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Tenha uma boa leitura!

A Mineração Morro do Ipê atua na região que abrange os municípios de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho, desde 2016.  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 2° Edição do Casa Ipê Informa abordamos o resultado dos primeiros Diálogos Sociais com a Comunidade, a importância das Campanhas 
Informativas em curso, novidades e informações sobre o Programa de Educação Ambiental, Ações de Responsabilidade Social, Saúde, entre outros.    

Diálogos Sociais promovem interação entre a Casa Ipê e membros das comunidades

Para além da realização dos Diálogos Sociais, a Mineração Morro do 
Ipê, por meio do Programa de Comunicação Social, facilita o acesso à 
informações corretas sobre suas atividades através do Casa Ipê 
Informa. São 3 mil exemplares entregues a lideranças comunitárias, 
órgãos públicos, associações e entidades em geral. A campanha de 
distribuição abrange os municípios de Igarapé, São Joaquim de Bicas 
e Brumadinho. O informativo pode ser encontrado em pontos de 
grande circulação pública, ou retirado pessoalmente na Casa Ipê, que 
fica na Rua Vila Rica, 571 - Bairro São Sebastião em Igarapé. 
Venha fazer uma visita!

INFORMAÇÃO PARA TODOS

O 'Casa Ipê Informa' é distribuído mensalmente nas cidades de Igarapé, 
São Joaquim de Bicas e Brumadinho. Crédito:  Arquivo Casa Ipê

O acesso a informações corretas traz mais segurança e 
tranquilidade para a comunidade. Crédito:  Arquivo Casa Ipê

Estreitar os laços com a comunidade, escla-
recer dúvidas e divulgar ações relativas à 
Mineração Morro do Ipê e à implantação do 
Projeto Tico-Tico são os objetivos do Progra-
ma de Comunicação Social. Tendo isso em 
vista, desde agosto de 2020, estão sendo 
realizados os Diálogos Sociais com a Comu-
nidade. Essa ação corresponde a reuniões 
virtuais entre a equipe da Mineração Morro 
do Ipê,  Casa Ipê e representantes atuantes 
nos municípios de Igarapé, São Joaquim de 
Bicas e Brumadinho. 

“A expectativa é que o público participante 
nos diálogos atue como agentes multiplica-
dores das informações pertinentes sobre o 
funcionamento da Casa Ipê à população que 
está inserida na vizinhança da mineração. 
Essa é mais uma ação para que a empresa 
estreite ainda mais os laços com a comuni-
dade local  e demais partes interessadas 
presentes na região”, explica Fernanda 
Morais, analista de Relacionamento com

A iniciativa da empresa e a forma como as 
reuniões são conduzidas são motivos de 
elogio para Alessandra Vilaça, representante 
da Associação Comunitária Atividade Con-
creta, de São Joaquim de Bicas. “A apresen-
tação trouxe tranquilidade e transparência 
sobre as atividades que acontecerão na 
Mina Tico-Tico. Enquanto associação comu-
nitária, estamos prontos para somar esfor-
ços a fim de amenizar os impactos socioam-
bientais e econômicos na comunidade”, 
conta.

interação com a região onde 
atua.

Atualmente, devido às medidas 
de saúde e segurança adotadas 
mediante à pandemia de COVID-
19, os Diálogos Sociais aconte-

cem em ambiente virtual. No 
entanto, a tendência para os 
próximos meses é que ocorram 
presencialmente, no espaço de 
convivência da Casa Ipê.

Ao informar e esclarecer dúvidas 
ao maior número de pessoas, a 

Mineração Morro do Ipê reforça 
sua relação de compromisso e 

Comunidades da Mineração 
Morro do Ipê que está participan-
do dos encontros.



O Projeto Valor Ambiental, que integra o Programa de Educação 
Ambiental, tem por objetivo orientar, divulgar e estimular maior 
consciência ambiental por parte dos colaboradores da Mineração 
Morro do Ipê, bem como para a população local. Após três dias de 
treinamento, as biólogas Débora Faria e Lygia Costa concluíram o 
1º DMA - Diálogos de Meio Ambiente – com colaboradores 
atuantes em diversos setores da empresa. O tema abordado foi 
Incêndios Florestais, escolhido devido ao período seco e de baixa 
umidade do ar na região, que ocorre entre os meses de agosto e 
setembro. Esse período é propício para a incidência de queimadas 
e incêndios, sendo fundamental a atuação voltada à 
conscientização e prevenção.
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  Tire suas dúvidas

Que tipo de mão de obra será demandada nas 
diferentes fases? 

