
CASSI Minas Gerais é parceira da JENAF 2017
Seja bem-vindo a Belo Horizonte!
Será muito bom contar com você na Jornada Esportiva Nacional de Funcionários do Banco do Brasil, promovida pela Federação das AABB 
(FENABB).

Esperamos que aproveite a oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a “Capital das Minas Gerais” . Lembramos que na região da 
Pampulha, onde está localizada a AABB, tem atrações interessantes, como o conjunto arquitetônico e a natureza. Em BH, você também 
poderá visitar o Parque Municipal Américo Reneé Giannetti, a Feira Hippie que acontece aos domingos, a Catedral Nossa Senhora da Boa 
Viagem, o Palácio da Liberdade, o Museu de Artes e Ofícios, o Parque das Mangabeiras, o Mercado Central e muito mais! Lembramos que 
estará na capital dos bares (curta, com moderação). Esperamos que seja feliz em BH.

S OSJOGOS
Você já deve estar preparado para os jogos! Para alcançar bons resultados, é necessário condicionamento adequado, energia 
e disposição.

Lembre-se do alongamento antes e depois das atividades, isso trará bem-estar e poderá evitar torções, luxações, fraturas e 
dores. Cuide da hidratação e faça a ingestão de água e líquidos, em geral. 0 filtro solar é imprescindível para a proteção da 
pele. Use óculos de sol e boné, se possível. Alimentação adequada e vestuário próprio para a prática de esportes, inclusive o 
tênis, compõem os lembretes finais para que tudo aconteça da melhorforma. Dê o seu melhor e divirta-se!

Informações sobre a febre amarela em Minas Gerais -  de acordo com o Boletim Epidemiologico divulgado pelo Ministério 
da Saúde no dia 21 de março, foram notificados 23 casos de febre hemorrágica no Estado em 2017, sendo que 16 casos 
foram considerados prováveis para febre amarela. Todos os casos notificados ocorreram em área rural.

Febre amarela em Belo Horizonte - de acordo com a gerente de Assistência à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, 
Taciana Malheiros Lima Carvalho, além da dengue, da zika e da chikungunya, o Aedes aegypti pode transmitir a febre amarela 
em ambientes urbanos, o que explica a preocupação com o controle do mosquito. Ela destaca que não há casos suspeitos de 
febre amarela originados em Belo Horizonte.

A febre amarela e a dengue são as doenças mais combatidas, no momento. Existe mobilização por parte do poder público 
para que o controle da doença seja efetivo, mas cada um de nós precisa fazer a sua parte.

Medidas de prevenção - uma medida eficaz de cuidado é a vacinação contra a febre amarela. Mantenha o cartão de 
imunização em dia. Para aqueles que não estão imunizados, deve ser administrada a dose da vacina. A recomendação é que 
ela seja efetuada em até 10 (dez) dias antes do deslocamento. Não deixe para a última hora e nem planeje vacinar em BH, pois 
não haverá tempo para que a proteção seja iniciada.

As vacinas são ofertadas, gratuitamente, nos postos de saúde da rede pública. Faça contato com o serviço de saúde mais 
próximo e informe sobre a recomendação. Se necessário, apresente este comunicado. Ele poderá elucidar o contexto de sua 
viagem. Se existir dúvida sobre o histórico vacinai, procure a orientação de um profissional de saúde. A Unidade CASSI de sua 
região poderá ser a sua referência. 0 uso de repelentes é outra medida de proteção e está indicado, pois contribuirá para o 
afastamento dos agentes transmissores dafebre amarela e outras doenças.

Febre maculosa - a doença é transmitida por carrapatos e, apesar de não se tratar de doença endêmica na região, existiram 
casos pontuais no ano de 2016. Alguns cuidados devem ser observados para prevení-la. O carrapato, agente transmissor da 
doença, é encontrado, habitualmente, no chão, grama, árvores e matas. Assim, sempre que frequentar locais gramados 
como parques, por exemplo, use calçados fechados e meias longas e claras, pois possibilitam a visualização do agente. 
Inspecione o corpo com atenção, sobretudo nas áreas menos expostas como axilas, virilha e umbigo. Em áreas gramadas, 
evite assentar-se ou deitar-se no chão.

Temos certeza que tudo correrá bem, principalmente se adotar as medidas de proteção e trouxer, na bagagem, muita 
disposição. Cuide-se para que a sua participação na JENAF seja um sucesso.

A CASSI Minas Gerais estará torcendo por você!

CUIDADOS COM A SAUDE
Temos outra questão importante para conversar: é sobre o surto da febre amarela. Ele está acontecendo em diversos locais 
do Brasil e você precisa tomar alguns cuidados, ainda que não exista motivo para preocupação demasiada.
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