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Um jeito novo de informar 

 Provavelmente, você já se deparou com essa situação. 

Nos faróis, crianças vendem guloseimas. Tem ainda o 

guardador de carros, o guia turístico, o menino manuseando 

a enxada cortante no roçado, o engraxate, e a irmã mais 

velha que cuida do caçula e faz a faxina pesada enquanto a 

mãe trabalha. A exploração da mão de obra infantil é uma 

das mais perversas formas de privação dos direitos 

humanos por não permitir que milhares de crianças e 

adolescentes tenham direito à educação, ao convívio social, 

além de interferir em seu desenvolvimento físico, 

psicológico e moral. 

Muitas formas de exploração do trabalho infantil, 

frequentemente admitidas pela sociedade, acabam por 

torná-lo invisível tanto na cidade quanto no campo. As 

causas que levam meninas e meninos às ruas e ao trabalho 

são muitas, mas o engajamento da sociedade no combate é 

essencial. Para que não nos esqueçamos desse direito, todo 

dia 12 de junho é um dia de mobilização e de luta. 

 Proteger as crianças e os adolescentes é um dever de 

todos. São simples as formas de contribuir e ajudar a 

erradicar o trabalho infantil, muitas vezes nos deparamos 

com situações onde ficamos indecisos, basta uma criança 

pedir uma esmola que a razão conflita com a emoção. É 

preciso saber dizer não e além disso não comprar nada que 

elas estejam vendendo nas ruas de nossa cidade. 

Trabalho infantil, NÃO! 
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Prevenir é o caminho! 
 Olá, caro leitor tudo bem? 

Você sabe como fazer uso, higienizar e descartar a sua máscara 

de pano de forma correta? Não? Então se liga aí nas dicas da 

Dr. Ana Cláudia nessa Oficina de Higienização de Máscaras! 

As máscaras de tecido são uma medida adicional de proteção para 

quem precisa sair. Com o intuito de deixar as máscaras de uso 

profissional apenas para os profissionais da saúde, as máscaras de 

tecido foram liberadas, mas é importante saber quais cuidados 

são necessários com este item. 

As máscaras de tecido podem ser lavadas e reutilizadas 

regularmente, entretanto, recomenda-se evitar mais que 30 (trinta) 

lavagens. 

 A máscara deve ser lavada separadamente de outras roupas. 

 Lavar previamente com água corrente e sabão neutro, 

(qualquer tipo de sabão). 

 Deixar de molho em uma solução de água com água sanitária* 

ou outro desinfetante equivalente de 20 a 30 minutos. 

 Enxaguar em água corrente e lavar novamente com sabão para 

evitar irritação devido a solução de água sanitária. 

 Deixe-a secar. 

 Passar com ferro quente. 

 Guardar em um recipiente fechado. 

 Sempre ter uma máscara reserva, limpa e embalada na bolsa. 

 Recomenda–se, fazer a troca a cada duas horas ou quando 

estiver molhada. 

 Dê preferência por tecidos claros, pois os estampados podem 

manchar com a solução de água sanitária. 

  

SOLUÇÃO:  Diluir 2 colheres de sopa de água sanitária em 1 

litro de água. 

 DESCARTE:  Ao observar qualquer dano como perda de 

elasticidade ou rasgos. 

As máscaras de TNT não podem ser lavadas, devem ser 

descartadas após o uso. 

 Para removê-la: Manuseie o elástico ao redor das orelhas, não 

toque a parte frontal. 

Coloque imediatamente na solução ou em um saco plástico, lave as 

mãos com água e sabão em seguida. 

 

Veja essa Oficina nas nossas Redes Sociais! 

Ana Cláudia de Menezes Barbosa. 
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 Denunciar é um dos caminhos para essa proteção e você 

pode fazer pelos seguintes canais: 

Disque 100 (Ligação Gratuita) O caso será 

encaminhado para a rede de proteção. 

Você também pode acessar a página de denúncias do 

Ministério Público do Trabalho. 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/GEDEC/D

enuncia 

Aplicativos de denúncia também são ferramentas 

importantes. Confira abaixo alguns deles: 

Proteja Brasil 

Versão Android | Versão iOS 

MPT Pardal 

Versão Android | Versão iOS 

 
 
 
 
 
 
 

http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/servicos/denuncias/!ut/p/z1/pZDBCoJAEIafxuvOWJbSbZMQk8gOoc0lNLZVUFfWLV8_rWNlh-Y2w_fxDz8QpEBNdi9lZkrVZNWwn2h5tgN0wvUeoyCKXeQHe7cJA3vmcxeSKSByFkB_-CMw-vhlOA4-TUaE7jTwfPFXyBZIVip_9cGbfO5JIC2uQgvNbno4F8a03cpCC_u-Z1IpWQl2UTXLtYWfrEJ1BtI3GNr6mGIZ14nX8QffGXab/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://portal.mpt.mp.br/wps/portal/portal_mpt/mpt/servicos/denuncias/!ut/p/z1/pZDBCoJAEIafxuvOWJbSbZMQk8gOoc0lNLZVUFfWLV8_rWNlh-Y2w_fxDz8QpEBNdi9lZkrVZNWwn2h5tgN0wvUeoyCKXeQHe7cJA3vmcxeSKSByFkB_-CMw-vhlOA4-TUaE7jTwfPFXyBZIVip_9cGbfO5JIC2uQgvNbno4F8a03cpCC_u-Z1IpWQl2UTXLtYWfrEJ1BtI3GNr6mGIZ14nX8QffGXab/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/GEDEC/Denuncia
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/GEDEC/Denuncia
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.ilhasoft.protejaBrasil&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/proteja-brasil/id661714677?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.mp.mpt.pardal&hl=pt_BR
https://itunes.apple.com/br/app/mpt-pardal/id1110132740?mt=8
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Saúde mental – “Abrace 

