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Aos Ministérios encarregados dos
Correios e das telecomunicações e
operadores designados dos Paísesmembros da UPU a seguir:
– Antígua e Barbuda, Argentina,
Aruba, Bahamas, Barbados,
Belize, Bolívia, Brasil, Canadá,
Chile, Colômbia, Costa Rica,
Cuba, Curaçao, Dominica,
República Dominicana, Equador,
El Salvador, França, Granada,
Guatemala, Guiana, Haiti,
Honduras, Jamaica, México,
Países Baixos (Saba e
St Eustatius), Nicarágua,
Territórios de Ultramar (Reino
Unido da Grã Bretanha e da
Irlanda do Norte): América
(Estados Unidos), Anguilla,
Bermudas, Cayman, Montserrat,
Turcos e Caïques, Virgens
britânicas (Ilhas), Panamá (Rep.),
Paraguai, Peru, São Cristóvão
(Saint-Kitts) e Nevis, Santa Lúcia,
São Vicente e Granadinas, S.
Maarten, Suriname e Trinidad e
Tobago, Uruguai, Venezuela (Rep.
Bolivariana)
União Postal do Caribe e União Postal
das América, da Espanha de Portugal
Coordenadores regionais de projeto
da UPU para o Caribe e a América
Latina

Berna, 26 de Fevereiro de 2016

Referência: 7900(DCDEV.PARFISD)1021
Assunto: Campanha de sensibilização sobre o vírus Zika no Caribe e na América Latina

Prezada Senhora, Prezado Senhor,
Em 1 de Fevereiro de 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a epidemia do vírus Zika
era uma «emergência de saúde pública de alcance internacional».
Enquanto continuam as pesquisas sobre as eventuais formas de transmissão do vírus Zika, a OMS indicou
que não há nenhuma razão, neste estágio, de suspeitar que o vírus se transmita por correio.
No entanto, sabemos que o setor postal pode desempenhar um papel importante na divulgação das
mensagens de saúde pública. Assim, convido-os a lançar uma nova campanha que permitirá sensibilizar o
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público sobre as formas de reduzir o risco de transmissão do vírus Zika. Estou convencido de que os
Correios podem fazer a diferença e contribuir para frear a transmissão do vírus divulgando uma mensagem
de prevenção aos seus empregados e ao público em geral.
Para isto, e com base no mandato que lhe foi confiado pelo 25º Congresso, a UPU, em cooperação com a
Organização Pan-americana da Saúde, preparou material de campanha destinado às agências de Correios
e aos outros locais de trabalho. Na medida do possível, peço que imprimam e distribuam as brochuras aos
seus clientes, no domicílio ou em suas caixas de correio e insiram este material em seus Websites e em
seus boletins de informação.
Os cinco pôsteres já estão disponíveis em diferentes formatos em inglês, espanhol e português e em breve
em francês. Todos os pôsteres podem ser copiados no Website da UPU (www.upu.int/fr/activites/
developpement-durable/social-et-societal/a-propos-du-social-et-societal.html), ou podem ser enviados a
cada operador designado participante em versão impressa ou eletrônica. Para obter o material de
campanha, queiram entrar em contato com Anne-Claire Blet, especialista em desenvolvimento sustentável
na UPU (bletac@upu.int; tel: (+41 31) 350 35 17), que transmitirá o material no idioma escolhido.
Face a esta emergência de saúde pública, peço-lhes, uma vez mais, que mostrem a utilidade da rede postal
enquanto infraestrutura de desenvolvimento e de comunicação. Na esperança de uma colaboração frutífera
nesta campanha, apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada estima e
consideração.

Bishar A. Hussein
(assinado)
Diretor Geral

