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O Janeiro Branco é uma campanha de conscientização que 
tem como principal objetivo chamar a atenção para questões 
relacionadas à saúde mental, que normalmente é deixada de 
lado. Quando o assunto é saúde, pensamos principalmente 
no bem-estar físico do corpo, como a alimentação, atividades 
físicas, a prevenção de doenças causadas por microrganismos 
etc. Porém, é importante ressaltar que, quando não cuidamos 
da mente, além da ocorrência de transtornos psicológicos, 
nosso corpo pode reagir com sintomas como falta de ar, 
coração acelerado, dores, náuseas etc, resultando em 
doenças psicossomáticas – quando os problemas emocionais 
impactam diretamente no nosso bem-estar físico.

CAMPANHA 
JANEIRO BRANCO 

Para reforçar a importância de uma mente saudável, 
realizamos ações voltadas para o assunto durante todo o mês 
de janeiro, como: 

•  Roda de conversa liderada por psicólogos;
•  Blitz educativa em parceria com a transportadora FJX;
•  Palestra realizada pela TG Transportes, com participação 
da fi sioterapeuta Juliana Braga;
•  Palestra realizada pela transportadora Damacena, com a 
participação da psicóloga Gisele Bragança, e apresentação 
teatral que abordou as consequências que um acidente de 
trabalho traria para um pai de família que não seguiu as 
orientações de segurança.

Durante as ações, os funcionários aprenderam um pouco 
mais sobre a importância de praticar certos hábitos para a 
promoção da saúde mental, como: 

•  Ter consciência de suas vulnerabilidades;
•  Administrar as emoções positivas e negativas;
•  Meditar ou fazer uma oração por 15 minutos;
•  Aceitar a si e aos outros com suas qualidades e limitações;
•  Manter pensamentos positivos sobre si e sobre a vida;
•  Praticar alguma atividade física;
•  Buscar ajuda quando necessário;
•  Ter momentos de lazer e tirar um tempo para si;
•  Alimentar-se bem;
• Ter boas noites de sono.

> Bliz de saúde e dinâmicas com os colaboradores.
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SEGURANÇA

BLITZ COM APOIO  
DO ANJO DA GUARDA

No início de março, nossos colaboradores participaram 
de uma blitz de segurança que abordou os procedimentos 
corretos para conduzir as carretas e as pás carregadeiras, 
e contou com o apoio do programa “Anjo da Guarda”, que 
tem como objetivo manter nos funcionários o espírito de 
equipe, em que todos são responsáveis por sua segurança 
e a dos colegas.

No programa, durante uma semana, um ou mais 
colaboradores são escolhidos para auxiliar, orientar e 
debater com os colegas sobre como tornar as atividades 
mais seguras. 

O Anjo da Guarda da vez foi Lucivaldo, que foi escolhido 
como colaborador destaque pelo seu desempenho e ações 
durante esse período. Confira a entrevista realizada com 
ele na página 10.

FEVEREIRO LARANJA  
E ROXO

O mês de fevereiro reúne duas campanhas importantes: o 
Fevereiro Laranja e o Fevereiro Roxo. Ambas têm o objetivo de 
conscientizar sobre a importância da prevenção e do diagnóstico 
precoce de doenças.

O Fevereiro Laranja tem como foco o combate à leucemia, um 
tipo de câncer que tem como característica principal o excesso 
de glóbulos brancos defeituosos – células responsáveis por nos 
proteger contra microrganismos invasores – na medula óssea, 
substituindo as células sanguíneas normais.

Já o Fevereiro Roxo tem o objetivo de conscientizar sobre o 
Lúpus, o Alzheimer e a Fibromialgia, doenças que, apesar de serem 
diferentes, têm algo em comum – elas não possuem cura. Conheça 
um pouco mais:

•  Lúpus: doença inflamatória e autoimune (quando o 
corpo ataca os seus próprios tecidos) que afeta diversos 
órgãos e tecidos, como pele, articulações, cérebro e rins.

•  Alzheimer: doença degenerativa que afeta a 
memória e as habilidades de pensamento e, em alguns 
casos, a capacidade de realizar tarefas do dia a dia 
consideradas simples.

•  Fibromialgia: síndrome que se caracteriza por uma 
dor crônica em vários pontos do corpo, especialmente nos 
tendões e nas articulações.

