
Por acreditar nesses princípios, a Mine-
ração Morro do Ipê se associou ao 
Instituto Capitalismo Consciente Brasil 
com o objetivo de promover uma 
relação ainda mais humanizada entre a 
empresa e todos os seus públicos de 
relacionamento.  Para Raquel Rocha, 
Coordenadora de Responsabilidade 
Social da Morro do Ipê, é uma oportuni-
dade de fazer diferente: “Vivemos novos 
tempos, que demandam novas atitudes. 
Uma caminhada com consciência, 
respeito, de forma mais humana e 
sustentável, é a forma que buscamos 
para aumentar nosso impacto positivo 
para os colaboradores, fornecedores e 
para a comunidade da qual fazemos 
parte.”

A primeira etapa do trabalho foi a aplicação da pesquisa Empresas Humanizadas, no mês de 
outubro, quando a Morro do Ipê ouviu os diversos públicos com a qual se relaciona para 
conhecer suas percepções sobre a empresa. As respostas nortearão os próximos passos desta 
jornada. 

Esse novo conceito possui como princípios o Propósito Maior, a Cultura e a 
Liderança Consciente, além da geração de valor para todos os que se 
relacionam com a empresa

Capitalismo Consciente: do que estamos 
falando?
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Na edição de novembro, apresentamos informações sobre o Capitalismo Consciente, um movimento global 
pela transformação positiva da sociedade, e sobre as oportunidades de trabalho nas obras do Projeto Tico-Ti-
co. Quando o assunto é saúde, destacamos a importância da prevenção ao câncer de próstata. Confira a 
seguir mais informações. 

Tenha uma boa leitura!ED
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Oportunidade para profissionais da região
As obras de expansão da Mineração Morro do Ipê, através do 
projeto Tico-Tico geram oportunidades para trabalhadores 
da região. Paulo Ricardo Siqueira, morador de Igarapé, foi 
um dos profissionais contratados pela empresa M.Roscoe 
– responsável pelas obras, para atuar no Projeto Tico-Tico, 

e divide conosco sua satisfação com o trabalho.

“Tenho 18 anos e a oportunidade de fazer parte do Projeto 
Tico-Tico significa muito para mim. Estava desempregado 

e quando fui chamado [para preencher a vaga], fiquei 
surpreso, pois nem em melhores sonhos imaginava 

participar de um grande projeto como esse.”

Por meio do Programa de Recrutamento e Priorização de Mão de Obra e Fornecedores Locais, 
a Mineração Morro do Ipê e suas empresas contratadas buscam valorizar os trabalhadores e 
trabalhadoras da região. Para consultar as vagas disponíveis, procure os SINEs de Brumadinho 
e Igarapé. Em São Joaquim de Bicas, busque pelo Banco de Emprego. 

SINE de Igarapé
Rua Primeiro de Maio, 122 – Centro 

(31) 3534 1803

SINE de Brumadinho
Rua Presidente Vargas, 360 – 

4º andar – Centro
(31) 3571 3847

Banco de Empregos de 
São Joaquim de Bicas

Rua José Gabriel de Rezende, 340 – 
Tereza Cristina 

(31) 3534-9000

Teste das sirenes será realizado na última 
semana de novembro
No dia 30 de novembro, a partir de 9h e ao longo do dia, a Mineração Morro do Ipê realizará 
os testes das sirenes permanentes instaladas nos municípios de Brumadinho, Igarapé e 
São Joaquim de Bicas. A partir do dia 22/11 equipes de campo visitarão a população 
residente na ZAS – Zona de Autossalvamento, para distribuir flyers educativos sobre a 
dinâmica da ação e tirar dúvidas. Quando a sirene for acionada ninguém precisará sair de 
casa. A verificação é uma medida preventiva e o teste será realizado como no ano passado 
(2020): ao invés do sinal de alarme será tocado um trecho de  ‘As Quatro Estações’, do 
compositor italiano Antônio Vivaldi. É importante lembrar que a Morro do Ipê não usa mais 
barragens para depositar rejeitos. As barragens antigas são seguras e possuem declaração 
de estabilidade conforme legislação vigente. As sirenes e seus testes estão previstos no 
plano de Ação de Emergência da mineradora, que é uma obrigação legal. Qualquer dúvida 
entre em contato com a Casa Ipê: 0800 942 3135.



No dia 1° de novembro é celebrado o dia 
Nacional da Espeleologia, que é o estudo 
da formação e constituição de grutas e 
cavernas naturais. A Mineração Morro do 
Ipê reforça seu compromisso com esse 
patrimônio, ao preservar áreas que estão 
inseridas em duas das mais expressivas e 
conhecidas regiões cársticas do Brasil: a 
Fazenda Cerca Grande, no município de 
Matozinhos-MG, e o Parque Nacional 
Cavernas do Peruaçu, localizado em 
Itacarambi-MG.  Juntas, as propriedades 
possuem aproximadamente 1.200 caver-
nas distribuídas em 1.115 hectares. O 
engenheiro ambiental Saullo Zanetti, 
colaborador da Mineração Morro do Ipê, 
destaca a importância da iniciativa: “A 
aquisição pela Morro do Ipê das Fazendas 
Cerca Grande e Cordisburgo para a Com-
pensação de Cavidades foi um passo 
importante para a conservação de sítios 
espeleológicos no Estado de Minas 
Gerais. Estas duas áreas possuem um 
potencial espeleológico elevado e contam 
com cavidades de significância alta para 
a conservação. Essa ação comprova o 
compromisso que a Morro do Ipê tem 
com o Meio Ambiente e com as comuni-
dades de seu entorno.” 

Áreas preservadas pela Ipê possuem um 
potencial espeleológico elevado. 

Atualização de dados do PAEBM em Igarapé 
e São Joaquim de Bicas
As equipes da Amplo Engenharia continuam atuando nos municípios de São Joaquim de Bicas 
e Igarapé, para atualização dos dados referentes ao Plano de Ação de Emergência para 
Barragens de Mineração (PAEBM). Se você receber a visita de um pesquisador, devidamente 
identificado, colabore repassando as informações necessárias durante a entrevista. Os 
entrevistadores estão sempre uniformizados, usando crachás e seguindo todos os protocolos 
de segurança e prevenção à COVID-19. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com 
a nossa equipe, pelo 08009423135.
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Novembro Azul: a importância do diagnóstico 
precoce
Novembro Azul é a campanha nacional de conscientização e de prevenção 
ao câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens. Em sua fase 
inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns 
sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase 
avançada, o que dificulta a cura. Segundo dados mais recentes do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca, 2020) no Brasil, um homem morre a 
cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, sendo essa a causa de 
morte de 28,6% da população masculina. No período entre 2009 e 
2019, 66 homens faleceram devido ao câncer de próstata nos 
municípios de Brumadinho (20), Igarapé (25) e São Joaquim de 
Bicas (21). O diagnóstico precoce é a única forma para garantir 
as melhores taxas de cura. Procure a unidade de saúde mais 
próxima de sua casa e agende seu exame. 
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66 homens faleceram entre 2009 e 2019, 
em Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho. 


