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Os primeiros meses do ano são os que têm 
maior incidência de casos de dengue, pois as 
temperaturas mais altas e o maior volume de 
chuva favorecem a proliferação do mosquito 
Aedes aegypti.
O Paraná é o segundo estado com maior 
registro de notificações da doença, cerca 
de 8 mil desde o início do ano, de acordo 
com o Ministério da Saúde. Na primeira 
posição está São Paulo, com mais de 10 mil 
notificações.
Por isso, é importante aumentar as medidas 
de prevenção para evitar a proliferação 
do Aedes aegypti. Caso note em seu 
condomínio a presença de mosquitos, 
comunique a unidade de saúde mais próxima 
para que os agentes de saúde intensifiquem 
a fiscalização na região.   

Medidas de prevenção

• Evite o acumulo de lixo;
• Reservatórios de água como caixa 

d’agua e cisternas, devem permanecer 
tampados, assim como, as piscinas;

•  Espelhos d’agua, lagos, fontes e outros 
objetos de decoração devem ser limpos 
com frequência com água sanitária ou 
cloro;

• Lajes, calhas e ralos também devem ser 
mantidos limpos;

• Inspecione plantas e vasos que podem 
acumular água;

• Verifique outros objetos no jardim que 
possam servir como criadouros do 
mosquito.

A instalação de redes de proteção requer 
muita pesquisa e cuidado antes da 
contratação do serviço. O primeiro item 
a verificar é se a empresa e o material 
utilizado seguem as especificações da 
norma 16046, da ABNT. 

Outra dica é avaliar se a empresa 
tem certificação, o que vai garantir o 
comprometimento para o cumprimento da 
norma. 

Além disso, é preciso ter atenção quanto 
ao local onde a rede será instalada. As 
especificações para varanda, fachadas 
e janelas são diferentes das indicadas 
para quadras esportivas, por exemplo. 

Isso porquê a rede e os materiais de fixação 
serão diferentes em cada situação. 

Por isso, é preciso ficar atento a 
orçamentos muitos generalistas que 
apenas consideram o metro quadrado. A 
complexidade da instalação vai influenciar 
no tipo de objeto que será utilizado, o que 
terá impacto no valor final. 

Em média, é preciso fazer uma vistoria 
anual da rede e a manutenção a cada dois 
anos. Mas a durabilidade vai depender da 
exposição ao tempo, sendo que locais com 
maior incidência de sol vão exigir maior 
frequência de manutenção.

Instalação de rede de proteção
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Voto por procuração

Um projeto de lei debatido na Câmara 
dos Deputados pretende proibir o 
voto por procuração nas eleições para 
síndico. Segundo a proposta, esse 
tipo de voto contribui para perpetuar 
a presença de grupos no poder, 
reduzindo a participação comunitária. 

Se for aprovada, a lei terá impacto 
direto em condomínios que têm 
parcela significativa de inquilinos, que 
não poderão mais exercer o voto em 
nome do proprietário nas eleições de 
síndico. 

LEG
Administradora de
Condomínios 
www.legadministradora.com.br
(41) 3018-8448 
Facebook – LEG Administradora
Endereço - Rua Ulisses Vieira, 864, 
sala 32   – Vila Izabel – Curitiba/PR

Jornalista
Luanda Fernandes (DRT/PR - 8912)

21

COMBATE À DENGUE

CONVIVENDO EM HARMONIA 

INFORMATIVO DA LEG ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

Freepik.com

2020



VOCÊ CONHEÇA O 
PROGRAMA DE COLETA 
SELETIVA DA LEG?
Materiais como lâmpadas, pilhas, 
equipamentos eletrônicos, remédios 
e óleo de cozinha são descartados de 
maneira correta e responsável.
Solicite mais informações 
(41) 3018-8448. 

Endereço: Rua Ulisses Vieira, 864, sala 32 -
Vila Izabel - Curitiba/PR
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