BLITZ EDUCATIVA -   
CUIDADO COM AS CHUVAS

Visando a segurança dos motoristas que trafegam pela 
região dos empreendimentos do Grupo Avante, realizamos 
uma blitz educativa reforçando a importância da atenção 
durante a direção, especialmente na época de chuva, uma vez 
que ela pode comprometer a visão dos condutores e diminuir 
a aderência dos pneus.

> Equipe de Segurança orienta motociclista.

> Colaborador Anjo da Guarda auxilia seus colegas de trabalho.

CAMPANHA  
“PROTEÇÃO DAS MÃOS” 

As mãos são partes essenciais do corpo, uma vez que 
muitas atividades são realizadas com elas – abrir portas, 
mexer no celular, até mesmo cumprimentar alguém. Sabendo 
da importância das mãos para as tarefas do dia a dia e no 
ambiente de trabalho, convidamos nossos colaboradores para 
participarem de uma dinâmica em que eles deveriam realizar 
suas tarefas com as mãos limitadas. A atividade reforçou a 
importância do uso correto dos EPIs e demonstrou boas 
práticas de segurança das mãos. 

> Dinâmica com as mãos limitadas.
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SEGURANÇA

10 MANDAMENTOS 
DA SEGURANÇA

Trabalho seguro é trabalho bem feito!
Esse foi tema da nossa campanha “10 Mandamentos 

da Segurança”, que teve início em janeiro. O programa tem 
como objetivo reforçar o nosso pilar Segurança e conscientizar 
nossos colaboradores sobre quais atitudes ajudam a reduzir 
o risco de acidentes no ambiente de trabalho.

Entre o final do mês de janeiro e início de fevereiro,
realizamos diversas ações, entre elas a distribuição de 
informativos para colaboradores próprios e terceirizados 
contendo os 10 Mandamentos da Segurança. Com o intuito 
de reforçar a campanha, convidamos as empresas Tradimaq, 
Semil e Damacena para aprenderem um pouco mais sobre os 
procedimentos que fazem parte do nosso dia a dia e também 
para reforçar que um trabalho seguro é dever de todos. 

OS 10 MANDAMENTOS 
DA SEGURANÇA:

1. Não omitir acidentes;
2. Não trabalhar sob o efeito de álcool e/ou drogas;
3. Zelar pelos equipamentos e ferramentas da empresa;
4. Respeitar o próximo;
5. Respeitar os procedimentos;
6. Respeitar a sinalização existente;
7. Realizar a inspeção do equipamento de trabalho;
8. Na dúvida, não faça;
9. Não improvise;
10. Boa Comunicação.

> Colaboradores aprendem sobre os 10 Mandamentos da Segurança.

MELHORIA NA GESTÃO: 
UTILIZAÇÃO DE TABLETS

Buscando tornar nossas atividades operacionais 
mais práticas e modernas, adquirimos tablets para que 
o lançamento das inspeções realizadas em campo seja
feito de forma automatizada. Assim, contribuímos com a
sustentabilidade, uma vez que eliminamos o uso do papel; e
ganhamos tempo e praticidade, já que agora é possível que
todos os colaboradores tenham acesso às informações de
maneira rápida e prática.

INSPEÇÃO DE EPIs  
Os equipamentos de proteção individuais, conhecidos 

como EPIs, são dispositivos destinados a proteger o 
colaborador contra possíveis riscos à sua segurança durante a 
rotina de trabalho. Com o intuito de reforçar a importância dos 
equipamentos, nós realizamos, em parceria com o programa 
“Anjo da Guarda”, a inspeção dos EPIs dos funcionários, 
enfatizando o uso correto dos dispositivos e a diferença que 
eles fazem na prevenção de acidentes.

> Equipe de Segurança e Anjo da Guarda realizam a inspeção dos EPIs.

BLITZ DE SEGURANÇA COM A 
DAMACENA TRANSPORTES 

Durante a rotina de trabalho na GSM Mineração, são 
realizados procedimentos para verificar a condição dos 
equipamentos de transporte. Em março, desenvolvemos uma 
blitz de segurança nos materiais da Damacena Transportes, 
por meio de checklist de Análise de Segurança do Trabalho 
(AST) e dos itens de segurança.

