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_Sarn^em cadeia 
de rádio e TV. Falando 

sobre Aids29N0v 1988 
O presidente José Sarney ocu

pará amanhã, às 20 horas, uma ca
deia de rádio e televisão, para fazer 
um pronunciamento inédito. Fala
rá sobre "Prevenção e Não Discri
minação da Aids", tema escolhido 
pelo Brasil para comemorar, quin-
ta-feira, o Dia Mundial Contra a 
Aids, doença fatal cujo vírus já in
fectou cerca de dez milhões de pe-
soas, das quais 500 mil brasileiros, 
segundo previsão da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). De 1982 
a outubro/88 foram notificados 
4.709 casos de Aids no Brasil, nu
ma média de 300 novos doentes 
por mês. 

Um esforço concentrado será 
desencadeado, a partir de amanhã, 
por 136 países coordenados pela 
OMS para reduzir os altos índices 
da doença. No Brasil, a programa
ção oficial prevê para quinta-feira 
a assinatura de uma declaração 
conjunta entre o Ministério da 
Saúde e o Ministério das Relações 
Exteriores onde o governo brasi
leiro assumirá o compromisso in
ternacional de dar prioridade às 
ações de combate à Aids a partir de 
1989. 

A Empresa Brasileira de Cor
reios e Telégrafos (ECT) colocará 
nesse dia 26 mil carteiros na rua 
para distribuir junto à correspon
dência normal um milhão de fo
lhetos com esclarecimentos sobre 
a prevenção da Aids. O trabalho da 
ECT só terminará dia 2. 

Também na quinta-feira será 
lançado um carimbo postal com 
slogan "Prevenção e Não Discri
minação". E com o Sesi o ministé
rio firmará um convénio para con
trole da doença junto ao operaria
do, contando para isso com a cola
boração da Confederação Nacional 
da Indústria. Esse convénio vai ser 
assinado no dia 1" de dezembro es
tabelecendo um Programa de Pre
venção Nacional Contra a Aids, 
que pretende orientar cerca de 12 
milhões de trabalhadores na in
dústria sobre os riscos e as formas 
de se evitar a doença.' 

O programa de orientação, 

educação e prevenção junto aos 
trabalhadores e seus dependentes 
será executado pelo Serviço Social 
da Indústria (Sesi) e incluirá a 
distribuição de cartazes, manuais, 
cartilhas e a realização de cursos e 
palestras de esclarecimento nós 
locais dejxabalho. _ 

Todo esse serviço será feito 
através dos departamentos regio
nais do Sesi, espalhados por todo o 
País, que contarão com pessoal 
treinado para orientar o trabalha
dor. A fase de implantação dessa 
rede de orientação tem o prazo 
máximo previsto de um ano. O ob-
jetivo é atingir o maior número 
possível de pessoas, com a divulga
ção do material impresso nas in
dústrias de pequeno, médio e 
grande portes. As empresas inte
ressadas, de qualquer local do 
País, poderão entrar em contato 
com o Sesi de sua região. 

Para o presidente da CNI, se
nador Albano Franco, a iniciativa 
de fazer um trabalho de prevenção 
contra a doença é bem mais barato 
do que tratá-la quando já instala
da: "É preciso tirar o Brasil do in
cómodo terceiro lugar que ocupa 
hoje, perdendo apenas para os Es
tados Unidos e a França", afir
mou. 

Centro de Necropsia 

O primeiro Centro para Ne
cropsia de Vítimas da Aids no Bra
sil foi inaugurado ontem, pelo mi
nistro da Saúde, Borges da Silvei
ra, no Instituto Nacional do Cân
cer, na praça da Cruz Vermelha, 
no centro do Rio. Segundo o mi
nistro, o centro de necropsia per
mitirá que os cadáveres sejam exa
minados de forma mais minuciosa 
e com toda a segurança, para que 
os médicos aprofundem seus co
nhecimentos sobre a doença. 

Entre os equipamentos espe
ciais de segurança do centro, os 
médicos poderão contar com lu
vas, máscaras e avental confeccio
nados de um material que não se 
rompe, e até um sistema de filtra
ção do ar na sala de necropsia, pa
ra que não haja circulação do ar 
para outras dependências. 


