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EM FOCO: 
DIA MUNDIAL DE COMBATE A 

AIDS   
O Dia Mundial de Combate à Aids é comemorado em 1º de dezembro e 
tem por função primordial alertar toda a sociedade sobre essa doença. A 
data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde. Confira na 
página 2 a matéria na íntegra. 
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________________________________________________________________________    EM FOCO 

1° DE DEZEMBRO – DIA MUNDIAL DE COMBATE À AIDS 
 
O Dia Mundial de Combate à Aids é comemorado em 1º de dezembro e tem por função primordial alertar 
toda a sociedade sobre essa doença. A data foi escolhida pela Organização Mundial de Saúde e é celebrada 
anualmente desde 1988 no Brasil, um ano após a Assembleia Mundial de Saúde que fixou a data de 
comemoração. 

O QUE É AIDS? 
 
 

A Aids é uma doença causada pelo vírus HIV, geralmente por contato sexual desprotegido com pessoa 
contaminada, mas pode ser também transmitida por transfusão sanguínea e compartilhamento de objetos 
perfuro cortantes. Diferentemente do que muitos pensam, ser HIV positivo não é o mesmo que ter Aids. A 
Aids é o estágio mais avançado da doença, quando o sistema imunológico se encontra bem debilitado. 
A Aids é uma doença que não mata por si só. Por causar um grande impacto no sistema imunológico, o 
paciente fica sujeito a doenças oportunistas, como a pneumonia, que surgem no organismo nesse 
momento de fraqueza. Assim sendo, não se morre de Aids, morre-se das complicações geradas pelas 
doenças oportunistas. 

BREVE HISTÓRICO DA AIDS 
 

Os primeiros casos de Aids foram descobertos nos Estados Unidos, Haiti e África Central em 1977 e 
1978, mas só foram classificados como a síndrome em 1982, quando se compreendeu melhor a doença. 
No Brasil, o primeiro caso foi diagnosticado em São Paulo, em 1980. As formas de transmissão da doença 
começaram a ser entendidas em 1982. 
Nessa época, o preconceito ainda era muito grande. A falta de conhecimento sobre a doença levou à 
adoção do nome doença dos 5H: 

 Homossexuais, 

 Hemofílicos, 
 Haitianos, 

 Heroinômanos (que usam heroína), 

 Hookers (termo em inglês que se refere a prostitutas). 
 
Somente em 1985 começou-se a falar em comportamentos de risco em substituição ao termo grupos de 
risco. Em 1991, iniciou-se a compra de medicamentos antirretrovirais para distribuição gratuita e, em 1993, 
o Brasil começou a produção do coquetel que trata a Aids (AZT).  
Somente em 1996 foi criada uma lei sobre o direito do doente de receber o medicamento gratuitamente, o 
que impulsionou a melhora da qualidade de vida dos milhares de infectados. O Brasil avançou na luta contra 
a doença e, em 1999, já disponibilizava 15 diferentes medicamentos para tratar a Aids. 
 

POR QUE É IMPORTANTE TER UM DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS? 
 

A Aids, até o momento, é uma doença que não possui cura, portanto, é necessária uma proteção eficiente 
contra ela. Ao criar um Dia Mundial de Combate à Aids, o objetivo era chamar a atenção sobre esse 
problema, desde sua prevenção até seu tratamento, e acabar com o preconceito. 
É importante mostrar para a população que não se contrai Aids com um simples aperto de mão ou abraço 
em um paciente. É importante mostrar também que uma pessoa com o vírus pode relacionar-se e trabalhar 
normalmente. Além disso, deve-se mostrar que, hoje, a Aids não é uma sentença de morte e que é possível, 
sim, viver bem com a doença. Porém, também devemos nos preocupar com sua transmissão, uma vez que 
é uma doença sem cura e que pode afetar a qualidade de vida de uma pessoa. 
O dia 1º de dezembro serve, portanto, como um alerta sobre a Aids e como uma forma de repensarmos 
nossas atitudes com os portadores da doença. Não se trata de um dia exclusivo para informações de saúde, 
é um dia que também nos remete à compaixão e solidariedade. 
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__________________________________________________CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL 

 
 

Carteira de Trabalho Digital 
 
A carteira de Trabalho digital substituiu o documento de papel em 24 de setembro. O aplicativo 
existe desde 2017, mas só passou a substituir o documento físico depois da regulamentação feita 
há menos de um mês. A medida faz parte da Lei da Liberdade Econômica assinada pelo presidente 
Jair Bolsonaro no último dia 20.  

O empregador que usa o eSocial (sistema virtual do governo para prestação de informações 
trabalhistas, fiscais e previdenciárias) não precisa fazer nenhuma anotação na Carteira de Trabalho 
de papel. Para o trabalhador, basta informar o número do CPF no momento da contratação. Todos 
os contratos de trabalho, novos e já existentes, e todas as anotações, como férias e salário, são 
feitas eletronicamente. O trabalhador pode acompanhá-las de qualquer lugar pelo aplicativo ou 
pela internet.  

Nunca solicitei minha Carteira de Trabalho. Terei o documento automaticamente? 

Sim. Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, todo cidadão brasileiro com CPF já 
possui uma Carteira de Trabalho Digital. Não é necessário pedir a emissão do documento.  

Para quem nunca trabalhou com registro em carteira, o documento digital aparece apenas com 
dados pessoais de qualificação civil.  

Como faço para acessar? 

