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L A Mineração Morro do Ipê atua há 4 anos na região que abrange os municípios de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho. Nossa relação de respeito e 
compromisso com a comunidade inclui informar e elucidar dúvidas sobre nossas atividades, além de divulgar, mensalmente, ações e iniciativas da Casa Ipê. Na 
edição de fevereiro relatamos algumas das ações voltadas para o desenvolvimento ambiental atrelado as atividades do Projeto Tico-Tico. Também reforçamos o 
compromisso com os moradores da região priorizando contratações locais e realizando um investimento social na escola do bairro Maracanã. Isso e muito mais 
você encontra em nosso Casa Ipê Informa.

Tenha uma boa leitura!

| Preservação Ambiental
Produção de mudas para garantir a biodiversidade da flora 
local faz parte das ações realizadas pela Morro do Ipê

Antes mesmo de iniciar a expansão do Projeto Tico-Tico, a Mineração 
Morro do Ipê já atua para garantir a proteção e restauração ambiental. 
Ações como a produção de mudas, destinadas para plantio em áreas de 
preservação, já são uma realidade. Um total de 2.154 hectares de 
propriedade da empresa serão destinados à compensação ambiental. Isso 
equivale aproximadamente 2.000 campos de futebol. As áreas são 
compostas de regiões com elevada importância ambiental (veja no BOX), 
contendo vegetações de mata atlântica, campos rupestres, cerrado, entre 
outros. A compensação ambiental que será realizada equivale a 5 por 1, 
ou seja, para cada hectare alterado pelo empreendimento, considerando 
toda sua vida útil, serão preservados cinco hectares.

Produção de sementes e mudas

O viveiro mantido pela Mineração Morro do Ipê, além de conservar um 
banco de sementes, produz mudas para serem plantadas nas áreas de 
preservação. Atualmente, sua estrutura possui 31 famílias de plantas, 
com 77 espécies florestais diferentes distribuídas em sementes, semeios, 
epífitas e bromélias. As duas últimas, em sua maioria, são acondicionadas 
temporariamente, quando resgatadas, para posterior realocação, 
garantindo assim sua sobrevivência. De acordo com a engenheira florestal 
Karen Allen, responsável pela gestão do viveiro, os cuidados com as 
plantas são constantes. “Programamos os semeios e, após a germinação, 
as mudas são monitoradas diariamente, sendo regadas e mantendo o 
controle de pragas”, explica a engenheira. Um total de 4.713 mudas estão 
prontas para o plantio em áreas de compensação da empresa e existe a 
expectativa para chegar à produção de cerca de 10 mil mudas por ano.

A cada hectare alterado pelas atividades da Mineração Morro do Ipê serão preservados cinco. 
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Um total de 4.713 mudas estão prontas para o plantio em áreas de compensação da empresa.
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| Áreas de Preservação da Mineração 
Morro do Ipê

375 hectares de áreas verdes não protegidas legalmente no 
entorno do empreendimento;

39 hectares de áreas verdes em áreas de preservação perma-
nente no entorno do empreendimento;

228 hectares de áreas verdes de reserva legal no entorno do 
empreendimento;

288 hectares nas Fazendas Vargem do Lima e Sobradinho pela 
intervenção em bioma Mata Atlântica;

115 hectares na Fazenda Mato Grande pela intervenção em 
vegetação nativa;

1.109 hectares nas Fazendas Cerca Grande e Cordisburgo, pela 
compensação relativa as cavidades naturais;
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A Casa Ipê está localizada na Rua Vila Rica, 571, Bairro São Sebastião, em Igarapé/MG. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta, das 8h às 17h, sem intervalos.
“Esse material faz parte do Programa de Comunicação Social da Mineração Morro do Ipê em atendimento as condicionantes da LP+LI 004/2020 COPAM.”

| Jardim de escola no Maracanã 
é revitalizado
Uma importante ação de responsabilidade social, realizada pela Mineração 
Morro do Ipê, beneficiou a Escola Municipal Maria das Graças Dias Maldonado. 
Na segunda quinzena de janeiro, a instituição de ensino que fica no bairro 
Maracanã, em Igarapé, recebeu a doação de 143 mudas de plantas diversas e 
330m² de grama. Com o apoio da empresa, o jardim ganhou vida, tornando o 
ambiente mais agradável.

A diretora Cristiane Souza Campos revela que a revitalização do espaço era 
aguardada há anos. “Faz muito tempo que espero proporcionar um ambiente 
mais acolhedor para os alunos. Com o apoio da Mineração Morro do Ipê conse-
guimos revitalizar esse jardim que tanto desejamos.”, comemora. Para a educa-
dora, “os alunos vão ficar surpresos, acredito que essa mudança irá despertar 
neles o sentimento de pertencimento e uma vontade maior de vir para a escola”.

