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11 DE DEZEMBRO DE 2012 
SAÚDE 
 

Inaugurada a primeira Residência Terapêutica 
de Guaratinguetá 

    
 
A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Guaratinguetá inaugurou, na manhã desta 
terça-feira (11/12/12), a primeira unidade do serviço de Residência Terapêutica, 
em parceira com a Fazenda da Esperança, na rua Vigário Martiniano, 112 – Centro. 
Durante a cerimônia, a secretária Nádia Meireles e o fundador da Fazenda da 
Esperança, Frei Hans Stapel, destacaram que, mais do que simplesmente atingir mais 
um objetivo do SUS, a reabilitação psicossocial, essa parceria concretizou este 
serviço visando cumprir o propósito da Saúde Mental numa perspectiva humana e 
cristã. 
A secretária destaca que o Brasil conta com o programa “De Volta para Casa” para 
“retirar” pessoas que podem sair dos hospitais psiquiátricos e retornarem as suas 
residências, entretanto muitos pacientes perderam laços familiares. Este é o motivo da 
criação da “Residência Terapêutica”. 
A secretária agradeceu a Dra. Mirsa Delossi, responsável pela implantação dessas 
unidades no Estado de São Paulo, por ter vindo a Guaratinguetá nesta data e em 
vários momentos, para orientar a Secretaria Municipal da Saúde, na implantação 
desse serviço. Segundo ela, o objetivo veio ao encontro dos interesses do município 
que buscou a parceria e envolveu as profissionais de Saúde Mental, Leonora Athayde 
e Marli Turci. 
“A volta para casa tem sentido de acolhida e de cuidado, este propósito nos desafia, a 
tarefa de humanização do SUS, um SUS mais humano que reconheceu o outro como 
legitimo cidadão de direitos. Apostamos na renovação dos modelos de atenção do 
SUS, neste caso também para estes 10 cidadãos que tiveram por 10 anos suas vidas 
segregadas em um único espaço, os hospitais psiquiátricos, de onde já poderiam ter 
saído há muito tempo, meses, anos e muitas vezes, décadas”, concluiu Nádia 
Meireles. 
A Residência Terapêutica, inaugurada em Guaratinguetá já está funcionando com 10 
moradores em processo de reabilitação psicossocial, com a equipe profissional 
coordenada por Alba Valeria Cortez Alves de Oliveira, da Fazenda da Esperança. 

 



 

11 DE DEZEMBRO DE 2012 
SAÚDE 
 
Secretaria apresenta sistema multimídia da 

Casa Ambiente e Saúde 

  
 
A Secretaria da Saúde de Guaratinguetá informa que, na última segunda-feira 
(10/12/12), na Escola Municipal do Parque do Sol, foi apresentado pela equipe de 
Vigilância em Saúde, o sistema multimídia da Casa Ambiente e Saúde, que funciona 
em prédio próprio, na Avenida Brasil, 1488 – Engenheiro Neiva. 
 
A festa reuniu cerca de 40 convidados, que puderam ver alguns exemplares de 
animais taxidermizados da Casa Ambiente Saúde, numa pequena exposição. 
 
A secretária Nádia Meireles destaca que a Casa é uma inovação da atual gestão da 
Secretaria Municipal de Saúde, que contou com a colaboração dos técnicos e 
assessores da Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, da área ambiental e do 
Centro de Controle de Zoonoses. 
 
A apresentação teve início com a palavra do engenheiro Marcos Anjos, atual diretor 
de Vigilância Sanitária, seguida da palavra da secretária Nádia Meireles, detalhando 
os motivos que alavancaram a idéia de implantar um serviço de saúde diferente, 
pautado na construção da consciência sanitária. 
 
Em seguida, o técnico de Vigilância Sanitária, Luiz Antonio de Oliveira Andrade 
apresentou os vídeos, que agora estão instalados na CASA, especificamente nas salas 
temáticas: Fauna e Flora, Sala do Consumidor, Sala de Pragas Urbanas e animais 
peçonhentos, Sala de Microscopia e Sala de Imunização. Ele apresentou também o 
site da Casa Ambiente. 
 



 

Na oportunidade, todos destacaram que este espaço tem o reconhecimento da 
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que publicou matéria a respeito na reconhecida 
revista de Saúde RADIS, em de outubro de 2011. 
 

Além disso, pesquisadores do INPE, Universidades como UNITAU, FATEA e 
FARO, Escolas Municipais, Estaduais e Privadas, empresas, famílias e todas as 
pessoas que utilizaram este serviço inovador, também apóiam a nova modalidade de 
investimento em saúde. 
 

A Secretaria Municipal de Saúde espera que a partir destes recursos multimídia, seja 
ampliado o número de visitantes na Casa e que muitos acessem o site 
(www.guaratingueta.sp.gov.br/cas). 

 
EDUCAÇÃO 
 

Exposição destaca uma nova visão da 
Biblioteca Escolar 

 
 
A Secretaria da Educação de Guaratinguetá informa que está promovendo uma 
Exposição das Bibliotecas Escolares da Rede Municipal, no período de 10 a 21 de 
dezembro nos seguintes locais: 

• Centro de Capacitação (Antiga Estação Ferroviária), de 10 a 14 de 
dezembro, das 9h às 12h e das 14h às 17h.  
• Biblioteca Pública Municipal Dr. Diomar Pereira da Rocha, de 17 a 21 

de dezembro, das 7h30 às 18h. 

