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Cianorte apresenta alto risco de infestação de
Aedes aegypti
Apesar do índice elevado de 4,4% apresentado por recente levantamento, município ainda não registrou nenhum caso de dengue,
chikungunya ou zika vírus entre a população

O 1º Levantamento de Índice Rápido (LIRAa) do ano, realizado entre os dias 22 e 25 de janeiro,
revelou um cenário preocupante.
Em visita a 25 regiões de Cianorte,
os agentes de endemias detectaram
68 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a
dengue, zika vírus e chikungunya.
O Índice de Infestação Predial chegou a 4,4%, colocando o município
em situação de alto risco, conforme
classificação da Organização Mundial de Saúde (OMS), que admite o
máximo de 1%.
As localidades que mais preocupam, segundo a sondagem, são
as Zonas 08 e 06, especificamente
nas redondezas do Jardim Aeroporto, João de Barro, Pedro Moreira,
Asa Branca, Primo Manfrinato e São
Judas Tadeu, que contabilizam 26
focos – 38% do total. No Jardim Aeroporto, onde o índice de infestação
foi o mais alto, os indicadores chegaram a 12,8%.
O aumento do número de
focos nos inícios de ano, como explica a supervisora do Programa de
Combate à Dengue da Prefeitura,
Vera Fusisawa, é esperado por conta
do clima apropriado. “Muita chuva
seguida de calor, como tem acontecido nos últimos dias, é o cenário
perfeito para que o mosquito se multiplique. Justamente por esse motivo,
contamos com a ajuda da população
para realizar o combate principalmente nessa época”, alerta.
De acordo com o levantamento, recipientes provenientes do lixo, como
plásticos, vidros de maionese, garrafas pet e potes de sorvete, foram os
locais em que os focos mais foram
encontrados (48,2%); seguidos por
vasos de plantas, engradados e pis-

cina de plástico (19,3%); tambores e
baldes com água da chuva (15,7%);
caixas de degelo de geladeiras, vaso
sanitário e caixas de gordura (9,6%);
e pneus, ocos de árvores e poças de
água (3,6%).
A supervisora do Programa de Combate à Dengue relembra
que a maioria desses focos são evitáveis. “Tem muita gente que espera
a visita dos agentes para eliminar os
criadouros. Entretanto, é necessário que cada cidadão crie o hábito
de fiscalizar seus próprios imóveis e
faça a sua parte, tendo em vista que
a demanda aumenta muito nesse pe-

ríodo, se tornando impossível nossa
equipe dar conta sozinha”, afirma.
CASOS
Apesar do alto índice de infestação, o município não registra
nenhum caso de dengue, chikungunya ou zika vírus até o momento
entre a população. O prefeito Bongiorno considera a ausência de infectados “consequência do trabalho
realizado com excelência pelos agentes de endemias, que promoveram
diversas ações de conscientização e
trabalhos de vistoriais nos imóveis
do município no último ano”, enfatiza.
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Pousada da Criança recebe obras de
reforma e ampliação
Melhorias devem proporcionar mais conforto e segurança aos acolhidos

Crianças e adolescentes de
Cianorte, Japurá, Jussara, São Tomé,
São Manoel do Paraná e Indianópolis, em situação de risco social e
pessoal - vitimas de violência física e
psicológica, abuso sexual, negligência e abandono -, em breve, receberão atendimento em um espaço mais
amplo e apropriado. Isto porque, a
sede da Pousada do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (Pousada da
Criança), que fica na Praça Oswaldo
Cruz, recebe obras de reforma e ampliação.
Os serviços começaram
em setembro do ano passado pela
ala que atende as crianças. Na edificação existente, tudo está sendo
renovado: pintura, revestimentos,
aberturas (portas e janelas), telhas
e forro; e recebe revisões (sistemas
elétrico e hidráulico) e adequações
de acessibilidade. Também acontece
a ampliação da estrutura em 76 m²,
que possibilitará espaços adequados
para cozinha, refeitório, despensa,
lavanderia e playground e a criação
de um novo quarto e de uma brinquedoteca.
“Com essas benfeitorias,
pretendemos garantir aos nossos
pequenos, um ambiente mais amplo
e aconchegante”, salienta o prefeito
Bongiorno. Depois de pronta, a casa
terá capacidade para abrigar até dez
crianças confortavelmente. “Estamos pensando em cada detalhe para
que tudo se torne o mais acolhedor
possível e para que eles se sintam
como residentes em uma casa normal”, completa a secretária municipal de Assistência Social, Marlene
Benalia Bataglia.
Esta primeira fase da obra
recebe o investimento de, aproximadamente, R$ 235 mil, provenientes

do Fundo de Participação da Criança e do Adolescente, em que todos os
municípios que utilizam a Pousada
contribuem. O término da etapa inicial está previsto para o final de março deste ano. Até que as ações sejam
concluídas, os abrigados foram deslocados para uma residência temporária, onde os serviços são prestados
normalmente.
ADOLESCENTES
Com a finalização da pri-

meira fase do empreendimento,
os serviços seguirão para a ala dos
Adolescentes – casa ao lado. “Lá será
realiza uma reforma completa que
inclui a adequação de acessibilidade,
substituição do telhado e do forro,
pintura completa e a revisão geral da
parte elétrica e hidráulica”, informa
o engenheiro da Secretária de Desenvolvimento Urbano e responsável pela execução da obra, Patrick
Giraldeli.

