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ApresentAção
O Brasil e o mundo vivem - nos últimos tempos - uma situação 

emergente quanto à saúde pública, originada pelo aumento da proliferação do 
mosquito Aedes aegypti e de suas cruéis consequências: a Dengue, a Febre 
Chikungunya e a transmissão do perigoso vírus Zika, este último relacionado a 
ocorrências de microcefalia, que geram graves problemas no sistema nervoso 
dos bebês das mulheres grávidas que contraírem essa doença, sequelando-
os para o resto de suas vidas.

Independentemente de todos os esforços das autoridades, ainda não 
há uma vacina que combata o vírus Zika. Existe um prognóstico inicial de 
que 04 milhões de crianças serão infectadas, sendo 1,5 milhões no Brasil, 
resultantes dessa pandemia na América. E, o único meio efetivo para tolher a 
multiplicação 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. O ambiente escolar, 
portanto, deve ser o espaço de maior mobilização para a sensibilização 
e conscientização da comunidade, interna e externa, para o combate à 
proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nesse sentido, precisamos ter 
cuidado e zelo com a higiene da escola e seu entorno, eliminando pontos com 
lixo e água parada, e orientando a comunidade para que também mantenham 
limpas suas casas e ruas, sem risco de atração do mosquito.

O Brasil vivencia uma grande mobilização nacional e o estado de 
Sergipe, também. Sigamos juntos nessa caminhada, afinal, “um mosquito não 
pode ser maior que a força da Educação”. 

JACKSON BARRETO 
DE LIMA

Governador do Estado

JORGE CARVALHO DO 
NASCIMENTO

Secretário do Estado da Educação

Vamos começar, 
pessoal! esse 

Vídeo Vai pra rede 
hoje, ainda!

Hein?!
isso magoa, 

sabiam?
...

calma aí! 
É muita coisa 

para memorizar! o 
lance É sÉrio mesmo, 

hein?

É, sim! Finalmente Vamos 
Fazer algo de útil, ao inVÉs 

de só postar suas dicas 
ridículas de jogos!!

tá bom, Foi mal! 
agora, atenção, todo 

mundo! ainda tem 
muito trabalho pela 

Frente! 
...

pois É, Kadu... 
Você É pÉssimo, 

cara!
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VÍDeO PARA 
A cAmPAnHA
#ZikAZeRO -
GRAVAnDO!

e aí, galera? hoje  nós temos um programa  especial para  
Vocês! Vamos Falar sobre  uma Figura indesejáVel, Que  Veio 
sem ser conVidada, para nossa cidade, se apegou à gente e 

agora não Quer mais ir embora!!                                             
         ... 

olha, atÉ no 
nome, o troço É 

ruim!! parece Que 
estão Xingando Você, 
sua mãe, pai, o gato, 

o cachorro!

...

por causa dele, desde peQueno 
eu só ganho repelente como 

presente de aniVersário, natal 
e dia das crianças!

Ficou mesmo, amigo. 
agora já se sabe Que o 

AeDeS AeGYPTi É um 
mosQuito três-em-um: não só 
transmite o Vírus da dengue: 

ele tambÉm É responsáVel pela 
Febre cHikUnGUnYA 

       e o Vírus ZIKA!

e O QUe JÁ 
eRA RUim, 
FicOU PiOR, 

nÃO FOi, 
cAcAU?

QUAL O 
nOme DeSSA 

PRAGA?

Vou graVar 
sim! porQue eu sou 

uma pessoa do bem! 
diFerente de Vocês, 
Que são da treVa, 

Falou?

alÉm de todo o mal Que 
essas doenças causam às 

pessoas, eXiste ainda um 
agraVante :  o Fato do ziKa 

Vírus ter proVocado o aumento 
assustador de casos de uma 

doença rara, atÉ então, no 
brasil: 

A micROceFALiA!

a chiKungunya Foi detectada no brasil em 2014, e a 
ziKa, em abril de 2015, mas ambas têm Feito um baita 

estrago nesse pouco tempo!
os sintomas das duas 

são bem parecidos com os da 
dengue, por isso deVemos Ficar 

atentos e procurar ajuda mÉdica, 
se apresentarmos sintomas de 

QualQuer um desses males!

