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SAÚDE 
 

Campanha de controle da dengue nos 

cemitérios de Guaratinguetá 

 
 

Diante da estimativa de que cerca de 30 mil pessoas devam passar pelos cemitérios 

de Guaratinguetá neste feriado de finados, a Secretaria da Saúde decidiu aproveitar 

esse grande movimento de visitantes para promover uma campanha de divulgação da 

ações de controle da dengue no município. 
 

Os agentes da Vigilância em Saúde estarão desenvolvendo atividades educativas na 

entrada dos cemitérios, visando à prevenção e eliminação de criadouro do mosquito 

da dengue. O objetivo é orientar os visitantes a jogar no lixo as embalagens plásticas 

que envolvem os vasos de plantas e colocar areia nos pratinhos que os acompanham 

para evitar água parada. 
 

A coordenação do programa do controle da dengue destaca que os cemitérios têm 

sido fonte de preocupação das autoridades por causa da concentração de focos do 

mosquito da dengue nas plantas e objetos deixados pelos visitantes em cima dos 

túmulos. 
 

“Além de estarmos no período chuvoso, esses vasinhos trazidos pelas pessoas são 

possíveis focos do mosquito. Hoje o cemitério é preocupante porque é um local com 

alto índice de reprodução dos mosquitos em função do grande número de 

criadouros”, enfatiza a secretária Nádia Meireles. 
 

Os funcionários dos cemitérios também estão sendo orientados a fazer o controle de 

focos do mosquito ao longo do ano durante visitas periódicas da equipe da Vigilância 

em Saúde. 
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EDUCAÇÃO 
 

Educação publica Ata da Audiência Pública 
do PME com adendo 
A Secretaria da Educação de Guaratinguetá informa que, nesta quinta-feira 

(31/10/12), publicou no site da Prefeitura a versão atualizada da Ata da Audiência 

Pública do Plano Municipal de Educação (PME), realizada no último dia 17 de 

outubro, com o adendo sugerido por participantes. 

 
SEAMA 
 

PROARB planta 12 árvores em frente ao 
Cemitério do Pedregulho 

 
 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) informa que a equipe do 

PROARB (Programa de Arborização Urbana) plantou 12 mudas de árvores em frente 

ao Cemitério Municipal do Pedregulho. 
 

A bióloga Luana Fornitani, coordenadora do PROARB, destaca que a arborização 

viária pode influenciar diretamente a qualidade de vida da população, pois ela oferece 

os seguintes benefícios: conforto térmico, sombra, redução da poluição e de ruídos, 

entre outros. Segundo ela, esses benefícios contribuem para o equilíbrio físico 

ambiental da cidade. 
 

“No entanto, a falta de planejamento urbano na implementação e manutenção da 

arborização viária pode influenciar na sua eficiência. Por isso, estamos trabalhando 

com um planejamento de 3 anos e plantando corretamente no município para que não 

sejam necessárias supressões futuras causando um impacto visual e ambiental em 

nossa cidade”, completa Luana. 

 