BLITZ EM PARCERIA COM A FJX 
Com o objetivo de promover o respeito à vida e o cuidado 

com a direção, realizamos, em parceria com a FJX Transportes, 
uma blitz de segurança para conscientizar os colaboradores 
sobre as atitudes necessárias para viajar com segurança 
durante o feriado de Carnaval, como realizar a revisão geral 
do veículo, verifi car as condições dos pneus e do estepe, 
descansar bem antes de viajar e não consumir entorpecentes.

> Colaborador realiza checklist.
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DDS SOBRE ÓCULOS 
DE PROTEÇÃO 

O uso de óculos de proteção é fundamental durante 
as atividades de mineração da GSM. O equipamento 
protege o colaborador de possíveis ferimentos nos olhos que 
podem ser causados por poeira, queimaduras, vidro, aço, 
vapor e materiais químicos. Não usar os óculos de proteção 
pode comprometer a visão parcial ou completamente.

Buscando sempre colocar a segurança dos nossos 
colaboradores em primeiro lugar, desenvolvemos um DDS 
voltado para o tema, no qual eles realizaram um circuito com 
obstáculos – primeiramente com a visão livre e, em seguida, 
vendados, para notarem a diferença que uma visão saudável 
proporciona.

CAMINHADA DE 
SEGURANÇA  

A Caminhada de Segurança é um momento especial que 
tem como objetivo reforçar nossos valores, procedimentos e 
verificar, em campo, a efetividade das ações propostas. Ela 
é realizada mensalmente em todas as nossas unidades, com 
a participação dos colaboradores, gestores, coordenadores 
e gerentes.

Durante a caminhada, aproveitamos para ouvir 
sugestões e oportunidades de melhorias propostas pelos 
os colaboradores, tendo sempre como foco o nosso pilar 
Segurança.

> Segunda fase do circuito de obstáculos.

TREINAMENTO  
DE NOVOS MOTORISTAS  

A equipe de Segurança do Trabalho realizou, no dia 11/03, 
um treinamento com os novos motoristas das operações 
da GSM, com objetivo de orientá-los sobre as normas da 
empresa e apresentar os pilares. A ação abordou itens 
operacionais importantes, como a sinalização das vias, limites 
de velocidade, capacidade de carga do caminhão, condições 
da via, realização de checklist, entre outros.

> Novos motoristas aprendem sobre os procedimentos de segurança.

RECONHECIMENTO DE TRAJETO
Aqui, na GSM, nós acreditamos que a atenção é a melhor 

amiga da segurança. Buscando reforçar este ideal com os 
nossos colaboradores, realizamos um reconhecimento de 
trajeto que contou com a presença do Anjo da Guarda da 
Semana, Priscila, e do líder de expedição. Foi um momento de 
grande aprendizado que reforçou diversos pontos de atenção 
na operação.

> Reconhecimento de trajeto com Priscila, Anjo da Guarda da semana.

ORIENTAÇÃO SOBRE  
BLOQUEIO DE EQUIPAMENTOS

Visando a integridade física dos colaboradores e a execução 
correta dos procedimentos de segurança, realizamos uma 
orientação voltada para o bloqueio de equipamentos quando 
o seu operador estiver ausente, uma vez que não é permitido 
o uso das máquinas por outros funcionários. Durante a ação,
os colaboradores receberam um cartão de bloqueio contendo 
suas informações, uma foto dos seus entes queridos e a frase 
“Sua família te espera”.
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SEGURANÇA

CAMPANHA PAZ –  
PARE, ANALISE, ZELE 

A campanha PAZ tem como objetivo promover um 
ambiente de trabalho seguro e saudável por meio de 3 
ações: parar, analisar e zelar. A iniciativa busca trazer uma 
perspectiva mais direta para o colaborador, em que ele se 
coloca como protagonista da segurança.

O programa contou com apresentação teatral, jogo de 
perguntas e respostas e a presença de familiares para um 
momento de reflexão. As ações fortalecem o pilar Segurança 
e aguçam a percepção de riscos de forma lúdica e com o 
envolvimento de pessoas importantes.

> A presença dos familiares reforça a importância do trabalho seguro.

