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13 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
EDUCAÇÃO 
 
 
Premiação das Olimpíadas de Matemática e 

de Astronomia 

    
 
A Secretaria da Educação de Guaratinguetá informa que, na noite da última terça-
feira (11/12/12), na Igreja dos Mórmons, os alunos da Rede Municipal de Ensino 
receberam as premiações das Olimpíadas de Matemática sem Fronteiras e de 
Astronomia. 
 
O concurso “Matemática sem Fronteiras” é a versão brasileira do evento 
internacional, realizado pela Rede POC – Rede de Programas de Olimpíadas, tendo 
como principais objetivos: 

• Aproximar o Brasil e os países estrangeiros  
• Aproximar as diferentes escolas das empresas e órgão governamentais  
• Aproximar a matemática das línguas modernas  
• Aproximar os estudantes dentro de suas próprias classes e despertar o 

interesse pela matemática e pelas línguas estrangeiras. 

O concurso é realizado com os alunos matriculados no 5º e no 6º ano, do Ensino 
Fundamental e com os alunos do 1º e do 2º ano, do Ensino Médio das escolas 
públicas e privadas brasileiras. 
 
Nos anos de 2011 e 2012, as Escolas Municipais “Profª Francisca de Almeida Caloi”, 
“Profª Aliete Ferreira Gonçalves”, e “Profª Maria Aparecida Broca Meirelles” 
participaram dessa olimpíada, contemplados com medalhas 123 alunos, 
representantes de seis classes e Guaratinguetá alcançou o 3º lugar no Brasil. 
 



 

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é realizada anualmente pela 
Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), pela Agência Espacial Brasileira (AEB) e 
ELETROBRÁS FURNAS, entre alunos de todos os anos do Ensino Fundamental e 
Médio em todo território nacional. 
 
Seus principais objetivos são: fomentar o interesse dos jovens pela Astronomia e pela 
Astronáutica e ciências afins, promover a difusão dos conhecimentos básicos de uma 
forma lúdica e cooperativa, mobilizando num mutirão nacional, além dos próprios 
alunos, seus professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pais e escolas, 
planetários, observatórios municipais e particulares, espaços, centros e museus de 
ciência, associações e clubes de Astronomia, astrônomos profissionais e amadores, e 
instituições voltadas às atividades aeroespaciais. 
 
Na Rede Municipal, a Escola “Prof. José Augusto do Amaral” participou desta 
olimpíada e 11 alunos foram contemplados com medalhas de ouro, prata e bronze, 
demonstrando suas habilidades e interesse pela astronomia, astronáutica e ciências 
afins. 

 
 
 
 
SAÚDE 
 
 
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 30 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. 
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SAÚDE 
 

DENGUE: é urgente a mobilização social no 
combate ao mosquito 
 

A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratinguetá informa que, dando continuidade 
aos trabalhos de prevenção da dengue, realizou nesta quinta-feira (13/12/12), uma 
reunião com representantes de empresas e indústrias da cidade, para discutir e 
elaborar uma estratégia de trabalho em parceria, para este período de verão que 
promete ser chuvoso e quente, o que aumenta o risco da epidemia de dengue. 
 

A secretária Nádia Meireles salienta que apenas a Basf e a Associação Comercial e 
Empresarial enviaram representantes e destacou que somente com a união de esforços 
a dengue poderá ser vencida. “Pedimos a todas as pessoas que mantenham a vistoria 
semanal em suas residências, eliminando criadouros do mosquito”, enfatizou. 
 

Durante reunião, a equipe da Vigilância em Saúde apresentou a situação 
epidemiológica de Guaratinguetá, ações desenvolvidas, plano de trabalho para 2013 e 
principais dificuldades. Foi lembrado, ainda, o risco eminente da introdução de um 
novo sorotipo da dengue, o vírus DENV 4, que já circula na região. 
 

A equipe apresentou também os dados da ADL – Avaliação de Densidade Larvária, 
uma pesquisa que é feita no município, em atendimento às orientações da SUCEN, e 
que avalia a infestação do mosquito e quais os tipos de criadouros existentes no 
município. “Essa avaliação mostrou que o principal problema me Guaratinguetá são 
os ralos domésticos, internos e externos, o que reforça a necessidade de ações de 
mobilização social, para que cada morador cuide da sua residência”, conclui Nádia. 
 

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 (atualizado e 
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. 
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SAEG 
 
Apresentação do Plano Municipal Integrado 

de Saneamento Básico 

 
 
A Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá (SAEG), 
publicou em seu site, na última terça-feira (13/11/12) a abertura da Consulta e 
Audiência Pública para apresentação do PLANO MUNICIPAL INTEGRADO DE 
SANEAMENTO BÁSICO DE GUARATINGUETÁ/SP, em cumprimento ao 
disposto no artigo 19, § 5º, e artigo 51 da Lei  
Federal Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e no artigo 3º parágrafo único, inciso I da 
Lei Municipal nº 3.933 de 18 de junho de 2007. 
 
A Audiência Pública será no dia 17 de dezembro de 2012, com início às 19h, no 
auditório da Secretaria Municipal da Educação, na rua Dom Bosco, 171 – Bairro São 
Benedito. 

 


