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Ministério da Saúde publica portaria que autoriza
repasse de R$ 600 mil para UPA 24h
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São Miguel do Oeste
inistério da Saúde
conﬁrmou na
segunda-feira ( 11), o
repasse para custeio da
Unidade de Pronto Atendimento Leonardo Weissheimer - UPA 24h.
De acordo com o secretário de saúde, Airton
Fávero, a portaria
2.667/2013 foi divulgada
no Diário Oﬁcial da União,
no dia 08 de novembro,
oﬁcializando o repasse

M

para o município.
A portaria foi emitida
após a visita técnica na
UPA de São Miguel Oeste,
feita pela Coordenação
Geral de Urgência e Emergência do Departamento
de Atenção Hospitalar e
de Urgência da Secretaria
de Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde.
A equipe do Ministério
veriﬁcou as instalações,
quadro de pessoal e, especialmente a documenta-

ção e deﬁniu por incluir a
UPA no Bloco da Atenção
de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a qual autoriza o
repasse de R$ 600 mil
para o Fundo Municipal
de Saúde, em parcela única.
Da mesma forma, ﬁcou
estabelecido na portaria o
recurso para custeio anual
da UPA 24h, no valor de
R$ 1.200.000,00, os quais serão transferidos men-

salmente para o Fundo
Municipal (R$ 100 mil).
Para o prefeito João
Valar, a notícia do repasse
chega num excelente
momento, considerando
que a UPA possui uma
estrutura que está exigindo o investimento de cerca
de R$ 200 mil mensais, os
quais tem sido custeados
com recursos próprios apenas do governo de São
Miguel do Oeste.

Saúde intensiﬁca trabalhos na prevenção da dengue
Campanha tem como slogan “Verão Seguro é verão Sem Dengue”
São Miguel do Oeste
secretaria de saúde
de intensiﬁca a partir
da próxima segunda-feira
(18), ações visando o combate à dengue, especialmente nos meses seguintes cujo período é o mais
quente do ano.
Conforme o secretário
de saúde, Airton Fávero,
“Verão seguro é verão sem
DENGUE” é o slogan da
campanha que tem por
objetivo conscientizar a
população para os cuidados, a ﬁm de evitar a proliferação do mosquito
Aedes Aegypti e intensiﬁcar a prevenção da dengue.
No sábado, 23, a equipe organiza o Dia D, alusivo ao Dia Nacional de Com-

A

bate à Dengue, que terá
atividades no calçadão e
na praça Walnir Bottaro
Daniel, a partir das 8h e
30min.
“Nossa equipe estará
distribuindo materiais
informativos e de conscientização, divulgando
dados atualizados e
expondo larvas e o mosquito para conhecimento
da população. Hoje são 20
pessoas atuando em treze
microáreas no município”, disse a coordenadora
da dengue, Rafaela Perondi. Ela explica que as 20
pessoas trabalham na
coordenação, supervisão,
monitoramento de armadilhas, laboratorista e nas
microáreas.
Em cada microárea há

um agente ﬁxo, que faz as
vistorias nos imóveis, seja
residência, comércio, terrenos baldios, entre
outros. Realizam atividade de tratamento, eliminação de depósitos e/ou
criadouros, além de orientação para a população
com o apoio de supervisores. Existem 126 armadilhas instaladas no município para monitoramento
periódico ou semanal/ ou
ainda que são inspecionadas semanalmente por um
agente.
Atualmente, Fávero
ressalta que São Miguel do
Oeste tem contabilizados
354 focos e é o 2º município com a maior infestação do mosquito no estado
de Santa Catarina. “Preci-

samos intensiﬁcar ainda
mais este trabalho para
tentar evitar a circulação
viral. Ainda somos livres
da doença, pois todos os
casos diagnosticados aqui
vieram de outras regiões,
mas precisamos ter o máximo de cuidado em todos
os locais”, alertou.
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