OPERAÇÃO SEGURA
Dando continuidade às nossas ações de segurança, 

realizamos, em parceria com a transportadora Lenarge, 
a campanha “Operação Segura”, com o objetivo de 
orientar os colaboradores sobre cuidados importantes 
na direção dos veículos e no transporte das cargas. Os 
temas abordados foram:

PRATIQUE PAZ
PARE para pensar sobre quais são os riscos e as medidas 
de controle para a realização das atividades.
ANALISE a disponibilidade dos recursos necessários 
para realizar as atividades.
ZELE pela sua segurança e a dos seus colegas de 
trabalho.

BLITZ DE SAÚDE
Em fevereiro, realizamos uma blitz de saúde voltada para 

a promoção da segurança e bem-estar dos colaboradores. 
Nossas equipes de saúde realizaram exames de rotina, como 
a aferição de pressão, e orientaram os funcionários sobre os 
cuidados essenciais para uma boa saúde e qualidade de vida 
– praticar atividades físicas, alimentar-se bem, ter boas noites 
de sono e zelar pela saúde mental.

BLITZ DE SEGURANÇA NOS 
ACESSOS PRINCIPAIS DA GSM

As blitze são operações para realizar ações preventivas 
no trânsito e aqui na GSM não é diferente. Realizamos 
constantemente blitz de segurança e promovemos conversas 
de orientações com os colaboradores. Dessa vez, a ação 
aconteceu nos acessos principais da GSM e abordou os 
seguintes temas:

•  Portabilidade da CNH dos condutores;
•  Análise do funcionamento das câmaras nos caminhões;
•  Preenchimento correto do checklist;
•  Reforço dos nossos pilares, fundamentais para todas as 
atividades operacionais da empresa.

BLITZ PARA A  
INSPEÇÃO DE EQUIPAMENTOS

A nossa equipe de Segurança do Trabalho realizou, junto 
aos colaboradores, uma inspeção nos equipamentos de apoio 
de infraestrutura como: preenchimento de checklist, AST e 
conferência dos EPIs obrigatórios para as atividades.  Assim, a 
equipe de Segurança do Trabalho é capaz de verificar se todos 
os protocolos estão sendo seguidos e garantir um trabalho 
mais seguro.

•  Combate ao alcoolismo e realização de teste do bafômetro;
•  Telemetria e cercas de velocidades estabelecidas;
•  Desvios de rotas;
•  Reforço dos Pilares Avante.

BLITZ COM A  
BRITO SERVIÇOS

Com o intuito de reforçar a importância de um trabalho 
seguro e fortalecer os nossos pilares, realizamos regularmente 
blitz de segurança durante as atividades em campo. Dando 
continuidade a essa iniciativa, convidamos a contratada Brito 
Serviços para uma ação que abordou os seguintes temas 
de segurança: verificação do uso e conservação dos EPIs; 
atenção à sinalização do local de serviço; atenção ao risco de 
atropelamento durante as atividades; e reforço dos pilares.

> Equipe de Segurança realiza o preenchimento de checklist.
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DIA DA MULHER
O Dia Internacional da Mulher busca incentivar a igualdade 

de gênero e o reconhecimento da força de trabalho feminino 
e das muitas conquistas ao longo dos séculos. Durante todo 
o mês de março, foram realizadas ações voltadas para o 
fortalecimento dessa data tão importante, como a divulgação 
de frases icônicas de mulheres ilustres da história mundial, 
a arrecadação de absorventes femininos para mulheres 
carentes e uma roda de conversa com convidadas especiais.

No dia 10 de março, as colaboradoras participaram de 
um café da manhã seguido de uma palestra que contou com 
a presença de Edina Alves, árbitra de futebol; Marcela Lima, 
atleta de mountain bike; e Stephanie, da empresa “Gestão 
do Sucesso”, que atua no Grupo Avante na construção de 
processos e projetos. Elas contaram um pouco das suas 
trajetórias como mulheres e profi ssionais em ambientes 
predominantemente masculinos.

> Colaboradoras comemoram o Dia da Mulher. > Dia da Mulher no Grupo Avante.

CAFÉ EM EQUIPE 
O Café em Equipe é uma ação que busca gerar a 

aproximação e o aumento da sinergia entre líder e equipe, a 
partir de conversas abertas sobre os desafi os da área, troca 
de experiências, esclarecimento de dúvidas e sugestões de 
pontos de melhorias. Durante o 1º trimestre de 2022, foram 
realizadas duas edições do programa: uma com o Time de 
Recursos Humanos e Comunicação, com o diretor João Paulo 
Cavalcanti; e a outra com o Time Financeiro, com o diretor 
Lucas Cavalcanti.

