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FEIRA DE ARTESANATO E COMIDAS TÍPICAS 
No mês de fevereiro foi realizada na 
unidade de Barão de Cocais uma fei-
ra de artesanato e comidas típicas da 
região de Acuruí, com o objetivo de 
apresentar e valorizar a cultura da 
região. Durante a atividade os cola-
boradores puderam degustar alguns 
produtos e conhecerem peças produ-
zidas na Comunidade. 
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MEIO AMBIENTE



SAÚDE E SEGURANÇA 

CAMPANHA CARNAVAL BARÃO E UTM NOVA LIMA 

Nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro, foi 
realizada uma campanha focada nos 
cuidados necessários no período do car-
naval. Através de uma blitz nos acessos 
da UTM Nova Lima e Barão de Cocais, 
foram entregues cartilhas com orienta-
ções de segurança e um kit contendo 
uma camisinha, um copo, uma pulsei-
ra para identificação de crianças, uma 
máscara e um colar havaiano. 
O momento foi aproveitado para abor-
dar temas relacionados a segurança do 
trabalho de uma forma mais dinâmica e 
interativa com os motoristas internos e 
pessoas das comunidades locais. 
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AÇÕES COM AS COMUNIDADES

Reunião da Rede de 
Comunicação e Cooperação

A GSM realizou no dia 03 de fevereiro 
a primeira reunião da rede de coope-
ração de 2020 com os moradores de 
Córrego da Onça e Bananal. A reu-
nião teve o objetivo de estruturar jun-
to com a comunidade o cronograma 
de ações do ano e ouvir as demandas 
dos moradores.

Córrego da Onça e Bananal

Apoio na Elaboração 
de Projetos

A GSM Mineração, em parceria com a 
Planeta D Treinamentos, tem apoiado a 
comunidade de Brumal na elaboração 
de projetos em prol da Comunidade, 
para submissão à editais e captação de 
recursos. No primeiro trimestre de 2020, 
a empresa apoiou na elaboração do Pro-
jeto Homenagem ao Mestre da Cavalha-
da de Brumal - Divino Lucio Luiz e Pro-
jeto Novena e Festa de Nossa Senhora 
de Aparecida.

Brumal

Através do curso de Capacitação em 
Elaboração de Projetos Socioculturais 
e Captação de Recursos, ministrado 
pela GSM Mineração em parceria com 
a Planeta D Treinamentos na Comuni-
dade de Córrego da Onça foi elaborado 
um Projeto denominado “Bordados Li-
vres Pegadas da Onça”, que foi subme-
tido e aprovado no Programa Parcerias 
Sustentáveis, da AngloGold Ashanti.

Projeto Bordados Pegadas da Onça

Oficina de Identidade 
Cultural Local

Nos dias 03 e 05 de março a GSM de-
senvolveu com moradores de Córrego 
da Onça uma oficina de Identidade Cul-
tural, com o objetivo principal de gerar 
nos participantes um sentimento de 
pertencimento local através do resgate 
de memórias fotográficas da região.

Doação Solidária

Em um gesto de solidariedade a GSM 
Mineração realizou em janeiro a do-
ação de suprimentos para a Prefeitu-
ra de Santa Bárbara, que apoiou as 
pessoas atingidas pelas fortes chu-
vas que assolaram diversas regiões 
do município.

Programa Diálogo Aberto

Com o programa Diálogo Aberto na 
Comunidade de Brumal, o grupo de 
trabalho, composto por moradores, 
empresas da região e poder público se 
reúnem mensalmente para dar anda-
mento nas ações de melhoria na comu-
nidade. No primeiro trimestre de 2020 o 
grupo definiu algumas estratégias para 
o controle da poeira e andamento de 
projetos executivos.
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PERCEPÇÃO DE RISCO 

Mensalmente o setor de Segurança do 
Trabalho divulga alertas de segurança 
com temas direcionados as atividades 
desempenhadas pela empresa. Per-
cepção de risco é um deles!
O risco, por conceito, é a “probabili-
dade de ocorrência de um acidente ou 
evento adverso, relacionado com a in-

tensidade dos danos ou perdas resul-
tantes dos mesmos.
Essa percepção é fundamental para 
manter a segurança dos funcionários 
no local de trabalho. O treinamento dos 
funcionários é o que deve ser feito para 
que a percepção de riscos no ambiente 
possa acontecer de maneira natural.

BLITZ NOTURNA 
UTM BARÃO 

Como boa prática, a GSM Mineração 
adotou a realização de Blitz´s noturnas.  
Desta forma,  também é possível acom-
panhar de perto e conscientizar os cola-
boradores que atuam nos turnos da noite. 

BLITZ VEÍCULOS LEVES 

Frequentemente são realizadas ins-
peções nos veículos leves da em-
presa. Essa ação visa assegurar que 
os itens básicos de segurança dos 
veículos estejam em bom estado                              
de conservação. 
Os maiores benefícios da inspeção 
veicular são a redução dos acidentes 
causados por automóveis em mau 
estado e a melhoria na qualidade de 
vida da população, com o controle da 
poluição sonora e atmosférica.

SAÚDE E SEGURANÇA 

BLITZ CONSTANTES MOTORISTAS 

A GSM Mineração realiza blitz e orien-
tações periódicas para conscientiza-
ção dos motoristas que prestam ser-
viço em suas áreas. 
O objetivo principal é proporcionar 
condições para que o carreteiro con-
duza o veículo com segurança, pre-
servando a sua integridade física, a da 
carga, do caminhão e da comunidade 
em torno. Aguçando nos mesmos o 
senso crítico para percepção de riscos 
e atitude segura. 


