
O engajamento da administração no combate ao 

Aedes aegypti pode ser visto através das várias 

campanhas realizadas nos últimos meses com o apoio 

da administração do Jardim Botânico nas campanhas de 

coletas de inservíveis e nas visitas de inspeções 

frequentes realizadas pela vigilância sanitária nas 

residências em combate ao mosquito. A última, ocorreu 

em dezembro de 2021 com duração de dois dias de 

inspeções.  

A melhor forma de prevenção é evitar a 

proliferação do mosquito Aedes Aegypti, eliminando 

água armazenada que podem se tornar possíveis 

criadouros, como em vasos de plantas, lagões de água, 

pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem 

manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, 

como tampas de garrafas. 

Vigilância sanitária inspeciona 

possível foco em residência 

Inspeção do Exército nas residências 

Campanhas de coleta de inservíveis 2021 

Visita da equipe da vigilância sanitária 12/2021 

 

DENGUE, ZIKA VÍRUS E CHIKUNGUNYA É UM PROBLEMA DE TODOS. 

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA! 

  

 Infelizmente foi notificado recentemente caso de dengue aqui no Condomínio. E 

mesmo com todos os esforços por parte desta administração para prevenção desta doença 

com campanhas educativas, mutirão de limpeza com retirada de inservíveis, roçagem de 

lotes, notificações a proprietários para a realização de limpeza bem como manutenção de 

piscinas em seus terrenos, solicitação de equipes da Vigilância Sanitária é até o exército, 

o combate à dengue é uma luta diária em que todos devem se envolver a fim de não deixar 

que o mosquito nasça pois somente desta forma, através deste trabalho em conjunto, que 

poderemos deixar o Ouro Vermelho I livre do mosquito Aedes Aegypti e da dengue, zika 

vírus e Chikungunya. 

 

  

  



Precisamos urgentemente intensificarmos a limpeza dentro de nossos terrenos e redobrar a atenção de 

modo a não propiciar ambiente com água parada, o que favorece a proliferação do mosquito transmissor.  

Reiteramos o apoio de toda a população nessa luta pois somente assim iremos eliminar de vez o 

mosquito. 

 

Agradecemos e contamos com a colaboração de todos! 

 

Brasília – DF, 13 de janeiro de 2022 

Atenção as dicas: 

• Não deixe água parada, destruindo os locais onde o mosquito nasce e se desenvolve, evita sua procriação. 

• Deixe sempre bem tampados e lave com bucha e sabão as paredes internas de caixas d'água, poços, 

cacimbas, tambores de água ou tonéis, cisternas, jarras e filtros 

• Não deixe acumular água em pratos de vasos de plantas e xaxins. Coloque areia fina até a borda do pratinho. 

• Plantas que possam acumular água devem ser tratadas com água sanitária na proporção de uma colher de 

sopa para um litro de água, regando no mínimo, duas vezes por semana. Tire sempre a água acumulada 

nas folhas. 

• Não junte vasilhas e utensílios que possam acumular água (tampinha de garrafa, casca de ovo, latinha, 

saquinho plástico de cigarro, embalagem plástica e de vidro, copo descartável etc.) e guarde garrafas vazias 

de cabeça para baixo. 

• Deixe a tampa do vaso sanitário sempre fechado. Em banheiros pouco usados, dê descarga pelo menos 

uma vez por semana. 

• Retire sempre a água acumulada da bandeja externa da geladeira e lave com água e sabão. 

• Sempre que for trocar o garrafão de água mineral, lave bem o suporte no qual a água fica acumulada. 

• Mantenha sempre limpo: lagos, cascatas e espelhos d'água decorativos. Crie peixes nesses locais, eles se 

alimentam das larvas dos mosquitos 

• Lave e troque a água dos bebedouros de aves e animais no mínimo uma vez por semana 

• Limpe frequentemente as calhas e a laje das casas, coloque areia nos cacos de vidro no muro que possam 

acumular água. 

• Mantenha a água da piscina sempre tratada com cloro e limpe-a uma vez por semana. Se não for usá-la, 

evite cobrir com lonas ou plásticos. 

• Mantenha o quintal limpo, recolhendo o lixo e detritos em volta das casas, limpando os latões e mantendo 

as lixeiras tampadas. Não jogue lixo em terrenos baldios, construções e praças.  

• Permita sempre o acesso do agente da vigilância sanitária em sua residência. 

 

 

 


