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Nesta edição trazemos mais informações sobre o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração - 
PAEBM, que vem sendo implantado em áreas dos municípios de Igarapé e São Joaquim de Bicas. 
Comemoramos a formação de mais 10 profissionais capacitados no curso de processos de soldagem, 
realizado em parceria com o Senai, e destacamos outros temas importantes. Boa leitura!

No mês de setembro, 10 novos moradores de São 
Joaquim de Bicas tiveram um bom motivo para 
comemorar: a conclusão do curso de capacitação 
em processos de Soldagem. As aulas fazem parte 
do Programa Meu Futuro, parceria da Morro do Ipê 
e Prefeitura de São Joaquim de Bicas, com realização 
do SENAI. As aulas foram ministradas na Escola 
Municipal José Antônio Júnior.
 
A iniciativa tem como objetivo apoiar a qualificação 
profissional no município e abrir novas 
oportunidades de atuação para moradores da 
cidade. Confira a opinião dos formandos: 

“Eu não atuava como soldador, mas tenho 
experiência em metalurgia, e tive oportunidade 
de fazer o curso, adquirir mais conhecimento. 
Atualmente estou desempregado, mas estou 

Fique ligado nas vagas para trabalhar no Projeto Tico-Tico na Mineração Morro 
do Ipê e empresas terceirizadas. As oportunidades são divulgadas nos bancos de 
empregos dos municípios e no site da Morro do Ipê, na aba Trabalhe Conosco.
Acesso em: www.ipemineracao.com.br 

Programa Meu Futuro conclui mais 
uma turma de capacitação profissional

a procura de uma oportunidade de trabalho. 
Agradeço a parceria da Mineração Morro do Ipê e 
a prefeitura”. Eder Pereira.

“Trabalho na área de soldagem há mais de 17 anos 
e não tinha conhecimento, qualificação teórica e 
instrumental que o curso oferece. O curso foi de 
alto nível, com didática que ensina e esclarece as 
dúvidas”.  Felipe Damasceno Santos. (Contratado 
da AGD Manutenção - Montagem e Serviços - 
Terceirizada da Mineração Morro do Ipê) 

“Estou desempregado, sou operador de máquina de 
prensa. O curso foi o meu primeiro contato com o 
processo de soldagem. O curso é excelente, e agora 
é colocar em prática o conhecimento”.  Deivdson 
Eustáquio Pereira de Menezes.  
 
“Eu trabalho com metalurgia, comecei como ajudante 
de acabamentos, atualmente estou no setor de 
soldas, devido à participação no curso de soldagem. 
A oportunidade do curso foi divulgada internamente 
na empresa, e logo demonstrei interesse e fiz a 
inscrição para participar”.  Daniel Aguiar de Oliveira  
(Contratado da TTX equipamentos e montagens 
Industriais- Terceirizada da Mineração Morro do Ipê).



INSTALAÇÃO DE PLACAS DO PAEBM EM SÃO 
JOAQUIM DE BICAS

Uma das atividades do Plano de Ação de Emergência 
para Barragens de Mineração – PAEBM no mês de 
setembro foi a instalação de placas de rotas de 
fuga, pontos de encontro e área de risco em Igarapé 
e São Joaquim de Bicas.

A população possui um papel essencial na 
preservação das placas em nossas comunidades. 
Caso identifique que alguma sinalização foi 
removida ou danificada, informe a Casa Ipê, pelos 
nossos canais de Ouvidoria. Contamos com o 
auxílio da nossa vizinhança!

Em outubro e novembro serão realizadas ações 
junto à comunidade para levar mais conhecimento 
sobre o PAEBM. Seminários orientativos serão 
agendados e previamente comunicados. Fique 
atento e participe!

SEGURANÇA DE BARRAGENS

Iniciamos obras na barragem B2, que possuem 
caráter preventivo, fazem parte das ações 

permanentes de segurança adotadas pela 
Mineração Morro do Ipê e contribuem para a futura 
descaracterização da estrutura. As ações realizadas 
na região pela Morro do Ipê estão alinhadas com 
as Defesas Civis Municipal e Estadual, Prefeitura e 
Ministério Público de Minas Gerais.

As barragens da Morro do Ipê estão desativadas, 
estáveis, seguras e atendem a todos os requisitos 
exigidos pela legislação, com declaração de 
estabilidade – DCE, emitida em agosto de 2022.

