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26 DE DEZEMBRO DE 2012 
SAEG 
 

CAB divulga investimentos em esgoto no ano 

de 2012 

       
 
A Companhia de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá informa que a empresa 
parceira CAB investiu R$ 8 milhões durante o ano de 2012 para aumentar os índices 
de coleta e tratamento de esgoto do município. 
Desse total, R$ 5,5 milhões foram investidos na construção do Subsistema 
Pedregulho, que exigiu a implantação de novos trechos de rede, linhas de recalque de 
coletores tronco, duas novas estações elevatórias de esgoto, uma no Jardim Rony e 
outra no Pedregulho, e início das obras da 2ª etapa da ETE Pedregulho. 
A expectativa é que até o final do primeiro semestre de 2013, a CAB Guaratinguetá 
inicie a operação do Subsistema Pedregulho, que irá elevar o tratamento de esgoto do 
município de 29% para 45%. 
O gerente geral da CAB Guaratinguetá, Fernando Torres, salienta que o contrato de 
PPP (Parceria Público Privada) com a SAEG prevê a universalização dos serviços de 
esgotamento sanitário em 2024, mas a CAB está fazendo esforços para antecipar esse 
prazo. “Nosso objetivo é oferecer os melhores serviços de esgotamento sanitário para 
Guaratinguetá no menor espaço de tempo possível", diz Fernando. 
Dentre os serviços executados ao longo desse ano para atingir a universalização, está 
o plano melhoria no sistema de coleta de esgoto, com extensões e substituições das 
redes de esgoto em diversos bairros do município. Ao todo, já foram implantados 
cerca de 1,5 quilômetro de rede de esgoto e 415 novas ligações. Dentre os bairros 
beneficiados estão o Chácaras Agrícolas Jardim do Vale, Nova Guará, Olaria José 
Benedito, Parque do Sol e Jardim Esperança. 
Além das obras e serviços, a CAB investe ainda em ações e campanhas de 
sustentabilidade que marcam sua parceria com o município, pois visam conscientizar 
a população sobre cuidados com a saúde e o meio ambiente. 
"O tratamento de esgoto doméstico, aliado às mudanças de hábito (como o de não 
descartar óleo usado em ralos), traz melhoria à qualidade de vida da população", 
explica Fernando Torres. 



 

26 DE DEZEMBRO DE 2012 
SAÚDE 
 

Nova ambulância de suporte ao serviço do 
SAMU 

 
A Secretaria da Saúde de Guaratinguetá informa que recebeu na tarde do último dia 
20, mais uma ambulância de Suporte avançado para o SAMU, passando a contar com 
uma frota de duas ambulâncias de suporte avançado e duas de suporte básico. 
Essa nova ambulância de suporte avançado será equipada com cardioversor, 
respirador, bomba de infusão, sonar, laringoscópio, aspirador cilindros de oxigênio, 
uma Incubadora de transporte de recém nascidos e materiais para atendimento a 
politraumatizado, além dos medicamentos necessários. 

 
TRÂNSITO 
 

TURISMO RELIGIOSO registra movimento 
semanal de 14 mil visitantes 
O Serviço Municipal de Trânsito informa que, no período de 17 a 23 de dezembro, 
Guaratinguetá recebeu 306 ônibus de turistas, totalizando 14.076 visitantes nos 
diversos pontos de visitação, conforme os números abaixo: 

• Santuário de Frei Galvão: 155 ônibus  
• Gruta Nossa Senhora de Lourdes: 109 ônibus  
• Catedral / Casa de Frei Galvão: 27 ônibus  
• Seminário Frei Galvão: 15 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. 
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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 31 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. 

 
 
 
GABINETE 
 
 

Prefeitura recebe verba para continuidade 

das obras do Jardim do Vale 

O Gabinete do Prefeito informa que recebeu na semana que passou uma parcela de 
R$ 1,5 milhão referente ao convênio n° 737639/2010 assinado com o Ministério da 
Integração Regional, para as obras de macrodrenagem do Jardim do Vale. 
 
Com a contrapartida de 20% da Prefeitura, esses recursos serão investidos na 
continuidade das obras de readequação e recomposição de galerias de águas pluviais 
nas ruas José Pereira dos Santos Filho (antiga Rua 24) e Evandro Alves da Silva 
(antiga Rua 41), interligando com a Avenida Agenor Pires da Fonseca. 
 
O prefeito Junior Filippo salienta que, assim que a empresa licitada para essas obras, 
a M.Tabet Engenharia e Construções LTDA, concluir o sistema de drenagem, estas 
vias terão condições de receber a pavimentação. 
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SERVIÇOS URBANOS 
 

Confiras horário especial do Mercado 
Municipal e Feiras Livres 
 
A Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá COMUNICA que, neste mês de 
dezembro o Mercado Municipal está funcionando em horário especial, em virtude 
dos feriados do Natal e Ano Novo. 
 
Confira o horário especial para os últimos dias do ano: 

• Quarta e quinta-feira (26 e 27/12/12): das 7h às 18h  
• Sexta-feira (28/12/12): das 6h30 às 18h  
• Sábado (29/12/12): das 6h30 às 14h  
• Domingo (30/12/12): das 7h às 12h  
• Segunda-feira (31/12/12): das 7h às 15h  
• Terça-feira (01/01/13): FERIADO E O MERCADO NÃO 

FUNCIONARÁ. 

Como no Natal, a Feira Livre do dia 1º de janeiro será antecipada para o dia 31 de 
dezembro (segunda-feira). 

 