ENCONTRO DA LIDERANÇA
No fi nal do mês de março, a liderança do Grupo Avante 

se reuniu em um encontro na comunidade do Acuruí, para 
um momento de desenvolvimento e inspiração sobre o 
planejamento estratégico da empresa. O encontro foi dividido 
em dois momentos, nos quais a liderança foi incentivada a aliar 
o propósito de vida com o propósito da empresa. 

CONSTRUÇÃO DO
PROPÓSITO DO RH

No dia 15 de fevereiro, a área de Gestão de Pessoas 
se reuniu com um objetivo muito especial: construir o 
propósito do time. Após um dia rico em conversas, trocas 
de experiências e construção coletiva, os 10 integrantes da 
equipe escreveram mais um capítulo da história do RH e da 
Comunicação do Grupo Avante, com a defi nição do conceito: 

“SER GUARDIÃO E EMPODERAR AS PESSOAS 
NO JEITO AVANTE DE SER”

O QUE É PROPÓSITO?
Propósito é o combustível que move pessoas; afinal, 
no fundo, ninguém gosta de “fazer por fazer”. Em uma 
empresa, ter propósito é ter uma razão para realizar 
e fazer a diferença, definindo a marca e a cultura 
organizacional, e tudo aquilo que resume os valores 
históricos, éticos, emocionais e práticos da organização.
Confi ra as fotos na Galeria ao fi nal do Boletim.
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PESSOAS

 
 
Qual o seu cargo no Grupo Avante?  
O meu cargo no Grupo Avante é motorista de caminhão. Já trabalhei 
em outras empresas nessa função e é uma área que gosto muito. 
 
Quando você entrou no Grupo Avante?  
Eu entrei na empresa em outubro do ano passado. Então estou na 
casa dos 7 meses, os primeiros de muitos que virão.

Como é fazer parte do Grupo Avante?  
Fazer parte do Grupo Avante é uma enorme satisfação, pois 
trabalhar numa empresa que preza em ajudar os funcionários e 
as comunidades me deixa grandiosamente feliz. Eles sempre falam 
que o Grupo Avante não é uma empresa e sim uma família. É muito 
gratificante e especial fazer parte dessa equipe.

Quais pontos você acredita terem sido diferenciais 
para ter sido escolhido como colaborador destaque? 

Costumo sempre dizer que quando entrei na empresa 
foi para vestir a camisa. Eu me vejo como uma pessoa 
participativa, organizada e parceira de toda a equipe. 

Como foi receber a notícia que você foi escolhido 
como colaborador destaque?  
Foi uma alegria total, com bastante emoção envolvida, 
porque receber uma indicação como essa da empresa em 
que trabalhamos e gostamos muito, que nos acolhe, é muito 
gratificante. Foi com certeza a melhor notícia do momento.  
 
E quem é o Lucivaldo? Fala um pouquinho sobre 
você e o seu dia a dia!  
Sou uma pessoa muito tranquila, parceira, comunicativa, amiga. 

Eu prezo muito em poder ajudar as pessoas, dividir com elas 
momentos de parceria e oferecer um ombro amigo quando elas 
precisam. O meu dia a dia é resumido em curtir com a família, 
praticar atividades físicas e ser muito dedicado à minha jornada 
de trabalho.

Você foi escolhido como destaque pelo seu 
desempenho como Anjo da Guarda. Como foi 
participar desse programa? 
Eu trabalho no interno da empresa e também no externo (na 
comunidade), como motorista de caminhão. Como Anjo da Guarda, 
pude vestir o colete e ter diversas visões da jornada de trabalho. 
Vi muitas coisas boas, como uma rotina de trabalho fluida, e 
encontrei poucos pontos a serem trabalhados – melhorar o que 
já está bom. Eu gostei bastante da experiência, principalmente 
porque a empresa preza muito pelos Pilares e, com isso, podemos 
adquirir muito sucesso e conquistas na nossa jornada de trabalho. 
 
