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 PASTAROSA SERVIÇOS LTDA.
  Rua 04 N. 40, Qd.J Lt.19 St. Mal. Rondon,

Goiânia - GO
  Fones: (62) 3091-5050 / 99147-3994

 C.N.P.J.: 02.282.241/0001-04

FO.CC 32
Rev:10 - Jul/2018

pastarosa.com.br
Data Serviço 02-01-2019  

COMPROVANTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO (Laudo Técnico)
Licenças

 Licença Funcionamento 06118/2011  • Vigilância Sanitária 290668 Validade: 31/12/2018  • AMMA 071/2016

 Local da Aplicação
 Identificação do Cliente: 6747-PRODUTOS CAMAMIL LTDA - ME

  Endereço : R.JB15 N.20 QD.12 LT.03 JARDIM BONANZA GOIANIA GO
 

 Execução do serviço

Número de OS: 2334516 Responsável : wellir Hora
Inicial:11:11:58

Hora final:
12:00:27

PCO Aplicador: WANDERSON RODRIGO DE JESUS
SILVA

 Produtos Utilizados

ID  Composição Quimica ou Associação  Concentração de Uso e Veículo  Qtde indicada por Área  Qtde aplicada por Área

1  acido ortoborico 15% / isca atraente  15% p/p / pasta  0,5g/m  5 G

2  fipronil 0,05 pp gel  0,05 pp gel  0,5 g/m  3 G

3  suporte poliestireno,resina hidrocarb  produto adesivo de pega permanente, produzido por  1un /2 a 5m  2 UN

4  deltametrina 0,2% p/p e silicado de aluminio 99,8% p/p  0,2% p/p po de contato  60g/10m  150 G

 - Indicações para Uso Médico
ID  Grupo Quimico  Ação Tóxica  Antídoto e tratamento adequado  Sintomas por intoxicação Acidental

1  borato de hidrogenio  nao sao conhecidas  lavagem estomacal / leite de magnesia  vomito e diarreia

2  fenil pirazol  inibidor reversivel do receptor gaba  tratamento sintomatico  dor de cabeca, tontura e nausea

3  nao aplicavel  produto atoxico  nao aplicavel  nao aplicavel

4  piretrinas e piretroides
 disturbios sensoriais
cutaneos/hipersensibilidade/neurite
periferica

 tratamento sintom  sensibilizacao cutanea e irritacao da mu

 Pragas Alvo  Validade - Assistência Técnica
1 - BARATA (BLATTELLA GERMANICA) 90 (noventa) dias
2 - FORMIGA DOCEIRA 90 (noventa) dias
3 - CAMUNDONGO (MUS MUSCULUS) 90 (noventa) dias
4 - BARATA (PERIPLANETA AMERICANA) 90 (noventa) dias
 Orientações : Pessoas alérgicas devem se afastar do local, e seguir recomendações abaixo. Em caso de intoxicação, a vítima deverá ser removida imediatamente do local e buscar cuidados
médicos, de posse deste documento. Recomendações ao cliente e cuidados a serem tomados antes e após a aplicação: 1.O local onde será aplicado o inseticida não pode funcionar no período da
aplicação; 2.Pessoas e animais devem ser retirados do local, retornando somente após ser ventilado(arejado) e lavado o ambiente; 3.Acondicionar os alimentos em sacos plásticos, vedá-los e retirá-los
do local a ser desinsetizado; 4.Remover ou proteger móveis, máquinas, utensílios e roupas utilizados pelos usuários da Área a ser desinsetizada. Caso a remoção não possa ser feita, deverão ser
lavados com água e sabão antes de serem reutilizados; 5.Manter o local sem utilização por um tempo mínimo de 6 horas; 6.Fazer limpeza rigorosa em toda área tratada, antes do retorno das pessoas
e/ou animais. ATENÇÃO: O local tratado deverá ser lavado após a aplicação, mesmo se estiver limpo. Se as recomendações acima forem rigososamente obedecidas não oferecerão riscos de
intoxicação ou contaminação.

  Centro de Informações Toxicológicas: Tel: (62) 3201-4110 / 3201-4111 - Av.Anhanguera, 5195 - St.Coimbra - Goiânia - Goiás

  8 - Técnico Responsável:
Wesclei Pereira dos Santos

Biologo 
 CRBIO 104358/04-D
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