
 

 
12 NOVEMBRO DE 2012 

 
 
 
 
DESTAQUES DESTA EDIÇÃO 
 
 

* TURISMO RELIGIOSO registra movimento 

semanal de 28 mil visitantes 

 
 

* FERIADO: Mercado Municipal funcionará até 

as 13h nesta quinta-feira 

 
 

* DENGUE: é preciso eliminar os criadouros 

do mosquito! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 DE NOVEMBRO DE 2012 
 
TRÂNSITO 
 

TURISMO RELIGIOSO registra movimento 

semanal de 28 mil visitantes 

 
 

O Serviço Municipal de Trânsito informa que, no período de 5 a 11 de novembro, 

Guaratinguetá recebeu 622 ônibus de turistas, totalizando 28.612 visitantes nos 

diversos pontos de visitação, conforme os números abaixo: 

• Igreja de Frei Galvão: 306 ônibus  

• Gruta Nossa Senhora de Lourdes: 200 ônibus  

• Catedral / Casa de Frei Galvão: 82 ônibus  

• Seminário Frei Galvão: 34 ônibus. 

De acordo com o levantamento das placas dos ônibus que visitam a cidade, a maior 

parte vem dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Tocantins e Distrito Federal, com uma presença mais discreta dos estados do Norte e 

Nordeste do país. 

 
 
 
 



 

12 DE NOVEMBRO DE 2012 
SERVIÇOS URBANOS 
 

FERIADO: Mercado Municipal funcionará até 

as 13h nesta quinta-feira 

A Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá COMUNICA que, no Feriado 

Nacional da Proclamação da República, dia 15 de novembro (quinta-feira), o 

Mercado Municipal funcionará em horário especial, das 7h às 13h. 
 

Na sexta-feira Ponto Facultativo, o Mercado funcionará no horário normal, das 7h às 

18h e a Feiras Livres também serão mantidas no Parque São Francisco, na Rodoviária 

e em frente à Igreja de São Miguel, na Pedreira. 

 
 
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. 
 