Para acessar a Carteira de Trabalho digital, é preciso ter cadastro no sistema acesso.gov.br. Veja 
como fazer: 

1. Informe seus dados pessoais: CPF, nome, data de nascimento, nome da mãe, estado de 
nascimento 

2. Você será direcionado para um questionário com cinco perguntas sobre sua trajetória de 
trabalho 
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3. Após responder ao questionário, você receberá uma senha temporária que precisará ser 
trocada no primeiro acesso 

Após o cadastro, sua carteira estará disponível no aplicativo Carteira de Trabalho Digital para 
iPhone e Android ou navegador pelo link https://servicos.mte.gov.br/. 

Não consigo fazer meu cadastro no gov.br nem acessar pelo aplicativo, o que faço? 

Nesse caso, você pode procurar seu banco, caixas eletrônicos da Caixa ou do Banco do Brasil, ou 
uma das unidades do Ministério da Economia.  

Posso jogar fora minha Carteira de Trabalho de papel? 

Se você já tinha o documento impresso, você deve guardá-lo. Ele continua importante para 
comprovar seu tempo de trabalho anterior, pois o sistema eletrônico pode apresentar falhas na 
coleta de dados.  

E se o empregador exigir a apresentação da Carteira de Trabalho de papel? 

Caso seja contratado por um empregador que ainda não utilize o eSocial, você ainda vai precisar da 
via impressa do documento. Se ainda não tiver uma Carteira de Trabalho, você pode solicitar a 
emissão de uma mediante agendamento (ligue 158). 

A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho estima que todos os empregadores passem a usar 
o eSocial até o final de 2020. 

Por que não aparece o número da minha Carteira de Trabalho? 

A versão digital utiliza como número chave o CPF. Para as empresas que aderiram ao eSocial, o 
número de CPF será o suficiente para fins de contratação.  

Existem dados errados na minha Carteira de Trabalho digital. E agora? 

Segundo a secretaria, é mais provável que isso aconteça para os contratos de trabalho mais antigos, 
devido a possíveis divergências entre o registrado no papel e nas bases de dados da época.  

Caso identifique algum erro no seu cadastro, não é necessário comparecimento a uma unidade de 
atendimento. Os sistemas que geram os dados da Carteira de Trabalho são atualizados 
constantemente e algumas inconsistências serão corrigidas automaticamente. Em outros casos, 
serão realizadas campanhas para a correção das informações.  

Caso os erros sejam referentes a informações posteriores a setembro de 2019, você deve informar 
seu empregador a pedir a correção.  

Se você ainda tem dúvidas de como baixar e acessar o aplicativo, o setor de Recursos Humanos do 
Grupo Brasinter está à disposição para maiores informações. 

 

 



Política de Privacidade – Todos os Direitos Reservados – Grupo Brasinter  

_____________________________________________________________                  INFORMATIVO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID – 19 

O Reino Unido inicia nesta terça-feira (8) o plano de vacinação da população contra a covid-19.  

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, diz que se trata de um “momento histórico", referindo-
se à data como o "Dia V" [uma referência ao Dia da Vitória da II Guerra Mundial]. 

País europeu mais afetado pela pandemia (com mais de 61 mil mortos e mais de 1,7 milhão de casos de 
infeção), o Reino Unido é o primeiro país no mundo a autorizar a utilização da vacina anticovid-19 
desenvolvida pelo grupo farmacêutico norte-americano Pfizer e pela empresa alemã BioNTech, e será 
o primeiro país ocidental a iniciar a sua campanha de vacinação. 

Em comunicado divulgado no fim de semana, Matt Hancock informou que os primeiros grupos que vão 
receber a vacina serão “os mais vulneráveis e aqueles com mais de 80 anos”, bem como os funcionários 
de lares e residências seniores e do serviço de saúde público britânico (NHS, na sigla em inglês). 

As especificidades da vacina Pfizer/BioNTech, que necessita de conservação a 70 graus negativos, 
representam um desafio logístico, disseram as autoridades sanitárias britânicas, acrescentando que as 
doses têm de ser transportadas por uma empresa especializada e que o descongelamento demora 
várias horas. 
 
O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses da vacina Pfizer/BioNTech, o que permite proteger 
20 milhões de pessoas, uma vez que está vacina se administra com duas doses. 
 
Numa primeira fase, estarão disponíveis 800 mil doses no país. 
Apesar da rapidez com que a agência reguladora britânica aprovou a vacina Pfizer/BioNTech, a diretora 
executiva do organismo, June Raine, reiterou que "os mais elevados padrões” internacionais foram 
aplicados. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-12/covid-19-reino-unido-inicia-hoje-
plano-de-vacinacao 

Para acompanhar em tempo real atualização dos casos de covid no Brasil e no mundo, acesse o link 
abaixo: 

https://covid19.who.int/ 
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_____________________________________________________________QUER SABER MAIS? 

Gostou do conteúdo deste jornal? 

 Sugerimos as leituras abaixo: 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A AIDS:  

https://mundoeducacao.uol.com.br/datas-comemorativas/dia-mundial-combate-aids.htm 
 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL: 

https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2019/10/16/carteira-de-
trabalho-digital-acesso-perguntas-e-respostas.htm 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O CORONAVÍRUS, ACESSE: 

https://www.paho.org/pt/covid19 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2020-12/covid-19-reino-unido-inicia-hoje-
plano-de-vacinacao 

https://covid19.who.int/ 

 

MAIS DICAS SOBRE CUIDADOS COM SUA SAÚDE? Veja a série ‘Viver Bem’ da UNIMED. 

https://www.centralnacionalunimed.com.br/viver-bem/viver-bem-em-serie 

 
 
 
 

Até logo!  
Equipe de edição. 

 
 
 
Elogios, dúvidas, reclamações ou sugestões? Preencha o canhoto abaixo e deposite em alguma de nossas caixas de 
sugestões. Se desejar cópia de edições anteriores, entrar em contato através do e-mail: 
grupobrasinter@grupobrasinter.com.br  

 


