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22 DE OUTUBRO DE 2012 
SEAMA 
 

Secretário apresenta programa pioneiro de 

PSA em Guaratinguetá 

 
 
A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA) informa que, no último 
sábado (20/10/12), o secretário Washington Luiz Agueda e o engenheiro ambiental, 
Leesander Alves, participaram do Curso de Gestão e Educação Ambiental, no Núcleo 
da FIBRIA, em Jacareí. 
 
Na oportunidade, eles proferiram palestra sobre o Programa Produtor de Água de 
Guaratinguetá, pioneiro entre os programas de PSA – Pagamento por Serviços 
Ambientais. 
 
Após a palestra, os participantes visitaram algumas instalações da Fibria sob a 
orientação dos organizadores, aproveitando o tempo para extrair todo conhecimento 
possível. 

 
 



 

22 DE OUTUBRO DE 2012 
SEAMA 

 

Programa Produtor de Água instala fossas 

sépticas em propriedades 

 
 

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente (SEAMA), recebeu nesta segunda-feira 
(22/10/12), vinte e dois conjunto dos Sistemas Sépticos (Fossas Biodigestoras) que 
serão destinados aos proprietários participantes do Programa Produtor de Água de 
Guaratinguetá. Agora, na primeira quinzena de novembro, a SAEG iniciará a 
instalação do sistema nas propriedades. 
 

Segundo engenheiro ambiental e sanitarista, Leesander Alves, a fossa séptica está na 
cesta de oportunidades do Programa Produtor de Água, visando realizar o 
saneamento ambiental da propriedade, contribuindo para a melhoria da qualidade da 
água do Ribeirão Guaratinguetá e da qualidade de vida dos munícipes que consomem 
essa água. 
 

 



 

22 DE OUTUBRO DE 2012 
TRÂNSITO 
 

TURISMO RELIGIOSO registra movimento 

semanal de 20 mil visitantes 
O Serviço Municipal de Trânsito informa que, no período de 15 a 21 de outubro, 
Guaratinguetá recebeu 450 ônibus de turistas, totalizando 20.700 visitantes nos 
diversos pontos de visitação, conforme os números abaixo: 

• Igreja de Frei Galvão: 202 ônibus  
• Gruta Nossa Senhora de Lourdes: 147 ônibus  
• Catedral / Casa de Frei Galvão: 85 ônibus  
• Seminário Frei Galvão: 16 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. 
 

 
ADMINISTRAÇÃO 
 

Edital do concurso público da Saúde retifica 

cronograma 
A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá publicou nesta 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. 
 
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. 
 


