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A Mineração Morro do Ipê encerra 2021 agradecendo a oportunidade de desenvolver ações importantes nos territórios 
onde atua. Na edição de dezembro apresentamos os primeiros alunos formados no Programa Proquali/Meu Futuro. 
Também reforçamos nosso compromisso com os municípios do entorno, por meio do Projeto Morro do Ipê na Comunida-
de. Evidenciamos a beleza da solidariedade durante o período que antecede ao Natal e a importância de se tornar um 
doador de sangue. 
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Estimular a qualificação 
profissional, o aprendizado 
contínuo e assim colaborar 
para o desenvolvimento dos 
territórios onde atua. Essas 
são as premissas que 
norteiam a parceria entre 
Mineração Morro do Ipê, o 
SENAI e a Prefeitura de São 
Joaquim de Bicas, no Progra-
ma de Qualificação Profissio-
nal. E para celebrar a forma-
tura das primeiras turmas do 
Programa, no início de 
dezembro foi  realizado um evento na Prefeitura de São Joaquim de Bicas, onde foram entregues os certificados 
para 22 formandos nos cursos profissionalizantes de armador de ferro, processos de soldagem e pedreiro de 
alvenaria.  A formanda Cícera Cássia revela o misto de sensações ao concluir o curso. “Hoje meu sentimento é 
de felicidade e dever cumprido. Com essa formação espero encontrar novas oportunidades no mercado de 
trabalho.” 

Durante o evento, o prefeito Guto Resende frisou a importância da parceria. “Esses são os primeiros frutos de 
uma parceria duradoura que visa garantir um futuro promissor para a população do município.” O diretor do 
Projeto Tico-Tico, Lenin Porto Mendes, reforçou que a empresa busca dar oportunidades para profissionais da 
região. “Se antes falávamos em ‘futuro’, agora, com a entrega desses diplomas já podemos falar em ‘presente’. 
Estamos com uma obra em pleno andamento, e será um orgulho poder contar com novos profissionais qualifica-
dos em nossos projetos”. A solenidade ainda contou com a presença de outras autoridades municipais. O Diretor 
de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Morro do Ipê, Cristiano Monteiro Parreiras também esteve 
presente para homenagear os formandos.

O Programa Meu Futuro tem como objetivo investir em educação e oferecer cursos técnicos 
e de qualificação profissional para população de São Joaquim de Bicas

Os alunos das primeiras turmas formadas pelo Programa Meu Futuro receberam seus 

certificados em evento na Prefeitura de São Joaquim de Bicas. 



A 5ª edição do Projeto Morro do Ipê 
na Comunidade buscou dar novo 
significado a relação que possuímos 
com o consumo e os resíduos 
sólidos. Por meio de uma reflexão 
sobre os temas e atividades lúdicas, 
125 crianças e adolescentes com 
idades entre cinco e quinze anos 
foram convidadas a repensar seus 
hábitos para que o consumo seja 
cada vez mais consciente. Essa 
edição do projeto foi realizada em 
escolas públicas de Igarapé e São 
Joaquim de Bicas, e na Casa do 
Camilo em Brumadinho. O Projeto 
Morro do Ipê na Comunidade tem 
como objetivo compartilhar 
informações, sensibilizar a população 
e promover o engajamento das 
comunidades situadas no entorno da 
empresa. 

Ação lúdica conscientiza sobre resíduos sólidos 

Com o objetivo de estimular a doação de sangue, especialmente 
nos últimos meses do ano, período em que os estoques se 
encontram em níveis críticos, a Fundação Hemominas convida a 
população a comparecer em uma de suas unidades. Para realizar 

a doação a pessoa deve estar em boas condições de saúde, ter 
entre 16 e 69 anos, mais de 50 kg, estar bem descansado no 

momento da doação, estar alimentado e apresentar documento 
original e oficial com foto.  Também deve ser feito o agenda-
mento no site: www.hemominas.mg.gov.br ou pelo aplicativo 

MG App – Cidadão. O Posto de Coleta da Fundação Hemominas 
mais próximo na região fica na rua Salvador Gonçalves Diniz, 191 - Jardim Brasília, em Betim. 
O horário de atendimento é das 7h às 11h30 de segunda a sexta-feira. Mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone: (31) 3512-1050. 

Doar sangue: um gesto que salva vidas

Durante a ação, crianças e adolescentes aprenderam a fazer 
jogos com materiais recicláveis. 



Papai Noel da Ipê antecipa clima natalino 
No início do mês o Papai Noel da Mineração Morro do Ipê realizou o desejo de Natal de 255 
crianças na região. Dezenas de presentes foram entregues para as crianças de escolas da 
rede municipal de ensino em Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas. O Gerente de 
Operação de Usina Bruno Machado, que participou da campanha, destaca a emoção que 
sentiu durante a experiência. “É um momento de muita emoção ter a possibilidade de ver 
alegria e esperança no rostinho dessas crianças. Fazer essa integração entre empresa e 
comunidade é muito satisfatório.” O Papai Noel da Ipê,  ressalta a importância da iniciativa. “O 
momento é de união e solidariedade. Vivemos um período complicado por conta da pandemia 
e trazer um presente, um carinho, um afago, é ver a esperança nascer no coração de cada 
uma dessas crianças. Agradeço por participar de um evento como esse.”  A entrega dos 
presentes foi resultado de uma campanha, na qual os colaboradores da empresa adotaram 
cartinhas de Natal para proporcionar magia e alegria para os pequenos. 

Espírito natalino promove ações que deixam em 
evidência sentimentos como a solidariedade. 

A Mineração Morro do Ipê 
deseja um Feliz Natal 
 e um ótimo Ano Novo. 

Em 2022, a Casa Ipê estará 
de portas abertas 
esperando vocês.
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Teste das sirenes da Morro do Ipê
No dia 30/11/21 foi realizado o Teste das Sirenes permanentes localizadas nos municípios de 
Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas. A instalação das sirenes atende as exigências 
legais e o teste demonstrou que todas as sirenes estão funcionando de forma adequada. É 
importante esclarecer que durante o teste foi acionada uma sirene por vez e, ao invés do 
alarme, tocou uma música clássica, que possui uma variabilidade de tons e oscila em volume. 
Contudo, foi possível observar que o som atingiu o volume esperado e previsto. A estratégia de 
tocar uma sirene por vez é utilizada para não incomodar a população local, por esse motivo, 
nem todas as pessoas escutaram o toque sonoro ao mesmo tempo. Em uma situação de 
emergência real as sirenes tocam o tradicional alarme de forma conjunta, o que potencializa 
o alcance do som e permite que a comunidade escute com clareza o toque das sirenes.

Reforçamos que todas as barragens estão desativadas, seguras e 
possuem declaração de estabilidade. 

A Mineração Morro do Ipê parabenizaA Mineração Morro do Ipê parabeniza
pelo aniversário de emancipação
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