A aluna Brenda Karoline, uma das convidadas para fazer o plantio simbólico, 
destaca a alegria com a mudança. “Sinto uma felicidade enorme por conta das 
plantas. Acho que meus colegas vão correr e fazer a festa [quando as aulas 
retornarem]. A escola ficou mais bonita”, completa. O plantio foi realizado por 
uma equipe da Prefeitura Municipal de Igarapé com o auxílio de alunos voluntá-
rios.

Uma importante iniciativa da Mineração Morro do Ipê acontece por meio do 
Programa de Recrutamento e Priorização de Mão de Obra e Fornecedores 
Locais. Na prática, tanto a empresa quanto seus fornecedores devem dar 
preferência para as contratações locais, sejam de mão de obra, produtos ou 
serviços. Com essa prática, a Ipê colabora para não aumentar a demanda sobre 
a infraestrutura e os serviços públicos nos municípios que fazem parte de sua 
área de influência direta: Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho.

Quando não é encontrada a mão de obra com a qualificação necessária nessas 
cidades, é indicado que sejam contratadas pessoas dos municípios vizinhos, 
com distância de até 50 km do empreendimento. Recentemente foi realizada 
uma pesquisa junto aos fornecedores da empresa. Conheça os resultados: Total 
de contratados nos fornecedores apurados: 455 colaboradores.

De forma geral, 76,5% dos empregos gerados por contratadas da Ipê prioriza-
ram os municípios do entorno.

Contratações na área de influência direta (Igarapé, São Joaquim de 
Bicas e Brumadinho): 160 ou seja, 35,2%

Contratados que moram em cidades vizinhas: 188, que dá um total de 
41,3%

Fevereiro: mês de combate às 
drogas e ao alcoolismo

A maioria das pessoas não sabe, mas o alcoolismo é uma doença. O 
Ministério da Saúde estipulou o dia 20 de fevereiro como o ‘Dia Nacio-
nal de Combate às Drogas e ao Alcoolismo’. A data foi criada para 
conscientizar e, sobretudo, sensibilizar a população para a criação de 
uma rede de apoio para quem precisa de ajuda. Família, amigos e 
colegas de trabalho devem acolher o indivíduo e auxiliar na busca por 
ajuda em instituições preparadas, como Alcoólicos Anônimos, Narcóti-
cos Anônimos, entre outros. É muito importante que todos colaborem 
com quem se dispuser a receber ajuda, sem cobranças ou julgamentos.

Em tempos de Pandemia, uma alternativa é buscar ajuda no Grupo 
AAOnline. Segundo o portal da instituição, as reuniões são realizadas 
todos os dias, das 20h às 22h. Para participar basta acessar o site: 
www.aaonline.com.br

| Investimento em qualificação de mão de 
obra
Em 2019, uma parceria entre a Mineração Morro do Ipê e a Prefeitura 
Municipal de São Joaquim de Bicas disponibilizou, por meio do SENAI-MG, 
cursos de qualificação totalmente gratuitos para a comunidade, nas moda-
lidades Técnico e de Qualificação Profissional em modalidades atreladas à 
construção civil. As aulas de algumas turmas foram iniciadas no final de 
2019 e início de 2020, mas foram paralisadas devido à Pandemia da 
COVID-19.

Em janeiro, alunos do curso de Automação Industrial foram os primeiros a 
retornar ao aprendizado com disciplinas à distância, o que possibilitou a 
continuidade da qualificação com segurança. Quando a situação se norma-
lizar, as outras turmas voltarão a ter aulas. 

Os interessados em mais informações sobre o PROQUALI, também conhe-
cido em São Joaquim de Bicas como ‘Projeto Meu Futuro’, podem entrar 
em contato com a Secretaria de Educação de São Joaquim de Bicas pelo 
telefone: (31) 3534-9240.

| Cadastro de Currículos
Para se candidatar às vagas que serão disponibilizadas, o interessado deve 
procurar o Sine em Igarapé e Brumadinho. Os documentos necessários 
para se cadastrar são: carteira de trabalho, identidade, comprovante de 
residência e currículo. O Sine em Igarapé fica na Rua Primeiro de Maio, 122 
– Centro. O expediente é das 7h às 16h. Em Brumadinho o local para 
cadastrar é na Rua Presidente Vargas, 460 - 4º andar – Centro das 8h às 
12h e das 13h às 17h.

Já em São Joaquim de Bicas, o cadastro é feito pelo Balcão de Empregos 
da prefeitura. Informações sobre como cadastrar podem ser obtidas pelo 
telefone: (31) 3534-9000 - Ramal 217.

| Prioridade para empresas e 
trabalhadores da região

Estudantes vão encontrar um espaço diferente 
quando voltarem à E.M. Maria das Graças Dias 
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Fevereiro: mês de combate às 
drogas e ao alcoolismo


