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EXpEDIEnTE

pARcERIA SAUDávEl

Há seis anos iniciávamos, em Conceição do Mato Dentro, Alvorada 
de Minas e Dom Joaquim, um grande trabalho para prevenir 
doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e contribuir para que 
os municípios diminuíssem as taxas de gravidez não planejada, de 
DSTs e de violência contra a mulher. A organização não 
governamental Reprolatina foi escolhida como nossa parceira neste 
trabalho por causa dos seus 17 anos de atuação para melhorar a 
saúde sexual e reprodutiva na América Latina. No Minas-Rio, o 
resultado não foi diferente.

Nos três municípios, contribuímos para melhorar a qualidade do 
atendimento, diminuir os índices de doenças sexualmente 
transmissíveis, incluindo HIV e Aids, e de gravidez na adolescência. 
As grávidas passaram a ter um acompanhamento pré-natal com 
maior frequência e o número de bebês com baixo peso ao nascer 
diminuiu, o que demonstra a conscientização dessas mães e o 
trabalho realizado por essa parceria.

Tudo isso foi alcançado por meio da educação. A Reprolatina, 
utilizando um método de trabalho participativo e libertador, 
capacitou profissionais de saúde, mulheres da comunidade, 
estudantes da rede pública de ensino e empregados da Anglo 
American e de empresas terceirizadas para atuarem como 
multiplicadores na região. Eles e elas têm sido responsáveis por 
realizar ações de educação em saúde nas escolas, nas unidades de 
saúde e na comunidade, contribuindo para a igualdade de gênero e 
empoderamento das mulheres e construindo uma cultura de 
prevenção. As ações educativas realizadas já beneficiaram milhares 
de moradores da região.

É assim que queremos continuar trabalhando. 
Estabelecendo parcerias para gerar 

resultados positivos e duradouros nas 
comunidades das quais fazemos 
parte. 

Boa leitura!

 

 

 

 

FAlE cOnOScO 

cAnAl ABERTO cOm vOcê

Para fazer elogios, sugestões, perguntas, 
reclamações ou críticas, entre em contato 
com o Fale Conosco pelo telefone 
0800 941 7100. Ele funciona gratuitamente, 
de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. 
Em outros horários, deixe seu nome, o 
telefone com o DDD e o nome da cidade 
onde mora, que entraremos em contato. 
Outra opção é o endereço de email 
faleconosco@angloamerican.com.

R
onaldo G

uim
arães

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h.

João Massahud 
Coordenador Médico
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InclUSÃO

DIFERENÇA 
QUE SOMA

BEnEFícIOS MAnTIDOS

ATEnDIMEnTO nOS pOSTOS DE cADASTRO DE cURRícUlOS

vAGAS ABERTAS

0303

Quando passa a integrar o time da Anglo American, a 
pessoa com deficiência não perde o direito aos 
benefícios previstos por lei. A interdição parcial, por 
exemplo, não impede que pessoas com deficiência 
intelectual trabalhem com carteira assinada, desde que 
esteja claro o direito ao trabalho na sentença judicial. 
Nesse caso, os pais ou responsáveis pelo profissional 
com deficiência intelectual é que deverão assinar toda a 
documentação trabalhista.  

Já quem conta com o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) tem o benefício suspenso durante a 
contratação. Caso a pessoa decida deixar o emprego ou 
seja demitida, o auxílio volta a valer normalmente.

Valorizar as diferenças e o olhar para outro com respeito, 
dignidade e cortesia. Esse é um dos objetivos do Programa Incluir, 
dedicado à contratação de pessoas com deficiência motora, 
intelectual, visual, auditiva, múltipla ou de profissionais 
reabilitados pelo INSS. Há dois anos, o Incluir busca inserir 
estes profissionais na empresa. As pessoas com deficiência 
intelectual, por exemplo, recebem apoio desde o primeiro dia de 
trabalho, por meio de um sistema de tutoria. Isto é, um empregado 
da Anglo American acompanha e orienta o participante do Incluir 
em suas atividades no dia a dia da empresa, auxiliando o seu 
desenvolvimento como profissional. 

