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O Ministério da Saúde divulgou que até dia 14 deste mês, havia registrado 1,5 milhão de 
ocorrências, em situação de risco para a dengue, um aumento de 176% em comparação com igual 
período de 2014. 

A região Sudeste registrou 63,6% (975.505 ocorrências) dos 1,5 milhão de casos de dengue, 
seguida das regiões Nordeste (278.945 ocorrências), Centro-Oeste (198.555), Sul (51.784 casos) e 
Norte (30.143). Goiás foi o estado que registrou a maior incidência de dengue, com 2.314 casos a cada 
100 mil habitantes, seguido, na mesma proporção, por São Paulo, com 1.615 casos, e Pernambuco, 
com 901.

Dengue aumenta no país

A chegada do vírus Zika ao Sudeste é inevitável, segundo o infectologista Ralcyon Teixeira, 
supervisor do Pronto-Socorro do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. No dia 27/11, foram anunciados 
dois casos de microcefalia, na capital, em gestantes que vieram de Pernambuco e da Paraíba.

As mulheres grávidas devem redobrar a atenção para evitar o contato com o Aedes aegypiti, 
disse Ralcyo. Pouco se sabe sobre como a infecção afeta o feto durante a gestação, mas a formação 
dos órgãos do bebê ocorre até o segundo trimestre da gravidez. A microcefalia pode ser consequência 
de um problema ósseo da cabeça do bebê, que geralmente se resolve com o tempo, de uma 
malformação congênita ou infecção adquirida pela mãe (caso do ZiKa). Crianças com microcefalia 
desenvolvem, em 90% dos casos, algum nível de retardo mental.

Chegada do vírus Zika ao Sudeste é inevitável

15ª Conferência Nacional de Saúde
Com o tema “Saúde pública de qualidade para cuidar 

bem das pessoas: direito do povo brasileiro”, a 15ª 
Conferência Nacional de Saúde (CNS) acontece em Brasília, 
entre os dias 1º e 4 de dezembro. 

Neste ano, será celebrada a criação da Frente em 
Defesa do Sistema Único de Saúde, a qual reúne a sociedade 
civil em torno da bandeira de fortalecer o SUS do ponto de 
vista de oferta de serviços e criar novas fontes de 
financiamento.

O SUS é uma das principais conquistas sociais, fruto da luta do povo brasileiro. Um balanço dos 
últimos 27 anos evidencia o quanto a situação de saúde da população brasileira melhorou após a 
criação do SUS. Contudo, problemas econômicos, políticos e sociais ainda não equacionados colocam 
em risco a sua consolidação. Ao mesmo tempo, o sistema tem sofrido ataques de setores 
conservadores e do mercado visando a sua destruição. Por isso, a defesa do Sistema Único de Saúde 
exige ação política firme e articulada. É preciso impedir a desconstitucionalização do SUS, destaca o 
Documento Orientador sobre a15ª CSN, publicado pelo Conselho Nacional de Saúde.

N A S C I M E N T O

tecipando assim, as comemorações de fim de 
ano. Pois nasceu seu filho RICHARD, pesando 
4.200 kg.

À família, muitas felicidades, saúde e 
que Deus abençoe o mais novo membro do 
seu lar!

Na última quarta-
feira, dia 25 de novembro, o 
casal, Claudecir Schetini 
(Vigilante, Itaú Unibanco 
– ag. 9078) e sua esposa, 
Daniela Schetini, recebe-
ram a visita da cegonha, an-

Itaú Unibanco deve pagar R$ 48 mil 
a ex-caixa que ocultou dinheiro

O Tribunal Superior do Trabalho manteve em 
R$ 48 mil o valor da indenização que o Itaú Unibanco 
deve pagar a um ex-caixa por obrigá-lo a esconder 
de oficiais de Justiça o dinheiro disponível na 
agência. O autor da ação por danos morais, 
trabalhou para o banco em Vila Velha (ES). 

O ex-funcionário afirmou que recebeu a 
ordem para ocultar o dinheiro em 2010, após a 
Justiça determinar a penhora de R$ 14 milhões do 
banco para pagar uma dívida. Ele reclamou do 
constrangimento de mentir e da ameaça de ter 
valores descontados do salário. Nos autos, o Itaú 
Unibanco negou que tenha dado a ordem e que 
tenha burlado a decisão judicial, mas acabou 
condenado.
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