quem você é” 
Caros leitores, como estão?  Essa semana, trago 

algumas orientações para compartilhar com vocês 

sobre a nossa Saúde Mental. Como é um tema amplo, 

vocês poderão encontrar o artigo completo no site do 

Instituto caso queiram saber mais do assunto. 

“Afinal, O Que é Saúde Mental?”. A saúde mental 

está relacionada ao bem estar e qualidade de vida de 

cada um de nós, refletindo como cada um lida em 

ações com seus pensamentos, sentimentos, 

dificuldades e superações, resultantes dessas 

vivências e acontecimentos que vamos tendo ao 

longo de nossa caminhada pela vida, nos auxiliando 

também a lidar de uma forma mais positiva com 

estes, para que não nos façam adoecer (sintomas e 

sensações corporais como sinais de alerta: estresse, 

mudanças nos hábitos alimentares e no sono, falta de 

concentração, grande cansaço físico e emocional, 

maior irritabilidade, baixa autoestima, etc.; podendo 

levar ao desenvolvimento de transtornos mentais 

como: ansiedade e depressão) e assim, para que 

tenhamos maior cuidado com nós mesmos e os 

outros com quem convivemos. Dar atenção à nossa 

saúde mental é tão importante quanto usarmos álcool 

gel e lavarmos as mãos em prevenção ao COVID-19, 

é termos o mesmo cuidado e carinho que temos com 

o nosso corpo para que ele não adoeça, só que 

olhando também pra tudo que mora dentro de nós, 

não só hoje nesse momento de pandemia que estamos 

enfrentando, mas sempre. 
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Diversão Que tal então conversar com seus familiares ou amigos sobre os 

cuidados com a sua saúde mental e com a deles? Quanto mais 

conhecimentos e informações tivermos a respeito, melhor será o 

nosso cuidado.  

Para que você possa começar a abraçar quem você é, seguem 

algumas dicas de cuidados que podemos ter com a nossa saúde 

mental: 1) NÃO DAREMOS CONTA DE TUDO MESMO, não 

somos máquinas, então DESCANSE e RESPEITE SEU TEMPO!; 

2) SINTA SUAS EMOÇÕES, sendo elas boas ou não tão boas 

assim; 3) Entenda suas necessidades e defina seus limites! Se 

acolha como você acolheria um (a) amigo (a); 4) Crie uma rotina 

que te ajude a se sentir mais seguro com você mesmo; 5) VOCÊ 

NÃO ESTÁ SOZINHO (A), converse com pessoas que você goste 

e confie, mesmo à distância (faça uma ligação, chamada de vídeo, 

troque mensagens); 6) SE POR ALGUM MOTIVO NÃO SE 

SENTE BEM, ESTÁ TUDO BEM!, afinal, nem sempre estaremos 

bem ou felizes, mas se perceber que isso já dura um tempo e que 

não está conseguindo lidar, BUSQUE AJUDA DE UM 

PSICÓLOGO (A), este profissional irá te ouvir sem te julgar, 

respeitando seu tempo e caminhando nesse processo de resgate da 

sua qualidade de vida junto com você, te acolhendo e orientando. 

Se você quiser ter um bate-papo em particular comigo (Psicóloga 

do IDB), contate a sua coordenação e marcaremos um horário para 

que isso aconteça. 
 

Monique Lowczyk Carvalho 
     
 

 

 

 

 

 

 

O momento é de união e solidariedade. E ela tem vindo de muitos 

amigos, parceiros, SMADS, doadores anônimos que tem feito a 

diferença na realidade de muitas famílias dos nossos atendidos, são 

mais de 700 (Setecentas) cestas básicas e kits pedagógicos que 

estão sendo entregues aos nossos educandos e suas famílias. Vale 

lembrar que a distribuição está sendo feita obedecendo as 

recomendações das autoridades de saúde, garantindo assim 

alimento e proteção à todos. 

Vivemos um momento difícil, mas unidos venceremos e sairemos 

ainda mais fortes e preparados para os próximos desafios. 

MANTENHA SEMPRE SEUS TELEFONES ATUALIZADOS!!! 

Qualquer alteração informe através de nossas redes sociais!   Além 

das atualizações, os educadores têm postado atividades bem legais! 

Não percam!! 

Acesse: 

Instagram: 

https://www.instagram.com/institutodb 

Facebook 

https://www.facebook.com/institutoDomBoscoBomRetiro/ 
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