micROceFALiA
A micROceFALiA nÃO é Um AGRA-
VO nOVO. TRATA-Se De UmA mAL-
FORmAçÃO cOnGêniTA, em QUe O 
céRebRO nÃO Se DeSenVOLVe De 
mAneiRA ADeQUADA. neSTe cASO, 
OS bebêS nAScem cOm PeRÍme-
TRO ceFÁLicO menOR.

a luta É dura, 
mas nós Vamos Vencer!! 
e Vou te proVar isso, nas 

próXimas páginas!
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o aedes aegypti  não É mais Forte Que o 
POVO bRASiLeiRO! e nem mais Forte Que 

nós, eSTUDAnTeS DO bRASiL!

Fazemos parte de uma rede de Quase DUZenTAS 
miL eScOLAS! se nos unirmos a proFessores e 

serVidores da educação, seremos SeSSenTA miLHõeS 
De PeSSOAS lutando pela Vida! um eXÉrcito sem 

igual no mundo!

e essa galera já 
começou a se meXer! olha 
só o eXemplo do “cOLéGiO 
eSTADUAL ViTóRiA De 

SAnTA mARiA, em 
ARAcAJU”

graças à mobilização 
de todos na escola, o 

local está 100% liVre do 
mosQuito!

emoção pura! 
põe um Fundo musical 

tecno-soFrência-capela! 
Vai Ficar perFeito!

eU, 
Hein
?!?

oi, pessoal!  estamos 
andando na rua há mais de 

dez minutos. meus pÉs doem, 
estou com gases no coração 

e cãibra nas orelhas!

seguindo 
o eXemplo de 
nossos amigos 
do santa maria, 
resolVemos botar 
a mão na massa, 
tambÉm!
...

A SiTUAçÃO 
é exTRemA, mas 
continuaremos 
Filmando tudo 

atÉ o Fim!

Que sujeira! 
a água da chuVa Fica 

acumulada no meio de 
tanto liXo! É o paraíso 

para o mosQuito!

...circulando em nosso bairro, para 
alertar e conscientizar amigos e Vizinhos sobre 
o perigo Que corremos Quando descuidamos da 
ameaça desse mosQuito. VeJA Só cOmO é QUe 

TUDO ROLOU:
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cARA,,, 
iSSO é mUiTO 

eRRADO!!cARAmbA! Você pegou 
isso, papito? isso sim É emOçÃO, 
DRAmA! não se meXa, Kadu, esse É 

seu melhor momento!

. . .assim como
barris, tanQues e tonÉis! 

Que tambÉm deVem ser 
laVados, sempre, com água , 

escoVa e sabão! pode usar água 
sanitária, mas só se não For 

para consumo humano ou 
animal!

ei! a calha 
tá cheia de Folha! 

o Que eu Faço 
mesmo??

primeiro, Você 
nUncA sobe no 

telhado! Quer soFrer 
um acidente?? 

bom, pessoal, o lance 
É Que não deVemos deiXar 

galhos ou Folhas nas calhas, 
para Que a água não FiQue parada! 

senão, Vira Foco do mosQuito. 
não tem jeito!!

ai, Que maldade! isso 
está errado mesmo, Viu? 

não só caiXas d’água 
deVem Ficar bem 

tampadas...esse 
liXo todo...
deVe estar 

cheio de 
Focos, nÉ?

pode crer! há garraFas, copos 
plásticos e todo tipo de recipiente 

eXposto! temos Que aVisar as 
autoridades. liXo espalhado em 

terrenos baldios já era um 
perigo, . . .

...ainda 
mais com 
O AeDeS 
rondando 

por aí!

conFesso 
Que joguei muito liXo 

de casa aQui, antes de 
saber do mal Que podia 
causar a todo mundo 

do bairro, . . .

agora, guardo as garraFas de cabeça para 
baiXo, e, se For jogá-las Fora, coloco junto 

com o resto do liXo em sacos bem Fechados, longe 
de animais, atÉ Que tudo seja recolhido pelos liXeiros! 
tambÉm não Vacilo nem com a tigela do meu cachorro, 

Que eu laVo com sabão a cada troca de  água! todo 
cuidado É pouco!!

