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L A Mineração Morro do Ipê atua na região que abrange os municípios de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho. No dia 28 de outubro, a empresa completou 4 anos de instalação na região. Nossa 
relação de respeito e compromisso com a comunidade inclui informar e esclarecer dúvidas sobre nossas atividades, além de divulgar ações e iniciativas da Casa Ipê mensalmente. Em nossa 3ª Edição 
disponibilizamos a cobertura da inauguração oficial da Casa Ipê e a continuidade dos 'Diálogos Sociais'. Também abordamos as campanhas do Programa de Educação Ambiental com a realização das 
oficinas de 'Prevenção a Queimadas e Incêndios Florestais'. Além disso, você também ficará por dentro da evolução do Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos - PMIS.    

Tenha uma boa leitura!

Cerimônia e poesia marcam inauguração oficial da Casa Ipê

Participaram ainda da inauguração o Prefeito de Igarapé, Carlos Alberto da Silva (Nem), a 
Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia, representando a Prefeitura de São Joaquim 
de Bicas e membros da comunidade e de associações parceiras.

 

O objetivo da empresa de tornar a Casa Ipê referência no desenvolvimento de parcerias 
responsáveis e duradouras foi traduzido em poesia pela Pedagoga Ana Lúcia Kaniski. A 
coordenadora da Econservation, empresa parceira que atua na Casa Ipê, escreveu e recitou 
um poema (veja no Box), para marcar a simbologia do momento. 

O dia 14 de outubro foi marcado por expectativas, afeto e poesia na Casa Ipê. Tudo isso por 
conta da inauguração oficial do espaço. Para prestigiar o evento, a liderança da Mineração 
Morro do Ipê e do Porto Sudeste esteve em Igarapé, dentre eles o presidente da empresa 
Jayme Nicolato e os diretores Gustavo Horbach, Ulisses Oliveira e Cristiano Parreiras. Valéria 
Marcondes, responsável pela Comunicação e Relacionamento com Comunidade, conduziu a 
cerimônia  e reforçou que, “além de contemplar a execução de programas como Educação 
Ambiental e Comunicação Social, a Casa Ipê será um lugar de acolhimento, de discussões 
produtivas e de aproximar as pessoas da Mineração Morro do Ipê.”

Após o recital, houve o descerramento da placa de inauguração, o plantio simbólico de dois 
Ipês pelos líderes da empresa e, ao final da cerimônia, foi servido um café aos presentes, 
sempre respeitando as medidas de segurança e saúde, devido a pandemia do Coronavírus.

Presidente da Mineração Morro do Ipê e do Porto Sudeste Jayme Nicolato. 
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Membros da comunidade e de associações parceiras prestigiam cerimônia. 
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Joana D'Arc – Representante da Associação dos Artesãos de Igarapé - “A única empresa que até 
aqui nos abraçou e nos acolheu foi a Mineração Morro do Ipê. Temos vários sonhos e nossos desafi-
os são grandes, mas juntos, acredito que ficarão mais leves e tranquilos. Espero que tenhamos uma 
parceria bacana.”

Cássia Corradi – Representante da Associação Educativa e Cultural de Igarapé (ASSECIG) - “Esse 
é um momento muito importante para todos nós. Tenho certeza de que a Casa Ipê será de grande 
valia e utilidade. Aprenderemos muito com vocês. Acredito em uma aproximação para trabalhar-
mos em parceria, nas áreas cultural, social e ambiental.” 

Jayme Nicolato – Presidente da Mineração Morro do Ipê e do Porto Sudeste - “A Casa Ipê signifi-
ca uma abertura de portas para a comunidade. Estamos aqui para ouvir, para poder entender e 
mostrar os benefícios que a Mineração Morro do Ipê vai trazer com parcerias, com desenvolvimen-
to, emprego e renda. Estamos de portas abertas para trabalhar juntos por um futuro melhor para 
todos e, é isso que propomos: uma jornada de construção e de integração com a comunidade em 
nossa casa. Vamos ouvir, respeitar e trabalhar juntos em uma jornada de desenvolvimento susten-
tável.”

Confira algumas opiniões e impressões sobre o evento

Gustavo Horbach – Diretor de Operações da Mineração Morro do Ipê - “A inauguração dessa 
casa representa a realização de um sonho, de uma jornada que se iniciou tempos atrás. Tenho 
certeza de que vamos abraçar os municípios e fazer com que essa parceria que temos construído 
nos últimos anos se potencialize e venha a dar frutos cada vez mais bonitos na região.”

A casa é sua, pode entrar. Se achegue, vamos conversar!
Sinta o frescor deste lindo dia e desfrute das cores dos ipês, dos sabores da 

acolhida e de saberes para sua vida!
Vamos dialogar sobre empreendimentos, mineração, segurança, meio ambiente, 

saúde, comunicação e contamos com sua participação... 

A Casa Ipê está de braços abertos para te receber!

Coisas que importam saber: pequenas sementes plantadas em caminhos que nos 
conduzem ao bem viver!

Receba a sabedoria das sementes que, em sua pequenez, guardam a riqueza da 
vida: escondem a grandeza que no futuro serão: raízes, caules, flores coloridas, e 

frutos...imensos arbustos, pessoas fortalecidas! 

