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❖

Nesta Sexta-feira a Prefeitura de Torre de Pedra S.P realiza aplicação
de inseticidas nas redes de esgotos, bueiros e bocas de lobo no
combate das baratas.

❖ As pragas urbanas como formigas, baratas, escorpiões e roedores entre outras, podem ser muito mais do que
um incômodo - elas podem se tornar uma ameaça à sua residência, comercio ou empresa e, principalmente, à
sua saúde.
❖ O controle destas pragas deve ser realizado por empresas especializadas, visando a preservação da saúde e do
meio ambiente, por sua vez deve ser adotado medidas preventivas e corretivas e assim minimizando riscos.
❖ Com isso a Prefeitura de Torre de Pedra S.P realiza no dia 29 de janeiro de 2021 o controle de pragas urbanas
nos bueiros, visando combater a infestação de baratas que por sua vez é uma das principais fonte de alimento
dos escorpiões.
❖ Os produtos serão aplicados nos pontos de esgotos, bueiros e bocas de lobo de toda a cidade. “O objetivo
principal é o controle das baratas de esgoto da espécie Periplaneta americana, que tem seu aumento
significativamente e proliferação em períodos de altas temperaturas e chuvas, tornando uma preocupação para
a saúde pública.
❖ O combate das baratas tem consequências favoráveis, pois é comprovadamente o alimento principal de
escorpiões nos perímetros urbanos. no controle do escorpião.
❖ As baratas vêm sendo localizados em várias regiões da cidade, inclusive em residências, onde também devem
ser tomados alguns cuidados. Nesses casos, acredita-se que ele vem tendo acesso aos imóveis, principalmente,
através da rede de esgoto.

❖ CUIDADOS – A orientação é que, durante o período em que o veneno estiver sendo aplicado, os moradores
redobrem os cuidados, pois as baratas, poderá ser desalojada pela ação do inseticida e sair através dos ralos
dos banheiros, das cozinhas e caixas de gorduras não lacradas, tendo acesso ao interior dos imóveis e ruas. O
mesmo acontece com os escorpiões.

❖ Para evitar problemas, é importante manter todos os ralos de residência devidamente lacrados, colocar panos
em portas, fechar as caixas de gordura totalmente, bem como canaletas de escoamento de águas pluviais,
evitando a fuga dos insetos após a aplicação do inseticida.
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❖ Entre outras medidas para prevenir ataques, recomenda

❖
❖
❖
❖
❖

Limpe todos os resíduos de alimentos e líquidos derramados
Elimine todas as fontes de alimento
Remova alimentos de animais de estimação
Lave as latas, garrafas e plásticos - antes de as colocar nas lixeiras.
Organize - e remova pilhas de jornais e revistas antigas, caixas de papelão não utilizadas do chão ou dos
armários.
❖ Isole pontos de entrada - para evitar o acesso das baratas.

Manter jardins e quintais limpo.

Evitar o acúmulo de entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção nas
proximidades das casas;

❖ Evitar folhagens densas (plantas ornamentais, trepadeiras, arbusto, bananeiras e outras) junto a paredes e
muros das casas;
❖ Manter a grama aparada;
❖ Limpar periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos, numa faixa de um a dois metros junto às
casas;
❖ Sacudir roupas e sapatos antes de usá-los, pois aranhas e escorpiões podem se esconder neles e picam ao
serem comprimidos contra o corpo;

o

❖

Atenciosamente

___________________
o
o
o

Oscar Bendeck
Sócio- proprietário
Contato: (14) 98230.8888 / (19) 98389.9189

❖ Em caso de dúvidas, entre em contato conosco!

