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L No sétimo mês do ano, destacamos a adesão da Morro do Ipê ao movimento Unidos pela Vacina e as entregas de equipamentos que 
irão beneficiar moradores de Igarapé e São Joaquim de Bicas. Mantendo o foco na saúde, ressaltamos uma importante campanha de 
conscientização sobre Diabetes realizada pela Casa Ipê. Você ainda confere o início das aulas para jovens que fazem parte do Progra-
ma Meu Futuro e ações que marcaram o mês do Meio Ambiente.

Tenha uma boa leitura!

Doações entregues em Igarapé e São Joaquim de Bicas atenderam a demandas específicas de cada município.

Entenda a iniciativa
O movimento Unidos pela Vacina reúne todos os setores da sociedade para 
apoiar e acelerar o Programa Nacional de Imunização contra a COVID-19. As 
empresas que aderiram à iniciativa pretendem beneficiar à população 
atendida pelo SUS – Sistema Único de Saúde – por meio de soluções em 
logística, compra de insumos, dentre outras ações em todo o país. Mais 
informações podem ser obtidas no site: www.unidospelavacina.org.br 

Morro do Ipê adere ao movimento Unidos pela Vacina

A Mineração Morro do Ipê aderiu ao movimento 
Unidos pela Vacina. A iniciativa busca unir esforços 
e auxiliar na aquisição de equipamentos e materiais 
indispensáveis no enfrentamento à pandemia da 
COVID-19 (ver BOX). Com esse propósito, na 
segunda quinzena de junho, realizou doações para 
atender demandas na região. Dezenas de itens 
foram entregues à Prefeitura Municipal de São 
Joaquim de Bicas, tais como: desfibriladores, 
bombas de infusão, aspiradores portáteis, otosco-
pios, entre outros.  A Secretária de Saúde do muni-
cípio, Talita Marcelle Paiva, destaca que os insumos 
recebidos estão sendo extremamente úteis. “Essa 
parceria é muito importante. Estamos vivendo um 
momento muito difícil, por conta da pandemia, 
onde nós gestores temos sempre que pensar em 
novas estratégias para combater o coronavírus. 
Assim todos os materiais que recebemos têm sido 
essenciais para nossa equipe.”, agradece.

Para o Diretor de Sustentabilidade e Relações 
Institucionais da Morro do Ipê, Cristiano Parreiras, a 
adesão ao ‘Unidos pela Vacina’ reforça o compro-
metimento da empresa com a região na qual está 
inserida. “É de extrema importância entendermos 
tais necessidades e assim colaborar para o bem 
comum. Dessa forma, solidificamos uma relação 
baseada na empatia e respeito com as comunida-
des que estão em nosso entorno.”, enfatiza.  

A parceria se estenderá aos municípios de Igarapé 
e Brumadinho buscando sempre atender as 
demandas de cada cidade.

https://www.ipemineracao.
com.br/sustentabilidade/ca
sa-ipe/

Ou aponte a câmera do seu 
celular para o QR Code ao 
lado.

Empresa disponibilizou equipamentos e 
materiais para beneficiar população em 
Igarapé e São Joaquim de Bicas
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Programa Meu Futuro: porta de entrada para o 
mercado de trabalho  
Em São Joaquim de Bicas, dezenas de jovens têm um bom motivo para 
comemorar: em junho, teve início o curso Técnico em Mecatrônica. As 
aulas fazem parte do Programa Meu Futuro e, em um primeiro momento, 
serão realizadas em ambiente virtual, mas a turma se reunirá presencial-
mente, tão logo seja possível. 

O ‘Projeto Meu Futuro’ é resultado de uma parceria, entre Mineração 
Morro do Ipê, SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e a 
Prefeitura de São Joaquim de Bicas. A iniciativa tem como objetivo apoiar 
a qualificação profissional no município e abrir novas oportunidades de 
atuação profissional para jovens do município. Vamos conferir o que os 
beneficiados estão dizendo sobre o Programa:

Mais informações sobre os cursos de qualificação, gratuitos para a comu-
nidade, podem ser obtidas junto à Secretaria de Educação de São 
Joaquim de Bicas pelo telefone: (31) 3534-9240. 

Diversas atividades foram realizadas durante o mês do Meio Ambiente. 

       Essa experiência está sendo incrível, mesmo com o ensino remoto por conta 
da Pandemia. Esse curso irá agregar muito ao meu futuro profissional. Agrade-
ço à Mineração Morro do Ipê e a Prefeitura de São Joaquim de Bicas.

Yasmin da Silva Lima, aluna do curso Técnico em Automação Industrial. 

