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Nesta edição, apresentamos as diversas formas que a Morro do Ipê dispõe para informar e dialogar com a 
comunidade. Também vamos mostrar como pode ser simples reduzir a geração de resíduos com auxílio da 
compostagem. No tema da saúde, trazemos informações sobre a prevenção e cuidados com as Infecções 
Sexualmente Transmissíveis. 
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Boletim mensal, notícias em áudio, canal 
de ouvidoria e outras ferramentas são 
importantes para a manutenção do 
diálogo entre Morro do Ipê e os 
moradores de seu entorno 

Ter acesso a informações corretas é muito 
importante para todos. Para uma relação cada 
vez mais interativa com a população interessada 
em suas atividades, a Mineração Morro do Ipê 
possui diversos canais de comunicação voltados 
à comunidade: ouvidoria (0800), boletim 
informativo mensal e grupos de WhatsApp onde 
são enviados comunicados e notícias em áudio, 
facilitando e aumentando a frequência da 
comunicação. O contato com moradores de 
Brumadinho, Igarapé e São Joaquim de Bicas 
também é constante por meio de atendimentos 
na Casa Ipê e interações da equipe de 
Relacionamento com Comunidade.

O representante da Associação Ecológica dos 
Recicladores e Produtores de Igarapé - AERPI, 
Luiz Augusto destaca a relevância dessa comuni-
cação. “O trabalho de vocês é de grande impor-
tância para a comunidade. A população fica mais 
tranquila com esses boletins informativos e 
áudios com as informações; isso traz confiança e 
esclarecimento para nós.”

Ana Luiza Veloso, que integra a equipe de 

comunicação e relacionamento com comunidade 
da Morro do Ipê, destaca que o objetivo é manter 
canais de comunicação com a comunidade cada 
vez mais efetivos. “Atuamos de forma 
transparente, em diálogo permanente com 
nossos vizinhos e parceiros. Para isso, 
diversificamos nossas formas de contato e 
comunicação e estamos sempre abertos para 
trocas de ideias e sugestões”, convida. Para 
participar dos grupos e receber informações 
sobre as atividades da Morro do Ipê, basta 
acessar o QR Code de seu respectivo município: 

Luiz Augusto da AERPI (à dir.) destaca a relevância dos canais de 
comunicação entre a Morro do Ipê e a comunidade

OUVIDORIA 0800 942 3135

Brumadinho São Joaquim 
de Bicas

Igarapé
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Compostagem na prática
A compostagem é um processo biológico no qual ocorre a decomposição e consequentemente a 
reciclagem de matéria orgânica, como sobras de frutas, verduras e borra de café.  Fazer a compos-
tagem implica em uma simples mudança de hábito na rotina familiar e colabora para um futuro 
mais sustentável. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, cerca de 50% dos resíduos 
urbanos gerados no Brasil são orgânicos, e poderiam ser reciclados em casa ou em escala indus-
trial. 

A Secretaria de Meio Ambiente de Igarapé aponta que, em média, o município produz cerca de 800 
toneladas/mês de resíduos. Importante destacar que há uma pretensão de redução significativa 
dessa quantidade, e os Projetos Recicla Mais Igarapé e Igarapé Resíduos são destaque nesse 
processo. Entre outras ações, a secretaria disponibiliza composteiras domiciliares à população, 
basta fazer o cadastro pelo QR Code a seguir: 

Já em São Joaquim de Bicas, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, os resíduos coletados são 
encaminhados para a Usina de Reciclagem da Prefeitura e, no local, é realizada a separação por tipo 
de material para, em seguida, ser feita a compostagem dos resíduos orgânicos.

Na Mineração Morro do Ipê os resíduos orgânicos são destinados para a compostagem, sendo 
utilizados sobras de frutas, verduras e outros alimentos, desde 2017, no ano de 2021 a quantidade 
de material destinado ao processo totalizou 49.670 toneladas.



Na segunda quinzena de fevereiro a Mineração Morro do Ipê, juntamente com a empresa parceira 
Enaex, doou 34 cestas básicas, roupas, brinquedos e itens para higiene pessoal para instituição 
Bocado do Pobre em Igarapé. A instituição atende aproximadamente 200 famílias em estado 
vulnerabilidade e as doações tem como objetivo auxiliar as pessoas impactadas pelas chuvas que 
ocorreram na região no último mês. 

As ações conjuntas das empresas que atuam na Morro do Ipê com a comunidade reforçam o 
propósito do Programa SER, da Mineração Morro do Ipê, que significa Sustentabilidade, Equilíbrio e 
Respeito. Um dos elos do programa SER é o SER PARCEIRO, onde empresas e comunidade 
caminham juntas pelo desenvolvimento local.

Doações beneficiaram famílias atendidas pela Instituição Bocado do Pobre

Equipes de pesquisadores continuam em campo
Os pesquisadores da Amplo Engenharia continuam o trabalho de atualização dos dados referentes ao 
Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), nos municípios de São Joaquim 
de Bicas e Igarapé. Caso você receba a visita de um pesquisador, devidamente identificado, colabore 
repassando as informações necessárias durante a entrevista. Os entrevistadores estão sempre 
uniformizados, usando crachás e seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção à COVID-19. 
Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe, pelo 0800 942 3135. 

Lembramos que este é um trabalho preventivo, em atendimento à legislação 
e que nossas barragens permanecem estáveis, seguras e desativadas.
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Palestras educativas celebram 
mês da mulher 
No dia 08 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma data que simboliza a luta das 
mulheres por direitos iguais e celebra as conquistas obtidas por este movimento. É importante lembrar 
que é direito de toda mulher ter acesso a informações que ajudem no cuidado de sua saúde, e nesta 
linha a Mineração Morro do Ipê irá realizar alguns encontros para promover palestras e debates sobre 
o tema ‘Saúde da Mulher e Infecções Sexualmente Transmissíveis’. As ações acontecerão em parceria 
com os Centros de Referência e Assistência Social – CRAS em Igarapé. Os eventos fazem parte do 
Programa de Saúde e Controle Epidemiológico promovido pela Casa Ipê. Também serão realizadas 
palestras sobre o tema em São Joaquim de Bicas, Brumadinho e com colaboradoras da Morro do Ipê. 
Para maiores informações entre em contato pelo 0800 942 3135.

Igarapé
07/03   13h30 CRAS Roseira
             15h30 CRAS Resplendor

09/03   13h30 CRAS Fernão Dias
             15h30 CRAS Panorama

11/03   13h30 CRAS União

São Joaquim de Bicas
21/03   14h  E.M. Maria José da Andrade      
        Henriques (Bairro Pedra Branca)

Brumadinho
25/03   14h  Secretaria de Educação   
        (Bairro São Sebastião) 

Agenda de Palestras


