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BH EM ALERTA 
CONTRA A DENGUE
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Praça do 
Castelo ganha 

estrutura 
para a prática 

do Street 
Workout

Os cuidados para evitar a 
proliferação do mosquito que 
transmite a Dengue,  Febre Chi-
kungunya e o Zika vírus – cau-
sador da Microcefalia em recém-
-nascidos – devem ser adotados 
durante todo o ano. Mas é agora, 
no período chuvoso, que todos os 
cuidados devem ser redobrados 
para evitar o acúmulo de água 
parada nos quintais de casa, em 
pneus, vasos de plantas, nas calhas 
dos telhados, garrafas e até em uma 

pequena tampinha. O mosquito Ae-
des Aegypti se reproduz em água 
parada e as doenças provocadas 
por ele podem levar a morte ou 
trazer graves consequências para 
a saúde. Em Belo Horizonte já 
foram registrados mais de 154 mil 
casos de Dengue em 2016. Cin-
quenta e cinco pessoas morreram. 
A cidade também já contabiliza 
39 casos confirmados de Febre 
Chikungunya e 516 pessoas foram 
infectadas pelo Zika vírus.

Aquário do 
Zoológico 

de BH expõe 
fotografias 
sobre o Rio 

São Francisco
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O Aquário da Bacia do 
Rio São Francisco, da Fun-
dação Zoobotânica de Belo 
Horizonte (FZB-BH), recebe, 
até o dia 8 de janeiro de 2017, 
a exposição “Águas do Brasil 
– Expedição São Francisco”. 
Trata-se de um registro foto-
gráfico feito durante dois meses 
por Rodrigo Fiúza, durante 

uma expedição realizada de 
caiaque pelas águas do Rio São 
Francisco. As fotos mostram 
as belezas desse importante 
curso d’água, seu potencial 
turístico, os problemas que 
o tem ameaçado e a cultura 
do povo ribeirinho. A mostra 
é uma parceria da FZB-BH 
com a empresa “Loucos por 

Rio São Francisco em fotos 
no aquário do Zoológico

Agora é uma realidade! 
A estrutura fixa para a prática 
de Street Workout, na Praça 
Manoel de Souza Barros, no 
bairro Castelo, foi inaugurada 
no último dia 20. O circuito 
público de Street Workout 
Castelo, como foi batizado, 
foi testado num domingo 
de sol durante uma batalha 
entre atletas dos níveis in-
termediário e avançado. Um 
dia em que a praça também 

Aventura”. A exposição pode 
ser visitada durante o horário 
de funcionamento do Aquário 
da Bacia do Rio do São Fran-
cisco, que fica dentro do Zoo-
lógico de Belo Horizonte, com 
entrada pela Avenida Antônio 
Francisco Lisboa, 450. Outras 
informações pelo telefone (31) 
3277-7191.

recebeu dezenas de pessoas 
para a prática de slack line, 
atendimentos numa tenda 
da saúde e para brincarem 
em brinquedos infláveis. Na 
edição de outubro o JORNAL 
DO BAIRRO CASTELO 
reportou a luta dos atletas 
para conseguirem os recursos 
necessários para montar a 
estrutura fixa no local. Um 
dos idealizadores do projeto, 
o professor de matemática 

Victor Hugo Vargas Borges, 
comemorou a chegada do 
esporte à praça do bairro Cas-
telo. “Eu só tenho a agradecer 
a todos que compareceram, 
que nos ajudaram comprando 
as rifas, e aos patrocinadores 
que deram aquela força pra 
que esse evento desse certo. 
Agora temos uma estrutura 
super bacana para prática do 
Street Workout em Belo Ho-
rizonte”, disse Victor. 

Bairro Castelo ganha 
estrutura de Street Workout
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Novembro chegou chu-
voso e a previsão é de mais 
chuva durante boa parte de de-
zembro. Portanto, o momento 
é de alerta e de combate ao Ae-
des Aegypti, mosquito que se 
reproduz na água parada e que 
transmite a Dengue, a Febre 
Chikungunya e o Zika vírus.

