
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES E SERVIÇOS – DOS

AVISO Nº 04/2020

O Departamento de Operações e Serviços – DOS, no exercício de sua atribuição
de promover e divulgar ações de interesse coletivo, vem por  meio deste, solicitar a todos os
responsáveis  pela  manutenção  predial  de  órgãos e  entidades  da  Administração  Pública
Estadual,  que sejam multiplicadores na divulgação das ações para a eliminação dos
criadouros do mosquito transmissor da DENGUE.

 
Tendo em vista que houve considerável aumento na proliferação dos criadouros do

mosquito transmissor da DENGUE (AEDES AEGYPTI) em todo o Estado do Paraná,  a
SEAP está auxiliando na divulgação das ações para eliminação dos criadouros do mosquito.

Portanto, reiteramos o pedido para que todos os responsáveis pela manutenção
predial de seus órgãos e entidades, da necessidade de verificar se as ações preventivas de
combate a DENGUE estão de fato sendo cumpridas, cabe ressaltar que é dever de todos
manter-se em alerta.

Segundo  boletim  divulgado  pela  Secretaria  da  Saúde  –  SESA,  em 18/02/2020:
“foram registrados 26.692 casos confirmados de dengue no estado; com 6.129 casos
a  mais  que  a  semana  anterior  que  trazia  20.563  confirmações.  O  aumento  é  de
29,81%”.

Nesse sentido, vale repassar algumas orientações e recomendações importantes:

Garrafas PET e de vidro: As garrafas devem ser embaladas e descartadas corretamente na lixeira, 
em local coberto ou de boca para baixo.

Lajes: Não deixe água acumular nas lajes. Mantenha-as sempre secas.

Ralos: Tampe os ralos com telas ou mantenha-os vedados, principalmente os que estão fora de uso.

Vasos sanitários: Deixe a tampa sempre fechada ou vede com plástico.

Piscinas: Mantenha a piscina sempre limpa. Use cloro para tratar a água e o filtro periodicamente.

Coletor de água da geladeira e ar-condicionado: Atrás da geladeira existe um coletor de água. 
Lave-o uma vez por semana, assim como as bandejas do ar-condicionado.

Calhas: Limpe e nivele. Mantenha-as sempre sem folhas e materiais que possam impedir a 
passagem da água.

Cacos de vidros nos muros: Vede com cimento ou quebre todos os cacos que possam acumular 
água.

Baldes e vasos de plantas vazios: Guarde-os em local coberto, com a boca para baixo.
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Plantas que acumulam água: Evite ter bromélias e outras plantas que acumulam água, ou retire 
semanalmente a água das folhas.

Suporte de garrafão de água mineral: Lave-o sempre quando fizer a troca. Mantenha vedado 
quando não estiver em uso.

Falhas nos rebocos: Conserte e nivele toda imperfeição em pisos e locais que possam acumular 
água.

Caixas de água, cisternas e poços: Mantenha-os fechados e vedados. Tampe com tela aqueles 
que não têm tampa própria.

Tonéis e depósitos de água: Mantenha-os vedados. Os que não têm tampa devem ser escovados e
cobertos com tela.

Objetos que acumulam água: Coloque num saco plástico, feche bem e jogue corretamente no lixo.

Vasilhas para animais: Os potes com água para animais devem ser muito bem lavados com água 
corrente e sabão no mínimo duas vezes por semana.

Pratinhos de vasos de plantas: Mantenha-os limpos e coloque areia até a borda.

Objetos d’água decorativos: Mantenha-os sempre limpos com água tratada com cloro ou encha-os 
com areia. Crie peixes, pois eles se alimentam das larvas do mosquito.

Lixo, entulho e pneus velhos: Entulho e lixo devem ser descartados corretamente. Guarde os 
pneus em local coberto ou faça furos para não acumular água.

Lixeira dentro e fora de casa: Mantenha a lixeira tampada e protegida da chuva. Feche bem o saco 
plástico.

Curitiba, 19 de fevereiro de 2020.

Valdecir Dias de Moraes
Diretor do Departamento de Operações e Serviços – DOS

Sandro Silveira
Divisão de Coordenadoria Administrativa - DCA
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