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Comunicado N°006/2019 
 
 
 
Prezados Condôminos, 
 
TODOS JUNTOS CONTRA A DENGUE: *FUMACÊ NO SAN FRANCISCO II 
NESTA QUARTA-FEIRA* 17/04/2019 ÀS 18h 
 
Informamos que temos recebido com regularidade a vistoria da Vigilância 
Ambiental, na presença do Sr. Paulo Pereira dos Santos (Agente de Saúde) para 
identificar possíveis focos do mosquito Aedes Egypt, transmissor de algumas  
doenças como Dengue, entre outras. Comunicamos que estamos muito próximos de 
São Sebastião que está entre as cidades de maior índice da doença no DF, e o trânsito 
de pessoas que esteja com a doença transmissível através do mosquito é impossível 
de controlar. 
 
Portanto, diante deste problema da saúde pública que é a DENGUE, reiteramos as 
ações da Administração: 
- Roçagem de todos os lotes vazios (através da terceirização do serviço); 
- Esgotamento das caixas boca-de-lobo antes mesmo da total infiltração da água 
chuva (ressaltamos que nas mais de 100 caixas instaladas até o momento, o tempo 
de infiltração diante do volume atual das chuvas pode variar entre elas, uma vez que 
o solo têm estado saturado, chegando inclusive a minar água em alguns trechos do 
condomínio, que há anos não ocorria).  
- Cloramento nas caixas boca-de-lobo preventivamente (através de pastilhas de 
cloro em cada boca-de-lobo), seguindo todas as instruções da Vigilância Ambiental. 
 
Comunicamos ainda que, infelizmente algumas residências ainda não foram 
vistoriadas por estarem fechadas nos horários de inspeção, e a prevenção deve ser 
uma ação não apenas da administração, mas de cada morador e proprietário do 
condomínio.  
 
Durante o período de roçagem dos lotes vazios, foi observado focos em objetos 
abandonados, desde capacetes, à copos descartáveis ou latas de bebidas, portanto 
responsabilidade de nós moradores.  
 
Portanto, diante do quadro, já solicitamos juntamente com o agente de saúde da 
Vigilância uma vinda do "fumacê" para evitar a propagação do mosquito e a 
ocorrência de epidemia internamente.  
 
Alertamos para a importância da AÇÃO CONJUNTA, só assim poderemos vencer 
esse problema. Contamos com você! 
--  
Atenciosamente, 
Administração do  Condomínio San Francisco II 


