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07 DE NOVEMBRO DE 2012 
 
GABINETE 
 

Defesa Civil de Guaratinguetá recebe veículo 

doado pela BASF 

 
 

Na manhã desta quarta-feira (07/11/12), o prefeito Junior Filippo esteve no 

Complexo Químico de Guaratinguetá, onde recebeu da BASF a doação de um 

veículo modelo Toyota Hilux para ser utilizado nas ações da Defesa Civil do 

município. 

 

Na cerimônia de entrega, estiveram presentes o vice-presidente da BASF para 

América do Sul, Willi Nass, o secretário de administração, Dairo Barbosa dos Santos, 

o assessor de Planejamento Estratégico, André Luís de Paula Marques, o engenheiro 

José Benedito Angeliéri, coordenador da Defesa Civil, e sua equipe. 

 

Na oportunidade, o prefeito Junior Filippo agradeceu a valiosa doação da BASF e 

enalteceu a parceria que a empresa mantém com a Prefeitura em diversas áreas, com 

grandes benefícios para a comunidade, além da geração de emprego e renda no 

município. 

 

Willi Nass destacou que segurança para a BASF é um valor inegociável, por isso, a 

empresa apoia as ações de prevenção, redução de riscos e consequências. 

  



 

07 DE NOVEMBRO DE 2012 
 
 
SAÚDE 
 
 

DENGUE: é preciso eliminar os criadouros do 

mosquito! 

A Secretaria da Saúde de Guaratinguetá informa que, embora a cidade tenha 

registrado apenas dois casos de dengue, desde o final do período epidêmico em julho, 

as ações preventivas de controle da população do mosquito continuam na rotina da 

Vigilância em Saúde, com os agentes trabalhando normalmente. 

 

A diretora de Saúde Coletiva, Michele Mansor, explica que nos meses de julho e 

outubro foi realizada a ADL (Avaliação de Densidade Larvária), uma pesquisa que é 

feita nas residências buscando possíveis focos de larva. Nessa avaliação, foi 

identificada a presença de larvas positivas para o Aedes Aegypt em todas as regiões 

da cidade, nos domicílios, principalmente em ralos de jardins e quintais. 

 

“Por isso, a população precisa continuar colaborando com vistorias em seus imóveis, 

não deixando acumular água em calhas, ralos, trilhos de box, bromélias e materiais 

inservíveis”, enfatiza Michele. 

 

A Equipe da Vigilância em Saúde está realizando a visita casa a casa, que tem por 

objetivo vistoriar 100% dos imóveis da cidade e orientar a população a remover os 

criadouros, além dos mutirões nos bairros que a equipe já está planejando. 

 

A diretora destaca que a única maneira eficiente e eficaz de evitar a doença é não ter 

criadouros do mosquito e, por isso, é fundamental que cada morador faça vistoria 

semanal em sua residência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

07 DE NOVEMBRO DE 2012 
CULTURA 
 

CULTURA: 8º Espetáculo do Circuito Cultural 

Paulista no VivArte 

 
O Departamento de Cultura da Prefeitura de Guaratinguetá, em parceria com a 

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, traz para a cidade o 8º Espetáculo do 

Circuito Cultural Paulista 2012: o Show Musical “Chocolatte Canta Partido Alto“, 

com Banda. 
 

O diretor de Cultura, Humberto Miranda (Beto Mi), explica que o Circuito Cultural 

Paulista é um Programa da Secretaria de Estado da Cultura que contempla 71 

cidades, dos 647 municípios do estado de São Paulo, com Espetáculos Culturais nas 

áreas de Música, Teatro, Dança, Circo e Cinema, uma vez por mês, por todo o ano. 
 

Chocolatte iniciou a sua carreira como percussionista, tocando com Quinteto em 

Branco e Preto, Samba da Vela, Berço do Samba, Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, 

Almir Guineto e muitos outros artistas de renome. A partir dessa base, Chocolatte 

buscou o clima e a intenção, para o seu CD, como Cantor e Compositor. 
 

O Show Musical “Chocolatte Canta Partido Alto“, com Banda, será apresentado no 

Espaço VivArte (Rua Guaranis, 121- Pedregulho), nesta sexta-feira (09/11/12), às 

20h, com entrada gratuita e Classificação Indicativa Livre. 
 

Atenção: Não é necessária a reserva e retirada de Ingressos. Basta comparecer no 

horário determinado. 

Outras informações pelo telefone: (12) 3122-4058 ou no Departamento de Cultura – 

Rua Sete de Setembro, 69 – Centro. 


