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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. Em outubro, a empresa completou 4 anos de operação 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 4ª Edição falamos 
sobre algumas ações de responsabilidade social realizadas ao longo dos quatro anos de atividades da Mineração Morro do Ipê. Destacamos a importância de parcerias como a que levou uma campanha 
de vacinação contra o Sarampo para os colaboradores da empresa. Também abordamos a importância de seguir algumas restrições no período de Piracema.

Tenha uma boa leitura!

| Quatro anos de respeito e compromisso com a comunidade
Ajuda humanitária, contratações na região e instalação de Centro de Atendimento à Comunidade são algumas ações realizadas pela Mineração Morro do Ipê desde sua 
fundação
O dia 28 de outubro de 2016 marcou a criação da Mineração Morro do Ipê. Desde então, mais que extrair minério, a empresa estabelece uma relação de respeito e compromisso com a comunidade, 
durante esses quatro anos. Este comprometimento pode ser observado em diversas ocasiões: desde a priorização na contratação de mão de obra local, disponibilização de cursos de qualificação 
profissional, até mesmo no fornecimento de ajuda humanitária durante a pandemia. Um exemplo claro de zelo e compromisso com a população das áreas diretamente afetadas pelas atividades da 
mineradora é a instalação da Casa Ipê, que funciona como um Centro de Atendimento à Comunidade, para as cidades de Igarapé, São Joaquim de Bicas e Brumadinho.

Oportunidade para moradores da região
O compromisso da Mineração Morro do Ipê de priorizar a contratação de pessoas da região foi a 
oportunidade ideal para o Técnico em Meio Ambiente João Batista Soares mudar sua área de 
atuação. João Batista mora em São Joaquim de Bicas e conta que “apesar da vasta experiência na 
indústria metalúrgica estava cansado”. O profissional lembra que, “ao concluir minha formação 
como Técnico em Controle Ambiental, enviei meu currículo para a Ipê e fui contratado”.  Essa 
mudança o motivou a investir ainda mais em sua formação: “atualmente estou terminando o curso 
de Gestão Ambiental e no próximo ano pretendo fazer Ciências Biológicas. Gosto muito de trabalhar 
na área de meio ambiente”, comemora ele. As empresas que prestam serviços para a mineradora 
também são orientadas a agir da mesma forma. Foi assim que a moradora do Bairro Nova 
Esperança em Igarapé, Walquiria Batista dos Reis, conseguiu uma vaga como Assistente de 
Responsabilidade Social. “Conheci a Morro do Ipê durante as reuniões para a realização do 
simulado [de evacuação de área] na comunidade e devido ao meu interesse e participação ativa 
nas reuniões, consegui meu emprego. Hoje sou muito feliz na área que atuo e reforço o comprome-
timento da Mineração Morro do Ipê com a comunidade”, conclui.

Responsabilidade Social
A mineradora desenvolveu várias ações de Responsabilidade Social desde que iniciou suas 
atividades. Dentre elas, a ajuda humanitária no início da Pandemia da COVID-19 beneficiou mais 
de 3 mil famílias entre os meses de maio a agosto desse ano. A iniciativa é elogiada pela 
professora Patrícia Cassia Costa Maia. “Conheci a Mineração Morro do Ipê em um momento muito 
difícil que foi a pandemia. Na oportunidade, firmamos uma importante parceria para que as famílias 
dos estudantes da Escola Municipal Domingos Justino de Andrade, que fica no bairro Nossa 
Senhora da Paz (Farofas), fossem agraciadas com parte das cestas básicas que a empresa doou 
durante quatro meses para o município de São Joaquim de Bicas. Esse apoio foi fundamental na 
vida dessas crianças”, comentou a educadora.

A empresa também investe em qualificação profissional. Em parceria com SENAI e Prefeitura 
Municipal de São Joaquim de Bicas, disponibilizou dezenas de vagas para cursos nas seguintes 
áreas: Automação Industrial, Pedreiro de Alvenaria, Armador de Ferro, Eletricista Instalador e 
Processos de Soldagem. As aulas estão temporariamente suspensas devido à Pandemia da 
COVID-19. 

A missão da Casa Ipê e o compromisso com a comunidade são analisados pelo Diretor de Assuntos  
Corporativos e Sustentabilidade da empresa, Cristiano Parreiras. “Manter a casa viva e fazer dela 
um ponto de ligação entre a empresa e  as comunidades de nosso entorno, com a centralização 
dos programas é um desafio muito grande. Nosso trabalho é transformar esse desafio em 
realidade. Acreditamos nesse trabalho próximo de entender as dificuldades de cada lado e assim 
construir uma mineração mais sustentável”, explica. A seguir confira uma linha do tempo com as 
principais conquistas em quatro anos de Mineração Morro do Ipê.

Oportunidade consolidou a mudança na vida profissional Técnico em Meio Ambiente João Batista Soares. 
Crédito: Banco de Imagens Mineração Morro do Ipê.

Interesse e participação nos Simulados de Emergência abriram as portas para Walquiria ser contratada. 
Crédito: Arquivo Pessoal Walquiria Batista dos Reis.