     Tenho um irmão que formou na área de TI [Tecnologia da Informação]. E 
penso em seguir carreira nessa área que é tão promissora. Aos 16 anos ter a 
chance no Projeto Meu Futuro é tudo de bom. Sou grata pela oportunidade e 
darei o meu melhor.

Kamylle Vitória Oliveira, aluna do curso Técnico em Mecatrônica. 

      O Programa Meu Futuro, chegou em ótimo momento e é uma grande 
oportunidade para minha filha.  Isso muda muito a vida dela e da nossa família, 
pois, ela vai estudar e ter a base para iniciar uma carreira. Nem sempre 
podemos oferecer os cursos necessários para que [nossos filhos] possam 
ingressar no mercado de trabalho. É gratificante ver empresas, como a Morro 
do Ipê, empenhadas em ajudar e dar oportunidade para nossos jovens. Mais do 
que um curso, temos esperança.

Viviane Parreiras, mãe da aluna Kamylle Vitória Oliveira.

Semear no presente para transformar o futuro  
Motivar ações transformadoras e disseminar boas práticas. Durante o mês 
do Meio Ambiente, a Mineração Morro do Ipê realizou uma série de 
atividades no sentido de garantir recursos naturais para as gerações 
futuras. Foram doadas 200 mudas de árvores nativas da região, como 
forma de reforçar a parceria entre Morro do Ipê, Prefeitura de Igarapé e 
comunidade. 

Parte das mudas foi plantada em áreas de preservação do município, que 
são cuidadas e protegidas por moradores. Durante o plantio, o Secretário 
de Meio Ambiente de Igarapé, Isaías de Barros Abreu, destacou a relevân-
cia da ação. “É de extrema importância termos empresas como a Morro 
do Ipê na recuperação e preservação ambiental. Essa doação é um 
primeiro passo para que continuemos promovendo recuperações ambien-
tais que são tão necessárias para nossa região”. A opinião foi partilhada 
pelo representante da comunidade, Bruno de Oliveira, "esse incentivo é 
muito importante para a comunidade. Nós moradores estamos realizando 
ações, como esse plantio, para assim contribuirmos na recuperação da 
natureza em nosso bairro.”, destaca.

Além do plantio, no mês dedicado ao Meio Ambiente, ainda foram realiza-
das palestras para a comunidade sobre recursos hídricos e prevenção a 
queimadas e incêndios florestais com a parceria da ONG Carcará, de 
Brumadinho, e sobre a importância da recuperação de ecossistemas, 
ministrada pelo biólogo e professor Wálter Có.  Internamente, a Morro do 
Ipê lançou o Programa SER – Sustentabilidade, Equilíbrio e Respeito – que 
visa evidenciar ações do dia-a-dia de toda a empresa em prol de um 
desenvolvimento sustentável.

Atualização de dados para o PAEBM - Plano de Ação 
de Emergência para Barragens de Mineração
A partir do mês de julho, será realizada uma atualização de dados com a 
população que reside na área definida como ZAS – Zona de Auto Salvamento 
– em Brumadinho, São Joaquim de Bicas, Igarapé e Betim. A pesquisa será 
feita por uma equipe da empresa Amplo, devidamente identificada e obede-
cendo aos protocolos de segurança contra a COVID-19.  Este levantamento 
é um procedimento que deve ser realizado periodicamente no âmbito dos 
compromissos da empresa com as comunidades onde está inserida e seus 
resultados compõem o PAEBM – Plano de Ação de Emergência para 
Barragens de Mineração. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato 
com a Casa Ipê: 0800 942 3135.

O que é Zona de Autossalvamento?

Zona de Autossalvamento (ZAS) é a região do vale abaixo (a jusante) da 
barragem, definida no Plano de Ações Emergenciais de Barragens de 
Mineração (PAEBM). 

Campanha aborda cuidados relacionados a Diabetes
Em junho, foi realizada a 2ª Campanha em Saúde do Programa de Saúde e 
Controle Epidemiológico da Casa Ipê.  As ações consistem em despertar o 
interesse público sobre o bem-estar físico, mental e social da população. 
Para tanto foram realizados encontros virtuais com representantes da comu-
nidade, trabalhadores da Mineração Morro do Ipê e Poder Público de Igarapé, 
São Joaquim de Bicas e Brumadinho. Como 27 de junho é o Dia Internacional 
do Diabético, o tema reforçou a importância dos cuidados na prevenção da 
doença. A frente das palestras, a técnica de enfermagem, Karolina Souza, 
interagiu com o público citando exemplos de sua atuação na rede pública de 
Igarapé e abordando as limitações e dificuldades impostas pela doença. 
Além disso, o principal objetivo dos encontros foi destacar boas práticas, 
hábitos saudáveis e a importância para o indivíduo em saber seu real estado 
de saúde. 


