
8º MUTIRÃO CIDADE LIMPA RECEBE REFORÇO 

Prefeitura contrata mais agentes para combater a dengue
  
  Para intensificar as ações da oitava edição do Mutirão Cidade Limpa foi feito um reforço no
número de agentes que vão trabalhar no combate aos criadouros do mosquito aedes aegypti.
O Mutirão, que vai percorrer todos os bairros da cidade até março de 2010, será iniciado pelo
prefeito Oswaldo Barba, secretários, além de diversos funcionários da Prefeitura neste sábado
(5), a partir das 8h30 no Parque do Kartódromo. 

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o trabalho contará com o trabalho de rotina de 40
agentes de combate a endemias e mais o apoio de 24 agentes de limpeza fornecidos pela
empresa Ambiental Sudeste para pegar o material e colocar nos caminhões. 

O Mutirão conta também com a ação articulada de todas as Secretarias, Fundações e
autarquias municipais que buscam também promover a limpeza pública e a manutenção
urbana nos bairros da cidade,  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, além da distribuição de folheto educativo
contendo informações sobre como combater e evitar a formação de criadouros do mosquito da
dengue. Foram locados ainda, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, outros 4 caminhões
para  remover das residências e terrenos objetos e utensílios que possam servir de criadouro
do mosquito da dengue.

Treinamento
Sob coordenação da Vigilância Epidemiológica (Vigep) do município, os 24 agentes de limpeza
receberam na quinta-feira (3), capacitação para o trabalho no mutirão.

O treinamento realizado nas dependências do Centro de Especialidade Odontológica (CEO)
incluiu informações sobre a dengue, tipos de criadouros, como pegar o material, como fazer a
vistoria nas residências entre outros procedimentos.

Denise Scatolini, coordenadora do processo de educação e saúde do programa de combate a
dengue da Vigep, explica que a contratação dos agentes de limpeza somado ao esforço
concentrado dos agentes de combate às endemias e apoio da infraestrutura da Prefeitura “é
uma conquista importante para o desenvolvimento das ações preventivas e de intensificação
no combate a dengue na cidade”.
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