. . .e à 
minha Família, 

tambÉm!

tigela de animais? 
isso eu não 

sabia!
pois É. . . 

já Viu como 
esse mosQuito 
dá trabalho, 

não É?

podem entrar, 
meninos! Vieram 

procurar o tal 
do mosQuito, 

tambÉm?

nem
me Fale!

ô De 
cASA!
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e numa arte eXclusiVa 
minha, o alerta sobre 
Vasos de plantas, Que 

deVem ser preenchidos 
com areia, eVitando o 

acúmulo de água 
neles!

Que horror! eu 
nem sabia Que minha 
casa podia estar tão 

VulneráVel!

hã.. .  tem mais uma coisinha, 
dona! olha o Que o pessoal 

achou ali no canto!

É.. .  pneu 
largado assim 

pode juntar 
muita água 

dentro!

e há muitos 
outros cuidados 
Que deVemos ter, 
dentro de casa. 
como? olhem só:

pode crer, 
jotapê! pneus 

sem uso.. .

. . .deVem ser 
guardados em locais 
secos, protegidos da 

chuVa!

AGORA a gente Volta 
pro estúdio, pois toda essa 

adrenalina já tá cansando minha 
beleza. alÉm disso, a produção 

não proVidenciou nem um lanche, 
um reFri, um iogurte básico, 

nADA!!

Ô, rapaz...
tá linda 
mesmo...

. . .  e Foi assim 
nosso primeiro dia 

nas ruas contra eL 
mOSQUiTO! demais, 

nÉ? e Faço isso de 
coração pra Vocês, 

Fãs!

menos, 
cabeção, 
menos!

bom, como meu 
amigo disse, esse 

Foi só nosso primeiro 
dia! mas não Vamos parar! 
É preciso estar Vigilante e 
continuar a destruir  os 

criadouros do aedes 
aegypti !!

. . .

. . .  É preciso 
estarmos todos 

juntos, não importa 
cor ou classe 

social...

...porQue o mosQuito não 
escolhe Vítimas nem Vai 

parar de atacar atÉ Que a 
gente acabe com ele de uma 

Vez por todas!!

legal, 
gigi! Que tal 

nos despedirmos 
todos juntos?

ah, certo.. .  tipo uma 
“selFie” coletiVa! mas 

na próXima sou só eu, nÉ? 
Vocês já estão abusando 

de minha gentileza!
. . .

enTRe 
De cAbeçA 

neSSA LUTA, 
GALeRA! POR 

UmA ViDA cOm 
mAiS SAúDe, 

SemPRe!!
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Estudos indicam que o risco de 
infecção está na gestante ser 
picada pelo aedes aegypti nos 
três primeiros meses de gravidez.

O cérebro do feto atingi-
do pela microcefalia não 
cresce o suficiente duran-
te a gestação, ou mesmo 
depois do nascimento da 
criança.

Usar sempre calça 
comprida e cami-
sas de manga lon-
ga. Todas em tons 
claros.

Use o mosquiteiro 
para cobrir sua 
cama, tanto duran-
te o dia quanto à 
noite. 

Procure orientação de 
seu médico para saber 
qual o tipo de repelente 
você deve usar.

É possível diagnosticar a microcefalia no pré-natal, mas 
somente o médico que está acompanhando a gestante 
poderá indicar o método de imagem mais adequado.

Manter janelas 
e portas sem-
pre fechadas ou 
protegidas com 
telas.

O ZIKAVÍRUS ACRESCENTA MAIS UMA DOENÇA 
A SEU COMBO DE MALDADES!

A microcefalia associada à infecção pelo vírus 
Zika, é uma das consequências mais graves da 
presença do Aedes aegypti em nosso país.

Além de deixar sequelas permanentes no feto, 
como retardo mental, constatado em 90% dos 
infectados, a doença ameaça o futuro de muitas  
crianças e de suas famílias. 

Não há cura, embora os estudos sobre a 
microcefalia continuem avançando. Por isso, 
a melhor defesa ainda é a prevenção contra o 
mosquito transmissor.