Autora: Ana Lúcia Kaniski
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Líderes da empresa realizam plantio simbólico de Ipês. 
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  Diálogos sociais continuam presencialmente

Depois de serem realizados no formato virtual, os Diálogos Sociais continuam sendo realizados na Casa Ipê -  
agora presencialmente. Em outubro, as reuniões focaram as educadoras da região e representantes da cidade de 
Brumadinho. A proposta dos Diálogos Sociais é apresentar a Casa Ipê e os Programas Socioambientais relativos à 
implantação do Projeto Tico-Tico e, dessa forma, esclarecer dúvidas do maior número de pessoas possível. ü Conclusão da primeira etapa do Diagnóstico 

Socioambiental Participativo
ü Projeto Valor Ambiental com os colaboradores da 

Mineração Morro do Ipê
ü Planejamento do Projeto Valor Ambiental com 

Escolas
ü Continuidade do Projeto Prevenção à Queimadas 

e Incêndios Florestais

ü Realização de novos Diálogos Sociais
ü Edição e distribuição do 3ª Casa Ipê Informa

AGENDA DE ATIVIDADES
CASA IPÊ - NOVEMBRO

As reuniões estão sendo realizadas em etapas: a primeira contou com a presença do Prefeito de Igarapé, Carlos Alberto da Silva 
(Nem) e parte do Secretariado Municipal. Em outro momento, houve a participação de secretários municipais de São Joaquim de 
Bicas. Também está prevista reunião com integrantes do Poder Executivo de Brumadinho. 

 Apresentação do PMIS reforça necessidade de parceria com Poder Público

Na primeira quinzena de outubro, a equipe da Casa Ipê apresentou o Programa de Monitoramento de Indicadores 
Socioeconômicos – PMIS –  para representantes do poder público da região. Os encontros serviram para repassar informações 
detalhadas sobre o programa e destacar a necessidade de parceria com as prefeituras municipais para obtenção de dados. As 
informações levantadas vão compor um mapeamento contínuo e serão fundamentais para monitorar os possíveis impactos 
relacionados à instalação do Projeto Tico-Tico nos municípios influenciados pelas atividades da Mineração Morro do Ipê.  

A equipe responsável pelo Programa de Educação Ambiental – PEA – realizou diversas atividades nas últimas semanas. Uma delas foi o '2º Diálogo de Meio Ambiente' com destaque para 
o tema: COVID-19 e as Medidas de Prevenção, Uso e Descarte Coreto de Máscaras. O treinamento direcionado para lideranças da Mineração Morro do Ipê aconteceu presencialmente e 
no formato on-line. A ação contou com a presença de 25 lideranças internas da empresa. 

Campanhas educativas conscientizam colaboradores e comunidade

O morador do Bairro Maracanã Industrial, localizado em Igarapé, Ronilson Bernardino Sena, 
aprovou a ação: “no meu ponto de vista deveriam ter mais cursos como esse. A iniciativa de 
vocês [Casa Ipê] ao ensinar e mostrar o caminho certo deve ser continuada. É importante ter 
pessoas capacitadas para nos dar esse tipo de curso.”, conta. Já Blênio Magela, da 
Associação Amigos de Brumadinho, destaca a forma como o trabalho foi realizado: “achei a 
abordagem muito didática, precisa e coesa. Quando a empresa adota a responsabilidade 
ambiental e social, todos ganham.”, reforça o participante.

As oficinas de 'Prevenção a Queimadas e Incêndios Florestais' aconteceram na Casa Ipê 
entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, com a participação de lideranças comunitárias e 
representantes de associações das cidades de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho. 

 

As oficinas educativas de 'Prevenção à Queimadas e Incêndios Florestais' realizadas pela 
equipe do Programa de Educação Ambiental – PEA tiveram objetivos de estimular a 
consciência ambiental e destacar a importância de ações preventivas. Para a Bióloga e 
executora do Programa, Lygia Costa, a conscientização é muito importante: “estamos em um 
período do ano muito seco, o que facilita a ocorrência de queimadas e incêndios. Assim 
devemos mostrar às pessoas que elas podem evitar essas situações e nosso objetivo é 
estimular o conhecimento e motivar a consciência ambiental.”, detalha ela.

Prevenção à queimadas e incêndios
florestais 

Ação educativa conscientiza e estimula a formação de multiplicadores de conhecimento. 
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OUTUBRO ROSA

O câncer de mama é segundo tipo que mais atinge as mulheres brasileiras. Ele 
representa cerca de 25% de todos os cânceres que afetam o sexo feminino. 

Os principais sinais e sintomas da doença são: caroço (nódulo), geralmente 
endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou parecida com casca de 
laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um 
dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou nas 
axilas.

NOVEMBRO AZUL

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens (atrás 
apenas do câncer de pele não-melanoma). 

Em sua fase inicial muitos pacientes não apresentam nenhum sintoma ou, 
quando apresentam, são semelhantes aos do crescimento benigno da próstata 
(dificuldade de urinar, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite). 
Na fase avançada, pode provocar dor óssea, sintomas urinários ou, quando mais 
grave, infecção generalizada ou insuficiência renal.

Umas das principais formas de evitar o câncer é ter uma alimentação saudável, ser fisicamente ativo e manter o peso corporal adequado. Uma dieta rica em alimentos de origem 
vegetal como frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas, e pobre em alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para consumo ou prontos para 
aquecer e bebidas açucaradas, pode prevenir novos casos de câncer.

Cuide-se em outubro, novembro e ao longo do ano.
A atenção com sua saúde deve ser permanente. 