Esse projeto, denominado “Biblioteca Escolar: uma nova visão” conta com o apoio 
técnico de Mediadores de Leitura da Secretaria da Educação de Guaratinguetá. 
A exposição foi organizada pelo professor Antonio Nogueira, supervisor geral das 
Bibliotecas Escolares Municipais, pela coordenadora do trabalho das Bibliotecas 
Escolares Municipais, Cirley Cristine Vital de Azevedo e pela bibliotecária da 
Cristina Aparecida Lino Paiva, da Biblioteca Municipal de Guaratinguetá. 



 

11 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
ESPORTES 
 
Guaratinguetá ainda pode ser subsede da 

Copa do Mundo de 2014 

  
 
A Secretaria de Esportes de Guaratinguetá informa que, na manhã do último sábado 
(08/12/12), o secretário Fernando José Moreira recebeu a equipe de vistoria do 
Comitê Organizador Local (COL) no Estádio Municipal Dario Rodrigues Leite. 
 
Guaratinguetá é umas das cidades da região que são candidatas a entrar no Catálogo 
Oficial de Centros de Treinamento de Seleções, que a FIFA deve lançar no próximo 
ano. 
 
“Desde o começo, sempre acreditei e acredito que Guaratinguetá tem chance de 
ser subsede da Copa do Mundo de 2014. Estamos fazendo a nossa parte visando à 
inclusão da cidade nesse grande evento esportivo mundial”, salienta Fernando 
Moreira. 
 
Acompanhados pelo presidente do Guaratinguetá Futebol Ltda, Israel Vieira, os 
profissionais vistoriaram itens como: qualidade do solo e do gramado, capacidade 
total de público no estádio, números de assentos cobertos e descobertos, vestiários, 
sistemas elétrico, hidráulico e de drenagem, entre outros. 
 
Agora a administração da cidade aguarda o resultado da vistoria da FIFA para então 
planejar a execução das melhorias necessárias. 
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SEAMA 
 

Secretário cumprimenta Cooperativa de 

Laticínios de Guaratinguetá 
 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) informa que, nesta quarta-
feira (12/12/12), o secretário Washington Luiz Agueda participará da Cerimônia de 
Reinauguração da Indústria de laticínios – Serramar, a convite do Conselho de 
Administração da Cooperativa de Laticínios de Guaratinguetá. 
 
“Não poderíamos deixar de prestigiar essa cooperativa que caminhamos durante esses 
oito anos juntos, aplicando na prática, o grande desafio da atualidade: ALINHAR A 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS COM A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, 
avançando muito rumo ao desenvolvimento sustentável”, enfatiza o secretário. 
 
Washington destaca as principais conquistas dessa parceria: 

• O município potencializou a distribuição de calcário nas propriedades 
rurais por meio de convênio entre a Cooperativa de Laticínios de 
Guaratinguetá, a Prefeitura Municipal e a DOLOMIA, como forma de melhor 
a produtividade, a um custo baixíssimo para o produtor rural.  
• O resgate da EXPOGUARÁ, que após sete anos de edição, finalizou o 

oitavo com uma prova Nacional de Gado Jovem da Raça Girolando, que 
representa a maior produção de leite do país.  
• Por meio do Programa Pastejo Rotacionado, várias propriedades 

passaram a ser gerenciadas como verdadeiras empresas por seus proprietários, 
que foram capacitados em melhoramento genético, manejo de pastagens, 
irrigação, alimentação do rebanho, análise de custos e benefícios, anotações de 
índices zootécnicos. 
• Esse trabalho de várias mãos permitiu uma transformação nas 

propriedades, melhorando a renda e a geração de empregos no campo. 

 
O secretário destaca também que a Cooperativa sempre foi participativa e atuante nos 
conselhos municipais: CMDR (Conselho municipal de desenvolvimento rural) e 
COMAM (Conselho Municipal de Meio Ambiente), além de apoiar com seus 
produtos e divulgação vários eventos, como: Lançamento do Programa Produtor de 
Água, Torneios Leiteiros, Mutirão de Limpeza de Canais de Irrigação da Colônia do 
Piagui e Campanha Campo Limpo (coleta de embalagens de agrotóxicos). 
 
Na avaliação do secretário, neste momento de Reinauguração da Serramar, a 
Cooperativa demonstra o quanto cresceu e seu potencial, para se tornar em breve a 
maior do Estado de São Paulo, cujo leite é captado diretamente de produtores rurais. 



 

Ao contrário do que ocorreu no resto do país ela se sustentou, se fortaleceu, cresceu, 
se modernizou e dá o exemplo de como deve funcionar o Cooperativismo. 
 

“Gostaria de, em nome do seu presidente e nosso amigo, Pedro Guimarães, 
parabenizar a toda a família da CLG, pelo empreendedorismo e por levar o nome da 
nossa cidade, com a venda de seus produtos. É motivo de orgulho ter aqui a 
Cooperativa de Laticínios de Guaratinguetá. Que Deus, continue iluminando a todos 
os seus conselheiros, colaboradores, fornecedores e clientes, um Feliz Natal e um 
2013 de muito sucesso!”, conclui Washington. 
 
 