São considerados reabilitados aqueles profissionais que 
foram afastados do emprego por motivos de saúde (por 
causa de acidente ou doença que impede o exercício da 
atividade) e passaram por um processo de reabilitação 
oferecido pelo INSS. Esse serviço oferece a 
trabalhadores afastados assistência médica, psicológica 
e de fisioterapia, cursos profissionalizantes e 
treinamentos, com o objetivo de contribuir para que o 
profissional possa exercer uma nova profissão. Quem 
passa pela reabilitação recebe um certificado que 
permite seu retorno às atividades profissionais. 

cOncEIÇÃO DO 
MATO DEnTRO

Se você tem alguma deficiência ou conhece alguém que tenha, participe ou indique-o 
para trabalhar na Anglo American. Interessados podem deixar o currículo em algum dos 
postos de atendimento da Anglo American (veja abaixo) ou se inscrever em nosso site: 
www.angloamerican.com.br/carreiras.
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Geisa Rodrigues é empregada da Anglo American e foi 
contratada por meio do Incluir

Centro Vocacional 
Tecnológico
Avenida JK, 680, 
Centro

Secretaria de Cultura 
Rua Pio XII, 14, 
Centro

Às quartas-feiras da 
2ª semana do mês, 
das 9h30 às 15h

DOM JOAQUIM

Sindicato dos 
Produtores Rurais 
Rua Sebastião 
Almeida Costa, 3, 
Centro

Às quartas-feiras da 
última semana do 
mês, das 8h às 16h

Às terças-feiras, 
na 1ª e 3ª 
semanas do mês, 
das 9h30 às 15h

AlvORADA 
DE MInAS 

SAnTO AnTÔnIO DO GRAMA
As vagas são divulgadas em cartazes 
nos seguintes pontos:

Prefeitura Municipal
Rua Padre João Coutinho, 121, Centro
Câmara Municipal de Vereadores
Rua Dr. Vicente Bretas Cupertino, 474, Centro
Policlínica Helcy Dutra Miranda
Praça Manoel Dias da Fonseca, 3, Centro
Secretaria Municipal de Assistência Social
Rua João de Souza Brandão, 219, Centro
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SOcIAl

ORIENtAÇãO PARA 
QUEM vEM DE FORA
Quem chega a Conceição do Mato Dentro em busca de 
oportunidades recebe apoio da Anglo American logo na 
rodoviária da cidade. A empresa mantém no local um Posto de 
Orientação ao Migrante, criado para auxiliar pessoas que vieram 
de outras cidades para a região à procura de trabalho no Minas-
Rio. De 2010 a 2015, ele atendeu mais de duas mil pessoas. 

No Posto, uma assistente social faz o cadastro dessas pessoas e 
informa sobre a atuação da Anglo American para priorizar a mão de 
obra local. Aqueles que atendem às exigências de alguma vaga aberta 
são indicados para participar da seleção, mas são orientados a voltar 
para suas cidades de origem enquanto o processo é finalizado. Caso 
não haja vagas abertas, os currículos são cadastrados em uma base 
de dados, que também é compartilhada com as empresas contratadas 
da Anglo American.

Já os migrantes que não se encaixam nos perfis das possíveis 
oportunidades no Minas-Rio recebem acompanhamento social e 
suporte para retornar à cidade de origem. O escritório também 
encaminha para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 
de Conceição do Mato Dentro aqueles migrantes que estejam em 
situação vulnerável do ponto de vista social e não desejam retornar à 
cidade natal.

O objetivo do Posto é auxiliar as 
pessoas que chegam à região à 
procura de trabalho para evitar 
sobrecarregar os serviços e estruturas 
das cidades de Conceição do Mato 
Dentro, Alvorada de Minas e Dom 
Joaquim. Seu papel é esclarecer aos 
migrantes sobre a priorização de mão 
de obra local e o funcionamento dos 
processos de seleção para trabalhar 
no Minas-Rio e estabelecer o 
acompanhamento social destas 
pessoas. 

