Parque Bela Vista recebe o arrastão contra a dengue
Sex, 12 de Fevereiro de 2010 12:14

Os agentes do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Votorantim
percorreram nesta quinta-feira (11), ruas do Parque Bela Vista, e prosseguem nesta sexta-feira
(12), para a aplicação de inseticidas e trabalho de orientação aos moradores com o objetivo de
eliminar os possíveis criadouros das residências. Alguns pontos do bairro estarão recebendo
faixas de conscientização como: “Alerta máximo, neste bairro tem Dengue!”.

Já neste sábado (13) o bairro recebe o arrastão da dengue, quando agentes retornarão nas
casas no sentido de oferecer orientações aos moradores de que retirem de seus lares, todo o
material inservível e que possa vir a ser possível criadouro do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da dengue. Esses materiais deverão ser colocados na frente das casas, quando
caminhões da Secretaria de Serviços Públicos (Sesp), percorrerão 22 ruas para recolher os
objetos. A meta é visitar 834 residências.

Nesta quarta-feira (10), o município registrou o primeiro caso positivo de dengue. O paciente é
morador do Parque Bela Vista e contraiu a doença na própria cidade. Além dos trabalhos
intensificados nessa região, outros bairros receberão a visita dos agentes, o que tem sido
realizado de forma contínua na cidade.

A Secretaria de Saúde orienta ainda que nesta época de chuvas, seguido de forte calor os
munícipes devem averiguar calhas, quintal e terrenos vizinhos, além de separar todos os
objetos que possam acumular água e se tornar um recipiente adequado para a proliferação do
mosquito.

Portanto nesses dias e no sábado serão percorridas as seguintes vias públicas: Angelino

1/2

Parque Bela Vista recebe o arrastão contra a dengue
Sex, 12 de Fevereiro de 2010 12:14

Francisco Parri; Enrico Violino; Angelino Delapassi; Roberto Pecora; Florinda Scudeller; Luiz
Galli; Eugênio Bernardi; Parte da rua Paula Ney; Benedito Eupídio da Costa; Antônio Trevisan;
Ignês Mariano; Benjamin Adami; parte da avenida Gisele Constantino; parte avenida
Tiradentes; Maria Modenese Modena; Maria Hessel Bernardo; Eginio Terciane; Francisca
Lucas Bonilha; Viela Nazira Maria de Jesus; Porfíria Fogaça Maciel e Eugênio Espelho Prado.
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