São Paulo, 04 de julho de 2017.
Ref. Ofício 02/ 2017 acs
Processo: 16.1.220.12.1
Prezado (a) Senhor (a):

Informo que a Comissão de Prevenção à Dengue FEAUSP realizou diversas ações nesse
1º Semestre de 2017, a saber:
1. participação dos membros da comissão no Treinamento Anual das Brigadas de
Combate ao Aedes aegypti, auditório José Geraldo Massucato, Prefeitura do Campus
USP, em meados de junho/2017.
2. solicitacão e acompanhamento: chamado em andamento USP Atende /Saúde
Ambiental/Intervenção: focos do mosquito no prédio FEA4 nos locais: piso térreo,
grelhas, coleta águas pluviais. Foi aplicado o inseticida biológico Dengue Tech no local
fornecido durante o treinamento.
3.

Remoção de vasos de plantas na entrada principal da biblioteca e em outros lugares,
onde tínhamos percepção de focos de mosquitos.

4.

divulgação do folder informativo: Cuidado este mosquito pode matar, em todos os
prédios (painéis da FEA). Fonte impressa pela Prefeitura de São Paulo

5. realizado um novo mapeamento externo e detectado problemas nos prédios FEA-4,
FEA-5 (Senzala- local de guarda de materiais/manutenção) e FEA-7 (copos descartáveis
jogadas pelos alunos nos jardins).
6. Remoção das folhagens e entulhos no entorno do prédio FEA5.
7. atualização da página da comissão com registros fotográficos da brigada 2017.
8. divulgação das Ações na FEA na Semana da FEA.
9. Busca e amparo no sentido de uma parceria e participação para com as entidades
acadêmicas, afim de conscientização do trabalho da comissão por meio de
compartilhamento nas redes sociais.
10. mapeamento interno dos prédios por meio de comunicado interno direção sobre
ações simples de realizar no próprio ambiente de trabalho. Todos juntos no combate
ao mosquito.
11. Acompanhamento das solicitações e instalações de grades nas lixeiras de resíduo
comum, evitando que o material seja aberto e o lixo espalhado nos locais. Esse serviço
é executado juntamente com a equipe de limpeza terceirizada.

12. Fechamento de contêiner, para evitar entrada de água, bichos e melhoria na
pavimentação do corredor do prédio FEA5.
13. aplicação do inseticida biológico, o qual pode ser diluído em até 50 litros d´água com
duração de 60 dias em vasos sanitários e caixas acopladas que estão em desuso.
Aplicação também na senzala FEA5, banheiro auditório e espaço de eventos no prédio
FEA5, nas calhas, lajes, vasos de plantas com pratos, grelhas e jardins com poças
d´água.
14. Realização de rastelagem dos jardins internos e externos por empresa terceirizada a
cada 15 dias ocorrendo à remoção de resíduos. Esse serviço é acompanhado pelo
Setor de Serviços Gerais e e realizado por serviços terceirizados.
15. Última reunião do semestre realizada em 03 de julho de 2017, na sala 13 do Acervo
Delfim Neto, com a participação da Presidente da comissão, Elaine Graciano e os
membros Ana Cristina - Biblioteca e Marcelo - Manutenção.

Atenciosamente,

Elaine do Rocio Graciano
Presidente da Comissão

http://www.fea.usp.br/Comissao-Prevencao-Dengue

