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30 DE OUTUBRO DE 2012 
SEAMA 
 
 

PROARB planta 12 árvores em frente ao 

Cemitério do Pedregulho 

 
 
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) informa que a equipe do 
PROARB (Programa de Arborização Urbana) plantou 12 mudas de árvores em frente 
ao Cemitério Municipal do Pedregulho. 
 
A bióloga Luana Fornitani, coordenadora do PROARB, destaca que a arborização 
viária pode influenciar diretamente a qualidade de vida da população, pois ela oferece 
os seguintes benefícios: conforto térmico, sombra, redução da poluição e de ruídos, 
entre outros. Segundo ela, esses benefícios contribuem para o equilíbrio físico 
ambiental da cidade. 
 
“No entanto, a falta de planejamento urbano na implementação e manutenção da 
arborização viária pode influenciar na sua eficiência. Por isso, estamos trabalhando 
com um planejamento de 3 anos e plantando corretamente no município para que não 
sejam necessárias supressões futuras causando um impacto visual e ambiental em 
nossa cidade”, completa Luana. 
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SAEG 
 

SAEG publica COMUNICADO de terceirizada 

sobre acidente em obra 

A Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG) 
torna público o COMUNICADO da empresa terceirizada sobre acidente em obra, 
ocorrido nesta terça-feira (30/10/12): 
 

COMUNICADO 

 
A Gimma Engenharia, responsável pela construção da rede de esgoto no Jardim 

Rony e Pedregulho, em Guaratinguetá, COMUNICA E LAMENTA o falecimento, na 

tarde de hoje, dos funcionários Adão Joaquim Pereira (líder de equipe), 31 anos, 

solteiro, pai de uma menina, Osvaldino Joaquim Pereira (encanador), 30 anos, 

solteiro, e Alex Sandro Fernandes David (ajudante geral), 30 anos, solteiro.  

 

Os colaboradores entraram em um Poço de Visita da recém-construída rede de 

esgoto na Rua Expedicionário Benedito Patrício, no Bairro Pedregulho, para fazer 

uma perfuração e não retornaram. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fizeram o 

resgate. Infelizmente, os irmãos Adão e Osvaldino morreram no local e Alex Sandro, 

na Santa Casa de Guaratinguetá.  

 

A polícia de Guaratinguetá está instaurando inquérito para apurar as causas do 

acidente. A perícia esteve no local e emitirá o laudo que vai apontar o que motivou a 

fatalidade.  

 

A Gimma Engenharia está acompanhando as investigações e prestando toda 

assistência aos familiares das vítimas.  

 

Guaratinguetá, 30 de outubro de 2012.  
 

 


