Brasília, 02 de fevereiro de 2016.

Prezado Trabalhador de Apoio,
O Brasil e o mundo vivem uma grande emergência de saúde pública, provocada pelo aumento
da proliferação do mosquito Aedes aegypti e de suas cruéis consequências, como, por exemplo, a
transmissão do vírus Zika, que está relacionada a casos de microcefalia que gera graves problemas
no sistema nervoso dos bebês das mulheres grávidas que contraírem essa doença, deixando sequelas
para o resto da vida.
Apesar de todos os esforços das autoridades, ainda não existe uma vacina que combata o vírus
Zika. Existe uma previsão inicial de 4 milhões de crianças, sendo 1,5 milhões no Brasil, que poderão
ser afetadas pelos riscos dessa pandemia na América. O único meio eficiente, neste momento, para
impedir a proliferação do mosquito é a prevenção. O método mais eficaz é impedir a reprodução do
Aedes aegypti, atuando sobre o foco-criadouro do mosquito, que é essencialmente a água parada.
Na educação somos cerca de sessenta milhões de brasileiros e brasileiras que estudam ou trabalham
em escolas. A escola deve ser o local de maior mobilização e conscientização da comunidade,
interna e externa, para o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypt.
Você, que é trabalhador em educação, que todos os dias está na escola, apoiando nas atividades
administrativas, de limpeza, vigilância, portaria, alimentação, tem um papel fundamental no combate
ao Aedes aegypti, seja no cuidado e zelo com a higiene da escola, eliminando pontos com lixo e
água parada, ou orientando os estudantes para também manterem a escola limpa, sem risco de
atração do mosquito.
É necessário que as ações sejam desenvolvidas ainda nas férias e desde o início das atividades
letivas, mas elegemos os dias 19 e 26 de fevereiro e o dia 04 de março para mobilizações a serem
realizadas em todo Brasil. Nessas datas, as escolas, além de discutirem internamente os temas, farão
ações de combate ao mosquito, em suas comunidades. Várias outras atividades acontecerão ao
longo do ano, como formas de enfrentamento.
Se cada um der a sua contribuição, com todo o empenho, nesta tarefa, seguramente, seremos a principal
força que o Brasil possui para proteger as nossas grávidas e os nossos futuros estudantes. Contamos
com o seu apoio e a sua participação nesta batalha.
O Brasil precisa de você.
Com respeito e fraterno cumprimento,
Atenciosamente,
ALOIZIO MERCADANTE
Ministro
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