ao Natal, nos dias
21 e 22 de dezembro, a GSM 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, CÓRREGO DA ONÇA E BRUMAL,
no total mais de 400 brindes foram
entregues para as crianças.
Papai Noel entregando os Kits para as crianças
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LANÇAMENTO BORDADOS DA ONÇA
No dia 3 de dezembro de 2020, a GSM

Mineração, contribuiu com recursos financeiros

promoveu o evento de lançamento da 1° coleção

e profissionais para realizar as atividades de

de Bordados do Projeto Bordados da Onça. O

capacitação e fortalecimento do projeto e

lançamento contou com uma gama de 30 peças

do grupo de mulheres inseridas nas ações.

bordadas pelas artesãs, resultado do projeto

O projeto foi realizado considerando etapas

desenvolvido no decorrer do ano de 2020, e que

de mobilização e planejamento, formação de

tem como coordenadora Ilmara Roza, liderança

grupo para efetivação do curso de bordados,

do CÓRREGO DA ONÇA. Ilmara apresentou o

planejamento, criação e confecção das peças e,

projeto com o apoio da equipe socioambiental

por último, o lançamento da coleção e a venda

e da empresa parceira Planeta D Treinamentos,

das peças.

ao edital Parceiras Sustentáveis da AngloGold
Ashanti, no final de 2019, que junto com a GSM

1° edição dos Bordados da Onça

DOAÇÃO PARA PROJETOS SOCIAIS LOCAIS
No mês de dezembro, a GSM Mineração

de CÓRREGO DA ONÇA, através da doação de

realizou apoio a projetos locais vinculados ao

400 caixas de leite, que somados a arrecadação

Natal. Foram doadas guloseimas como balas,

comunitária e do apoio das empresas da região,

chicletes e pirulitos para a Associação Atitude

conseguiram distribuir cestas básicas as famílias

Solidária de Barão de Cocais, que produziram

mais vulneráveis da comunidade.

e distribuíram kits para as crianças de Barão de
Cocais. Outra doação realizada, com o objetivo
de apoiar as ações locais vinculadas ao Natal,
foi a doação de um prêmio para o projeto
“Barão Realizando Sonhos”, que realizou a
arrecadação de brinquedos com moradores de
Barão de Cocais para distribuição a crianças do
município no dia do Natal.
Destaca-se ainda o apoio para os moradores

Doações feitas para Associação Atitude Solidária de Barão
de Cocais
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MEIO AMBIENTE: CAMPANHAS INTERNAS
No decorrer do último trimestre foram
realizados diálogos interativos com os
funcionários e prestadores de serviço
da GSM Mineração. Os temas abordados
foram: Outubro Rosa, Novembro Azul,
Gerenciamento de Resíduos Sólidos,
Proliferação de Insetos Vetores, Dia
do Voluntário. Os temas escolhidos,
são pensados como forma de agregar
informações entre os colaboradores e
promover a conscientização ambiental
continuada.

APOIO PARA PROJETO GÊNESIS
A Escola Estadual Professora Nhanita, localizada na
comunidade de BRUMAL – Santa Bárbara, recebeu a
doação de 40 camisas. Esta ação foi realizada através
de uma parceria entre a GSM Mineração e o Projeto
Bordados da Onça que, ao conhecer a importância
do projeto Gênesis, bordou as camisas, com temas
referentes a comunidade de BRUMAL, com o objetivo
de contribuir na premiação dos alunos envolvidos nas
ações do projeto realizado pela escola.

DOAÇÃO ASERBAC
A Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de
Barão de Cocais – ASERBAC recebeu da GSM Mineração
uma doação de 7 kit’s contendo equipamentos de
segurança do trabalho, como luvas e botas, além de
cestas de Natal. A doação visa o fortalecer a Associação,
que é responsável pela triagem e a disposição de
resíduos recicláveis no munícipio, colaborando para o
meio ambiente e o desenvolvimento econômico local.

Kit com equipamentos de segurança doados
para ASERBAC
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IMPLANTAÇÃO DE DVF NO PÁTIO DE TRANSBORDO
A implantação da estrutura do duto ventilável

trocado três vezes por hora. A estrutura tem a

flexível (DVF), ou “galpão inflável”, no pátio

finalidade de manter um trabalho pautado no

de transbordo de minério no antigo campo do

bom planejamento e organização.

