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L Chegou o mês de maio e com ele a décima edição do nosso Casa Ipê Informa. Ao longo desses dez meses, nos quais mostramos a importância da conscientiza-
ção e o papel dos multiplicadores de conhecimento na comunidade, buscamos estreitar nossa parceria e diálogo com a comunidade da região por meio desse 
informativo. A seguir, reforçamos nossa atuação para auxiliar no combate a queimadas e incêndios florestais. Também auxiliamos na divulgação de relevantes 
campanhas como o combate à exploração e o abuso sexual infantil e de adolescentes e sobre doenças respiratórias. Reservamos um espaço para exaltar as 
datas comemorativas do mês:  o dia da biodiversidade, dia do trabalho e dia das mães.

Tenha uma boa leitura!

| Queimadas e incêndios florestais: juntos podemos evitar 
Palestras do Programa de Educação Ambiental têm como objetivo formar multiplicadores, tanto na comunidade como na 
Mineração Morro do Ipê, e assim reforçar a proteção ao meio ambiente.

O mês de maio chega e traz consigo o início de um período de estiagem, 
seca e menor umidade do ar. Junto a essas mudanças no clima, surge 
uma situação recorrente na região: os incêndios florestais. Visando 
reduzir ocorrências de queimadas, a Mineração Morro do Ipê promove 
ações de conscientização coletiva, prevenção e resposta à emergência. 

Um exemplo é a parceria firmada entre a Casa Ipê e a ONG Carcará, de 
Brumadinho, para realização de palestras e oficinas aos colaboradores da 
Ipê e da comunidade. Para Débora Faria, bióloga da Casa Ipê, a soma dos 
esforços contribui para a conscientização da população. “Todos temos um 
importante papel na construção de uma sociedade sustentável. A parceria 
com a Carcará agrega muito ao nosso trabalho, pois com eles uniremos 
teoria e prática para mostrar à população que cada um de nós é capaz de 
mudar esse cenário de queimadas e incêndios na região.”, explica. 
 
A ONG Carcará é uma instituição sem fins lucrativos que atua na defesa 
do meio ambiente por meio da prevenção, monitoramento e combate aos 
incêndios florestais. Fundada em 2014 atualmente possui dois núcleos 
de atuação, contando com a participação de 30 voluntários e 10 brigadis-
tas profissionais. 

Parceria com a ONG Carcará vai unir teoria à prática em atividades do Programa de Educação Ambiental. 
Crédito: Arquivo ONG Carcará

| Você Sabia?

*Com informações: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE- e ONG Carcará. 

A ação humana é responsável por iniciar 99% dos incêndios florestais.  

Entre os anos de 2011 e 2020, foram registrados 3.087 focos de 
incêndio na região que engloba os municípios de Igarapé, Brumadinho 
e São Joaquim de Bicas. 

Desse total, 97% ocorreram entre os meses de julho e outubro.

Nos meses em que as queimadas aumentam, cresce em até 30% o 
número de diagnósticos e internações relacionadas a doenças 
respiratórias que, em tempos de Covid-19, merecem um cuidado 
redobrado.
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Impresso em papel reciclado.

| Combate à exploração e abuso 
sexual de crianças e adolescentes
O dia 18 de maio é o ‘Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes’. Atenta ao tema, a Mineração 
Morro do Ipê conscientiza seus colaboradores e prestadores de serviço 
sobre o cuidado e o respeito para com nossos jovens.

Em Igarapé, a Prefeitura Municipal, a partir de suas secretarias de 
Defesa Civil e Promoção Social e Educação, em parceria com o Conse-
lho Tutelar, CMAS, CMDCA, CREAS, CRAS, realizará uma campanha 
para marcar a data. Será organizada uma blitz educativa no centro da 
cidade e disponibilizada uma cartilha virtual para os alunos da rede 
municipal de ensino.   

Como denunciar?

Pelo Código Penal Brasileiro, todo e qualquer crime que envolva violên-
cia sexual contra crianças e/ou adolescentes pode ter como penalida-
de a reclusão de 2 a 12 ou mais anos. A denúncia é sigilosa pode ser 
feita pelo ‘Disque 100’. O serviço funciona das 8h às 22h, todos os 
dias da semana, inclusive domingos e feriados, e a ligação é gratuita. 

| Estudos mostram variedade da 
biodiversidade local
O dia 22 comemora o Dia Internacional da Biodiversidade, ou diversida-
de biológica. Os estudos realizados pela Morro do Ipê para o Projeto 
Tico-Tico mostram o quanto a fauna e a flora da nossa região são ricas. 
Em relação à flora, foram registradas 431 espécies nas matas, 437 
espécies nos campos e 294 espécies no cerrado.  Quando o assunto é a 
fauna, os pesquisadores descobriram a existência de 28 espécies de 
mamíferos, 199 espécies de aves, 13 espécies de cobras e lagartos e 
uma espécie de jacaré. Também foram encontradas, na região, 21 
espécies de anfíbios (sapos, rãs e pererecas), além de 10 espécies de 
morcegos e 24 espécies de abelhas. Já os estudos realizados nos rios e 
córregos mapearam 16 espécies de peixes, 108 espécies de algas, 
entre outros. Com base nesse inventário, durante a instalação da nova 
mina da Mineração Morro do Ipê, estão previstas diversas ações para 
preservar a diversidade biológica da região. 

| Alerta sobre doenças respiratórias 
Mesmo com as atenções voltadas ao combate à COVID-19, a população 
deve permanecer alerta para prevenir e amenizar outras doenças respi-
ratórias. O tempo seco e a baixa umidade relativa do ar são fatores que 
contribuem para o aumento desses males nessa época do ano, o que 
também favorece a redução dos mecanismos de defesa do organismo.

Doenças respiratórias mais comuns são: rinite alérgica, resfriado, gripe, 
asma, bronquite, sinusite, pneumonia, entre outras. Algumas são 
evitáveis, por meio da vacinação, como a gripe, a pneumonia e a menin-
gite. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, as alergias 
atingem, em média, 30% da população mundial. Algumas medidas 
simples auxiliam no combate a essas doenças: manter-se bem hidrata-
do, evitar aglomerações, manter a caderneta de vacinas atualizada, 
utilizar nebulizadores e, aos primeiros sinais de agravamento do estado 
de saúde, procurar um médico (BOX). 

Serviço:

A rede pública de saúde realiza, até 9 de julho, a Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Influenza (H1N1) para públicos específicos. 
Devem comparecer aos postos de saúde, crianças entre seis meses e 
seis anos de idade, gestantes, mulheres com filhos de até 40 dias, 
indígenas e trabalhadores da área de saúde. Para obter informações 
sobre locais e horários para vacinação, você deve ligar para a Secreta-
ria Municipal de Saúde de seu município. Em Igarapé (31) 3534-1357, 
São Joaquim de Bicas: (31) 3534-9000 e Brumadinho (31) 3571-
-3020.
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