
Inaugurada em outubro de 2020, a 
Casa Ipê comemora um ano de 
atividades. Apesar das restrições, em 
função da pandemia, as ações segui-
ram virtualmente. Desde o último dia 
08 de setembro, o Centro de Atendi-
mento à Comunidade está novamen-
te aberto ao público, seguindo todos 
os cuidados necessários.

Nossos Canais de Ouvidoria garan-
tem o compromisso da Mineração 
Morro do Ipê de basear o convívio 
com a comunidade na transparência 
e escuta, buscando sempre um 
relacionamento respeitoso com as 
pessoas e o meio ambiente. Abaixo, selecionamos opiniões de pessoas que fazem parte da 
história da Casa Ipê e mostram o quanto essa relação tem se fortalecido: 

Há um ano, a Casa Ipê foi implantada para estreitar o relacionamento da 
empresa com a comunidade, por meio de ações educativas e canais de 
ouvidoria.

Casa Ipê comemora um ano com retorno aos 
atendimentos presenciais

As portas da Casa Ipê voltaram a ficar abertas e também tem 
sido realizadas atividades externas, seguindo todos os cuidados 
necessários para o momento da pandemia.

Maurílio Dias Jardim, diretor 
da Associação Para Inclusão 
De Mulheres E Pessoas Com 
Deficiência (Ampare) em 
Brumadinho.
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“As palestras são bem elabora-
das, nos esclarecendo e deixan-
do à vontade para pontuar sobre 
[os temas]. Fico feliz por [acom-
panhar] a evolução da Casa Ipê 
e que continue fortalecendo [os 
vínculos] e buscando ajudar as 
comunidades onde atua.”

Cristiane Souza Campos, 
diretora da Escola Municipal 
Maria das Graças Dias 
Maldonado, em Igarapé.
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“Parabenizo a Casa Ipê 
por um ano de parceria e 
por sempre ouvir nossas 
reivindicações e dar voz 
à comunidade.” 

Sebastião Gomes, 
liderança comunitária 
em São Joaquim de 
Bicas.
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“Com a equipe da Casa 
Ipê temos ótimas informa-
ções e esclarecimentos. 
Lá são realizados excelen-
tes trabalhos, exemplo de 
respeito e cidadania.” 

CASA IPÊ INFORMA
Nº15 - Outubro/2021

Em nossa 15ª edição você confere: cinco anos da Mineração Morro do Ipê e a volta das atividades presenciais 
na Casa Ipê. Falando sobre Meio Ambiente, apresentamos as ações educativas realizadas em celebração ao 
Dia da Árvore e uma importante iniciativa em Brumadinho que visa preservar as abelhas.

Tenha uma boa leitura!ED
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Morro do Ipê na escola
Na semana em que se comemora o Dia da Árvore (21/09) e a chegada da Primavera (22/09), 
realizamos ações de conscientização sobre a importância de termos uma relação respeitosa 
com a natureza. Em mais uma parceria com escolas municipais e estaduais de Brumadinho, 
Igarapé e São Joaquim de Bicas, a Morro do Ipê promoveu mais essa reflexão. 

Além das conversas com os alunos sobre a importância das árvores em nossas vidas, 
também foram realizados plantios de mudas, uma forma de, junto com a comunidade 
escolar e os municípios, deixar um 
legado para a sociedade. Para Cleire 
Fátima, supervisora da Escola 
Municipal Alcina Alves, em Igarapé, a 
iniciativa colaborou para ampliar o 
conhecimento das crianças e jovens, 
“atividades como essa contribuem 
muito para despertar o interessa das 
crianças na proteção [da natureza].”. 
Promover o diálogo e a 
conscientização da comunidade sobre 
a importância do respeito e da 
preservação dos bens naturais que 
possuímos, é um dos compromissos 
que a Mineração Morro do Ipê assume 
com a sociedade.

Plantio de mudas de ipês em escolas da região. 

