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TREINAMENTO
NOÇÕES DE
PRIMEIROS
SOCORROS
Por mais que os Serviços de Resgate, como o SAMU, sejam
extremamente capacitados e atuem 24h por dia para atender
a população, sempre haverá um tempo até a chegada do
atendimento profissional. Em situações assim, cada segundo
faz a diferença. Sabendo disso, proporcionamos treinamentos
constantes às nossas equipes para que cada colaborador saiba
como proceder em caso de acidentes.
O principal motivo da capacitação é salvar vidas e preservar
a saúde de todos os nossos colaboradores. Dessa forma, uma
equipe bem treinada, além de ser capaz de reduzir o número
de acidentes de trabalho na empresa, é também extremamente
eficaz para reduzir os seus impactos caso o inevitável aconteça.

> Colaboradores aprendem técnicas de primeiros socorros.
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WORKSHOP DE LÍDERES
E SUPERVISORES
A capacitação dos líderes é um grande diferencial
na conquista dos melhores resultados. Por isso,
realizamos um workshop que contou com palestras,
dinâmicas e atividades em grupo que visavam ensinar
técnicas e metodologias de treinamento de equipes.
O workshop, que abordou o tema
“Responsabilidade civil e criminal e a influência do
líder na gestão de SSO”, ministrado pelo palestrante
Wesley Silva, estimulou a interação e comunicação
entre nossas lideranças. O curso foi importante
para que os gestores pudessem esclarecer dúvidas,
compartilhar experiências e interagir com colegas de
diversas unidades da empresa.
Os líderes e supervisores saíram do encontro com
ainda mais clareza do seu papel e responsabilidade
perante sua equipe de trabalho.

Uma marca para comemorar: completamos 1000 dias		
sem acidentes com afastamento!

DIAS SEM ACIDENTES
COM AFASTAMENTO

A conquista mostra que é possível ter resultados
efetivos através da dedicação de toda a equipe em
construir um trabalho baseado em comportamentos
seguros. Continuaremos firmes, seguindo diariamente o
nosso pilar SEGURANÇA e cumprindo a missão de lutar
para que cada trabalhador volte com segurança para casa.

> Colaboradores comemoram a marca de 1000 dias sem acidentes com afastamento.

BLITZ PARCERIA SEGURA
Realizamos, em parceria com a transpor tadora TG
Transportes, uma campanha sobre prevenção de acidentes.
O evento contou com a participação do SEST/SENAT que, por
meio de vans adaptadas com sistema de TV e uma equipe
especializada, realizou orientações sobre a importância da
segurança para os profissionais do setor de transporte. A
instituição abordou temas relacionados às práticas corretas de
direção segura e aos cuidados contra a Covid-19.

> GSM promove blitz em parceria com a TG Transportes e o SEST/SENAT.
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SEGURANÇA

SETEMBRO AMARELO
Durante o mês de setembro foi realizada a campanha
“Setembro Amarelo”, dedicada à prevenção do suicídio e
conscientização sobre a saúde mental.Muita gente acredita
que falar sobre suicídio é um tabu, mas, na verdade, esse é
um assunto que deve ter destaque. Veja só: a consequência
da falta de informação é alarmante! Cerca de 12 mil suicídios
são registrados todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão
no mundo.
Muitas vezes, não entendemos muito bem o que estamos
sentindo e nem enxergamos os sinais que nosso corpo nos
dá. Por isso é tão importante falar sobre saúde mental!
Quando nos conscientizamos e transmitimos as informações
certas, mais pessoas podem se identificar com o assunto e
reconhecer que precisam de ajuda, evitando, assim, possíveis
casos de suicídio.
É nesse cenário que o Setembro Amarelo ganha cada vez
mais força e nós abraçamos esse movimento. Durante todo
o mês aconteceram atividades lúdicas abordando o tema.
Nossos colaboradores trocaram chocolates e recadinhos de
carinho, admiração, incentivo e respeito entre eles.