Cadastro do público no 
Posto de Atendimento ao 
Migrante em Conceição 
do Mato Dentro

pOSTO DE ApOIO 
AO MIGRAnTE

Localização 

Rodoviária de Conceição do 
Mato Dentro (rodovia MG-010, 
sem número)

Funcionamento

de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h 
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MEMóRIA

SERRO vIRTUAl

pElAS RUAS DA cIDADE

Outra ação do Programa foi a instalação, 
no início deste ano, de grandes telas 
interativas pelos pontos turísticos do Serro. 
Elas funcionam como um guia para os 
visitantes, com informações sobre locais, 
história e o que fazer durante a visita à 
cidade. Todo esse trabalho é resultado de 
dois anos de pesquisas e estudo da 
memória e das tradições locais.

Há mais de 40 anos, José Francisco do Santos fabrica 
tijolinhos para a construção de imóveis. Muitas casas do 
centro histórico do Serro foram levantadas utilizando 
esse tipo de material, marcando um estilo para a 
arquitetura da cidade. Mas com o passar dos anos, o 
uso dos tijolinhos diminuiu, assim como a sua 
fabricação. “Ninguém mais quer trabalhar com isso, hoje 
só faço por diversão, para me distrair”, conta José, que 
mora na comunidade de Córrego da Prata, na cidade do 
Serro, onde agora se dedica à produção de rapadura.

Para que ofícios tradicionais como esse não sejam 
esquecidos no passado, foi criado o Museu das 
Tradições, uma plataforma virtual que reúne 
informações e imagens sobre a cultura, os saberes e o 
patrimônio do município. A iniciativa faz parte do 
Programa de Valorização, Fomento e Difusão Cultural 
do Serro, realizado por meio de parceria entre a Anglo 
American, a prefeitura e o Museu Casa dos Ottoni.

Para reunir o acervo, a equipe do Museu contou com o 
apoio de moradores do Serro, que contribuíram enviando 
suas memórias. No caso do senhor José, uma equipe de 
filmagem foi até a sua casa para registrar o trabalho de 
fabricação dos tijolinhos. “Tem coisas que acabam 
mesmo, mas agora as pessoas poderão ver como elas 
eram feitas. Fica como lembrança”, comenta José. E 
quem visita a página pode continuar a ajudar com mais 
lembranças, compartilhando textos, fotos, áudios ou 
vídeos para o acervo do museu.

QUER SABER MAIS? 

Acesse 

www.museudastradicoes.com.br

Tijolinhos fabricados por 
José utilizando método 
tradicional do Serro



cApA

EDucAÇãO  
QUE GERA SAúDE
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O número de mulheres que realizaram consultas 
durante a gravidez em Conceição do Mato Dentro 
mais do que duplicou em cinco anos: saiu de 94, 
em 2010, para 202, em 2015. O aumento 
coincide com o início da atuação da organização 
não governamental (ONG) Reprolatina na região. 
A organização é referência no trabalho de 
melhorar a saúde sexual e reprodutiva e, somente 
em Conceição do Mato Dentro, Alvorada de 
Minas e Dom Joaquim, já beneficiou milhares de 
pessoas dos três municípios e os trabalhadores 
do Minas-Rio.

A presença da organização na região é fruto de 
um trabalho conjunto envolvendo a própria ONG, 
prefeituras das três cidades mineiras e a Anglo 
American, que já investiu cerca de R$ 4,4 
milhões nas ações. Para a presidente da 
Reprolatina, Margarita Diaz, essa parceria é um 
resultado de sucesso que poderia ser adotado 
por outras instituições privadas. “Essa aliança 
beneficiou muitas pessoas ao longo desses cinco 
anos, além de fortalecer as competências 
técnicas locais dos serviços de saúde, o que 
facilita a sustentabilidade”, diz. 

cOncEIÇÃO DO 
MATO DEnTRO

74% das grávidas fizeram consultas de 
pré-natal em 2015, quase o dobro 
comparado com 2010.

Diminuição do percentual de bebês 
com menos de 2,5 quilos, de 9% em 
2010 para 8% em 2015.

O QUE MUDOU pARA MElhOR cOM A ATUAÇÃO DA REpROlATInA

DOM JOAQUIM

84% das gestantes passaram a se 
consultar no obstetra em 2015. O 
percentual era 63% em 2010.

Diminuição do percentual de bebês 
com menos de 2,5 quilos, de 10% 
em 2010 para 6% em 2015.

AlvORADA DE MInAS
71% das grávidas passaram a fazer 
consultas de pré-natal em 2015. 
Em 2010, apenas 30% fazia esse 
tipo de consultas.