Casa Ipê em números

1427 127 42455

PALESTRAS E OFICINAS 
REALIZADAS

PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO 
DO CASA IPÊ INFORMA

PARTICIPANTES NAS 
AÇÕES EDUCATIVAS

DEMANDAS 
ATENDIDAS 
PELOS CANAIS 
DE OUVIDORIA



Em 03 de outubro é celebrado nacionalmente 
o Dia das Abelhas. Atenta à preservação de 

enxames de abelhas nativas da região, a 
Mineração Morro do Ipê realiza vistorias 

constantes em suas áreas. Caso seja identificada 
alguma colmeia é feito o isolamento do local e, 

quando há necessidade, o enxame é realocado ou 
monitorado constantemente. A bióloga Cristiane Almeida, que faz parte da equipe da 
Limiar Ambiental, empresa responsável por esses monitoramentos destaca que, “todas 
as atividades realizadas de resgate e realocação estão em conformidade com a 
legislação e licenciadas pelo Estado.”

Manter a variedade de abelhas nativas da região também é a 
principal motivação do Centro de Resgate, Ecologia de Abelhas 
Nativas – Cresan, que atua em Brumadinho desde 2013. 
Segundo Maurício de Oliveira, idealizador do projeto, “a 
maioria dos ninhos que tivemos contato são georreferenciados 
e monitorados. Não remanejamos um ninho de abelha se não 
houver um risco imediato para o enxame.” Mais informações 
sobre o Cresan podem ser obtidas por meio do QR-CODE: 

Todos comprometidos com a preservação 
das abelhas nativas 
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Colmeia (no detalhe) devidamente identificada e isolada.
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Outubro é o mês no qual a Mineração Morro do Ipê comemora cinco anos de atividades 
na região. Desde 2016 foram muitos momentos marcantes de evolução e 
desenvolvimento, como a modernização das operações com a construção do 
filtro-prensa, a implantação do Sistema de Tratamento de Rejeitos a Seco, a 
instalação da Casa Ipê e o início de nossa expansão com o Projeto Tico-Tico. Em 

nosso aniversário, além de celebrar as conquistas, queremos agradecer a todos e 
todas que, de alguma forma, fazem parte dessa história, especialmente aos colaboradores 
pela parceria diária, e à comunidade local, pelo relacionamento construído.

Em setembro, diversas queimadas e incêndios florestais atingiram os municípios 
de Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas. Diante desse cenário, a 
Mineração Morro do Ipê uniu esforços para auxiliar o poder público no combate ao 
fogo, disponibilizando em torno de 10 caminhões pipas, chegando a um volume 

total de mais de 240 mil litros de água utilizados. Bombeiros civis e brigadistas da empresa 
atuaram 24h por dia, divididos em turnos. O brigadista Edson Luciano Xavier, que atuou no 
combate às queimadas, conta como foi o trabalho. “O fogo era intenso e de grandes 
proporções, mas o trabalho em conjunto com os bombeiros civis foi muito produtivo. A 
população pode nos ajudar na luta contra as queimadas, fiscalizando e denunciando aos 
órgãos competentes atos que possam resultar em incêndios.”

Quebrando estigmas relacionados ao câncer 
No mês de outubro é realizada a Campanha Outubro Rosa para conscientizar a 
sociedade sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo de 
útero. Para contribuir com esta Campanha, a Mineração Morro do Ipê convidou as 
voluntárias do Projeto Um Novo Amanhecer - UNA Guerreiras, de Betim, para 
contar suas histórias para as comunidades de Brumadinho, Igarapé e São 
Joaquim de Bicas.

Confira abaixo o calendário da atividade e programa-se. Mais informações sobre o diagnóstico 
e controle do câncer de mama e colo de útero estão disponíveis no 
Instagram da UNA Guerreiras que pode ser acessado pelo QR-CODE:

27/10, quarta-feira, de 9h às 11h, na UBS Dr. Mário de Oliveira Júnior, 
localizada na rua Dezessete, 181, bairro Nazaré, São Joaquim de Bicas.

27/10, quarta-feira, de 9h às 11h, na UBS Pousada Del Rey, instalada na 
rua Duque de Caxias, 80 no bairro Pousa Del Rey em Igarapé.  