Sua
vida
vale
ouro!

> Brinde distribuído nas ações.

Se você está passando por um
momento difícil e percebe que
não consegue lidar com suas
dores, busque ajuda. Você não
está sozinho!
> Palestra sobre saúde mental.

CAMPANHA
HÁBITOS SAUDÁVEIS
Durante o mês de agosto realizamos a campanha “Hábitos
Saudáveis”, dedicada ao cuidado com a saúde e bem-estar
dos nossos colaboradores e prestadores de serviço. De forma
didática, encorajamos uma boa alimentação, a busca por um sono
de qualidade, a prática regular de exercícios físicos e o cultivo de
laços sociais positivos.
Para incentivar essas práticas, contamos com sessões de
alongamento, aulas de exercícios físicos e lanches saudáveis
durante o horário de trabalho.

> Colaboradores participam de sessão de alongamento.
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BLITZ DE SEGURANÇA NAS
COMUNIDADES
Com o objetivo de orientar sobre a importância da condução
segura e o respeito aos limites de velocidade, realizamos
constantemente blitz de segurança com os motoristas que
transitam nas comunidades e utilizam os mesmos acessos que
os motoristas da GSM. O diálogo é fundamental para reforçar e
disseminar as informações relacionadas ao trânsito.

CAFÉ COM SEGURANÇA
Em parceria com a Brito Serviços iniciamos o programa Café
com Segurança, um momento destinado à reflexão, orientação
e bate-papo com toda a equipe, focado no pilar SEGURANÇA. As
atividades foram paralisadas e nossos colaboradores desfrutaram
um café especial com seus líderes e conheceram também seus
companheiros de outras unidades.

> GSM promove blitz educativa nas comunidades.

> Café especial para os colaboradores.

WORKSHOP DE SEGURANÇA E
CONEXÃO ENTRE PROCESSOS
Com o crescimento significativo da empresa, temos a
alegria de receber novos colaboradores para completar o
nosso time. Para deixar todos os funcionários por dentro dos
nossos processos e metodologias, realizamos o workshop
de segurança “Conexão entre Processos”, focado no
bem-estar dos funcionários, e, também, na importância da
saúde e segurança no trabalho. Os colaboradores puderam
trocar experiências, sanar dúvidas e entender melhor o
funcionamento e a importância de seguir corretamente todas
as etapas dos processos. A GSM Mineração cresce, seus
colaboradores também!

VACINAÇÃO COVID-19
Vacinas salvam vidas!
Aqui na GSM incentivamos e colaboramos com a
vacinação contra a Covid-19. Nossos colaboradores foram
vacinados em suas respectivas regiões, seguindo a ordem
de prioridade e orientações de cada município.Estamos
juntos por um Brasil vacinado e livre da Covid-19.

> GSM promove blitz em parceria com a TG Transportes e o SEST/SENAT.

> GSM incentiva a vacinação contra a Covid-19.
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SEGURANÇA

CAMINHADA INTERNA			
DE SEGURANÇA
Nossos gestores, assim como a equipe administrativa,
realizam caminhadas de segurança regularmente em suas
unidades. Eles dedicam uma parte do seu dia para conversar
com os colaboradores, verificar as condições de trabalho, ouvir
sugestões e reforçar os pilares PESSOAS, SEGURANÇA, MEIO
AMBIENTE e COMUNIDADES. Os temas de conversas são variados
e escolhidos pelos integrantes no momento da caminhada.

> Intervenção em prol da segurança.

SEMANA NACIONAL 			
DE TRÂNSITO
A Semana Nacional de Trânsito é comemorada anualmente
entre os dias 18 e 25 de setembro. Por isso, durante este
período, realizamos ações com o objetivo de conscientizar todos
os envolvidos no dia a dia do trânsito, sejam eles motoristas,
passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres. O tema
escolhido para a campanha foi “No trânsito sua responsabilidade
salva vidas.”
Em parceria com a Polícia Militar Rodoviária de Barão de
Cocais, blitz educativas foram realizadas com o intuito de instruir
e alertar quanto aos perigos e riscos existentes nos acessos
utilizados por todas as pessoas que transitam na região.
Faça sua parte. Torne o trânsito mais seguro para si e para os
outros!

