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Barreiras Sanitárias em Belo Horizonte 

 Desde a segunda feira, 18 de maio, começaram a funcionar as barreiras sanitárias esta-

belecidas pela Prefeitura de Belo Horizonte.  

 Barreira Sanitária é uma ação permitida legalmente, utilizada pelas autoridades, que 

impede ou restringe a circulação. O principal objetivo das barreiras sanitárias é prevenir riscos de 

contaminação e disseminação de pragas e doenças ou evitar que elas ocorram.  Neste caso, a 

barreira sanitária determinada pela PBH tem como objetivo fiscalizar e orientar a população em 

função do Coronavírus. 

 Inicialmente serão 10 barreiras espalhadas por diversas regiões. Nas próximas semanas 

outras 8 devem ser iniciadas. Veja onde estão localizadas as barreiras:  

 O dia 18 de maio é uma data marcada pelo Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Ex-

ploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dados do Dis-

que 100 apontam que, apenas em 2017, foram feitas mais de 

20 mil denúncias desse tipo no serviço. 

 A violência sexual pode ocorrer de diversas formas, 

entre elas: o abuso sexual e a exploração sexual. O abuso 

acontece quando a criança ou adolescente é usado para sa-

tisfação sexual de uma pessoa mais velha. Já a exploração 

sexual envolve uma relação de mercantilização, onde o sexo 

é fruto de uma troca, seja financeira, de favores ou presentes.  

 Ao menor sinal de abuso, DENUNCIE! 

Maio laranja: fique atento! 
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PÁGINA 2 FOLHETIM DO JARDIM LEBLON 

Tá ligado? 

 Se você ou algum conhecido não tem convênio e/ou plano de 

saúde e tem algum sintoma da COVID-19 (tosse, febre, falta de ar, dor 

de garganta), acesse a plataforma do Missão Covid 

www.missaocovid.com.br  

 É uma plataforma de tele medicina que conecta o paciente com 

um grupo de médicos que se reuniu para atender gratuitamente as 

pessoas com os sintomas da doença. A pessoa se cadastra e 

rapidamente um médico entra em contato e faz uma vídeo consulta.  

 O atendimento é gratuito! Espalhe por aí essa dica! 
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Classificados do Jardim Leblon! 

Você tem um negócio ou presta algum serviço no bairro e quer divulgar seu trabalho? Aqui no Folhetim do Jar-

dim Leblon fazemos questão de fortalecer o empreendedorismo local! Fica de olho nas dicas! 
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PÁGINA 3 EDIÇÃO 4 

 A Rede Solidária BH (@redesolidariabh) é uma associação sem fins lucrativos, idealizada por Daine Dias em  2018, 

com intuito de fortalecer e conectar ações e organizações sociais que já atuam em Belo Horizonte. A professora Cyntia Lopes 

conversou com  Amanda Dias, coordenadora de uma das várias ações em que a Rede Solidária BH está envolvida durante o 

isolamento social.  

 

Cyntia: O que é e como surgiu a Rede Solidária BH? 

Amanda: A Rede Solidária BH foi criada em 2018, após uma viagem para África, e atua como apoio a ações e organizações 

parceiras em Belo Horizonte, Região Metropolitana e no continente africano. 

  

Cyntia: Como é feita a análise das regiões que mais precisam de apoio, principalmente agora nesta pandemia? 

Amanda: Possuímos uma equipe técnica que fornece diagnósticos das área mais vulneráveis da cidade durante o ano. Em 

especial durante a pandemia, elaboramos um boletim de enfrentamento a COVID-19 e uma das frentes atuantes são as comu-

nidades com menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) de BH. Assim, iniciamos nosso trabalho nas comunidades do 

Taquaril, A e B, Pedreira Prado Lopes, Funil, Vila do Índio, Nova Cachoeirinha, Morro do Papagaio, Ventosa e norte de Minas 

Gerais. Identificamos líderes ou projetos sociais existentes e iniciamos um cadastro para não só obtenção de cestas básicas 

mas também conferência de acesso ao auxílio do Governo Federal e Prefeitura. 

 

 Cyntia: As famílias precisam fazer algum tipo de cadastro para receber 

doações, como as cestas básicas, que vocês estão disponibilizando? 

Amanda: Sim, o cadastro é muito importante não só para o controle de distri-

buição local mas também para conferência de auxílios cedidos pelo governo. 

A partir do cadastro feito e conferido com o setor público, iniciamos a distribui-

ção de cestas básicas em lotes que podem variar de 10, 20, 30 ou 50, para 

que não haja aglomeração durante a retirada das cestas básicas no local ma-

peado. 

  

Cyntia: Como é possível identificar dentro das comunidades, como a Vila 

do Índio, as famílias mais vulneráveis? 

Amanda: Em cada comunidade possuímos um líder ou projeto social já envol-

vido e conhecido na região. Este líder não só conhece como visita as residên-

cias, a fim de mapear outras demandas. Na comunidade do Funil próximo a 

Vila do Índio, por exemplo, existe uma criança com dificuldades motoras que 

faz uso de fraldas; no Taquaril, as residências são muito precárias e ao fazer a 

entrega de cesta básicas os líderes locais listam as demandas emergenciais de cada casa que podem ser cama, fogão, roupa 

ou alimentos específicos. Assim também atendemos demandas especificas de acordo com a comunidade local. 

Cyntia: A Rede Solidária BH, fez entregas de cestas básicas na Vila do Índio, no 

inicio do mês de maio. Esta ação vai se estender durante todo período de isola-

mento social? 

Amanda: Ações ligadas aos  atendimentos às comunidades em vulnerabilidade social, 

distribuição de marmita a moradores em situação de rua e agasalhos, são projetos já 

existentes na Rede Solidária BH, porém ganharam força e escala após nosso boletim 

de enfrentamento à Covid-19. O objetivo é sempre atender as demandas das comuni-

dades já mapeadas em BH em qualquer tempo e da melhor forma. Com o momento 

delicado em que vivemos, intensificamos nossas ações e estamos expandindo o nos-

so trabalho, nos conectando com novos parceiros, voluntários e organizações. Acredi-

tamos que BH é a cidade do bem! 

Rede Solidária BH fazendo a diferença 
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Profª.  Cyntia Lopes 
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Passatempo 

Luiz deu um espirro e as palavras ficaram embaralhadas... 

Tente descobrir as palavras que estão nas gotas! 
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Graças aos comerciantes e aos estabelecimentos essenciais da nossa comunidade, o Folhetim do Jardim Leblon está 

disponível para que as famílias encontrem dicas e informações nesse momento em que estamos afastados. 

A Equipe Pedagógica da E.M.J.L. agradece mais uma vez o espaço cedido, o apoio e a parceria da Padaria Pão da Vida, 

Padaria Fruto do Trigo, Padaria Inglaterra, Casa Lotérica Chance de Ouro. 