CASA IPÊ ITINERANTE

A equipe de Responsabilidade Social da Mineração 
Morro do Ipê esteve presente no bairro Maracanã, 
em Igarapé, para fomentar o diálogo e esclarecer 
dúvidas da comunidade em relação às atividades da 
mineradora.

Foram entregues materiais informativos sobre o 
PAEBM, divulgadas oportunidades de capacitação 
e emprego. Além disso foi feito o cadastro de 
moradores interessados em realizar uma visita à 
Mineração Morro do Ipê. 

Estamos de portas abertas para receber nossos vizinhos nas operações da Mineração Morro Do 
Ipê. Para isso, temos um programa de visita que acontece periodicamente nas nossas unidades 
operacionais. O objetivo é dar transparência as nossas ações, com foco na implantação do Plano de 
Ação de Emergência de Barragens de Mineração - PAEBM, e nas ações de monitoramento e segurança 
das nossas barragens. Participe!

Informações e inscrições na Central de Atendimento da Casa Ipê: 0800 942 3135.

De portas abertas para as comunidades
VISITAS À MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ:VISITAS À MINERAÇÃO MORRO DO IPÊ:



EVITE QUEIMADAS:
COMO PREVENIR

Entra ano, sai ano e, durante o inverno, o 
meio ambiente sofre com as queimadas. As 
consequências são muitas e prejudicam o ar que 
respiramos, a saúde das pessoas e dos animais. 
A mineração Morro do Ipê, através do seu Projeto 
de Prevenção a Queimadas e Incêndios Florestais 
apresenta algumas informações. 

Como evitar queimadas?

• Não queime o lixo e faça o descarte no lugar certo
• Não jogue cigarro próximo à vegetação
• Não faça fogueira em áreas verdes
• Não solte balões
• Procure outros métodos para limpeza de terreno e 

renovação de pastagem

Quais as principais consequências das queimadas?

• Emissões de gases tóxicos que prejudicam o 
meio ambiente e a saúde humana

• Problemas de saúde como infecções do sistema 
respiratório e desordens cardiovasculares

• Efeitos psicológicos e custos econômicos
• Redução da produtividade

Em caso de incêndio, ligue 193 (Corpo de Bombeiros) 
ou procure a Defesa Civil do seu município.

SETEMBRO AMARELO
“Você é importante!”
“Você tem valor!”
“Você não está sozinho (a)!”
“A vida é a melhor escolha!”

10 de setembro é, oficialmente, o Dia Mundial de 
Prevenção ao Suicídio. O foco da campanha aponta 
para o cuidado com a saúde mental das pessoas.

Estresse, depressão, ansiedade, desilusão e tristeza 
são algumas emoções que contribuem para o risco 
de suicídio.

É preciso estar atento e olhar com  empatia 
para as pessoas que estão no nosso convívio e 
que apresentam  vulnerabilidade emocional. É 
importante falar sobre o assunto e, se necessário, 
encaminhar para os locais de tratamento adequados.
A campanha é em setembro, mas cuidar da saúde 
mental e prevenção ao suicídio é relevante todos os 
dias. Se conhece alguém que precisa de suporte, 
indique ajuda imediatamente.



IGARAPÉ

CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial/ Adulto
Endereço: R. Antônio Bento Antunes, 36 - São Sebastião, Igarapé - MG, 32900-000
Horário de funcionamento: 7h às 16h
Telefone: (31) 3534-2886

ASMIJ - Ambulatório Saúde Mental Infanto Juvenil 
Endereço: Rua Ouro Fino, 480 – Bairro: Centro
Telefone: (31) 3534-3497
Horário de funcionamento: 7h às 16h

Locais de atendimento de urgência:

SÃO JOAQUIM DE BICAS

CAPS I – Centro de Atenção Psicossocial
Endereço: Av. Rui Barbosa, 90 - Tereza Cristina, São Joaquim de Bicas - MG, 32920-000
Horário de funcionamento: 8h às 17h 
Telefone: (31) 3534-8996

BRUMADINHO

CAPS II Adulto Centro de Atenção Psicossocial
Endereço: Rua Carlos Nogueira, 241 - São Conrado, Brumadinho - MG, 35460-000
Horário de funcionamento: 8h às 18h 
Telefone: (31) 3571-3025

CAPS Infanto Juvenil 
Endereço: Rua Florisbela Cordeiro dos Santos, 241 - São Conrado, Brumadinho - MG, 35460-000
Horário de funcionamento: 8h às 18h 
Telefone: (31) 3571-2465


