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CIDADES

dia a dia

+
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Prefeitura notifica
proprietários fora da lei
A lei 8381/08 autoriza a
prefeitura limpar os lotes
e depois cobrar e aplicar
multa aos proprietários
quando o imóvel oferece
riscos à saúde ou à
segurança pública. Isso
tudo após parecer da
Secretaria da Segurança
Comunitária ou Secretaria
da Saúde.
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intimações foram
emitidas pela
prefeitura a donos
de imóveis com focos
da dengue até 7 de
setembro; 171 multas
foram lavradas
A MORADA DA PESTE
Marcelo Barros aponta o
terreno na rua Vicente
Lázaro Filho, 271. Segundo
ele, o dono mora na Capital
e não toma conta do lugar.
Há latas e galinhas no local.

A casa dos mosquitos
Sorocabano denuncia ameaça de dengue em terrenos baldios do bairro Wanel Ville 2, zona oeste; segundo
ele, imóvel contém focos do Aedes aegypti. Neste ano, 1.730 casos da doença foram registrados na cidade
Rodrigo Rainho
rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

Em época de chuva e frio, a Prefeitura de Sorocaba relaxa na
fiscalização, mas os moradores
não param de denunciar e reclamar dos focos do mosquito
Aedes aegypti, o transmissor da
dengue. Tudo para evitar que a
doença atinja níveis graves, de
quase epidemia, como os registrados no primeiro semestre
deste ano.
O segurança Marcelo Barros,
39 anos, por exemplo, se mostra indignado com a situação de
um terreno baldio, localizado
na rua Vicente Lázaro Filho,

Morador afirma que
outros terrenos do
Wanel Ville estão
abandonados

271, bairro Wanel Ville 2, zona
oeste da cidade. “Sou morador
daqui há cinco anos. Há terrenos baldios com focos do mosquito e a prefeitura não tem feito coisa alguma para resolver o
problema”, reclama. “Com a
proximidade do verão, essa
realidade pode piorar caso as
autoridades não tomem providências logo”, acrescenta. “Cabe ao cidadão fazer a sua parte,
mas à prefeitura cabe dar o
exemplo.”
O BOM DIA visitou a casa de
Marcelo e, logo na entrada,
apareceu uma revoada de pernilongos e outros mosquitos,
oriundos do terreno ao lado da
residência. “Em dias de chuva,
como ontem, formam-se várias poças. Eu e outros vizinhos
ficamos preocupados”, diz o
segurança, que não tem visto as
equipes de combate à dengue
pela região desde maio. “É preciso uma limpeza e uma manutenção periódica desses terrenos”, afirma. “No calor, ficamos mais expostos aos mosquitos. Tenho de dormir com as

janelas fechadas. Fica muito
abafado”, complementa.
Além de mato e de galinhas
criadas por uma das vizinhas,
há muita sucata e algumas latas
de tinta no terreno.

ORIGEM DA DOENÇA

“Nunca os terrenos estiveram tão abandonados.
A fiscalização passa uma vez a cada três meses”
_Marcelo Barros, 39 anos

RESPOSTA /A prefeitura informa que todos os lotes particulares inseridos nas área demarcadas pela Zoonoses, onde
houve caso confirmado de
dengue, foram fiscalizados.
Até setembro, mais de dez
mil imóveis particulares foram
vistoriados, segundo a Secretaria de Comunicação. Em 2010,
foram 2.625 autuações. Nos locais que oferecem riscos à saúde pública, os fiscais emitiram
518 ordens de serviço em 2011.
Segundo a Prefeitura, são realizadas operações especiais contra a dengue aos sábados, visita
casa a casa para orientar moradores, vistoriar imóveis e remover criadouros, monitoramento da infestação de mosquitos, campanhas e eventos
para alertar a população sobre a
importância da prevenção.

Segurança

Morador mostra que tem de usar inseticida contra os mosquitos e pernilongos