Você tem alguma mensagem para os seus colegas de 
trabalho?   
A mensagem que vou deixar para os meus colegas é simples e de 
coração: desejo que todos nós do Grupo Avante tenhamos muito 
sucesso e conquistas na nossa jornada de trabalho. Estou certo de 
que coisas melhores virão e que com certeza acontecerão, pois 
juntos a Deus somos mais e podemos mais ainda, porque somos 
todos Avante. Estando sempre unidos, o sucesso é garantido.

Você gostaria de dizer mais alguma coisa?   
Sim. O Grupo Avante é uma empresa que chegou para somar 
– ela está do lado dos funcionários e da comunidade, sempre 
ajudando em forma de campanhas e doações. Então estou muito 
feliz com tudo isso e espero poder ficar junto da empresa por 
muitos e muitos anos. 

ENTREVISTA
GSM
Lucivaldo Couto
     Motorista de caminhão.
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GERENCIAMENTO 
DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS

> Entrega do redutor de vazão para os colaboradores.

Realizamos, durante o mês de fevereiro, uma campanha 
com o objetivo de conscientizar os colaboradores a respeito 
da coleta seletiva em todas as unidades do Grupo Avante, 
por meio de DDS e Blitz.  A ação teve por objetivo fortalecer o 
Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e de uma 
maneira descontraída, reforçar com os colaboradores as 
formas adequadas de descarte dos resíduos na empresa e 
demais ambientes.

CORTINAS ARBÓREAS  
CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

As cortinas vegetais, também conhecidas como 
cortinas arbóreas, representam uma excelente opção 
para colaborar com a arborização das áreas operacionais, 
além de proporcionar a minimização dos impactos visuais. 
Pensando nisso e tendo em vista o fortalecimento dos Pilares 
Meio Ambiente e Comunidade, o Grupo Avante realiza com 
periodicidade manutenção das cortinas já implantadas e 
implantação de novas cortinas, tendo como premissa a 
harmonização paisagística, leveza e beleza do Meio Ambiente. 

DIA DA ÁGUA
Celebrado no dia 22 de março, o Dia Mundial da 

Água busca alertar a população para a importância 
da preservação desse recurso natural crucial para a 
sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta.

Em referência à essa data, realizamos, em parceria 
com o Instituto Espinhaço, uma campanha em todas 
as unidades do Grupo Avante, com o objetivo de 
conscientizar os colaboradores sobre a importância 
das Áreas de Preservação Permanente (APPs) para 
a conservação dos recursos hídricos e o aumento da 
disponibilidade hídrica. Foi um momento de reflexão 
sobre a importância da gestão quantitativa e qualitativa 
desse recurso, que, além de fi nito, é essencial para 
a vida no planeta. Com a intenção de incentivar a 
redução do consumo de água, os colaboradores 
receberam redutores de vazão para instalação nas 
suas residências.”

Consuma de forma consciente, preservar a água 
contribui com o Meio Ambiente e colabora com as 
próximas gerações.

> Colaboradores no Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
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MEIO AMBIENTE

> Equipe de Meio Ambiente orienta sobre a emissão de CO₂.

CAMPANHA SOBRE 
EMISSÃO DE CARBONO

Durante todo o ano de 2022, será desenvolvido, junto aos 
colaboradores, uma campanha para a conscientização sobre 
a emissão de carbono (CO₂). A primeira etapa do programa 
ocorreu no mês de março e contou com a apresentação dos 
conceitos básicos do assunto, como o tema “O que é a emissão 
de carbono”. Nas demais etapas, os colaboradores terão a 
oportunidade de entender um pouco mais sobre as fontes 
geradoras e as ações do dia a dia que podem contribuir para 
a redução na emissão de CO₂ e outros gases do efeito estufa.

Você sabia que o Grupo Avante 
possui mais de 100 hectares de 
áreas preservadas?

As áreas de preservação ambiental, na maioria das 
vezes, estão relacionadas com a compensação ambiental 
de um empreendimento minerário. Porém, no grupo 
Avante, essas áreas, quando localizadas fora de unidade 
de conservação (UC’s), passam por um processo de 
cuidado e monitoramento muito minucioso, que vai além 
das obrigações legais. Afi nal de contas um dos pilares que 
move o grupo é o Meio Ambiente, e garantir a conservação 
dessas áreas é de extrema importância.

