
Prevenção da 
atividade de roedores 

em sua propriedade

Mais Informaçōes
Perguntas sobre o

Programa de Controle de Roedores
ou procurando dicas adicionais 
para prevenção de atividade de 

roedores?

 

Relate atividade de roedores para 311
ou ligue para: 781-286-8311 

 mande um e-mail para 
Revere311@revere.org

 

Baixe o Aplicativo do Revere 311 

Ninguém quer viver com ratos.
A cidade de Revere leva o 

controle de roedores a sério e tem um 
programa gratuito para residentes.

 
Siga este guia para obter dicas e saber 
mais sobre como prevenir a atividade 

de roedores em sua vizinhança.
 

Ajude a manter nossa 
cidade limpa

Viu alguma coisa,
Diga algo!

 

Escaneie o 
código: 

Escaneie o 
código: 

Relate atividade de roedores para 311
ligue para: 781-286-8311 

ou mande um e-mail para 
Revere311@revere.org

 

 

Ninguém quer viver 
com ratos.

A cidade de Revere leva o 
controle de roedores a 

sério e tem um programa 
gratuito para residentes.

 
Siga este guia para obter 
dicas e saber mais sobre 

como prevenir a atividade 
de roedores em sua 

vizinhança.



A cidade contratou 
exterminadores 

profissionais para responder  
e resolver os problemas de 

roedores para os residentes
 
 
 
 
 
 
 

Proprietários e administradores 
de imóveis que entrarem em 

contato com o 
3-1-1 e fornecerem um formulário 

de renúncia assinada terão sua 
propriedade inspecionada por 
um exterminador dentro de 7 

dias. Tratamentos apenas para o 
exterior da propriedade.

Estamos aqui 
para ajudar!

FIQUE ATENTO AOS SINAIS

Fezes
Tocas
Marcas de roeduras
Pistas / Pegadas

PREVENÇŌES
Mantenha o quintal limpo
Armazene o lixo em recipientes 
de plástico pesados   com 
tampas  
Remova as fontes de alimento, 
como ração para animais de 
estimação e tigelas de água.
Sele rachaduras e pequenos 
orifícios com selante.
Preencha as tocas no solo com 
solo compactado.
Feche as lacunas das portas 
com varreduras de portas.
Coloque telas nas aberturas e 
substitua ou conserte as telas 
danificadas.
Cubra grandes buracos com  
metal e sele-os com argamassa 
ou cimento.

Ratos podem
passar por 

rachaduras e buracos
tão pequeno quanto

½ polegada.
Trabalhe com seus vizinhos para 

manter as propriedades limpas para 
que os ratos não tenham para onde ir