> Campanha “No trânsito sua responsabilidade salva vidas”.
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> Abordagem com o colaborador.

2° WORKSHOP DE
ALINHAMENTO
ADMINISTRATIVO
Com o grande crescimento do Grupo Avante, é preciso
alinhar as estratégias internamente para que cada passo seja
acertado. Por isso, realizamos o 2° workshop “Alinhamento
Administrativo’’ com o intuito de apresentar as áreas e
unidades da empresa para todos os funcionários, suas
respectivas funções e, assim, mostrar a importância de cada
uma delas no processo.
Este momento de interação é mais um passo rumo à
valorização do nosso bem mais precioso: As pessoas.

CAFÉ COM A DIRETORIA
O Café com a Diretoria, promovido pelo Grupo
Avante, é um dia rico em trocas de experiências e
aprendizagem. Com o foco no nosso pilar PESSOAS,
a ação incentiva a aproximação entre a diretoria e os
colaboradores que foram os destaques do mês.
O dia começou com um café da manhã na unidade
de Barão de Cocais e depois seguiu com um passeio
para conhecer todas as unidades do Grupo Avante.
Em meio as visitas, os participantes almoçaram
em um local agradável no município do Acuruí, em
Itabirito. Durante toda a viagem, nossos colaboradores
aproveitaram para conversar sobre a empresa,
suas vidas pessoais e profissionais, expor suas
opiniões, dúvidas, curiosidades, além de falarem de
oportunidades de melhorias e boas práticas, sempre
com foco nos nossos pilares e a sua execução no dia
a dia.
O Café com a Diretoria é um dia muito produtivo e
interativo que visa a valorização das pessoas, um valor
fundamental do Grupo Avante.

> Equipe administrativa Grupo Avante.

> Colaboradora Raquel Souza ganhadora da viagem para Maceió.

> Colaboradora Juliana Torres ganhadora da viagem para Natal.

> Colaboradores almoçam no município do Acuruí.

7

PESSOAS

WORKSHOP 			
ENCONTRO DE LÍDERES

NÃO TEVE SÃO JOÃO,
MAS TEVE ARRECADAÇÃO!

Visando a melhor qualificação dos nossos gestores,
realizamos o workshop “Encontro de Líderes” com o objetivo de
promover uma autoavaliação sobre as nossas gestões, trocar
experiências, sanar dúvidas e estabelecer resoluções para
nossa melhoria contínua. O pilar PESSOAS foca em desenvolver
as nossas lideranças para alcançarem uma melhor orientação,
motivação, qualificação e resultado de suas equipes.

Inspirados em nossos pilares PESSOAS e COMUNIDADE,
realizamos um arraiá on-line, que uniu todo o time Avante em
prol da solidariedade. Juntos, conseguimos arrecadar 3.500 litros
de leite que foram doados para:
Barão de Cocais: Sociedade São Vicente de Paula e
Comunidade Vulnerável do Córrego da Onça;
Santa Bárbara: Casa de idosas de Brumal.

> Lideranças Grupo Avante.

DESENVOLVIMENTO				
DO TIME AVANTE
Dando continuidade na qualificação dos líderes, foi criado
um ciclo de 3 encontros com foco em produtividade que serão
ministrados bimestralmente pela treinadora Renata Flores.
A qualificação foi iniciada em julho de 2021 e o primeiro
módulo abordou os seguintes assuntos:
→ O que é produtividade e como produzir melhor;
→ GTD – Getting Things Done – Metodologia de
Produtividade de David Allen.
O treinamento abordou temas como: gestão do tempo,
organização, agilidade e como organizar nossa rotina para ter
mais fluidez no trabalho.
O segundo módulo, ministrado em setembro de 2021,
trouxe:
→ As grandes dores que se tornam as grandes
aliadas da produtividade.
Grupo Avante: sempre investindo no crescimento dos seus
colaboradores!
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> Doações das caiaxs de leite arrecadadas.

