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ALIMENTAR POMBOS PODE
RESULTAR EM MULTA??
Segundo matéria divulgada
recentemente em jornal da região
no início do mês de julho foi lançado
o "disque-pombo" em São José do
Rio Preto , um serviço que está apto
a receber denúncias de moradores
sobre áreas que estão sofrendo
com a superpopulação de pombos
na cidade. Através das denúncias
os técnicos se dirigem ao local e
recolhem amostra das fezes de
pombos para identificar possíveis
fontes de contaminação de
criptococose.
A Vigilância Sanitária da cidade
tomou essa atitude a partir de uma
pesquisa feita pelo Departamento
de Neurologia da Faculdade de
Medicina de Rio Preto

que constatou que, num período
de 14 anos, 289 pessoas foram
contaminadas pelo fungo e outras
189 morreram vítimas de
criptocose.
Segundo a mesma fonte existe
uma estimativa de população de
pombos na cidade em torno de
300 mil aves.
A população de São José do Rio
Preto sofre com a população de
pombos há alguns anos. Até o
momento o trabalho tida sido
insipiente. Agora, com a
divulgação desse estudo, esforços
maiores tem sido envidades no
sentido de controlar a população
de pombos.

Edição: Setembro 1410
Folha 2

GAZETA DAS PRAGAS
www.controlarambiental.com.br AS MELHORES INFORMAÇÕES SOBRE PRAGAS URBANAS

- Since 2001

LEMBRE-SE POMBOS NÃO SÃO
ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO
Dentre esses esforços está a
instalação de barreiras em próprios
públicos (escolas, por exemplo) e a
distribuição de folhetos informativos
sobre o assunto.

As estruturas urbanas podem ser
protegidas através da utilização de
recursos mecânicos tais como o
uso de telas invisíveis (para
manter a arquitetura do prédio), o
uso de espículas e gel repelente.

A Prefeitura também decidiu multar
a população que insistir em oferecer
alimento para as aves em valores
que vão desde R$ 124,00 até R$
124 mil reais.

A adoção de um desses métodos
ou de métodos conjugados
depende da visão do técnico e do
planejamento do trabalho. A idéia é
oferecer resultados permanentes
sem necessidade de constante
O controle de pombos é uma
renovação, pois este é um trabalho
atividade eminentemente preventiva que utiliza muita mão de obra, o
que consiste em primeiro lugar na
maior peso dentro do custo do
conscientização da população
serviço.
afetada.
Fonte: Diarioweb Terra