Aumento da disponibilidade 
de métodos contraceptivos 
nas unidades de saúde, 
como camisinha, DIU e 
pílula anticoncepcional de 
emergência, distribuídas 
gratuitamente. 

Implantação da educação integral 
em sexualidade nas escolas dos 
três municípios. Para isso, 218 
adolescentes foram capacitados 
para atuar como agentes 
voluntários de saúde, 
desenvolvendo ações educativas 
com seus colegas.

Capacitação de 86 profissionais da saúde para melhorar a qualidade do 
atendimento nos postos e hospitais e empresas. Após o treinamento, as equipes 
passaram a fornecer informações sobre os direitos da mulher, métodos 
anticoncepcionais, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e 
HIV e outros assuntos. O grupo também passou a ser responsável por implantar 
ações de educação e prevenção nas unidades de saúde, escolas, comunidade, 
Anglo American e empresas contratadas.

Capacitação de mulheres para 
que elas se tornem promotoras 
de saúde sexual na região. Elas 
aprenderam sobre sexualidade, 
gênero, direitos, prevenção de 
DSTs, planejamento familiar e 
violência de gênero. Atuando 
como multiplicadoras, essas 
mulheres contribuem para o 
aumento da conscientização das 
moradoras sobre os assuntos.
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Implantação da Política Global do 
HIV/Aids da Anglo American na 
própria empresa e contratadas, além 
da aplicação de políticas públicas de 
saúde sexual e reprodutiva do SUS 
no setor de saúde dos três 
municípios. Isso significa colocar em 
prática ações com o foco na 
prevenção, garantir a 
confidencialidade das usuárias(os) e 
trabalhar para eliminar a 
discriminação com os portadores do 
vírus HIV e da doença.  

A Anglo American e várias 
contratadas disponibilizam 
preservativo masculino 
para os trabalhadores.

Implantação, em Conceição do Mato 
Dentro, do Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA) com oferta 
de teste rápido de HIV, sífilis e 
hepatite B e C.

O QUE Já FOI FEITO
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cEnTRO DE TESTAGEM

DA EMpRESA pARA A cOMUnIDADE

Além do projeto Empoderamento: a força da mudança para 
o sexo seguro, em que apoia os três municípios e atua junto 
às comunidades, a Reprolatina também desenvolveu ações 
para os empregados da empresa e de suas contratadas. A 
ONG capacitou 91 empregados da área de Segurança e 
Saúde Ocupacional (SSO), entre próprios e contratados, 
para se tornarem agentes educativos sobre prevenção e 
promoção da saúde sexual e reprodutiva (SSR). Essa é uma 
ação inovadora e pioneira no mundo, porque amplia a visão 
sobre os cuidados da saúde dos(as) trabalhadores(as) para 
além dos agravos relacionados à saúde laboral, 
incorporando ações sistemáticas de prevenção e cuidados 
em relação às DST/HIV-Aids, gravidez não planejada, 
câncer de próstata, câncer ginecológico, violência contra a 
mulher, abuso sexual entre outras questões relacionadas à 
SSR. Os trabalhadores capacitados, ao passarem adiante as 
informações aprendidas para os colegas, familiares e 
amigos, multiplicam os benefícios da iniciativa para outras 
pessoas da região. “Superamos os objetivos propostos, 
realizando ações de saúde e educação para a comunidade e 
os empregados da Anglo American e de suas contratadas”, 
comenta Margarita Diaz. 

Em Conceição do Mato Dentro, no Centro de Testagem e 
Aconselhamento (CTA), os diagnósticos são realizados de 
acordo com a norma definida pelo Ministério da Saúde e 
com produtos registrados e controlados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Desde a sua 
implementação, em setembro do ano passado, já foram 
realizados mais de 4 mil testes. 

O CTA foi criado a partir de uma ação junto à Coordenação 
Estadual de DST/Aids da Secretaria de Saúde de Minas Gerais 
liderada pela Anglo American, a Reprolatina e a Prefeitura de 
Conceição do Mato Dentro. “A sua implantação foi muito 
importante para melhorar o diagnóstico e iniciar precocemente 
o tratamento das pessoas infectadas com HIV, sífilis, hepatite B 
e C, e tem permitido melhorar a orientação das pessoas sobre a 
importância da prevenção das DSTs”, completa Margarita.

