Câmara Municipal de Ibatiba

SESSÃO PLENÁRIA

LIXO NAS RUAS PODE GERAR FOCOS DE DENGUE
POPULAÇÃO E PODER PÚBLICO DEVEM REDOBRAR CUIDADOS PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA
DENGUE EM PERÍODOS DE CHUVA. LIMPEZA DAS RUAS DEVE SER PRIORIDADE

Publicado em 30/04/2019 as 20:27 (Atualizado em 17/06/2019 as 12:38), postado por Silvia Goulart - ImppactMidia, Fonte: Câmara de Ibatiba

Preocupados com o grande número de casos de dengue no município, especialmente neste
período de chuvas intensas, os vereadores Fábio Ambrozio e Jorcy Sangi alertaram sobre o
grande número de lixo nas ruas de bairros e comunidades rurais de Ibatiba. Segundo os
vereadores, o serviço de coleta e de limpeza das vias está deficitário, o que pode acarretar em
focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti.
?O bairro Ipê parece estar abandonado devido ao grande volume de lixo nas ruas. E como
querem acabar com a dengue, com toda aquela sujeira??, indagou o vereador Fábio Ambrózio
sobre a falta de coleta de lixo na localidade.
A realização de limpeza de ruas, canteiros e bueiros também é solicitada na zona rural.
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?Nas comunidades de Três Pontes e Criciúma é preciso desentupir os bueiros e realizar
limpeza no local?, solicitou o vereador Jorcy Sangi.
Combate ao mosquito
Os cuidados no combate ao mosquito Aedes aegypti devem ser durante todo ano, inclusive neste
período de chuvas, com limpeza das ruas e quintais das casas. A municipalidade deve manter as
vias limpas, bueiros desentupidos, além de reforçar a fiscalização e vigilâncias nas
residências.
Já a população deve adotar medidas que impeçam o mosquito de se proliferar. Confira a
seguir.

Como se prevenir
- Limpar o quintal, jogando fora o que não é utilizado;
- Tirar água dos pratos de plantas;
- Colocar garrafas vazias de cabeça para baixo;
- Tampar tonéis, depósitos de água, caixas d?água e qualquer tipo de recipiente que possa
reservar água;
- Manter os quintais bem varridos, eliminando recipientes que possam acumular água, como
tampinha de garrafa, folhas e sacolas plásticas;
- Escovar bem as bordas dos recipientes (vasilha de água e comida de animais, pratos de plantas,
tonéis e caixas d?água) e mantê-los sempre limpos.
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