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Força tarefa contra mosquito aedes aegypti é realizada

Nas últimas semanas intensificaram as ações da Secretaria Municipal de Saúde e
Agentes de Controle de Vetores no combate ao mosquito
aedes aegypti, transmissor da
dengue, febre chikungunya e
zyka vírus.
Desde a semana passada
estava sendo feito um arrastão em todos os bairros do
município, com a visita dos
agentes de saúde nas residências, a fim de verificar a
existência de criadouros do
mosquito, bem como para dar
as devidas orientações quanto a eliminação de possíveis
focos. Os materiais eliminados estão sendo recolhidos
pela municipalidade e descartados em locais apropriados.
Outra ação de combate ao
mosquito foi a nebulização, o
qual foi realizada com recursos e materiais da própria administração, com funcionários
treinados para a realização de
tal serviço. A nebulização está
sendo realizada pela municipalidade devido a sobrecarga

na regional da SUCEN, que
atende diversos outros municípios da região.
A despeito de todo trabalho que vem sendo realizado
pela Saúde Municipal, o combate ao mosquito aedes depende de cada cidadão, que
deve ser responsável pela limpeza do seu quintal e eliminação dos criadouros, e isto
deve ser algo realizado permanentemente, afinal com as
doenças transmitidas por este
pequeno mosquito, não se
pode brincar.
Os responsáveis pela saúde municipal atentam ainda
para os sintomas da dengue,
chikungunya e zyka:
A dengue causa febre, dores no corpo, dores de cabeça e nos olhos, falta de ar,
manchas na pele e indisposição. Em casos mais graves,
a dengue pode provocar hemorragias, que, por sua vez,
podem ocasionar óbito. É a
doença mais grave quando
comparada à chikungunya e
à zika.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
Extrato de Edital de Pregão Presencial n. 06/2016.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as Leis
Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que realizará
Pregão Presencial no dia 16 de março de 2016, às 09H00min,
na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso,
475, Centro, com Credenciamento das empresas no dia 16
de março de 2016 das 09:00 horas, no endereço acima.
Objetivando a aquisição de Gêneros alimentícios para serem utilizados na Merenda Escolar das Escolas Municipais
e para os Alunos do Ensino Fundamental da Escola do Estado, Creche Municipal, Projeto Educacional e demais setores municipais, para o exercício de 2016. Quaisquer esclarecimentos, informações e Edital, serão prestados pelo Setor
de Licitações, no endereço acima, nos dias de expediente, no
horário das 08h00 às 11h00 e das 13:00 às 17:00h através
do
telefone
(18)
3861-2007.
Email
pmadmirapuru@hotmail.com/ licitacoes@irapuru.sp.gov.br.
Irapuru/SP. 12 de Fevereiro de 2016. Silvio Ushijima- Prefeito
Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU.
Extrato de Edital de Pregão Presencial n. 05/2016.
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as Leis
Federais n. 8.666/93 e 10.520/02, torna público, que realizará
Pregão Presencial no dia 10 de março de 2016, às 09H00min,
na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso,
475, Centro, com Credenciamento das empresas no dia 10
de março de 2016 das 09:00 horas, no endereço acima.
Objetivando a aquisição de Diversos itens de materiais de
construções (Cimento, Pedra. Areia, Tijolos Tubo, cotovelo
etc), para serem utilizados pelo Setor de Obras, nos diversos setores municipais, no decorrer do exercício de 2016.
Quaisquer esclarecimentos, informações e Edital, serão prestados pelo Setor de Licitações, no endereço acima, nos dias
de expediente, no horário das 08h00 às 11h00 e das 13:00 às
17:00h
através do telefone (18) 3861-2007. Email
pmadmirapuru@hotmail.com/ licitacoes@irapuru.sp.gov.br.
Irapuru/SP. 11 de Fevereiro de 2016. Silvio Ushijima- Prefeito
Municipal.
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Agentes de controle de
vetores Leonardo Ferreira,
Gustavo Jacomini Dias,
Gustavo Mori, Vinícius
Crescimani durante os
trabalhos de nebulização.

Arrastão
recolheu
infinidade de
materiais que
poderiam se
tornar
criadouros do
mosquito.

A chikungunya também
causa febre e dores no corpo,
mas as dores concentram-se
principalmente nas articulações. Na dengue, as dores
são predominantemente musculares. Alguns sintomas da
chikungunya duram em torno
de duas semanas; todavia, as
dores articulares podem permanecer por vários meses.
A febre zika é a doença
que causa os sintomas mais
leves. Pacientes com essa
enfermidade apresentam febre
mais baixa que a da dengue e
chikungunya, olhos averme-

lhados e coceira característica. Em virtude desses sintomas, muitas vezes a doença
é confundida com alergia.
Vale frisar, no entanto, que
a febre zika está sendo estudada como relacionada com
uma síndrome neurológica que
causa paralisia, a Síndrome
de Guillain-Barré, e também
com casos de microcefalia.
Em caso do aparecimento
de um ou mais sintomas o paciente deve procurar as unidades básicas de saúde do município para diagnóstico médico e tratamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPURU
Extrato de Edital de Tomada de Preços n. 01/2016.
Processo Licitatório n.º 07/2016
A Prefeitura Municipal de Irapuru/SP, em cumprimento as Leis
Federais n. 8.666/93 e suas alterações, torna público que realizará Tomada de Preços n. 01/2016, Processo Licitatório n.
07/2016 no dia 17 de Março de 2016, as 08h:50min para
entrega dos envelopes e as 09:00horas para a abertura dos
envelopes, na sala de Licitações, situada à Rua Ângelo Meneguesso, 475, Centro na cidade de Irapuru/SP, Objetivando a
Implantação e reforma da infraestrutura esportiva do município de Irapuru/SP, PARA CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE E
REFORMA DE CANCHAS DE BOCHA E MALHA, no Município de
Irapuru/SP, através de Contrato de Repasse n.º 802593/2014,
Ministério do Esporte/Caixa Processo n.º 2587.1018369-73/
2014, que celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal
e o Município de Irapuru/SP, objetivando a Execução de Ações
relativas ao me esporte Educacional Recreativo e de Lazer. O
cadastro das empresas interessadas deverá ser realizado
em até três dias anteriores a data da abertura dos envelopes,
junto ao setor de Licitações do Município. O Edital da Tomada
de Preços n. 01/2016, Processo Licitatório n. 07/2016 em sua
integra poderá ser retirado na sede da Prefeitura Municipal de
Irapuru/SP, sito a Rua Ângelo Meneguesso, 475-Centro Irapuru/SP. Quaisquer esclarecimentos e informações serão prestados pelo Setor de Licitações, nos dias de expediente, no
horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, através
do
telefone
(18)
3861-2007
ou
pelo
e m a i l : p m a d m i r a p u r u @ h o t m a i l . c o m ;
licitacoes@irapuru.sp.gov.br. Irapuru/SP, 11 de fevereiro de
2016. Silvio Ushijima- Prefeito Municipal.

