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Exército auxilia em mega operação
Mais de 7,4 mil 
residências foram 
vistoriadas nos 
bairros Santo Inácio 
e Universitário, em 
Santa Cruz

Como forma de conscientizar os ouvintes, a Arauto 
FM vem divulgando material sobre os cuidados para 
prevenir a doença. Conforme o coordenador artístico, 
Tiago Rocha, foi criado um spot de 20 segundos, que 
vem sendo veiculado  a fim de estimular cada um a 
fazer sua parte. Dicas de cuidados quanto à água pa-
rada, limpeza de calhas e piscinas, além da colocação 
de areia nos vasos de plantas são algumas das ações 
para afastar o mosquito Aedes aegypti.

Vanda Haas aprendeu que filtro da piscina pode atrair o mosquito da dengue
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Mais de 7,4 mil resi-
dências e quase 400 
terrenos baldios nos 

bairros Santo Inácio e Uni-
versitário, em Santa Cruz do 
Sul, foram vistoriados por 
agentes de saúde e soldados 
do  Exército na manhã deste 
sábado, dia 18, durante a 
mega operação de combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 
após o Município divulgar a 
confirmação de cinco casos de 
dengue, em que se classifica 
em situação de surto.

A ação que envolveu 90 
soldados e 10 oficiais do 7º 
Batalhão de Infantiaria Blin-
dado (BIB), também contou 
com o auxílio de servidores 
municipais de diversas secre-
tarias, somando 261 pessoas, 
que foram divididas em 65 
equipes. Durante a ação, fo-
ram realizadas 15 limpezas 
em terrenos baldios, sendo 
retiradas 18 cargas de lixo e 
entulhos, conforme revela o 
coordenador da Defesa Civil, 
tenente José Joaquim Dias 
Barbosa.

Ainda, foram realizadas 26 
aplicações de larvicidas, 11 
residências foram notificadas 
sem a presença dos moradores, 
20 imóveis e terrenos abando-
nados foram abertos.
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CONSCIENTIZAÇÃO NO AR

AÇÃO POSITIVA
Ao todo, as equipes for-

madas por duplas ou trios 
percorreram 101 ruas dos dois 
bairros, atingindo uma popu-
lação de 9.967 pessoas. Entre 
elas estava dona Vanda Haas, 
que reside no bairro Santo 
Inácio há mais de 40 anos. Ela 
aprovou a iniciativa. “É bom, 
pois os agentes orientam sobre 
cuidados que não imaginava 
que precisava ter”, analisa. 
“Com a visita deles fiquei sa-
bendo que onde fica a água do 
filtro da piscina acumula água, 
propício para o armazenamen-
to de larvas”, conta. 

No mesmo momento em 
que foi orientada, dona Vanda 
prontamente tomou as devi-
das precauções para afastar 
o mosquito transmissor da 
dengue. Quem também diz 
ter gostado da ação foi Ester 
Volante, que mora há quatro 
anos no bairro. “Acho ótima 
essa visita, pois se alguma 
casa pode ter focos já se eli-
mina”, reflete.

COMBATE
Para o secretário de Saúde 

de Santa Cruz do Sul, Régis de 
Oliveira Júnior, a mega opera-
ção foi positiva, bem como pro-
dutiva. “O bairro Santo Inácio 
foi escolhido, pois apresentou 
o maior número de pacientes 
que contraíram a doença no 
município e este é apenas o 
primeiro passo que a adminis-
tração pública está dando em 
resposta ao surto da dengue na 
sociedade”, sublinha.

Segundo Régis, há muito 
trabalho a ser feito ainda. 
“Já iniciamos uma varredura 
no Cemitério Municipal, na 
próxima semana os trabalhos 

Em Vera Cruz, ações focam 
a prevenção contra o Aedes

Em março, a  equipe de 
agentes de endemia de Vera 
Cruz capturou larvas do mos-
quito Aedes em uma armadi-
nha instalada junto à antiga 
estação rodoviária. Com isso, o 
trabalho de coleta  de amostras 
foi realizada num raio de 300 
metros no entorno. Nada mais 
foi encontrado. 

De acordo com a secretá-
ria de Saúde do município, 
Liseana Palma Flores, a Secre-
taria de Saúde tem realizado 
diversas ações de educação e 
prevenção junto às comuni-
dades, através das equipes de 
vigilância em saúde, agentes 
comunitários de saúde e com-
bate de endemias. “Atual-
mente, o município é livre de 
infestação do mosquito, até 
então, as medidas e estratégias 
têm se apresentado efetivas no 
combate ao mosquito trans-
missor”, avalia. Ainda segun-

do ela, todas equipes estão 
empenhadas na vigilância. 
“Ressaltamos a necessidade 
da colaboração da comuni-
dade na limpeza de terrenos 
baldios, lixo acumulado e  dos 
cuidados básicos de cuidado e 
higiene dos ambientes e pátios 
de residências”, sublinha.

O trabalho de monitora-
mento junto às armadilhas 
e pontos estratégicos segue 
normalmente, de acordo com o 
agente de combate a endemias, 
Jorne Petry. “Fim do mês fare-
mos o LIRA, e estaremos visi-
tando alguns imóveis para ver 
o índice de infestação e qual 
espécie de mosquitos existe 
nos imóveis”, adianta. “Esses 
procedimentos são os preconi-
zados para os municípios não 
infestados”, completa. Tam-
bém estão previstas palestras 
em escolas do município nos 
próximos dias.

serão retomados e principal-
mente agora o trabalho será 
de fiscalização, identificação 
dos proprietários de imóveis  
e também posterior aplicação 
de multas àqueles proprietá-
rios que se negarem a receber 
as equipes da Prefeitura para 
que o município possa evitar 
uma epidemia na cidade”, 
alerta. O secretário agradeceu 
a população que colaborou. 
“De nada adianta todo esse 
trabalho se a população não 
colaborar”, frisa. 

Uma nova operação está 
marcada para este sábado, dia 
25, no bairro Arroio Grande, 
também com início às 8 horas 
e que deverá mobilizar cerca 
de 400 pessoas pelo bairro ser 
maior. “Este é um trabalho im-
portante, que provavelmente 
vai surtir resultados na nossa 
comunidade”, aposta.

NOTIFICAÇÕES

RESULTADO
5 confirmações

1 (negativo)
2 (negativos)
1 (confirmado)

--------

AGUARDANDO
5

----------
----------
----------
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CIDADE
SANTA CRUZ
VALE DO SOL
VENÂNCIO
RIO PARDO
MATO LEITÃO

A 13ª Coordenadoria Regional de Saúde recebeu nos 
meses de fevereiro, abril e maio, 20 notificações, con-
forme a coordenadora Beanir Lara. Em Santa Cruz, 
foram notificados 14 casos, sendo confirmados cinco, 
um importado e descartados quatro. Em Rio Pardo 
também houve uma confirmação. Confira outros mu-
nicípios com notificação:

Trabalho foi coletivo


