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Nesta edição, reforçamos nosso compromisso com o desenvolvimento social da região através do início das 
novas turmas do Projeto PROQUALI/Meu Futuro, em São Joaquim de Bicas. Trazemos informações sobre o 
Termo de Compromisso assinado pela Morro do Ipê que trata da descaracterização das barragens de rejeito.
Destacamos, ainda, a necessidade de manter o combate ao mosquito Aedes aegypti, causador de doenças 
como a dengue.
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Um novo ciclo do Projeto Meu 
Futuro/PROQUALI teve início no final de 
março, com a aula inaugural dos cursos 
Eletricista Instalador Predial e Costura Sob 
Medida. Este último uma novidade para 
atender a demanda do público feminino em 
São Joaquim de Bicas. Os cursos são 
definidos em conjunto com o Poder Público 
visando atender os diversos públicos do 
município. A aula inaugural contou com a 
presença de representantes da Mineração 
Morro do Ipê, autoridades locais, e instrutores 
do SENAI.

O supervisor de Planejamento de Lavra da 
Morro do Ipê Ivair França, compartilhou que 
graças a um curso técnico conseguiu 
alavancar a carreira e destaca a importância 
da iniciativa. “Foi graças a uma chance como 
essa que pude crescer na área de mineração. 
Garanto que esse é o primeiro passo de vários 
outros, então aproveitem essa oportunidade.”

As aulas do Costura Sob Medida são 
realizadas no CRAS Marques, no bairro 
Marques Industrial, já o curso Eletricista 
Instalador Predial é ministrado na Escola 
Municipal José Antônio Júnior no Tereza 
Cristina, ambos em São Joaquim de Bicas. 

O Programa de Qualificação Profissional é 
fruto da parceria entre Mineração Morro do 
Ipê, a Prefeitura de São Joaquim de Bicas e o 
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial. Mais informações podem ser 
obtidas na Secretaria de Desenvolvimento 
Social do município: (31) 3534-9000.

O Meu Futuro/PROQUALI tem como objetivo qualificar a mão de 
obra local e promover uma maior inclusão social.



Descaracterização de barragens desativadas 
Em fevereiro de 2022, a Mineração Morro do Ipê, assinou um Termo de Compromisso com 
Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, Fundação Estadual de Meio 
Ambiente/Governo de Minas Gerais e Agência Nacional de Mineração, cujo compromisso é 
realizar o descomissionamento seguro das barragens, o que inclui o custeio de uma equipe 
técnica especializada e independente para acompanhar todo o processo, além de estudos 
adicionais de avaliação de impactos socioambientais e projeto de educação ambiental para a 
população da ZAS, a Zona de Autossalvamento.

Cristiano Parreiras, Diretor de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade, reforça a importância 
do acordo. “Ao firmar esse termo, a Mineração Morro do Ipê reafirma o seu compromisso com 
as comunidades do seu entorno e com as autoridades competentes, no sentido de que a 
descaracterização das estruturas aconteça de forma segura e sustentável.”

Os projetos para descaracterização das barragens passaram por revisões, e estão em fase 
avançada de elaboração. Com os projetos aprovados pelos órgãos competentes, as obras que 
eliminarão as barragens poderão ser executadas de forma segura e dentro das normas.

Monitoramento constante
A Mineração Morro do Ipê possuía quatro barragens, sendo que uma já foi descaracterizada e 
as outras três estão desativadas, estáveis e seguras. As estruturas são monitoradas 24 horas 
por dia, sete dias por semana. Além de todo acompanhamento realizado pela própria empresa, 
no mês de março de 2022 foram emitidas Declarações de Condição de Estabilidade das 
barragens, por meio de empresa especializada e independente, de acordo com as normas da 
Agência Nacional de Mineração.

Em caso de dúvidas, ou para informações adicionais, entre em contato com a Casa Ipê: 
0800 942 3135 ou Defesa Civil de Igarapé: 31 3534 5382 ou 199.

As barragens da Morro do Ipê estão desativadas e são estáveis e seguras.



Retomada de reuniões presenciais
Na última semana de março, uma reunião entre representantes da Morro do Ipê e morado-
res dos bairros Maracanã, Candelária, Nova Esperança e Aparecida marcou a retomada dos 
encontros presenciais e periódicos com comunidades. Na ocasião, moradores comparece-
ram na Escola Municipal Maria das Graças Dias Maldonado, localizada no bairro Maracanã 
em Igarapé, para um diálogo aberto entre a população e a Morro do Ipê.

Em função da pandemia de COVID-19, o contato com a população tem sido realizado em 
formatos alternativos e por meio dos canais de atendimento à comunidade disponibilizados 
na Casa Ipê. Nos próximos meses serão agendados novos encontros com as comunidades. 

Combate ao mosquito Aedes aegypti
deve ser contínuo

Os municípios de Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas 
investem em ações preventivas no combate ao mosquito Aedes 

aegypti. As ações se dão por meio de campanhas educativas, visitas 
domiciliares e mutirões de limpeza, entre outras ações pontuais. O 

Aedes aegypti é responsável pela transmissão de doenças como 
Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. Vale destacar que todos podemos 

auxiliar no combate ao mosquito, basta seguir as seguintes práticas: 

 Manter as lixeiras sempre tampadas e quintais sem lixo ou entulho
 Vasos de plantas sem prato ou com areia 
 Limpar periodicamente bebedores de animais com bucha ou escova 
 Verificar se os ralos e calhas estão limpos 
 Piscinas e caixas d’água devem receber manutenções periódicas 
 Plantas que acumulam água como bromélias devem ficar em locais cobertos
 Reservatórios de água de ar condicionado, geladeiras ou umidificadores devem estar  
 sempre secos 

Importante: Sempre colabore com os agentes de combate ao 
Aedes aegypti e os receba em sua residência. 



Em março foi realizada a 5ª edição do Projeto Morro do Ipê na comunidade. A iniciativa levou 
atividades lúdicas para conscientizar crianças e jovens da rede pública de ensino em Bruma-
dinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas sobre as ações humanas e suas implicações relacio-
nadas às mudanças climáticas.
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