COMBATE A DENGUE

PREFEITURA INICIA MAIS UMA EDIÇÃO DO MUTIRÃO CIDADE LIMPA

Com a participação de todas as secretarias, fundações e autarquias municipais, a Prefeitura
iniciou na manhã de sábado (6), na região da Vila São José, a 7ª edição do “Mutirão Cidade
Limpa”, realizado com absoluto sucesso desde 2002. Aproximadamente 250 funcionários da
Prefeitura, distribuídos em 10 equipes coordenadas pelo vice-prefeito Emerson Leal e pelo
secretário de Planejamento e interinamente de Saúde, João Pedrazzani, partiram do
ginásio “Hugo Dornfeld”,
ao lado do campo do Zuzão, e percorreram dezenas de ruas da Vila São José, Tijuco Preto e
adjacências,
distribuindo folhetos educativos com informações sobre combate aos criadouros do mosquito
da dengue.
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Pedrazzani enfatizou que a determinação do prefeito Newton Lima em realizar o mutirão evitou
que São Carlos sofresse com epidemias de dengue, e citou que o número de casos registrados
neste ano (10 autóctones e 18 importados) é a prova que o trabalho de prevenção realizado
nos últimos anos foi positivo, já que outros municípios do mesmo porte de São Carlos
registraram centenas de casos de dengue. “A participação da população é decisiva para a
manutenção dos baixos índices de dengue em nossa cidade, por isso pedimos a colaboração
de todos”, frisou.

“O objetivo da Prefeitura é baixar ainda mais o número de casos de dengue. Nossa meta é
“caso zero”, daí é fundamental a intensificação do trabalho nesta época do ano quando
aumenta a incidência de chuvas. Para isso a Prefeitura não mede esforços e atua em várias
frentes com medidas preventivas contra a dengue”, enfatizou o vice-prefeito, Emerson Leal,
que destacou ainda o trabalho de limpeza pública nos bairros da cidade com ações articuladas
de diversas secretarias municipais, promovendo, por exemplo, corte de mato, sinalização de
trânsito, tapa-buraco, limpeza de córregos e áreas públicas, notificação aos proprietários de
imóveis particulares para limpeza de terrenos.
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O mutirão conta também com o apoio de empresas privadas como a Vega, Encalso, Datec,
Bandeirantes e Madri. Além disso, o Creci – Conselho Regional dos Corretores de Imóveis – se
colocou à disposição da Prefeitura para agendar, juntamente com a Secretaria Municipal de
Saúde, visitas às imobiliárias da cidade para orientação aos corretores de imóveis, colocadores
de placas ou outros funcionários operacionais, na identificação e eliminação dos criadouros de
mosquito da dengue que possam existir no interior dos imóveis que estão fechados, ou
aguardando venda e locação.

Entre as propostas está o acordo de disponibilização das chaves desses imóveis pelas
imobiliárias, para agilizar o trabalho dos agentes e também a intenção de enviar aos locatários
ou proprietários dos imóveis um folheto contendo orientações sobre como eliminar criadouros e
prevenir a reprodução do mosquito
aedes
aegypit
.

Até o mês de março de 2009 todos os bairros de São Carlos serão visitados e as pessoas que
tiverem utensílios de grande porte como móveis velhos, sofá e pedaços de madeira podem
deixá-los na frente de sua residência para que os caminhões recolham esses objetos que
acabam servindo potencialmente de abrigo e proliferação de outros vetores como rato, barata e
escorpião.
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É importante lembrar que todo caso suspeito de dengue deve ser comunicado à VIGEP,
porque é a partir do caso suspeito que são desencadeadas as ações de controle e prevenção
ao redor da casa e do local de trabalho do suspeito, impedindo que se instale um foco de
transmissão da doença no município. É preciso também ficar atento aos sinais e sintomas da
dengue, que são febre alta, dor e vermelhidão pelo corpo. Na presença desses sintomas é
importante procurar orientação médica imediatamente. Os moradores que tiverem alguma
dúvida podem entrar em contato com a VIGEP através do telefone 3307-7405.
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