PROGRAMA DESPOLUIR
O grupo Avante está sempre em movimento e em busca 

de ferramentas que possam reforçar o nosso compromisso 
com o Meio Ambiente e com as Comunidades do Entorno dos 
nossos empreendimentos e, por esse motivo, no fi nal do ano 
de 2021 fi rmamos uma parceria com o Programa Despoluir 
que com o apoio das instituições SEST, SENAT e CNT vem 
realizando um trabalho sério.

A execução do programa tem por objetivo elencar 
ferramentas de medição para o controle de emissão dos gases 
que colaboram com o aumento do efeito estufa.

> Programa sendo executado em campo.
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A GSM Mineração, por meio da Lei Federal de Incentivo 
ao Esporte, efetivou patrocínio ao projeto Ajudou Nadou, que 
tem como objetivo aumentar o acesso à prática de natação 
como complemento educacional às crianças e adolescentes, 
bem como contribuir para o desenvolvimento dos valores da 
cidadania, responsabilidade social, construção lógica dos 
direitos e deveres da criança e do adolescente. 

O projeto proporciona às crianças melhorias na qualidade 
de vida, por meio de noções de disciplina, organização, 
coletividade, necessidade de criação de objetivos, metas para 
desenvolvimento e construção de novos horizontes.

As aulas estão ocorrendo no Morro Grande Tênis Clube, em 
Barão de Cocais, e têm atendido até o momento 97 crianças 
e adolescentes do município. Todos os alunos receberam 
kit uniforme, contendo: uniforme (camisa), maiô (para as 
meninas) e sunga (para os meninos), tendo em vista que 
estes fazem diferença e proporcionando melhor experiência 
na vivência esportiva de cada um deles.

ENTREGA DE KITS 
PARA O PROJETO 
“AJUDOU, NADOU”

DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
À POLÍCIA CIVIL 

Em janeiro, a GSM Mineração, realizou a doação de 10 
novos computadores completos e 1 scanner de mesa para 
a Polícia Civil de Minas Gerais, na Unidade Policial de Barão 
de Cocais. A ação ocorreu por meio de intermediação do 
Conselho de Segurança Pública – CONSEP.

Segundo o delegado Helton Cota Lopes, “Este tipo 
de parceria público-privada é extremamente importante 
e necessária, especialmente na Delegacia de Barão 
de Cocais, que vem sofrendo há anos com a carência 
de equipamentos. Com esta estruturação, iremos 
inserir mais qualidade e agilidade nas tramitações dos 
Inquéritos Policiais”, afi rma.

> Participantes do projeto recebem os kits de natação.
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COMUNIDADE

DOAÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS PARA TIMES 
DE BARÃO DE COCAIS

A GSM investe em pessoas!
Com o intuito de incentivar o esporte na região, a 

GSM Mineração, realizou a doação de kits de material 
esportivo que continham camisas, shorts e meiões 
aos times de futebol amador River Barão e Grêmio 
Futebol Clube, ambos com sede no município de 
Barão de Cocais. Os kits ajudarão os times nos 
treinos semanais e também a participarem de 
torneios e campeonatos.

> Entrega dos materiais esportivos para os times.

ATLETA PATROCINADO É 
CAMPEÃO MAIS UMA VEZ

O taekwondista Gustavo Ferreira foi campeão mais uma 
vez. Ele ganhou o 1º lugar do 23º Open Taekwondo CUP, 
em Camboriú/SC. O atleta comentou que a experiência, a 
constância e a disciplina nos treinos fi zeram toda a diferença 
para essa conquista. O taekwondista também agradeceu o 
apoio da família e da GSM Mineração, patrocinadora do atleta.

> Gustavo Ferreira conquista o 1º lugar do campeonato.

BLITZ EDUCATIVA 
NA COMUNIDADE 

Com o intuito de orientar os motoristas que utilizam as 
vias de acesso do Grupo Avante quanto às regras de boa 
convivência e de reforçar os cuidados no período de chuvas, 
realizamos uma blitz educativa na comunidade, que contou 
com a participação de Alexandre, cipista, e Luiz Fernando, 
do programa “Anjo da Guarda”. Os motoristas ganharam 
de brinde um picolé que reforçou o papel de todos para um 
trânsito seguro. 

A segurança no trânsito é construída 
por todos nós! Faça sua parte e 
vá com calma. 

