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Sanitária intensifica fumacê
em combate ao mosquito da
Dengue
Está sendo intensificada a passagem do carro do fumacê nos
bairros da cidade a fim de combater o mosquito da dengue.
Essa é uma das principais armas da prefeitura para acabar com
os insetos. Ao mesmo tempo as secretarias de Saúde, Obras,
Urbanismo e Infraestrutura e de Serviços Urbanos, Transporte,
Turismo e Eventos continuam realizando mutirão, percorrendo
casas e terrenos fazendo vistorias e retirando materiais que
possam servir de foco para o vetor.
A fumaça é composta por óleo mineral adicionado de inseticida,
que mata os mosquitos adultos. Para ter um melhor
aproveitamento, é recomendável que os moradores deixem portas
e janelas abertas durante a passagem dos agentes. “O fumacê
irá passar em todos os bairros, porém, nesse período de
estiagem com muita poeira estamos priorizando a aplicação pela
manhã e fim da tarde, quando o tempo está mais firme,
ressaltou agente de saúde”.
“A secretaria de Saúde do Município de Novo Progresso espera
com isso que a fumaça mate os mosquitos, pois as larvas são
eliminadas no trabalho diário dos agentes de endemias”.
A Prefeitura reativou o serviço que estava paralisado a anos,
os motivos que não havia mais usado o Fumacê pela antiga
administração ainda não foi divulgado. “Os agentes da
Vigilância Sanitária estão espalhando o fumacê em todos os
bairros e realizando o ciclo preconizado pelo estado, que são
cinco visitas ao ano de acordo com o calendário do Ministério
da Saúde. Os agentes de saúde estão no primeiro ciclo,

verificando a presença de focos do mosquito, fazendo o
tratamento, quando necessário e orientação”, divulgou a
prefeitura.
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“A administração municipal está fazendo todo o necessário para
combater o mosquito da dengue, mas é fundamental a
participação da população. A passagem do fumacê é mais um meio
utilizado para lutar contra os mosquitos. Muitos moradores já
estão se conscientizando e abrindo as portas de suas casas ou
seus terrenos para ser feita a vistoria por parte dos agentes
de saúde. As medidas tomadas pela prefeitura são em prol da
qualidade de vida dos moradores e atenção em relação à saúde
de todos”.
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O sucesso desta operação depende muito de você, então oriente
sua família quando ouvir o barulho do carro com fumacê abra as
portas e janelas.
A reportagem do Jornal Folha do Progresso não teve acesso ao
cronograma de trabalho.
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