
No espaço, uma equipe multidisciplinar executa 
diversos projetos socioambientais e atende a 
comunidade

Desde junho a Casa Ipê está de portas abertas para 
atender a população de Igarapé, Brumadinho e São 
Joaquim de Bicas. O Centro de Atendimento instalado 
pela Mineração Morro do Ipê simplifica e facilita a 
comunicação entre a empresa e as comunidades da ZAS  
- Zona de Autossalvamento e ADA - Área Diretamente 
Afetada. A equipe que atua na Casa Ipê é responsável por 
realizar atividades junto à comunidade e executar parte 
dos projetos socioambientais relacionados à instalação do 
Projeto Tico-Tico.

Onde fica e como chegar

A Casa Ipê fica na Rua Vila Rica, 571 – Bairro São 
Sebastião- Igarapé/MG. Para quem utilizar o transporte 
público as linhas disponíveis são:  1020 - 1030 - 1070 e 
2040;  todas com parada a aproximadamente 500 metros 
do local.

De acordo com Valéria Marcondes, Coordenadora de 
Comunicação e Relacionamento com Comunidade da 
Mineração Morro do Ipê, a localização próxima ao centro 
de Igarapé, facilita o acesso da população ao Centro de 
Atendimento. “Escolhemos um espaço amplo e acolhedor 
para receber a população, realizar diversas atividades e 
assim fortalecer ainda mais os laços com a comunidade. 
Todos estão convidados a nos visitar, se informar 
corretamente sobre nossas atividades e conhecer nossos 
programas socioambientais.”, explica.

Horário de atendimento

A equipe da Casa Ipê atende das 8h às 17h sem 
intervalos, tanto na casa quanto em atividades realizadas 
em campo. Outras formas para entrar em contato são: 
telefone:  0800 942 3135 / Whats App: 0800 942 3135  
e-mail: casaipe@ipemineracao.com
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A Mineração Morro do Ipê atua na região que abrange os municípios de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho, desde 2016. Agora a empresa inicia mais uma etapa em 
sua relação de respeito e compromisso com a comunidade.  A partir de hoje, todos os meses, você vai receber o boletim Casa Ipê Informa. Essa é uma publicação que, além de 
informar e esclarecer dúvidas sobre nossas atividades, divulgará ações e iniciativas da Casa Ipê, que iremos apresentar a seguir. Mensalmente, chegaremos até você com 
novidades e informações sobre a empresa, meio ambiente, saúde, entre outros.

Tenha uma boa leitura!

Ao utilizar o transporte público em Igarapé as linhas disponíveis 
são: 1020, 1030, 1070 e 2040. Crédito: Google Maps.

Casa Ipê um espaço amplo para realização de campanhas, 
oficinas e  receber a população. Crédito: Arquivo Casa Ipê

Casa Ipê: uma referência para comunidade



A nova mina terá capacidade para produzir 6 
milhões de toneladas de minério de ferro por ano 
e utilizará o sistema de filtro prensa para o 
tratamento dos rejeitos de minério.

A Mineração Morro do Ipê ampliará suas atividades na 
região a partir do primeiro semestre de 2021. Trata-se da 
instalação do Projeto Tico-Tico, que consiste na 
exploração de uma nova mina com capacidade para 
produzir 6 milhões de toneladas de minério de ferro por 
ano.

O grande diferencial do empreendimento, além da alta 
tecnologia envolvida, é o processo de filtro prensa que 
será utilizado no manejo dos rejeitos de minério. O método 
substitui a utilização de barragens,  sendo mais seguro e 
sustentável, pois a filtragem possibilita a reutilização de 
grande parte da água utilizada na operação devido ao 
sistema de recirculação que devolve a água ao processo, 
dispensando nova captação. Para o gerente da 
construção Alexandre Pimenta o desafio é motivador, 
“[teremos] um belo desafio que motiva, pelo tamanho do 
empreendimento, pelos desafios técnicos e gerenciais. A 
equipe está muito engajada e fazendo as coisas 

acontecerem.”, explica.

O período de obras, previsto para durar cerca de 24 
meses, irá contribuir com a economia dos municípios 
Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas. Serão 
gerados cerca 1.300 novos empregos e a mão de obra 
local será priorizada durante o período de contratações.

  Tire suas dúvidas
Qual a diferença entre a MMX e a Morro do Ipê?
Não há qualquer vínculo do atual projeto da Morro do Ipê 
com o antigo projeto da MMX, exceto pelo fato de estarem 
parcialmente no mesmo lugar. É como se fossemos 
construir a partir de uma área que já teve uma casa. Você 
compra aquele lote e constrói seu novo projeto, sem 
nenhum vínculo com o anterior, a não ser o endereço.

Como se candidatar a um emprego na Mineração 
Morro do Ipê?
Os interessados podem enviar o currículo atualizado para 
o e-mail recrutamento@ipemineracao.com colocar no 
assunto o cargo pretendido. A divulgação de vagas 
também é realizada nos quadros de avisos internos, Sine 
e comunidades locais.

Atendimento: de segunda à sexta - das 08h às 17h.

Telefone: 0800 942 3135
WhatsApp: 0800 942 3135

Email: casaipe@ipemineracao.com
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Projeto Tico-Tico é o futuro da Ipê

Durante a implantação do Projeto Tico-Tico será priorizada a 
contratação de mão de obra local. Crédito: Arquivo Morro do Ipê

AGENDA DE ATIVIDADES
CASA IPÊ

-
AGOSTO

Ÿ Reuniões institucionais com poder público e 
lideranças locais

Ÿ Início das campanhas informativas
Ÿ Mobilização de lideranças para ações do 

Programa de Educação Ambiental 
Ÿ Definição e elaboração do conteúdo para 

escolas que farão parte do Programa de                       
Educação Ambiental

Ÿ Treinamento de lideranças internas da 
empresa para execução do Diálogo de Meio 
Ambiente (DMA)

  Você Sabia?
Ÿ A marca 'Casa Ipê' foi criada com o intuito de 

traduzir os objetivos da empresa com o espaço.  Ela 
transmite a ideia de amparo, abrigo e proteção.  O 
espaço acolhedor remete ao IPÊ, árvore que é 
sinônimo de abrigo, sombra, proteção, uma morada 
de pássaros e tantos outros pequenos animais. O 
resultado da junção desses conceitos é uma marca 
despretensiosa, simpática e afetuosa.

Ÿ A Mineração Morro do Ipê beneficia mais de 3 mil 
famílias, da região, com doações de cestas básicas. 
Durante 04 meses foram entregues 13.200 cestas 
básicas e kits de alimentação, 13.200 litros de 
álcool em gel, totalizando 290.400 itens . Também 
foram entregues 04 máquinas de costura e tecido 
para produção de máscaras. As doações foram 
entregues em parceria com a Associação Bocado 
do Pobre e com as  Secretarias de Desenvolvimento 
Social de Igarapé e São Joaquim de Bicas. A ação 
com apoio da Mubadala e da BrazilFoundation tem 
como objetivo minimizar os impactos da Pandemia 
do Coronavírus (COVID-19). 