O Centro funciona de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h. 
Nas quartas-feiras, também é 
oferecido atendimento das 17h 
às 21h. Para receber 
atendimento, é necessário 
agendar a visita pelo telefone 
(31) 3868-2700. O CTA fica 
na Policlínica Municipal, 
localizada na rua Oliveira 
Santos, 198, bairro 
Bandeirinha, em Conceição do 
Mato Dentro.

R
onaldo G

uim
arães

Multiplicadores espalham 
o conhecimento pelas 

comunidades
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Conhecer o modo de vida de nossos antepassados e 
encontrar vestígios de sua existência na região da Serra do 
Espinhaço, em Conceição do Mato Dentro. Este é o 
resultado do trabalho da arqueologia realizado pela Anglo 
American, que tem encontrado sinais de ocupação com 
mais de 10 mil anos no local.

Essa descoberta é fruto de um investimento que já soma 
R$ 7 milhões. O valor foi empregado para valorizar e 
preservar o patrimônio arqueológico local e é o maior 
aporte já realizado por uma empresa privada no Brasil para 
essa área de conhecimento. Graças à atuação da Anglo 
American na região do Minas-Rio, 81 cavidades (cavernas, 
grutas ou outras formações rochosas subterrâneas), e 59 
sítios arqueológicos estão protegidos. 

O coordenador corporativo de Desenvolvimento 
Sustentável da Anglo American, Tiago Alves, explica que os 
estudos proporcionaram um conhecimento mais 
aprofundado da ocupação da região. “São locais com 
vestígios de 10 mil anos atrás até a época do Brasil 
império. Podemos compreender como essas pessoas 
viviam ali e conhecer melhor a identidade da comunidade”, 
explica Tiago.

Com o trabalho, 150 mil vestígios arqueológicos foram 
identificados e protegidos. Além do histórico de extração 
de minério, também foram encontrados vestígios de objetos 

de cerâmica e louça pintadas à mão que provavelmente 
faziam parte de uma rede de trocas.

Outra curiosidade diz respeito às atividades rurais. Os 
moradores da região cravavam grandes buracos no solo 
para dividir as terras e realizar o manejo do gado. “Esse é 
um sistema utilizado desde a época em que o Brasil era 
colônia de Portugal e foi repetido até o início do século 20. 
Temos toda essa rede mapeada”, conta Tiago.  

ARQUEOlOGIA

NAScIDO há 
10 MIl AnOS

A Anglo American criou o Núcleo Espeleológico 
da Serra do Espinhaço Meridional em parceria com 
a Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Além de formar 
pesquisadores, o foco é popularizar a espeleologia, 
ciência que estuda as cavernas. O primeiro curso 
de capacitação oferecido pelo Núcleo, no final de 
2015, beneficiou 30 alunos da UFVJM. A Anglo 
American também apoia a produção de livros 
sobre estudos arqueológicos e de espeleologia. A 
empresa já publicou o livro “Das Grutas à Luz”, do 
autor Castor Cartelle, e neste semestre lança a 
publicação “Cavernas da Serra do Espinhaço 
Meridional”, feito com a Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais (PUC-MG). Dessa 
parceria também serão publicados outros dois 
títulos: “Arqueologia e História” e “História Viva”. 

Arqueologia é a ciência que estuda nossa história 
a partir da análise de objetos do passado, 
produzidos ou alterados pelo homem, como 
pinturas em cavernas e monumentos.

Parte dos vestígios encontrados na região estão 
expostos na Estação Ciência Anglo American. Para 
conhecer mais sobre a vida de nossos 
antepassados, viste o espaço.

Endereço: Quilômetro 23 da MG-010, 
Conceição do Mato Dentro.
Funcionamento: de terça a sexta-feira, das 8h às 
12h e das 14h às 16h.
Dúvidas? Ligue para (31) 3868-2405

cONvêNIOS INcENtIvAm  
O cOnhEcIMEnTO  

QuER SAbER mAIS?   
vISITE A ESTAÇÃO cIêncIA  
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MINéRIO BEM GUARDADO
Continuando a série de matérias sobre o Porto do Açu, nesta edição 
da revista Diálogo vamos conhecer mais sobre o funcionamento do 
pátio de estocagem. Este local armazena o minério de ferro que sai 
da planta de filtragem até que chegue o momento do produto ser 
embarcado nos navios. 