DDS – DIÁLOGO DIÁRIO DE
SEGURANÇA
O aprendizado e participação dos nossos funcionários em
relação aos assuntos ambientais e práticas sustentáveis é de
grande importância para nós. Por isso realizamos durante o último
semestre rodas de conversa com os temas:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Prevenção de proliferação de insetos vetores;
Combate aos incêndios florestais;
Dia do Voluntário Social em Acuruí;
Dia da Proteção das Florestas;
Atropelamento de fauna;
Dia do Combate à Poluição;
Combate a incêndios;
Parque Nacional da Serra do Gandarela;
Gestão de riscos e plano de emergência;
Dia da Árvore;
Segurança no trânsito.

HORTA
COLABORATIVA
O cuidado e o respeito com o meio ambiente são alguns dos
nossos valores essenciais.
Levando isso em consideração, implantamos o projeto
“Horta Colaborativa”, visando um diálogo semanal com nossos
funcionários e prestadores de serviço sobre temas ambientais,
de forma prática e atrativa. Para a realização do projeto, nossos
colaboradores construíram uma horta com verduras e hortaliças
e ficaram responsáveis por sua manutenção e cuidado. Além
de receberem a doação das verduras e hortaliças colhidas,
os funcionários participaram de rodas de conversa sobre a
importância dos alimentos orgânicos, do consumo consciente,
do trabalho em equipe e da redução do desperdício de alimentos.

MONITORAMENTOS		
AMBIENTAIS
Nossos monitoramentos ambientais são realizados
por laboratórios certificados e especializados de
maneira periódica. Todos os procedimentos são
executados de acordo com as legislações vigentes,
para que as análises sejam realizadas de maneira
eficiente e segura. E para garantir o bom funcionamento
dos monitoramentos, contamos com uma equipe de
apoio qualificada

> Monitoramento de qualidade da água.

> Colaboradores são responsáveis pela manutenção e cuidado da horta.

> Equipe especializada.
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MEIO AMBIENTE

TREINAMENTO/BRIGADA DE
INCÊNDIO FLORESTAL
Nossas unidades estão localizadas em regiões muito próximas
de áreas verdes. Por isso, é fundamental orientar e conscientizar
nossos colaboradores sobre as noções básicas para o combate
de incêndios florestais. O reforço dos treinamentos ocorre de
maneira periódica e, sempre que possível, nossos brigadistas
apoiam o combate às queimadas florestais.
O período de seca é uma época que requer atenção, pois é
quando a umidade relativa do ar diminui, facilitando o surgimento
de incêndios. Por isso, fortalecemos nossa brigada voluntária por
meio da conscientização ambiental e treinamentos.

> Colaboradores colocam em prática os aprendizados do treinamento.

> Colaborador aprende a manusear equipamento.

GESTÃO DE RESÍDUOS 			
SÓLIDOS
A Gestão dos Resíduos Sólidos vai muito além das questões
legais. Trazer abordagens relacionadas à preservação ambiental
e conscientizar nossos colaboradores é uma ação fundamental
para a nossa empresa. Em razão disso, abordamos o tema através
de uma série de ações, dentre elas a conscientização ambiental
por meio de campanhas.
As blitz e campanhas de conscientização são focadas na
destinação adequada dos resíduos e enfatizam os 5 R’s: Repensar,
Reutilizar, Recusar, Reciclar e Reduzir.

