
Atividades informadas pelos municípios para a semana 
estadual de combate à dengue 
  
  

  
GRANDE S. PAULO  

   
  

MUNICÍPIO 
  

ATIVIDADE PROGRAMADA  

SÃO PAULO 

Ação educativa – Teatro; Palestras; Mutirão de casa/casa em áreas 

prioritárias; Distribuição de panfletos da operação cata bagulho; 

Busca ativa de criadouros; Vistoria em Escolas; Panfletagem nos 

faróis; Operação Cata-Bagulho; Intensificação em pontos 

estratégicos e imóveis especiais. 

 

Panfletagem e Exposição do ciclo biológico do mosquito através de 

mostruário  

Coleta de denúncias, panfletagem e apresentação de vídeo para 

conscientizar a população quanto aos sintomas da doença, ciclo 

biológico, combate e prevenção ao mosquito 
 ARUJÁ 

Anúncio em carro de som  
BARUERI Intensificação casa a casa nos bairros Jd. Mutinga e Vale do Sol  

Distribuição de folhetos e cartazes  
Divulgação na impressa local  

Evento na Estação de Trem com orientação e distribuição de 

panfletos  

Participação da Secretária de Saúde na Juquery Fest  
Divulgação no site oficial do município  

Educação continuada, em parceria com a Secretaria de educação 

municipal  

FRANCO DA ROCHA 

Divulgação em carro de som  
GUARAREMA Atividade de vistoria a imóveis especiais e casa a casa  

ITAPEVI 

Realização de palestra para discussão das ações de combate à 

dengue, sensibilização da comunidade escolar, 
distribuição de panfletos, intensificação da telagem de caixas nas 

áreas mais críticas 

 

JANDIRA 
Intensificação na vedação de caixa d'água, entrega de folhetos nas 

casas visitadas, entrega de folhetos e cartazes nas Estações de Trem 

e Terminal Rodoviário 
 

Projeto dengue nas escolas municipais e estaduais  
MAUÁ 

Capacitação na Tenda Saúde nos Bairros dia 06/04  
Intensificação casa a casa e em imóveis especiais  

Palestras nas escolas municipais e estaduais, UBS's, delegacia e 

Santa Casa  SANTA ISABEL 

Fixação de Cartazes  
  

SANTANA DE PARNAÍBA 
Intensificação casa a casa, Transporte de pneus, Vistoria em 

colégios municipais  

  
SANTO ANDRÉ 

Intensificação casa a casa e em imóveis especiais 
(20 escolas da rede estadual de ensino)  

  
PIRAPORA DO BOM JESUS 

  
Dia D de mobilização, Operação Cata Bagulho, Sensibilização em 

escolas, 
 

RIBEIRÃO PIRES 

Distribuição de folhetos e cartazes nas UBSs,,Divulgação nas rádios 

e jornais, Colocação de faixas, Intensificação casa a casa no bairro 

Jd. Serrano (divisa com Mauá), Intensificação casa a casa no bairro 

Jd. Serrano (Morro do Careca), Intensificação casa a casa no Jardim 

 



Esperança; Vistoria em imóveis especiais para cadastro; 

Distribuição de folhetos na região central; Realizações de palestras 

POÁ 
Montagem de barracas; Fixação de cartazes informativos; 

Divulgação na imprensa local  

  
MAIRIPORÃ 

Intensificação casa a casa e em imóveis especiais nos bairros, centro 

e Jd. Fernão Dias  

  
MOGI DAS CRUZES 

Intensificação casa a casa em áreas infestadas  

ITAQUAQUECETUBA 
Panfletagem e orientação nas escolas municipais e estaduais, 

supermercados e estações de trem; Palestras em postos de saúde; 

Evento educativo com gincanas e tendas de Orientação à população 
 

  
SÃO CAETANO DO SUL 

  
07, 12, 14, 19 e 26 de abril palestras de prevenção e combate à 

dengue para 400 famílias do município 
 

   

BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA  
   

  
MUNICÍPIO 

  
ATIVIDADE PROGRAMADA  

MONGAGUÁ 
Arrastão; Pedágio educativo; Distribuição de folhetos em ônibus; 

Vistoria em escolas estaduais em parceria com multiplicadores  

PARIQUERA-AÇU 

Palestras e distribuição de folhetos em escolas municipais e 

particulares, palestras e orientações nos segmentos religiosos, 

confecção de faixas, divulgação na radio local, orientação e 

distribuição de folhetos durante intensificação casa a casa pelos 

agentes comunitários de saúde 

 

SANTOS Estande educativo, pedágio, mutirão  
Estande educativo  

ILHA COMPRIDA Intensificação nas orientações casa a casa pelos Agentes 

Comunitários de Saúde  

 Divulgação com cartazes e orientações no comércio em geral  

ITANHAÉM 
Leitura dinâmica do projeto educativo “O mundo do mosquito da 

dengue”, bingo educativo na FAITA e FACSUL  

PEDRO DE TOLEDO Arrastão de limpeza  

BERTIOGA 

Mobilização social no bairro de Boracéia, divulgação em rádio, 

jornal locais e carro de som, distribuição de folders informativos, 

pedágio informativo na rotatória da Av. Anchieta com Av. 19 de 

maio, encerramento da Semana de Mobilização contra a Dengue 

 

