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No dia 18 de março, a Prefeitura da 
Estância Turística de Guaratinguetá 

e a Caixa Econômica Federal, 
por meio da Secretaria de 

Assistência Social realizaram o 
sorteio das unidades habitacionais do 

Residencial Santa Mônica.
Para o prefeito Francisco Carlos a 

entrega dos apartamentos é a concre-
tização de um sonho muito importante 

na vida destas famílias. “Fico feliz, 
já que no governo passado, fomos 
nós que adquirimos e desapropria-

mos este terreno para construção de 
escola e casas populares. Agora ver 

que o Santa Mônica é uma realidade, 
é muito gratificante. Quero ressaltar 

que tudo só foi possível devido a um 
incessante esforço da equipe da As-

sistência Social e de responsáveis da 
Caixa que lutaram para fazer com que 

as obras voltassem as atividades”, 
salientou o prefeito.

O sorteio aconteceu no Recinto 
de Exposições “Manoel Soares de 

Azevedo”.
O secretário de Assistência Social, 

Marcos Evangelista, contou com 
todos os habilitados e integrantes 

do cadastro reserva. “Em todas as 
reuniões sempre dizia aos munícipes 

que o sonho da casa própria estava 
próximo e que a obra estava parada, 

mas os nossos trabalhos não. Apesar 
de toda está demora, todos tiveram a 

paciência de esperar e agora no dia 
15, irão pegar a chave de sua casa, 

deixando para trás o aluguel ou sairão 
de áreas de riscos, o que muito nos 

alegra”, disse o secretário.
Seguindo o cronograma estabelecido 
pela Caixa, no período de 24 a 27 de 

Residencial Santa Mônica

março, foram realizadas vistorias nas 
unidades habitacionais e nos dias 
09 e 10 de abril, será realizadas as 
assinaturas dos contratos.
Ainda em abril, será realizada uma 
festa para entrega das chaves no 
próprio residencial. Os apartamentos 
terão dois quartos, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviços, além 
de uma área de uso comum para os 
moradores.

Prefeitura executa obras 
em 22 bairros 
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A Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Guaratinguetá, por 

intermédio da Secretaria de Saúde, em 
parceria com o Hospital Maternidade 
Frei Galvão, entrega a população, a 

partir de 1º de abril, uma Unidade de 
Atendimento Materno-Infantil no bairro 
do Beira Rio. Essa unidade substituirá 

o Pronto-Socorro Materno-Infantil, 
que funciona hoje nas instalações da 
Santa Casa de Guaratinguetá. Essa 
mudança se deu em comum acordo 

entre a Prefeitura e a Santa Casa. 
”Nós estamos muito felizes com mais 
essa parceria, afinal nosso intuito de 
ofertar um atendimento preferencial 
e de qualidade para as mulheres e 

crianças de Guaratinguetá, pelo SUS, 
está sendo mantido. Vale lembrar que 

o novo Pronto-Socorro Municipal, que 
inauguramos no primeiro dia deste 
ano junto ao Hospital Frei Galvão, 

também ficou muito bom. Estamos 
conseguindo elevar gradativamente 

a qualidade da saúde no nosso 
município”, afirma o prefeito de 

Guaratinguetá, Francisco Carlos. 
O novo prédio, onde anteriormente 
funcionava a Incubadora de Empresas, 
foi inteiramente reformado e equipado 
com recursos do próprio Hospital Frei 
Galvão.  A nova unidade vai funcionar 
na Rua José Moretti, 30, bairro Beira 
Rio - Guaratinguetá 

Unidade de Atendimento Materno-infantil 
começa a funcionar em1ºde abril

A Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Guaratinguetá, por 

intermédio da Secretaria de Saúde, 
está disponibilizando o fácil acesso 

do munícipe aos exames de detecção 
de doenças transmissíveis, numa 
ação que visa o diagnóstico rápido 

para em casos positivos, o tratamento 
ser iniciado imediatamente.

De maio de 2014 a março de 2015 
HIV = 1522 testes realizados
VDRL (sífilis) = 156 testes realizados
Hepatite B = 60 testes rápidos
Hepatite C = 60 testes rápidos

Secretaria de 
Saúde agiliza 

testes de doenças 
transmissíveis

Urgência e Emergência
Para atender a urgências e 
emergências em ginecologia, 
obstetrícia e pediatria, a unidade 
conta com uma equipe própria 
e o suporte integral do Hospital 
Frei Galvão para procedimentos 
de média e alta complexidade. O 
objetivo maior da administração 
municipal é o de oferecer aos 
munícipes um atendimento na 
saúde mais humano e eficiente. 
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Estamos em obras para melhor atendê-lo!
Prefeitura de Guaratinguetá executa 

obras em 22 bairros da cidade e projetos 
somam mais de R$ 20 milhões

A Prefeitura da Estância Turística 
de Guaratinguetá está executando 

32 projetos de infraestrutura, que  
somam mais de R$ 20 milhões em 

investimentos. São melhorias, reformas,  
ampliações, construção de novos 

prédios e instalação de equipamentos 
públicos em 22 bairros diferentes da 

cidade. Do total de obras, 19 estão 
sendo executadas com recursos da 
própria  administração municipal. O 

restante é fruto de convênios com os 
governos  Estadual e Federal. 

Confira  alguns investimentos abaixo:

Drenagem e Pavimentação de seis ruas do Jardim Esperança

Drenagem e Pavimentação do Acesso à empresa ACG - Vista Alegre

Obras do Poupatempo em março de 2015

Construção do CEU - Parque do Sol

Obras no bairro Jardim Santa LuziaPavimentação no bairro Jardim Bela vista
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A Prefeitura da Estância Turística de 
Guaratinguetá, por meio da Secre-
taria Municipal de Serviços Urbanos, 
realizará atividades especiais na 
próxima Páscoa.
No dia 31 de março, terça-feira, 
das 18 às 23h, acontecerá a Feira 
Noturna Especial de Páscoa, na 
Avenida Presidente Vargas.
“Após o grande sucesso da Feira 
Noturna Especial de Natal, nós 
decidimos realizar uma edição para a 
Páscoa, em parceria com os nossos 
feirantes, na qual os consumidores 
poderão comprar produtos como 
lacticínios, hortifrúti, peixes, pastéis, 
presentes, etc”, afirma a Secretária 
de Serviços Urbanos, a Eng.ª Alaíde 
Moreira dos Santos.

Festa no Parque para criançada
No dia 04 de abril, sábado, das 8 às 
13h, haverá uma manhã de festa 
para a criançada na Brinquedoteca 
do Parque Ecológico Anthero dos 
Santos, com brincadeiras monito-
radas por animadores vestidos de 
coelho e distribuição de chocolate.

Páscoa tem 
programação especial 
em Guaratinguetá 
no Parque 
Ecológico

O Parque Anthero dos Santos, 
conhecido como Parque Ecológico, 

recebeu novas melhorias em março: a 
reforma da brinquedoteca e um novo 
bebedouro de alvenaria - com reves-
timento em azulejo e equipado com 

três torneiras com água filtrada.
Com a atual administração, o parque 

foi revitalizado, ganhou iluminação, 
novos brinquedos infantis e a Praça 

do Idoso – em parceria com o Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de 

São Paulo. A Secretaria de Serviços 
Urbanos, que administra o Parque, 

ampliou o seu horário de 
funcionamento e foram destacados 

monitores para conduzir as atividades 
realizadas ao longo da semana. 

Parque Ecológico 
ganha novas melhorias

Como o movimento de frequentadores 
tem aumentado significativamente, 
a Prefeitura instalará também uma 
academia ao ar livre para atender 
aos munícipes que se utilizam 
do local para suas caminhadas 
e que desejam diversificar seus 
exercícios físicos.

Várias opções gastronômicas foram reservadas aos visitantes 
da 2ª versão da feira As Pulgas da Condessa, que aconteceu domingo, 

dia 29 de março, das 10 às 18 horas na Praça Condessa de Frontin, 
Centro numa realização Prefeitura Municipal de Guaratinguetá 

e curadoria de José Luiz de Souza. Além das mais de duas dezenas 
de tendas para venda de antiguidades, arte, design, objetos 

e roupas de brechó, moda alternativa e itens para colecionadores.

2ª edição da Pulgas da Condessa
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Festa de São Benedito é grande 
atrativo turístico

A Prefeitura Municipal da Estân-
cia Turística de Guaratinguetá, por 

intermédio da Secretaria de Turismo 
e Lazer, está apoiando a tradicional 

Festa de São Benedito e São Gonçalo, 
que será realizada de 4 a 6 de abril na 
Praça São Benedito, na região central 

da cidade. “Este ano nós pudemos 
aumentar o recurso destinado ao 

evento porque fizemos uma economia 
com o Carnaval. E conforme anun-
ciado na ocasião vamos fazer uma 

melhor distribuição desses recursos da 
pasta de Turismo para outras festas, 

que também são relevantes para a 
cidade e que atraem visitantes, como 

a de São Benedito”, explicou o prefeito 
Francisco Carlos. A Festa de São 

Benedito completa 258 anos em 2015. 
A Igreja de São Benedito foi 

construída em 1898 e a Cavalaria de 

São Gonçalo e São Benedito tem 
289 anos. É uma das mais antigas e 
famosas festas religiosas da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba e 
do país.

   Confira a programação

04/04 • sábado
21h00 Show - Batuke Geral

05/04 • domingo
07h00 Saída das Caixas de São Benedito
12h00 Saída da Grandiosa Cavalaria de 
 São Gonçalo e São Benedito, 
 da Chácaras Seles.
16h00 Procissão do Mastro (saída da Praça 
 Piratininga no Campo do Galvão) com 
 desfile de Congadas e Moçambique, 
 Rei e Rainha e sua Corte, Irmandade, 
 Cavalaria, Jongo, Capoeira, Apae e 

 outros grupos, passando pelas ruas 
 do Centro até a Praça da Festa.
17h30 Hasteamento do Mastro.
21h00 Show com a Banda 8 Segundos

06/04 • segunda-feira
06h00 Alvorada 
07h00  Missa dos Irmãos Falecidos, Cavalaria 
 e Irmandade
10h00  Missa Solene a São Benedito 
 e São Gonçalo
12h00  Tradicional Entrega dos Doces 
 de São Benedito
17h00  Grandiosa Procissão em louvor 
 a São Benedito e São Gonçalo
20h00  Passagem da Coroa e grande queima 
 de fogos
21h00  Show com Dudu Nobre

* Todos os dias haverá quermesse 
e parque de diversões na Praça São Benedito.
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Fundo Social 
promoveu 
seletiva para o 
JORI 2015

O Fundo Social de 
Solidariedade da Prefeitura 
da Estância Turística de 
Guaratinguetá realizou, no 
sábado, dia 28 de março, uma 
seletiva para o Jori - Jogos 
Regionais do Idoso 2015.   A 
seletiva aconteceu na sede do 
Fundo Social, para quem tem 
mais de 60 anos completos. 
As modalidades  foram 
jogos de mesa como:  truco, 
dominó, damas, buraco e 
xadrez. 
O Fundo Social está 
precisando também de 
atletas para as modalidades 
de atletismo e natação 
(masculino e feminino).
Este ano, o JORI acontecerá 
em Caraguatatuba no período 
de 20 a 24 de maio. 

#chegajunto foi    
  sucesso na Fazendinha

A Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Guaratinguetá, realizou 

sábado, 14/03, o primeiro evento 
da série #chegajunto no bairro da 

Fazendinha, reunindo cerca de mil 
pessoas. O projeto objetiva integrar a 
comunidade, oferecendo opções de 

recreação e lazer para toda a família, 
atualizar conhecimentos e levar até os 

bairros uma programação diversificada 
com opções de cultura, saúde, 

educação, esporte, lazer e serviços.
Segundo Selma Aparecida de Toledo, 

moradora do Alto da Almas, que 
participou de todas as atividades, 
o evento foi maravilhoso. “Nossa 

comunidade precisa muito desse tipo 

de iniciativa. Só assim tiramos nossas 
crianças e jovens das ruas. Podia ser 
todo o mês”, afirmou Selma.
“Quem compareceu ficou feliz da vida. 
Todos foram bem atendidos pela equipe 
da Prefeitura. Eu agradeço muito ao 
prefeito Francisco Carlos em nome da 
nossa comunidade”, concluiu Adilson 
José Vieira dos Santos, presidente 
da Associação dos Moradores da 
Fazendinha. 



7

Em 2015 o Fundo Social 
incrementa ainda mais seus 
projetos para terceira idade

A Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Guaratinguetá, por 
intermédio do Fundo Social de 

Solidariedade, aumentou o número de 
cursos ofertados para os munícipes 
com mais de 60 anos com o Projeto 
Renascer. Hoje cerca de 750 idosos 

participam do Projeto em diversas 
áreas, mas ainda há vagas. O Fundo 

Social conta com equipe multidisciplinar 
para atendimento ao idoso composta 
por assistente social, professoras de 
bordado, tricô e crochê, profissional 

especializado para coordenar 
alongamento e atividades físicas.

Todas as manhãs, na sede do 
Fundo Social, os participantes do 
Projeto podem fazer alongamento e 
exercícios físicos   sob a supervisão 
de um professor de educação física. 
No período da tarde, o Fundo Social 
oferece aula de ritmos com professora
especializada. Além disso, são 
ministradas aulas de tênis de mesa, 
pilates e hidroginástica.
As inscrições podem ser feitas no 
Fundo Social de Solidariedade de 
Guaratinguetá, Rua Sargento Baracho, 
78 - Vila Paraíba.
Telefone (12) 3122 4030

O Fundo Social de Solidariedade 
de Guaratinguetá o seu curso de 
capoeira, destinado a jovens na
faixa de idade de 12 a 18 anos.

Fundo Social promove 
Curso de Capoeira

As aulas de capoeira sao 
ministradas pelo monitor Antônio 
Jorge e acontecem no Fundo 
Social inicialmente todas as 
sextas -feiras das 14 às 16 horas.
O objetivo do Fundo Social 
é utilizar a capoeira como 
instrumento de inclusão 
social, por meio de atividade 
socioeducativa, artística e 
esportiva, proporcionando uma 
atividade para retirar o jovem da 
rua, ocupar o seu tempo e auxiliá 
-lo no convívio em grupo. 
Fundo Social 
Rua Sargento Baracho, 78, Vila 
Paraíba - Telefone 3122 -4030.

Escolas Municipais 
realizaram 
atividades na 
Semana da Água
A Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Guaratinguetá, por 
intermédio da Secretaria de Educação, 
Secretaria de Meio Ambiente e Saeg, 
implantou o projeto de educação 
ambiental na Rede Municipal de Ensino, 
com enfase no tema “Crise Hídrica. O 
que nós temos com isso? “, na Semana 
da Água. De 23 a 27 de março (Semana 
da Água) 22 escolas municipais de 
ensino fundamental abordaram os 
seguintes assuntos:

• Uso do tema crise hídrica como 
trabalho do docente na sala de aula;
• Fatos globais, como aquecimento do 
Planeta, desmatamento, desperdício, 
etc.;
• Conscientização sobre o valor da água 
como bem que nos é proporcionado 
pela natureza;
• Ampliação da informação, por meio 
dos alunos das escolas municipais, 
tornando-os agentes multiplicadores 
das ações que defendem e protegem 
o meio ambiente, além é claro sobre 
o uso racional da água. Cada uma 
das 22 escolas municipais (cerca de 
8 mil alunos) pode desenvolver a seu 
critério a temática para seus alunos, 
respeitando as diretrizes do projeto 
“Diálogos”, composto de quatro módulos 
e que está sendo aplicado no decorrer 
de 2015 na Rede Municipal de Ensino, 
com abordagem de temas relacionados 
a Educação Ambiental.
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O Prefeito Francisco Carlos 
participou, no dia 13 de março, da 

abertura do curso de formação para 
os inscritos no “Time do Emprego”. 

Time do Emprego
capacita mais gente 

para o mercado de trabalho 
Como funciona - Durante 
os encontros, os facilitadores 
(profissionais responsáveis pela 
abordagem dos conteúdos) 
apresentam técnicas de 
direcionamento ao mercado 
de trabalho, aperfeiçoamento 
de habilidades, produção 
de currículos, dicas de 
comportamento em entrevistas, 
entre outros assuntos.

 “o programa orienta o trabalhador na busca de um emprego 
compatível com seus interesses, habilidades e 

qualificações profissionais, através de encontros com 
a presença de agentes facilitadores”

O programa estadual, em parceria 
com a Prefeitura da Estância Turística 

de Guaratinguetá, disponibilizou 30 
vagas para maiores de 16 anos que 

desejam oportunidades no 

mercado de trabalho. O evento de 
abertura aconteceu do Centro de 
Capacitação de Professores e contou 
com a presença de autoridades e 
representantes do Governo do Estado.

A Cooperativa Amigos do Lixo 
que recebe importante apoio 
da Saeg – Companhia de 
Serviços de Água, Esgoto e 
Resíduos de Guaratinguetá, 
firmou convênio com a Fatec 
– Faculdade de Tecnologia da 
Fundação Paula Santos, para uma 
reengenharia administrativa para 
o seu fortalecimento. A Fatec está 
fazendo um completo levantamento 
da Cooperativa para que após o 
resultado final dessa análise, seja 
formatado um novo projeto que 
atualize seus metodos, otimizando 
a coleta e a comercialização 
dos recicláveis. Desde setembro 
de 2014 os cooperados vêm 
recebendo a cesta básica, uma 
reinvindicação dos Amigos do 
Lixo. Atualmente a cooperativa é 
integrada por 25 pessoas, mas 
o objetivo da administração é 
aumentar para 35 cooperados.
No mês de fevereiro de 2015 
a Cooperativa Amigos do Lixo 
arrecadou 55 mil quilos de
recicláveis. Esses números vem 
crescendo mensalmente.

Amigos do Lixo 
faz convênio 
com a Fatec

A Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Guaratinguetá, por 

intermédio da Secretaria de Esportes, 
vem incentivando o uso da bicicleta 

pelos munícipes também como opção 
de lazer. Todo segundo domingo 

do mês é realizado a partir das 08h 
da manhã um passeio ciclístico 

denominado “Pedala Guará – Tribo da 
Trilha Aventura”, com saída defronte 

ao Ginásio Municipal de Esportes 
no bairro do Pedregulho. Na última 

quarta-feira do mês o evento se 
repete, porém com saída às 19h do 

mesmo local. O itinerário do “Pedala 
Guará” contempla a passagem 

pelos principais pontos turísticos de 
Guaratinguetá, tendo também por 

objetivo integrar familiares em torno 
de uma atividade que reúne exercício 
físico e recreação. Para participar 
não é necessário inscrever-se 
previamente. Basta estar no local, 
na data e horário determinados. A 
participação é gratuita.

Prefeitura apoia evento 
“Pedala Guará”

A Secretaria de Agricultura participou, 
no dia 24 de março, do trote 

sustentável para os novos alunos da 
UNESP. Além de assistirem a uma 

palestra com o Secretário Municipal de 
Agricultura, Paulo Barros, os calouros 
plantaram árvores nativas na área do 

campus em Guaratinguetá.

Trote 
sustentável



9 Guaratinguetá 
homenageou 
as mulheres 
em Março
Todos os anos, no mês de março, 
a Prefeitura Municipal da Estância 
Turística de Guaratinguetá, por 
intermédio da Secretaria de Cultura, 
elabora uma programação
diversificada para reverenciar a toda 
a população feminina do município. 
Em 2015, a cidade mais uma vez 
homenageou as mulheres realizando 
o Março Mulher, um evento já consa-
grado do calendário da cidade. Este 
ano, o Março Mulher celebrou com:

Exposição “Femininas Formidáveis” 
com o pocket show De Mãe Pra 
Filha, com Paula Lourenço Freitas e 
Marília Lourenço Ribeiro; 

Caminhada “Elas Por Elas” e Aula 
de Zumba com o professor Eliézer;

Apresentação lítero musical “Feito 
Pra Elas”, com Jorge Abdalla, Lena 
Amann e Guilherme Goulart;

Espetáculo de dança “Cores em 
Movimento”;

Noite de Autógrafo com Lúcia 
Helena Issa autora do livro “Quando 
Amanhece na Sicília”;

Teatro infantil “Em Busca do 
Ingrediente Secreto” do Circuito 
Cultural Paulista.

Cantoras de Guaratinguetá no 
espetáculo “Elas Por Elas”

Exposição “Benedito em Cores” com 
obras em panos de prato de autoria 
do artista Vicente José de Sampaio 
Filho.

Uma novidade este ano foi a 
parceria do Março Mulher com a 
Festa de São Benedito, cobrando 
simbolicamente como ingresso nos 
espetáculos, 1kg de açúcar para 
confecção dos tradicionais doces 
para a festa.

março mulher


