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DESTAQUES DESTA EDIÇÃO 
 
 

* Saúde comemora sucesso do sistema de 

agendamento de consultas 

 
 

* Secretaria de Turismo apoia 2º Festival do 

Tira Gosto na Praça 

 
 

* SEAMA abre espaço para pesquisas na 

produção de arroz 

 
 

* TRÂNSITO: Interdição na Rua Almirante 

Barroso para obras da SAEG 

 
 
 
 
 



 

19 DE OUTUBRO DE 2012 
SAÚDE 
 

Saúde comemora sucesso do sistema de 
agendamento de consultas 

 
A Secretaria da Saúde de Guaratinguetá comemora o sucesso do novo sistema de 

regulação de agendamento de consulta e exame (SISREG), no sistema de saúde do 

município. 
 

Após 23 dias de sua implantação, o novo sistema de regulação constatou média de 

espera para agendamento de novas consultas com o novo sistema é de 1 a 14 dias. O 

paciente que procura hoje a unidade de saúde e não tem vagas, o nome dele é 

colocado na fila de espera do sistema, que agenda automaticamente o paciente. 
 

A secretária Nádia Meireles explica que o paciente agendado recebe uma papeleta de 

agendamento impressa informando dia, hora, local, o médico ou exame agendado. 

Nesta papeleta esta inscrita “a chave” (um número) do paciente, somente o paciente 

terá este numero, que será utilizado quando ele chegar ao serviço para ser atendido. 
 

"Por isso é indispensável que o paciente leve a papeleta, pois sem a mesma o paciente 

não será atendido", enfatiza a secretária. 
 

Nádia Meireles ressalta que, quando procurar a unidade de saúde e não houver vaga 

disponível, o paciente deve solicitar ao atendente que coloque seu nome na fila de 

espera. Assim, o sistema o agendará automaticamente conforme a liberação das 

vagas. 
 

Segundo ela, até o momento, apenas as especialidades do quadro acima têm fila de 

espera para agendamento no novo sistema. Já para o atendimento do paciente 

aguarda-se em média 15 dias. Pacientes que estiverem aguardando devem procurar a 

unidade, para adequar-se à nova modalidade adotada. 



 

19 DE OUTUBRO DE 2012 
TURISMO 
 

Secretaria de Turismo apoia 2º Festival do 

Tira Gosto na Praça 

 
 

A Secretaria de Turismo de Guaratinguetá está apoiando 2º Festival do Tira Gosto, 

promovido pela ACEG, de 18 a 21 de outubro, na Praça Conselheiro Rodrigues 

Alves, no centro da cidade. 
 

A subsecretária de Turismo, Márcia Molina, que também é presidente da ACEG, 

destaca que a infraestrutura deste ano oferece o dobro do número de mesas e cadeiras 

e a expectativa é que o público seja duas vezes maior do que o recebido em maio de 

2011, quando foi realizado o primeiro Festival. 
 

“O Festival do Tira Gosto de Guaratinguetá é um evento que deu certo, estamos 

realizando esta segunda edição atendendo a centenas de pedidos. Esta promoção é 

uma parceria entre a ACEG, os empresários e o poder público municipal, para 

movimentar tanto a praça como o comércio de nossa cidade”, enfatiza Márcia 

Molina. 
 

Segundo ela, o cardápio apresentado pelos estabelecimentos vai desde a porção de 

frios até a mais elaborada refeição composta pela autêntica comida caipira do Vale do 

Paraíba Paulista. 
 

A apresentação musical desta sexta-feira (19/10/12) contará com a Banda Lobo e, 

neste sábado, dia 20, será a vez de Celso Silva, Canto do Samba e Levi. 
 

Encerrando o evento, na tarde de domingo, a Banda Santa Luzia, com sua nova 

formação, se apresentará na Praça Rodrigues Alves. 

 



 

19 DE OUTUBRO DE 2012 
SEAMA 
 

SEAMA abre espaço para pesquisas na 

produção de arroz 

 
 

A engenheira agrônoma Giani Bresolin, subsecretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente de Guaratinguetá, recebeu na última quarta-feira (17/10/12), um aluno de 

Pós Doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – 

FAPESP, que está realizando pesquisa em solos de rizicultura. 

 

A agrônoma Giani Bresolin salienta que, durante esses 8 anos, a secretaria vem dando 

suporte a novas pesquisas e buscando novas tecnologias no mercado, para ser 

apresentada ao homem do campo dando maior qualidade na produção local a ser 

comercializada. 

  

 

TRÂNSITO: Interdição na Rua Almirante 

Barroso para obras da SAEG 
O Serviço Municipal de Trânsito de Guaratinguetá informa que, neste sábado 

(20/10/12), a partir das 14h, a Rua Almirante Barroso será interditada devido a obras 

da SAEG. 
 

Durante o período dessa interdição, os ônibus do TUG que utilizam a referida rua 

deverão retornar a partir da Praça Condessa de Frontin, pela Rua Dr. Martiniano, Rua 

9 de julho, Rua Marechal Deodoro, Viaduto Guilherme Barbosa e Avenida Dr. João 

Baptista Rangel de Camargo, retomando o itinerário normal. 