  
ARAÇATUBA  

  
MUNICÍPIO 

ATIVIDADE PROGRAMADA  

ANDRADINA 

  
Orientação, afixação de cartazes, trilha da dengue e teatro de 

fantoches, monitoramento e intensificação dos imóveis especiais, 

passeata 
  
  
  

 

 
 
 

  
  
  
  

ARAÇATUBA 
  
  
  

Trabalho educativo através da montagem de 

estandes;                                  orientação educativa; fixação de 

cartazes e distribuição de material educativo, realização de Pit Stop, 

desfile dos personagens Zé Limpinho e sua turma no combate à 

dengue, 
exposição dialogada e visual sobre a prevenção da dengue, 

planejamento participativo das ações de combate à dengue junto aos 

membros integrantes do Comitê Institucional de Mobilização contra 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

a dengue, intensificação do trabalho nos imóveis com reincidência 

de criadouros do mosquito Aedes aegypti, realização de Arrastão 

setorizado 

  
Divulgação nas duas rádios locais  

  
Afixações de Cartazes  AVANHANDAVA 

  
Trabalho nas Escolas  

  
Vistoria de imóveis especiais com os alunos do 4º ano da Emef. 

Gabriel José Martins 
 

  
Colocação de cartazes em todos os estabelecimentos comerciais do 

município com os alunos da EE Prof. José Carlos da Silva 
 BARBOSA 

  
Utilização de carro de som prevenindo a população sobre os riscos 

da dengue 
 

  
Exposição dialogada e Visual  

BENTO DE ABREU 
  

Palestra e Confecções de Cartazes com os Alunos  

  
Arrastão em todas as micro-áreas  

  
Mutirão  

  
Distribuição de folhetos educativos nas escolas, creches, projeto 

espaço amigo, igrejas e comércio 
 

  
Divulgação com carro de som em todo o município  

  
Divulgação através das duas emissoras locais  

BILAC 

  
Remoção de entulhos de construções e limpeza de terrenos  

 
  

Visitas em imóveis especiais (escolas) com colocação de cartazes e 

folhetos 
 

BIRIGUI 
  

Divulgação através da assessoria de Imprensa 
(Prefeitura Municipal de Birigui) 

 

  
Palestra com Exposição de faixas e banners  

  
Filmes e Exposições  BREJO ALEGRE 

  
Visita com Vistoria  

  
Vistoria e orientação nas escolas  

  
Divulgação com carro de som, rádio e jornal  

BURITAMA 

   



Vistoria e orientação em prédios públicos; imóveis especiais e 

pontos estratégicos 
  

Intensificação das atividades do projeto Fazendo e Aprendendo  

  
Vistoria, fixação de cartazes e orientação aos freqüentadores do 

local 
 

  
Propaganda em rádio  

  
Propaganda em jornal  

  
Afixação de faixas  

  
Panfletagem e aplicação de cartazes no comércio local  

  
Visita às escolas  

CASTILHO 

  
Atividade Educativa  

  
Intensificação casa casa e arrastão  

  
Palestra Educativa nas Escolas  

  
Divulgação na rádio  

  
Carro de som nas ruas  

CLEMENTINA 

  
Divulgação nas igrejas  

  
Arrastão  

  
Divulgação  GLICÉRIO 

  
Orientação  

  
Palestras  

  
Mensagens  

  
Carro de Som  

GABRIEL MONTEIRO 

  
Mensagens  

  
Palestras  

  
Apresentação de eliminação de criadouros  

  
Vistorias em Imóveis Especiais  

  
Palestra no Centro de Saúde  

  

GUARAÇAÍ 

  
Divulgação em carro de som e  no jornal Folha de Guaraçaí  

  
Palestras  

GUZOLÂNDIA 
  

Exposição do ciclo evolutivo do mosquito Aedes aegypt  



  
Projeto  

LAVÍNIA 
  

Palestras  

  
Arrastão  

  
Gincana  

  
Carro de som e mídia  

  
Intensificação casa a casa  

LOURDES 

  
Palestras  

LUIZIÂNIA 
  

Palestras  

  
Divulgação através da imprensa falada e escrita da Semana Estadual 

de Mobilização de Combate à Dengue 
 

  
Colocação de out-door em pontos da Cidade  

  
Atividade Educativa em Escolas  

ILHA SOLTEIRA 

  
Orientação técnica e disponibilização de materiais, berçários, 

folders, cartazes, aos professores para execução de atividades 

Educativas 

 

  
Teatro de Fantoches  

  
Entrega de Sementes Crotalária  MIRANDÓPOLIS 

  
Carro de Som  

  
Visita casa-a-casa, em imóveis especiais  

  
Divulgação com carro de som e rádio  

Fixação de Cartazes no Comércio  
  

Palestras Educativas nas Escolas  

MURUTINGA DO SUL 

Visita no IB  

NOVA CASTILHO 
  

Palestra sobre Conscientização de Controle e Combate à dengue  

  
NOVA INDEPENDÊNCIA 

Arrastão  

PENÁPOLIS 

  
  

Divulgação com carro de som, rádio e jornal 
  

 

 Passeatas  
 Pedágio  
 

 
  

 