DOAÇÃO DE 
CESTAS BÁSICAS

Visando ao fortalecimento social e a implantação de ações 
que melhoram o cotidiano da população, a GSM Mineração 
realizou no mês de março, a doação de cestas básicas para 
a Sociedade São Vicente de Paulo, localizada em Barão de 
Cocais, e para a Casa das Idosas de Brumal, localizada em 
Santa Bárbara. 

Estas doações têm como objetivo ajudar as famílias que 
estão vulnerabilidade socioeconômica. 

CAMPANHA 
DOS PILARES 

Com o intuito de fortalecer a importância dos quatro pilares 
do Grupo Avante, os analistas socioambientais realizaram 
uma mobilização com as lideranças das comunidades da GSM 
Mineração - Córrego da Onça e Brumal.

Essa iniciativa reforça o princípio dos nossos Pilares: 
Pessoas, Segurança Meio Ambiente e Comunidade, que são 
a base do comprometimento social.

Durante essa ação, os moradores também receberam 
um panfleto com informações pertinentes a esse tema e um 
chaveiro.

> Moradores recebendo panfleto com informações sobre os Pilares e um chaveiro.
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> Jaguara Florida

O diálogo entre a GSM Mineração e os moradores da região no entorno 
do empreendimento 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 janeiro, fevereiro e março de 2022 foram realizados 74 
atendimentos às demandas da comunidade.
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.

RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES:
ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS LOCAIS VOCÊ PODE ENTRAR EM 

CONTATO COM A GSM 
MINERAÇÃO POR MEIO 
DOS CONTATOS:

Telefones e WhatsApp de 
contato Socioambiental:
(31) 99214-0061 
(31) 99612-8682
sac@grupoavante.com.br

PATROCÍNIO DE EVENTO
DE MOUNTAIN BIKE

Dando continuidade às ações de desenvolvimento e 
fortalecimento do esporte nas comunidades, o Grupo Avante 
patrocinou o Campeonato de Mountain Bike Internacional 
Chaoyang Estrada Real, que aconteceu nos dias 26 e 27 de 
março, em Itabirito. O evento na cidade foi a primeira etapa do 
campeonato e contou com a participação de atletas brasileiros 
e internacionais.

> Atletas nacionais e internacionais participam do evento.

SERESTA
A GSM Mineração, por meio da Lei Federal de Incentivo 

à Cultura, efetivou patrocínio ao Projeto “Seresta de 0 a 
100”, que oferecerá às comunidades de Acuruí e região, em 
Itabirito/MG, e de Conceição do Rio Acima/Galego, em Santa 
Bárbara/MG, a oportunidade de participarem de ofi cinas de 
musicalização e de grupos seresteiros, que serão constituídos 
visando à perenização desta manifestação cultural.

O projeto proporciona ainda mais oportunidades de 
convivência, integração social e motivação para novos 
aprendizados a partir do despertar prático que o processo 
de musicalização provoca nas pessoas.

As inscrições tiveram início no mês de março de 2022, 
sendo disponibilizadas 50 vagas em cada município, que 
foram preenchidas por pessoas de todas as idades. 

> Anúncio do Projeto Seresta.
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GALERIA DE FOTOS

SEGURANÇA

> CAMPANHA JANEIRO BRANCO

> BLITZ COM A BRITO SERVIÇOS

> BLITZ COM APOIO DO ANJO DA GUARDA

> GINÁSTICA LABORAL

> 10 MANDAMENTOS DA SEGURANÇA
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> CAMINHADA DE SEGURANÇA

> INSPEÇÃO E VERIFICAÇÃO DAS CÂMERAS

> CAMPANHA PAZ

> CAMPANHA “PROTEÇÃO DAS MÃOS”

> FEVEREIRO LARANJA E ROXO

> BLITZ DE SAÚDE

> OPERAÇÃO SEGURA
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PESSOAS

> DIA DA MULHER

> CONSTRUÇÃO DO PROPÓSITO DO RH

> ENCONTRO DA LIDERANÇA
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MEIO AMBIENTE

> CAMPANHA SOBRE EMISSÃO DE CARBONO

COMUNIDADE

> ENTREGA DE KITS PARA O PROJETO “AJUDOU, NADOU”

> DIA DA ÁGUA

> GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

> DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
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