Flamengo, localizado na MG436, foi realizada
com o objetivo de melhorar o pátio e fortalecer
os pilares. Além de diminuir a dispersão da
poeira, a estrutura construída, melhorou a
qualidade do produto, uma vez que todo o
trabalho de despejo e carregamento de minério
está sendo feito na área coberta, dessa maneira
o produto não fica exposta, principalmente no
período chuvoso.
As dimensões do DVF são: 50 m de largura, 120
m de comprimento e 16 m de altura e possui
também uma ventilação, onde o ar interno é

Foto do pátio de transbordo

DRENAGEM DA ESTRADA DE ACESSO À MINA
Foram executadas no mês de novembro/2020 obras de melhoria e manutenção de drenagens na
estrada não pavimentada, que dá acesso à Mina da Barra. A ação tem o propósito de minimizar os
impactos da chuva, que ocorrem de maneira natural, proporcionando mais segurança na circulação
dos veículos do empreendimento.
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CALÇAMENTO NO MORRO DO BANANAL
Foram executadas no mês de novembro/2020
obras de melhoria e manutenção de drenagens
na estrada não pavimentada, que dá acesso
à Mina da Barra. A ação tem o propósito
de minimizar os impactos da chuva, que
ocorrem de maneira natural, proporcionando
mais segurança na circulação dos veículos do
empreendimento.
Calçamento do Morro do Bananal

EXECUÇÃO DA CALÇADA DA COMUNIDADE BRUMAL
Continua em execução, a obra da calçada
do

BRUMAL,

em

parceria

com

outras

5

empresas, poder público e comunidade. Além
da construção da calçada de concreto foram
instalados, ao longo da calçada, poste de
iluminação autônoma movida 100% por energia
solar.
A execução da obra visa a melhoria da segurança
dos moradores que transitam na via.

Obra em execução da calçada de Brumal

REFORMA IGREJA SANTO AMARO EM BRUMAL
No decorrer de novembro, os trabalhos de reforma emergencial da Igreja Santo Amaro, localizada em
BRUMAL – Santa Bárbara, foram iniciadas através da contratação da empresa Anima Conservação
e Restauração. A GSM Mineração está colaborando com as obras emergenciais no telhado e em
algumas janelas, que contribuirão de forma significativa com a contenção de goteiras e infiltração
de água de chuva no interior da igreja.
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OBRA DA SEDE COMUNITÁRIA, VESTIÁRIO E ACADEMIA
AO AR LIVRE DO CÓRREGO DA ONÇA

Com o intuito de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da comunidade, a GSM construiu a
Sede Comunitária do CÓRREGO DA ONÇA, o vestiário de apoio ao campo de futebol e a reformada
a academia ao ar livre. Todas essas melhorias foram feitas para proporcionar maior qualidade de
vida, lazer e apoio estrutural a comunidade local. As obras foram finalizadas em dezembro de 2020
e entregues oficialmente à Prefeitura Municipal de Barão de Cocais em fevereiro de 2021.

Academia ar livre

Sede comunitária

Vestiário

RELACIONAMENTO COM AS COMUNIDADES:
ATENDIMENTO AS DEMANDAS LOCAIS
Visando a garantia e manutenção do canal de diálogo com os moradores do entorno do empreendimento,
a GSM Mineração mantém ativos seus canais de atendimento por telefone, WhatsApp e visitas diretas com
os moradores e sitiantes. Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020 foram realizados 31
atendimentos às demandas da comunidade, sendo que destas, 23 já tiveram retorno realizado aos solicitantes.
Ressalta-se que as demandas apresentadas se referem a atividades sob gestão da empresa e sob gestão
de outras entidades, como órgãos públicos e demais empresas da região, que quando necessário, são
comunicadas das demandas comunitárias.

Os contatos podem ser feitos diretamente com
a equipe socioambiental pelos telefones:
Tel: (31) 99856-1130 (31) 99214-0061 (31) 99612-8682.
E-mail: meioambiente.social@gsmmineracao.com.br

