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OFICINA DE BRINQUEDOS SUSTENTÁVEIS   

Tarde recreativa  

Para exibir a oficina e o projeto aos pais 
e comunidade, a GSM organizou uma 
tarde recreativa cheia de atividades 
educativas nas Comunidades Córrego 
da Onça e Bananal.

Os participantes puderam ver de perto 
o trabalho realizado pelas crianças e 
aprender a possibilidade de transfor-
mar o descarte em um momento de 
diversão e brincadeira. 

Desenvolver a consciência ecológica e 
preservar os recursos naturais é de-
ver de todos nós. Pensando nisso, a 
GSM desenvolveu com as crianças da 
Escola Municipal Pedro Gonçalves a 
oficina “Recriando, Reutilizando e Re-
ciclando”, para criação de brinquedos 
usando materiais recicláveis.

Em uma manhã agradável, as crian-
ças criaram diversos brinquedos com 
os materiais arrecadados pelos fun-
cionários da empresa em uma cam-
panha solidária.  Além da interação, 
elas entenderam sobre reciclagem e 
levaram o aprendizado para casa, re-
plicando com as suas famílias.
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MEIO AMBIENTE



A GSM deu início a um diálogo com as 
lideranças do Córrego da Onça, em Barão 
de Cocais, para entender melhor sobre as 

possibilidades de desenvolvimento das associações e 
promover projetos sustentáveis na comunidade.

Na primeira reunião, realizada em junho, foi 
possível identificar alguns projetos para 

elaboração junto aos moradores, para 
que sejam planejados e possam ser 

trabalhados nos próximos meses.

TRABALHO  
SOCIOAMBIENTAL   

Em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, no dia 5 de junho, a GSM 
realizou em suas unidades uma atividade 
com o objetivo de incentivar os funcionários 
a refletirem a respeito das suas atitudes e 
contribuições para a preservação ambiental.

Foi realizada uma dinâmica de interação e 
conhecimento e todos os participantes 
receberam uma leguminosa com 
mensagem de conscientização 
para que as ações sejam 
praticadas dentro e fora 
das operações da 
empresa.

DIA MUNDIAL DO 
MEIO AMBIENTE
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SAÚDE E SEGURANÇA 

365 DIAS SEM ACIDENTE COM AFASTAMENTO 

A UTM Nova Lima comemorou 365 
dias sem acidentes com afastamento. 
A segurança no trabalho é um fator 
fundamental para o equilíbrio e esta-
bilidade emocional de toda equipe e é 
fator primordial dentro da empresa. 
A GSM agradece de forma especial 

aos seus colaboradores pelo compro-
misso em promover um ambiente de 
trabalho seguro.
Quando se trata de saúde e segurança, 
o objetivo é sempre Zero Acidente.
Segurança, direito de todos e dever de 
cada um!

TRÂNSITO SEGURO 

A equipe de Segurança do Trabalho 
realizou uma campanha com foco em 
todos os motoristas que atendem, 
moram ou cercam as regiões de atu-
ação da GSM. 
Cartilhas e orientações foram dadas 
sobre acidentes no trânsito e dicas para 
um trânsito mais seguro. 

VEJA E SEJA VISTO
Em uma de suas campanhas, a GSM 
focou na conscientização de todos os 
motoristas que utilizam os acessos prin-
cipais em Barão de Cocais sobre a im-
portância de ver e ser visto no trânsito. 
As técnicas de segurança abordaram 
funcionários próprios e terceiros e os mo-
toristas das comunidades, com uma blitz 
educativa e a distribuição de cartilha. 

DIA MUNDIAL DA PREVENÇÃO AO ACIDENTE DE TRABALHO 

No dia 27 de julho, a GSM celebrou o 
Dia Nacional da Prevenção ao Aciden-
te de Trabalho, um marco da luta dos 
trabalhadores por melhores condições 
de saúde e segurança no exercício de 
suas profissões. Sempre atentos a esse 
assunto, a GSM realizou com todos os 
seus funcionários um Diálogo de Segu-
rança para conscientizá-los quanto à 

importância de se ter um ambiente de 
trabalho seguro e organizado.
A data busca alertar empregados, em-
pregadores, governos e sociedade para 
a importância de boas práticas que re-
duzam o número de acidentes e doen-
ças relacionadas ao trabalho, promovam 
um ambiente seguro e ações saudáveis 
em todos os setores produtivos.
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AÇÕES COM AS COMUNIDADES

Programa Diálogo Aberto

Com o Programa de Diálogo Aberto 
na Comunidade de Brumal, o grupo 
de trabalho, composto por morado-
res, GSM Mineração e demais empre-
sas da região, identificou como prio-
ridade a pavimentação em um trecho 
final da estrada de terra que conecta 
à estrada Estadual que dá acesso ao 
Santuário do Caraça.
O projeto de pavimentação foi apre-

sentado junto à Prefeitura de Santa 
Bárbara, que avaliou e autorizou a obra, 
iniciada no mês de agosto, com a finali-
dade de minimizar os impactos da poei-
ra e melhor atender os moradores das 
comunidades na região. 
As tratativas do grupo de trabalho da 
comunidade do Brumal têm sido bem 
satisfatórias, envolvendo setores Priva-
do, Público e a comunidade. 

Brumal

Campanha do Agasalho

Os funcionários da GSM se uniram a fa-
vor do bem para realizar a Campanha do 
Agasalho 2019. Na UTM Nova Lima, as 
arrecadações foram em prol da Casa de 
Apoio São Vicente de Paulo, instituição 
que acolhe moradores de rua para per-
noites. Esse gesto contribui para fazer a 
diferença aos mais necessitados. A em-
presa se orgulha em poder contar com 
sua equipe e seus familiares. 

Nova Lima
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Córrego da Onça

Alargamento da Estrada 

O alargamento na via principal da 
comunidade do Córrego da Onça foi 
pleiteado junto aos integrantes do 
FAS – Fórum de Acompanhamento 
Socioambiental, criado pela MR Mi-
neração com participação da GSM. 
A obra foi finalizada em meados 

Foi realizado também, por meio 
das solicitações da comunidade, a 
revitalização do calçamento da via 
principal da comunidade Córrego da 
Onça. O tema foi abordado no FAZ, 
administrado pela MR Mineração, e 
por meio da parceria, a GSM apoiou a 
execução da obra, contando também 
com o apoio e autorização da Secre-
taria de Obras de Barão de Cocais. 

Revitalização do calçamento 

de junho na estrada que dá acesso 
ao centro de Barão de Cocais. Jun-
tos, as empresas em parceria com 
o poder público representado pela 
Secretaria de Obras, atendeu o pe-
dido da comunidade levando mais  
segurança e mobilidade.
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