 A Secretaria Municipal 
de Saúde informou que já 
começou a desenvolver ações 
de combate a Dengue em 
toda a cidade, mas não é sufi-
ciente. A população precisa e 
deve ajudar! Neste ano, já são 
154.938 casos confirmados na 
capital. Há outros 1.780 casos 
notificados, pendentes de 
resultados. Cinquenta e cinco 

Período de chuvas favorece a reprodução do mosquito Aedes Aegypti, que também transmite 
a febre Chikungunya e o Zika vírus, que provoca a Microcefalia em recém-nascidos

Hora de combater a DENGUE
55 pessoas já morreram por 
Dengue na capital em 2016.

A regional Barreiro tem o 
maior número de casos confir-
mados (25.532), seguida pelas 
regionais Nordeste (21.023) 
e Leste (20.625). Na região 
da Pampulha, onde está lo-
calizado o bairro Castelo, já 
foram confirmados 16.452 
casos. Outros 59 ainda são 
suspeitos. Na região mais 
próxima, a Noroeste, já são 
18.273 casos confirmados e 
outros 57 suspeitos. 

De acordo com a Secre-
taria Municipal de Saúde, 
houve uma falsa redução no 
número total de casos, se 
comparado com o balanço di-

vulgado em 11 de novembro. 
Isso, porque a redução ocor-
reu em função da revisão nos 
dados, que retirou do sistema 
os casos em duplicidade. 

No mês de novembro estão 
sendo realizadas campanhas no 
sistema público de transporte 
da cidade. O objetivo é atingir 
e conscientizar os milhares de 
usuários. “Levamos em consi-
deração o fluxo de pessoas nos 
ônibus e metrô. Também have-
rá blitz em locais estratégicos 
das nove regionais, alertando 
os motoristas sobre as medidas 
preventivas contra o Aedes 
aegypti”, disse o secretário 
Fabiano Pimenta.

 Mas, segundo o secretá-

rio, o controle do Aedes Ae-
gypti não se faz isoladamente. 
“Não se faz sem a ação do 
poder público, sem a ação in-
dividual das pessoas, a corres-
ponsabilidade e também sem a 
parceria com organizações so-
ciais e setor privado. Sabemos 
que enquanto não tivermos 
parcerias permanentes e conti-
nuadas, o trabalho sempre será 
mais difícil”, afirmou Pimenta.

As ações fazem parte do 
“Novembro de Atitudes contra o 
Aedes Aegypti”, que têm como 
objetivo intensificar o combate 
à dengue de maneira ampliada.  
A cada semana, um setor foi 
escolhido para ser trabalhado 
nas ações de conscientização.

Chikungunya  
O número de casos de 

febre Chikungunya e de Zika, 
em Belo Horizonte, também 
não são animadores. Até o 
último dia 16, já haviam sido 
confirmados 39 casos de Chi-
kungunya na cidade. Destes, 
18 são importados de outras 
regiões do país. Os outros 21 
são casos autóctones, isto é, 
de pessoas que se infectaram 
em Belo Horizonte. Há ainda 
seis outros casos em investi-
gação para a doença.

Os casos de Zika vírus 
preocupam ainda mais; até o 
momento já foram confirma-
dos 516. Outros 606 casos 

suspeitos ainda dependem de 
resultados. Foram investiga-
dos e descartados 366 casos. 
Na região da Pampulha foram 
164 notificações. Desse total, 
53 casos foram confirmados, 
18 descartados e 93 ainda 
dependem de análise.

Setenta e oito casos de Mi-
crocefalia, com associação ao 
Zika vírus em recém-nascidos, 
foram notificados em Belo 
Horizonte. Nenhum foi con-
firmado até o momento. Desse 
total, 49 casos são de morado-
res da cidade, sendo que 10 
foram descartados por critério 
laboratorial (PCR negativo 
para Zika vírus). Os outros 39 
permanecem em investigação.
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