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29 DE OUTUBRO DE 2012 
EDUCAÇÃO 
 

COMUNICADO sobre correções na Ata da 

Audiência Pública do PME 

 
 
A Secretária Municipal da Educação e Cultura de Guaratinguetá, C O M U N I C A 

aos interessados, especialmente aos participantes da Audiência Pública do Plano 

Municipal da Educação, realizada no Espaço Educacional VivArte, no último dia 17 

de outubro, que, com referência à Ata da referida Audiência publicada nos sites 

(www.guaratinguetá.sp.gov) e (www.educacaoguara.gov.br) eventuais pedidos de 

correção aos registros nela constantes deverão ser protocolados nesta Secretaria da 

Educação até esta terça-feira (30/10/12), às 17h, e NÃO DIA 29 DE NOVEMBRO 

como divulgamos anteriormente. 

 

Guaratinguetá, 24 de outubro de 2012 

GILDA CORTEZ PEREIRA  

Secretária Municipal da Educação. 

 
 
 



 

29 DE OUTUBRO DE 2012 
TRÂNSITO 
 

TURISMO RELIGIOSO registra movimento 

semanal de 27 mil visitantes 

O Serviço Municipal de Trânsito informa que, no período de 22 a 28 de outubro, 
Guaratinguetá recebeu 602 ônibus de turistas, totalizando 27.692 visitantes nos 
diversos pontos de visitação, conforme os números abaixo: 

• Igreja de Frei Galvão: 263 ônibus  
• Gruta Nossa Senhora de Lourdes: 219 ônibus  
• Catedral / Casa de Frei Galvão: 73 ônibus  
• Seminário Frei Galvão: 47 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. 

 
 
SERVIÇOS URBANOS 
 

Serviços executados em diversos bairros da 

cidade 

A Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá informa que, na semana que 
passou, foram executados os seguintes serviços em parceria com a RCA: 

• Limpeza dos cemitérios municipais  
• Retirada de Galhos devido aos fortes ventos ocorridos no final de 

semana  
• Corte de árvore na Escola Maria Julia (Jardim do Vale)  
• Varrição Diária Bosque da Amizade  
• Manutenção Parque Ecológico Anthero dos Santos  
• Serviços de manutenção da RCA, na Avenida Francisco Lacaz Neto, 

Avenida Frei Antonio de Santana Galvão e Avenida João Rodrigues de 
Alckmin. 

A Secretaria de Serviços Urbanos informa ainda que o Mercado Municipal 
funcionará das 7h às 13h, nesta sexta-feira (02/11/12), Feriado de Finados. 
 



 

29 DE OUTUBRO DE 2012 
ADMINISTRAÇÃO 
 

Edital do concurso público da Saúde retifica 

cronograma 

A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá publicou na segunda-feira (22/10/12), a 
RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA do edital 01/2012, na área da saúde. 
 
A nova publicação prorroga as datas do período de inscrições, recebimento das 
documentações para os portadores de deficiência e, consequentemente, a divulgação 
e convocação dos candidatos e das listas de inscritos deferidos e inscrições 
indeferidas. 
 
Nesta quarta-feira (31/10/12), encerra o prazo para pagamento do boleto da taxa de 
inscrição.  
 
Para outras informações acesse o edital publicado nos sites: (www.makiyama.com.br 
e www.guaratingueta.sp.gov.br) e publicado no Jornal Oficial do Município de 
Guaratinguetá. 
 