OUTUBRO
2016
Criação da Mineração 
Morro do Ipê.

MAIO
2017
Início da operação com o processa-
mento de estoques de minério de ferro 
existentes na Mina Ipê.

ABRIL
2018
Início da construção do filtro 
prensa que substituiu o uso 
das barragens de rejeitos.

MARÇO
2019
Realização dos Simulados de 
Emergência com moradores de Igarapé 
e São Joaquim de Bicas.

NOVEMBRO
2019
Parceria para disponibilizar 
cursos de qualificação 
profissional para a 
comunidade.

MARÇO
2020
Emissão da licença para 
instalação do Projeto 
Tico-Tico.

MAIO a AGOSTO
2020
Ajuda humanitária para 
famílias em situação de 
vulnerabilidade devido à 
Pandemia da COVID-19.

JUNHO
2020
Início das atividades 
da equipe da Casa Ipê.

OUTUBRO
2020
Inauguração oficial 
da Casa Ipê.

| LINHA DO TEMPO
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| Vacina para todos
A equipe da Casa Ipê atuou em uma campanha de vacinação contra o Sarampo realizada, em 
conjunto, pelo setor de Medicina da Mineração Morro do Ipê e a Secretaria de Saúde de São 
Joaquim de Bicas. Na oportunidade 138 pessoas, entre colaboradores e contratados com faixa 
etária ente 20 a 49 anos, foram vacinados nas instalações da empresa. A Secretária de Saúde de 
São Joaquim de Bicas, Vanilda da Silva Maia, destaca a importância da parceria: “Com uma maior 
divulgação conseguimos vacinar mais pessoas. Ao facilitarmos o acesso do indivíduo para que ele 
se vacine, sem ter que sair de seu ambiente de trabalho, potencializamos nossa campanha, 
alcançando um público que talvez não conseguiríamos alcançar”, comemora.

Campanha de vacinação contra o Sarampo realizada na Mineração Morro do Ipê facilitou a imunização de 
dezenas de pessoas. Crédito: Arquivo Casa Ipê.

| Dia Mundial de Combate
  à AIDS
Primeiro de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Na Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável, a resposta à AIDS tem como objetivo o fim da 
epidemia. Para isto, foi traçada a meta global 90 90 90 (90% das pessoas que 
vivem com HIV conhecem seu estado sorológico positivo para o vírus, 90% estão 
em tratamento antirretroviral e 90% têm carga viral suprimida).
 
No Brasil os dados de 2019 apontam que estamos próximos de alcançar essa meta 
(88%, 78% e 94%). A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. A prevenção é o 
primeiro passo contra a doença. Em caso de dúvida, quanto a uma possível 
contaminação, procure a Unidade Básica de 
Saúde de Referência em seu bairro ou ligue 
para a secretaria de saúde de seu respecti-
vo município:
Igarapé: (31) 3534-3052,
São Joaquim de Bicas:
(31) 3534-9000 e
Brumadinho:
(31) 3571-3020.

| Piracema: período de proteção   
  aos peixes
Desde o dia 1º de novembro até 28 de fevereiro de 2021 ocorre a Piracema. O termo tem 
origem na língua tupi e significa literalmente ‘subida de peixes’. É nesse período que 
diversas espécies sobem o rio para se reproduzir. De acordo com a bióloga Débora Faria, 
esse movimento é de extrema importância: “a subida dos peixes faz parte do final de seu 
ciclo reprodutivo. Essa é uma época muito importante, pois uma desova de sucesso 
garante a maior variedade genética e a perpetuação das espécies pelos próximos anos”, 
explica.

Durante a Piracema é expressamente proibida a pesca, conforme a Lei nº 7.653, de 12 
de fevereiro de 1988, e a fiscalização dos órgãos competentes é mais intensa e eficaz. 
Em Minas Gerais, a pesca é permitida desde que observadas algumas restrições: limite 
de quantidade, espécies exóticas ou de outras bacias brasileiras e peixes produzidos em 
laboratório.

O principal rio que corta a região, onde está inserida a Mineração Morro do Ipê, é o Rio 
Paraopeba. Sua nascente está localizada ao sul no município de Cristiano Otoni e sua foz 
está na represa de Três Marias, no município de Felixlândia, ambos em Minas Gerais. 
Com uma área total de 12.054,25 km², sua bacia hidrográfica equivale a 5,14% do 
território da bacia do rio São Francisco.

Caso você observe alguma situação ou comportamento que desobedeça às restrições no 
período da Piracema, pode denunciar pelo número 181. Mais informações podem ser 
obtidas no site: www.ief.mg.gov.br/pesca/piracema.

| Agenda de Atividades
  Casa Ipê - Dezembro

Edição e distribuição do 4ª Casa Ipê Informa.

Realização do 5° Diálogos Sociais.

Conclusão da 2ª Etapa do Diagnóstico Socioambiental 
Participativo.

4° Diálogo de Meio Ambiente com os colaboradores da 
Mineração Morro do Ipê.

Realização da 1ª Oficina do Projeto Valor Ambiental com 
Escolas, envolvendo Diretoras, Coordenadoras e Profes-
soras.