O pátio é gerenciado pela Ferroport – empresa com 50% de 
participação da Anglo American e 50% da Prumo Logística – e tem 
capacidade para estocar até um milhão de toneladas de minério de 
ferro. Empregados de operação e manutenção da Ferroport 
trabalham no local, divididos em quatro turnos para garantir o 
funcionamento 24 horas por dia.

Como o pátio de estocagem é administrado pela Ferroport e a 
filtragem pela Anglo American, as empresas precisam estar 
alinhadas para que o processo aconteça sem impactos nas 
operações. “Os sistemas automatizados das duas empresas são 
integrados e as informações são compartilhadas para atuarem de 
acordo com as funções de cada uma”, conta o gerente de 
Relacionamento com a Ferroport, Eduardo Batalha.

pORTO DO AÇU
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A planta de filtragem é a 
estrutura responsável por 
separar o minério da água, após 
ser transportado da mina, em 
Conceição do Mato Dentro 
(MG), até o Porto do Açu, em 
São João da Barra (RJ), pelo 
mineroduto.

PátIOS DE EStOcAGEmFILtRAGEm EmPILhADEIRA

1a

EtAPA 3a

EtAPA2a

EtAPA

E
vandro Fiúza



Logo após deixar a filtragem, 
o minério úmido é 
direcionado para a correia 
transportadora, onde uma 

balança dinâmica pesa o produto.

1a

EtAPA

As empilhadeiras distribuem 
o minério em dez pilhas nas 
áreas do pátio de estocagem.

3a

EtAPA

O minério segue pela correia 
transportadora até uma das 
duas máquinas empilhadeiras 
do pátio de estocagem.

2a

EtAPA

O piso do pátio de 
estocagem possui canaletas 
para direcionar a água que 
escorre das pilhas de minério 

até a estação de tratamento de água. Uma 
parte dessa água é reutilizada pela empresa.

4a

EtAPA

Na hora de ser embarcado, o 
minério é recolhido do pátio 
por um equipamento 
chamado recuperadora e 

colocado em uma nova correia 
transportadora que o leva até o navio. 

5a

EtAPA

pASSO A pASSO DOS pROcESSOS DO páTIO DE ESTOcAGEM

11

vOcê SAbIA? 
O sistema de estocagem e transporte do 
produto do pátio para o navio conta com 
equipamentos que pulverizam água para 
evitar que o pó do minério se espalhe no ar.

REcuPERADORA cORREIA tRANSPORtADORA 
PARA cARREGADOR DE NAvIO

NAvIO

4a

EtAPA 5a

EtAPA

Máquina trabalha no pátio de estocagem do Porto do Açu



XÔ, GRIpE!
Quer passar o inverno saudável? Então é preciso ter cuidado 
com a gripe, especialmente a causada pelo vírus Influenza.

Essa é a palavra dos nossos empregados, traduzida no prêmio Melhores Empresas para Trabalhar, 
do Instituto Great Place to Work, em parceria com a revista Época. Uma conquista que fazemos questão de 
compartilhar com você, que faz parte do nosso dia a dia. Porque fazer a diferença é levar crescimento e novas 
oportunidades também para as comunidades onde atuamos.

AGORA É 
NACIONAL.
SOMOS UMA
DAS MELHORES
EMPRESAS PARA 
TRABALHAR
NO BRASIL.
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Evite locais com 
aglomeração de 
pessoas

Lave sempre as 
mãos, 
principalmente 
antes de comer

Cubra boca e 
nariz quando 
for espirrar ou 
tossir

Não toque a 
região dos olhos, 
nariz e boca se as 
suas mãos não 
estiverem limpas

Não compartilhe 
objetos de uso 
pessoal, como 
garrafas, copos 
e talheres

Evite contato 
próximo com 
pessoas que 
apresentem 
sintomas de gripe

Para lavar as 
mãos, utilize 
água e sabão 
ou álcool

Mantenha sua 
casa ventilada

Siga estas dicas para

evitar a gripe:


