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31 DE OUTUBRO DE 2012 
GABINETE 
 

Prefeito e Presidente da FIESP assinam 
escriutura de terreno doado para o SENAI 

     
 

Nesta quarta-feira (31/10/12), o prefeito Junior Filippo e o assessor de Indústria e 

Comércio, Mauro de Castro, foram recebidos pelo presidente da FIESP (Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, em São Paulo, para a assinatura 

da escritura da área doada pela Prefeitura para implantação de uma escola do SENAI 

em Guaratinguetá. 
 

Trata-se de uma área de 21.856 metros quadrados próxima ao Aeroclube de 

Guaratinguetá, no bairro da CECAP, destinada a doação com a aprovação da 

Câmara Municipal para a construção de uma escola do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial de São Paulo (Senai-SP), conforme projeto desenvolvido 

pela área técnica da FIESP. 
 

Na oportunidade, o prefeito destacou seu empenho na implantação de cursos 

profissionalizantes na EMETEP em parceria com o SENAI. 
 

“Foi numa dessas formaturas, que Paulo Skaf esteve em Guaratinguetá e viu que 

temos vocação e potencial para uma escola do SENAI. E aqui quero enaltecer sua 

postura firme e determinada de investir em Guaratinguetá”, resumiu Junior Filippo. 
 

Paulo disse que, a partir dessa assinatura, vai soltar o edital para início imediato das 

obras visando à inauguração da nova escola em 2014. 
 

“Assim, além dos cursos que pretendemos continuar promovendo em parceria com a 

Prefeitura, poderemos oferecer uma estrutura melhor para muitos outros cursos de 

formação de mão obra qualificada para a cidade e região”. 
 

Segundo ele, os cursos serão definidos de acordo com a demanda de Guaratinguetá 

para assegurar que os alunos formados pelo SENAI consigam emprego na região. 

 



 

31 DE OUTUBRO DE 2012 
SERVIÇOS URBANOS 
 

Serviços executados em diversos bairros da 

cidade 

A Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá informa que, nesta semana, está 

executando 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. 
 

 