> Material educativo sobre os 5 R’s.
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RESTAURAÇÃO
E SUBSTITUIÇÃO
ASFÁLTICA
NA RODOVIA
MGC-262
Honrando o nosso compromisso com a comunidade que nos
cerca, estamos executando, em parceria com as Prefeituras
Municipais de Santa Bárbara e Barão de Cocais, a obra de
restauração do pavimento da Rodovia MGC-262, em um trecho
de 5,5 km entre o trevo de Brumal e o trevo de Barão de Cocais.
De acordo com os dados do projeto, mais de 5.300 veículos
trafegam nesse trecho por dia. A realização da obra beneficiará
os motoristas com mais segurança e maior valorização da região.

> Restauração da rodovia MGC-262.

RESTAURAÇÃO DA RUA
PRINCIPAL DE CRUZ DOS
PEIXOTOS
Entregamos no final do mês de agosto a obra de
pavimentação da rua principal da comunidade de
Cruz dos Peixotos. Executamos, em parceria com a
Prefeitura de Santa Bárbara, a instalação de bloquetes
sextavados, meio-fio e melhoria/implantação do
sistema de drenagem. O projeto teve como objetivo
a melhoria da infraestrutura da comunidade,
proporcionando maior segurança e qualidade de vida
aos moradores locais.

> Melhorias da rua proporcionam mais segurança à comunidade.
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COMUNIDADE

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA
PONTE DE CONCRETO EM BRUMAL
Com o objetivo de garantir a segurança dos moradores de
Brumal, executamos, no mês de agosto, a manutenção preventiva
da ponte de concreto localizada na Rodovia Padre Jerônimo.
Realizamos a limpeza, o tratamento de patologias, a pintura de
toda estrutura e execução da junta de dilatação, proporcionando
um maior tempo de vida útil para a construção.

DIA DO VOLUNTÁRIO SOCIAL
Para fortalecer nosso pilar COMUNIDADE, é com grande
alegria que realizamos o 1° Dia do Voluntário Social. A
solidariedade aproximou nossos funcionários das ações sociais
que desenvolvemos na região.
No dia 7 de agosto, realizamos a pintura do muro e o
paisagismo da Escola Municipal Pedro Gonçalves, localizada
em Barão de Cocais. Contamos com a parceria da Prefeitura
Municipal de Barão de Cocais através da Secretaria de Esportes
e Lazer e da equipe de Saúde e Segurança Organizacional da GSM.
Juntas, elas promoveram rodas de conversa em comemoração
ao Dia Mundial da Saúde, com a prática de alongamentos para a
realização das atividades.

> Ponte de Brumal recebe manutenção preventiva.

PASSEIO CICLÍSTICO DA POLÍCIA
MILITAR
Cuidar da comunidade é nosso dever! Por isso, apoiamos o
projeto “Passeio Ciclístico”, realizado anualmente pela Polícia
Militar de Minas Gerais, em Barão de Cocais. A 6° edição do
evento arrecadou alimentos não perecíveis para distribuir para
as famílias mais vulneráveis no município.

> Voluntárias da GSM Mineração.

COMEMORAÇÃO DIA DA ÁRVORE
As árvores são muito importantes para a vida das pessoas.
Além da beleza, elas também ajudam a controlar a temperatura,
fornecem abrigo, produzem alimentos, absorvem ruídos, reduzem
a circulação do vento e renovam o oxigênio do ar.
Para celebrar sua importância, comemoramos o Dia da
Árvore no dia 21 de setembro. Por isso, realizamos uma blitz
informativa e educativa para a comunidade e também a doação
de 50 mudas nativas aos moradores da região, entre os dias 20
a 25 de setembro.

> Picolés distribuídos em camapanha do Dia da Árvore.

12

DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS À
ASERBAC
Em continuidade às ações de fortalecimento das instituições
locais, realizamos a doação de kits de alimentos aos integrantes
da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Barão
de Cocais.