Como será o processo de desenvolvimento da mão 
de obra local após o licenciamento ambiental do 
Projeto de Tico-Tico?

Nesta seção iremos trazer respostas, para possíveis 
questionamentos que você possa ter, sobre à implantação do 
Projeto Tico-Tico e demais atividades da Mineração Morro do 
Ipê. 

A Mineração Morro do Ipê terá dois anos para direcionar os 
esforços e seguir com o compromisso de desenvolver, em 
parceria com os municípios, os fornecedores e a mão de obra 
local, visando priorizar as contratações de novos 
empregados, prestadores de serviço e fornecedores em sua 
região de atuação. 

Entre os anos de 2021 e 2030 a Mineração Morro do Ipê 
manterá um quadro relativamente estável, principalmente, 
com as posições de eletricistas, mecânicos, soldadores, 
motoristas de caminhão, operadores de equipamentos e 
operadores de usina, além de posições auxiliares e 
administrativas.

ü Projeto Valor Ambiental 

AGENDA DE ATIVIDADES

OUTUBRO

ü Edição e Distribuição do 2º Casa Ipê 
Informa

ü 1°Projeto Morro do Ipê na Comunidade

ü Continuidade do Diagnóstico 
Socioambiental Participativo

-
CASA IPÊ

ü Inauguração Oficial da Casa Ipê

ü 1º Projeto Prevenção a Queimadas e 
Incêndios Florestais 

ü Projeto Nossa Gente Ambiental 

O Casa Ipê Informa auxilia a Secretaria de Saúde de Igarapé na 
divulgação da campanha de vacinação contra o Sarampo. Essa 
é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus, que 
pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, 
fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única 
maneira de evitar o sarampo é através da vacina. Confira abaixo 
onde você pode receber a dose:

  Campanha Nacional de Vacinação 
contra o Sarampo acontece até 
31/10 em Igarapé

Nas seguintes Unidades de Saúde das 08h às 16h

Ÿ UBS Pousada 

Nas demais Unidades, existem dias específicos para vacinação:
Ÿ UBS Fernão Dias: terça-feira (13:30h às 15h)

Ÿ Policlínica Municipal (Centro)

Ÿ UBS Bom Jardim: quarta-feira (08h às 11h)

Ÿ UBS Novo Igarapé: sexta-feira (13:30h às 15)

Ÿ UBS Resplendor

Ÿ UBS Cidade Nova: quarta-feira (08h às 15h)

Públ ico-alvo: Adultos de 20 a 49 anos de idade 
independentemente da situação vacinal. 

Ÿ UBS Novo Horizonte
Ÿ UBS Roseiras

Projeto Valor Ambiental incentiva
multiplicadores de boas práticas

Uma campanha que durou quatro meses e fez a diferença para milhares de 
pessoas. Assim pode ser descrita a ação de ajuda humanitária da Mineração 
Morro do Ipê, que ao doar 13.200 cestas básicas e kits de higiene e limpeza, 
apoiou o acesso ao alimento para mais de 3 mil famílias carentes da região 
num momento crítico imposto pela pandemia. A equipe de Comunicação Social 
da Casa Ipê acompanhou uma das entregas na Escola Municipal Domingos 
Justino de Andrade, localizada na Comunidade Nossa Senhora da Paz 
(Farofas). Desde o início das doações a dona de casa Camila Barbosa Silva tem 
recebido as cestas e destaca a importância do auxílio. “Está sendo o meu 
socorro do mês, sou só eu e meus dois meninos em casa e a alimentação está 
garantida 100% por conta da cesta”, agradece.  Durante a campanha um total 
de 290.400 itens foram doados, com apoio da Mubadala e da Brazil 
Foundation, tendo como objetivo minimizar os impactos da Pandemia do 
Coronavírus (COVID-19).

Doação de cestas básicas garante a
alimentação para centenas de famílias

As biólogas Débora Faria e Lygia Costa ministraram 
três dias de treinamento para motivar a prevenção 
de queimadas. Crédito:  Arquivo Casa Ipê

Período em que recebeu as doações fez a diferença para a família 
da dona de casa Camila Barbosa  Silva. Crédito:  Arquivo Casa Ipê


