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DESTAQUES DESTA EDIÇÃO: 
 
 
* DENGUE: é urgente a mobilização social no 

combate ao mosquito 

 
* Nesta terça-feira tem Coleta de Sangue no 

Hospital Frei Galvão 

 
* Convênio para atendimento SUS no Frei 

Galvão vai até 31 de janeiro 

 
* Mercado Municipal funciona em horário 

especial no Natal e Ano Novo 

 
* TURISMO RELIGIOSO registra movimento 

semanal de 20 mil visitantes 

 
 
 
 



 

17 DE DEZEMBRO DE 2012 
SAÚDE 
 

DENGUE: é urgente a mobilização social no 
combate ao mosquito 
A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratinguetá informa que está dando 
continuidade aos trabalhos de prevenção da dengue, intensificando as ações neste 
período de verão que, por ser chuvoso e quente, aumenta o risco de epidemia. 
 

A secretária Nádia Meireles salienta que somente com a união de esforços do poder 
público e da comunidade a dengue poderá ser vencida. “Pedimos a todas as pessoas 
que mantenham a vistoria semanal em suas residências, eliminando criadouros do 
mosquito”, enfatizou. 
 

Principais ações desenvolvidas durante todo o ano: 

• Guaratinguetá Unida contra a Dengue: mobilização social, com 
voluntários, instituições de ensino e demais instituições  
• Visita às residências para controle e bloqueio de criadouros e busca ativa 

de casos  
• Aplicação do inseticidade focal (nebulização)  
• Controle dos pontos estratégicos e imóveis especiais  
• Vistoria em imóveis fechados e desocupados, com aplicação de multas 

quando necessário  
• Telagem de caixas de água com aplicação de larvicida  
• Palestras e ações educativas na Câmara Municipal, associação de bairros, 

escolas, igrejas e no COMUS. 

Confira o quadro epidemiológico da dengue no município (em 13/12/12): 

• 3.972 notificações  
• 2.798 casos confirmados  
• 1.168 casos descartados  
• 6 aguardando resultado.  
• Total de casos dos anos anteriores: 2011 - 536 casos e 2010 - 36 casos. 

 

Nesta terça-feira tem Coleta de Sangue no 
Hospital Frei Galvão 
Nesta terça-feira (18/12/12), das 8h30 às 12h, a equipe do Hemocentro de Campinas 
fará a coleta de sangue no 7º andar do Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá. 
Para doar sangue, basta que homens e mulheres com idade entre 16 e 68 anos, 
compareçam nas datas e locais agendados, portando um documento com foto. Não é 
necessário estar em jejum, mas é bom evitar alimentos pesados e gordurosos. Para os 
adolescentes de 16 e 17 anos que pretendem ser doadores, além do documento com 
foto, é exigida a presença dos pais ou responsável. 
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Convênio para atendimento SUS no Frei 
Galvão vai até 31 de janeiro 
 

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratinguetá informa que a secretária Nádia 
Meireles fechou um acordo com o administrador do Hospital Frei Galvão, Gilberto 
Nering, para que o convênio de atendimento ao SUS (Sistema Único de Saúde) se 
estenda até o dia 31 de janeiro de 2013. 
 
Considerando que Saúde é um serviço essencial, a secretária decidiu prorrogar o 
convênio com o Hospital, visando garantir tempo hábil para uma transição segura ao 
novo gestor do município. 
 
 

SERVIÇOS URBANOS 
 
Mercado Municipal funciona em horário 
especial no Natal e Ano Novo 
 

A Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá COMUNICA que, neste mês de 
dezembro o Mercado Municipal está funcionando em horário especial, de segunda a 
quinta-feira, das 7h às 19h. 

• Sextas-feiras, das 6h30 às 19h  
• Sábados, das 6h30 às 15h  
• Domingos, das 7h às 13h. 

Confira o horário especial do Mercado Municipal para o período de 24 de dezembro a 
1º de janeiro: 

• Segunda-feira (24/12/12): das 6h30 às 18h  
• Terça-feira (25/12/12): FERIADO E O MERCADO NÃO 

FUNCIONARÁ  
• Quarta e quinta-feira (26 e 27/12/12): das 7h às 18h  
• Sexta-feira (28/12/12): das 6h30 às 18h  
• Sábado (29/12/12): das 6h30 às 14h  
• Domingo (30/12/12): das 7h às 12h  
• Segunda-feira (31/12/12): das 7h às 15h  
• Terça-feira (01/01/13): FERIADO E O MERCADO NÃO 

FUNCIONARÁ. 

As Feiras Livres dos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro serão antecipadas para os 
dias 24 e 31 de dezembro (segunda-feira). 
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TRÂNSITO 
 
TURISMO RELIGIOSO registra movimento 

semanal de 20 mil visitantes 

O Serviço Municipal de Trânsito informa que, no período de 10 a 16 de dezembro, 
Guaratinguetá recebeu 441 ônibus de turistas, totalizando 20.286 visitantes nos 
diversos pontos de visitação, conforme os números abaixo: 

• Santuário de Frei Galvão: 199 ônibus  
• Gruta Nossa Senhora de Lourdes: 138 ônibus  
• Catedral / Casa de Frei Galvão: 81 ônibus  
• Seminário Frei Galvão: 23 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. 

 
 