47ª FESTA DOS PÉS DE POMBA
Para fortalecer nosso compromisso com a cultura local,
apoiamos a realização da 47° Festa dos Pés de Pomba, realizada
no mês de julho, em Barão de Cocais. O evento foi realizado de
forma virtual e contou com apresentações musicais e artistas
locais. Criada em 1974, a festa tem o objetivo de revigorar
o orgulho dos cocaienses por sua cidade, Barão de Cocais. O
apelido “pés de pomba”, dado pela cor da terra que pintava os
pés dos moradores de vermelho, como os de uma pomba, foi
durante muito tempo motivo de intrigas entre as cidades vizinhas
e os cocaienses. Os moradores de Barão de Cocais decidiram
então se orgulhar do apelido e começaram a comemorar a Festa
dos Pés de Pomba.

> Integrantes da ASERBAC recebem doação de alimentos.

DOAÇÃO DE MATERIAIS PARA
ESCOLA MUNICIPAL EM BARÃO
DE COCAIS
Em busca de um ambiente escolar mais seguro e organizado,
realizamos a doação de 500 pastas plásticas e 2 termômetros
de aferição de temperatura para a Escola Municipal José Maria
Mares Guias, em Barão de Cocais. O evento arrecadou alimentos
não perecíveis para distribuir para as famílias mais vulneráveis.

> Escola em Barão de Cocais recebe doação de materiais.

> Programação da 47ª Festa dos Pés de Pomba.

PATROCÍNIO GUSTAVO FERREIRA
– TAEKWONDO
Nós acreditamos na força do esporte em transformar
realidades e realizar sonhos. Por isso, apoiamos o atleta Gustavo
Ferreira a participar da Copa Sudeste de Taekwondo, em que o
atleta foi campeão em sua categoria, assim como da Amazon
Combat de Taekwondo, campeonato em que ele conquistou a
medalha de prata.

> Gustavo Ferreira recebe medalha de ouro.
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CAMPANHA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
EM CÓRREGO DA
ONÇA

Honrando nosso compromisso com os pilares MEIO AMBIENTE e COMUNIDADE,
iniciamos no mês de agosto uma campanha para a doação de lixeiras para descartar os
resíduos gerados nas casas de Córrego da Onça, Bananal e Capoeirinha. Para participar
da campanha, basta se inscrever através do número (31) 98722-8355. Duas lixeiras
serão sorteadas todo mês. Após o sorteio, entraremos em contato para combinar uma
data para a entrega e instalação.

ENCONTRO COM MORADORES 									
DE CÓRREGO DA ONÇA
Em continuidade às ações de diálogo e fortalecimento das comunidades, nossa equipe socioambiental realizou, no mês de agosto,
uma reunião com os moradores de Córrego da Onça. No encontro foram repassados comunicados e informações de atendimento, projetos
e doações para região, além de escuta das sugestões e solicitações por parte dos moradores.
As reuniões foram realizadas presencialmente, levando em consideração todos os protocolos vigentes para a Covid-19, como
distanciamento social, utilização de máscaras e disponibilização de álcool em gel.

RELAÇÃO COM AS
COMUNIDADES: ATENDIMENTO
ÀS DEMANDAS LOCAIS
O diálogo entre a GSM e os moradores da região é uma
grande prioridade. Por isso, no contexto da pandemia,
é possível entrar em contato com a GSM Mineração
através do telefone, WhatsApp e pelo atendimento
direto aos moradores e sitiantes.
Nos meses de julho, agosto e setembro de 2021
foram realizados 40 atendimentos às demandas
da comunidade. Desses, 32 já tiveram retorno
e as demais solicitações estão em andamento.
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.
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VOCÊ PODE ENTRAR
EM CONTATO COM A GSM
MINERAÇÃO ATRAVÉS
DOS CONTATOS:
Telefones e WhatsApp de
contato Socioambiental:
(31) 99856-1130 | (31) 99612-8682
meioambiente.social@gsmmineracao.com.br

VAMOS JUNTOS,
SEMPRE AVANTE!
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DIA V
BARÃO DE COCAIS - MG
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