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Dengue, chicungunha e zika são do-
enças que podem matar e transmitidas 
pela picada do mosquito Aedes Aegypti 
(popularmente conhecido como mos-
quito da dengue) é responsável pelo 
aumento de 29% dos casos de morte 
entre 2014 e 2015 no Brasil. 

Só na Bahia a Secretaria de Saúde do 
Estado registrou até 01/12/2015 mais 
de 135 mil casos notificados de dengue, 
Chicungunha e Zika. Os sintomas são 
parecidos: febre com início súbito, dor 
nas articulações e músculos, perda do 
apetite, inchaço.

 O último Boletim Epidemiológico 
do Ministério da Saúde do dia 15/12/15, 
divulgou haver 2.401 casos de microce-
falia relacionados ao Zica Vírus, totali-
zando 29 mortes até 12 de dezembro 
deste ano. Na microcefalia o tamanho 
da cabeça é menor que o ideal para 
idade do feto ou criança. Todas essas 
doenças poderiam ser evitadas com 
prevenção.

Não deixe acumular lixo, cubra os 
grandes reservatórios, como caixas 
d’água, galões e tonéis. Redobre aten-
ção a pequenos reservatórios, como 
vasos de plantas, calhas entupidas, 
garrafas, lixo a céu aberto, bandejas de 
ar-condicionado, poço de elevador, en-
tre outros. 

Nessa luta, você e a água não po-
dem ficar parados.

Mexa-se: Sincotelba pede unidade 
contra o mosquito da dengue

MUNICÍPIOS COM MAIOR FREQUÊNCIA DE 
CASOS SUSPEITOS DE DEI/ZIKA – BAHIA/2015*

Município N° de casos suspeitos
de DEI/ZIKA

Incidência
de DEI/ZIKA

SALVADOR 18.356 632,33
CAMAÇARI 7.382 2.623,19
ITABUNA 5.529 2.525,52
SENHOR DO BONFIM 2.075 2.567,75
MONTE SANTO 1.789 3.264,18
FEIRA DE SANTANA 1.462 238,89
SIMÕES FILHO 1.436 1.090,94
ALAGOINHAS 1.167 759,96
EUNÁPOLIS 1.108 989,00
SANTO ANTÔNIO DE JESUS 1.107 1.100,94

Fonte: FORMSUS; SINAN/DIVEPISUVISA/SESAB;
** Dados sujeitos a alterações

 Coloque o lixo em sacos 
plásticos e mantenha 
a lixeira bem fechada. 
Não jogue lixo em 
terrenos baldios.

 Mantenha o saco de lixo 
bem fechado e fora do 
alcance de animais até o 
recolhimento pelo serviço 
de limpeza urbana.

 Encha de areia até a 
borda os pratinhos dos 
vasos de planta.

Se você não colocou
areia e acumulou água 
no pratinho da planta, 
lave-o com escova, água 
e sabão. Faça isso uma 
vez por semana.

Não deixe a água 
da chuva acumulada 
sobre a laje.

Remova folhas, galhos 
e tudo que possa 
impedir a água de 
correr pelas calhas.

Mantenha a caixa 
d’água sempre 
fechada com tampa 
adequada.

 Mantenha bem 
tampados tonéis 
e barris d’água.

Se você tiver vasos de plantas 
aquáticas, troque a água e 
lave o vaso principalmente 
por dentro com escova, água 
e sabão pelo menos uma vez 
por semana.

Jogue no lixo todo objeto
que possa acumular água, 
como embalagens usadas, 
potes, latas, copos, garrafas 
vazias etc.

Lave principalmente por 
dentro com escova e sabão 
os utensílios usados para 
guardar água em casa, 
como jarras, garrafas, 
potes, baldes etc.

Lave semanalmente 
por dentro com escova 
e sabão os tanques 
utilizados para 
armazenar água.

MEDIDAS PREVENTIVAS



O mês de dezembro foi marcado pelas 
paralisações dos trabalhadores em vá-
rias unidades. Estamos na primavera e 
os trabalhadores já sofrem com o calor 
infernal nos locais de trabalho. Agora 
imaginem quando começar o verão, 
pois em algumas cidades os termôme-

tros marcam 42 graus.  O caos se repete 
nos CEE, no CTC, CTCE em CDD/Feira, 
CDD/Ilhéus, CDD/ Jequié, CDD/Eunápo-
lis, AC/Brumado, AC/Nova Soure, AC/
Riachão do Jacuípe, CDD/Porto Seguro, 
CDD/Teixeira de Freitas, AC/Itamaraju. 
O que a DR/BA deve estar esperando 

estourar uma greve generalizada para 
resolver todos esses problemas. Diver-
sas notificações já foram feitas, por isso 
não aceitamos paliativos. A obrigação 
da ECT não é aliviar o calor, mas cum-
prir a NR17 dando condições dignas aos 
seus empregados.

No último dia 08/12 em Brasília foi apre-
sentado pela presidência dos Correios 
uma análise sobre a saúde financeira da 
empresa. Além de frisar os gastos com 
folha de pessoal e pós-emprego, ficou 
clara a insatisfação da empresa pelas 
cláusulas do acordo coletivo. A Bahia 
esteve representada pelo presidente 

do Sindicato, Josué Canto e pela secre-
tária de mulheres da Fentect e diretora 
jurídica, Lucila Correia que sinalizaram a 
disposição em ajudar a nova presidên-
cia, desde que os direitos dos trabalha-
dores fossem mantidos. Aproveitaram 
e cobraram o pagamento da PLR 2013 e 
a extinção do Postal Saúde, visto que o 

valor que a empresa deseja economizar 
arrochando os trabalhadores é quase o 
mesmo valor das despesas com a ma-
nutenção do POSTAL SAÚDE.
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Dezembro marcado pelas paralisações dos 
trabalhadores por falta de condições de trabalho

Presidente apresenta resultados 
negativos dos Correios

FIQUE 
LIGADO

	DOCUMENTOS DA AÇÃO PARA REVISÃO DO CÁLCULO DO FGTS
 Cópias – identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho   

e extrato analítico do FGTS dos anos de 1999 a 2013.

	PROCESSO AADC DOS MOTORIZADOS
 Pela FENTECT audiência foi adiada para o dia 30 de março de 2016, às 9h10.

	PROCESSO AADC DOS MOTORIZADOS
 Pelo SINCOTELBA audiência também foi adiada para 02 de maio de 2016 às 10h.

	SID – SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TRABALHADOR
 O início do processo administrativo. Não perca o prazo, não responda sozinho   

e não aceite intermediários. Procure o seu sindicato o mais rápido possível.

	RECADASTRAMENTO DE PAIS NO PLANO DE SAÚDE
 Lembre-se, o prazo vai até o dia 31/12/2015, não deixe que seus dependentes 

descobertos. 

Sincotelba deseja a todos um Feliz Natal


