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GUARATINGUETÁ APLICA + DE 123 
MIL DOSES DE VACINA DA COVID-19

GUARATINGUETÁ ESTÁ NO PÓDIO 
DA GINÁSTICA RÍTMICA NACIONAL 
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Mais uma marca 
importante em 

Guaratinguetá: 123.928 
mil doses da vacina 
da covid-19 aplicadas 
em nossa cidade.

Nesta segunda-feira 
(23), iniciamos a vaci-
nação de adolescentes 
de 17 anos sem co-
morbidades.

Seguimos em ritmo 
acelerado no combate 
à pandemia! 

O trabalho continua!

As meninas da cate-
goria pré-infantil de 

Guaratinguetá ficaram 
em 3º lugar por equipes 
no Campeonato Brasilei-
ro de Ginástica Rítmica, 
em São Caetano do Sul.O 
título por equipe foi con-
quistado pelo somatório 
das notas das ginastas 
Giulia Penafiel, Nycolle 
Pereira e Beatriz Vieira, 
que têm como técnicas 
Aline Andrade e Carol 
Nogueira. Este trabalho 
conta com todo apoio da 
Secretaria Municipal de 
Esportes de Guaratin-
guetá -FADENP. Beatriz 
Vieira ainda conquistou a 
3ª colocação do individu-
al geral e também con-
quistou a 2ª colocação no 
aparelho corda. 

Parabéns às ginastas 
Giulia Penafiel, Nycolle 
Pereira e Beatriz Vieira 
e as técnicas Aline An-
drade e Carol Nogueira, 
todas representando com 
excelência o nosso muni-
cípio! 

Guaratinguetá mais uma 
vez é destaque no espor-
te!

MAIS MOBILIDADE E SEGURANÇA NO 
CENTRO DE GUARATINGUETÁ

As secretarias de 
Segurança e Mobili-

dade Urbana e de Obras 
Públicas estão atuando 
em conjunto com obras e 
sinalização para melho-
rias no trânsito de Gua-
ratinguetá. 

Foi finalizada nesta se-
mana a rotatória entre 
as ruas Coronel Pires 
Barbosa e Comandante 
Salgado, na Vila Alves. 
O objetivo dessa grande 
melhoria está em desafo-
gar o trânsito das vias de 
acesso a Avenida Jusceli-
no Kubsticheck, Viaduto 
Jacobelli e Centro. 

Além disso, na última 
quarta-feira começaram 
as obras na Rotatória 
entre as Avenidas Santos 
Dumont com Comandan-
te Salgado.  Esse trabalho 
está sendo feito para 
minimizar o fluxo e a 

ocorrência de congestionamentos nos horários de 
pico nas proximidades. 

Mais uma vez são realizadas importantes obras, 
visando a segurança e a mobilidade dos motoristas 
pelas ruas de Guaratinguetá!

CENTRO DE INOVAÇÃO SE TORNA 
REALIDADE EM GUARATINGUETÁ!

Aconteceu em São 
Paulo um importante 

encontro para a criação 
do Centro de Inovação 
em Guaratinguetá, com a 
participação da Secretá-
ria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, Pa-
trícia Ellen, junto com a 
Coordenadora de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da 
Secretaria, Paula Lima, 
professora Margareth e o 
Chefe de Gabinete Tiago, 
além do presidente da 
Comissão de Inovação da 
Alesp, Deputado Sérgio 
Victor, e o Presidente da 
Fundunesp, Prof. Edson 
Capello.

O Centro de Inovação 
será criado no Campus 
da Unesp e vai propor-
cionar um grande avanço 
em tecnologia, projetos, 
negócios e geração de 
novas empresas voltadas 
para a economia do futu-
ro, trazendo desenvolvi-

mento para Guaratinguetá.

Guaratinguetá esteve repre-
sentada pelo Prefeito Mar-
cus Soliva, João Vaz (Secre-
tário de Governo), Rodrigo 
Muassab (Secretário de 
industria, Comércio e Con-
vênios), Prof. José Matelli 
(Diretor da Unesp Guara-
tinguetá), Sérgio Tenório 
(Diretor da Fatec), Diretor 
da Agência de Inovação, 
Prof. Saulo Guerra, além 
da participação de forma 
virtual do presidente da 
Associação Comercial de 
Guaratinguetá, Guilherme 
Gigli, Diretora do Sebrae, 
Ariane Canellas, Presidente 
da ISA Vale, Nilson Rana, 
prof. Nazem Nascimento e 
prof. Edson Botelho (reitoria 
da Unesp).
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UM ATO DE SOLIDARIEDADE

INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA 
�BOLSA DO POVO� INICIAM NESTA 
TERÇA-FEIRA (24)!
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Ajude seu ente 
querido que partiu 

a continuar fazendo o 
bem. Existem muitas 
famílias vulneráveis 
socialmente que neces-
sitam urgentemente de 
roupas, móveis e eletro-
domésticos. 

O Plano Mútuo esta-
beleceu uma parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade de Gua-
ratinguetá para apoiar 
diversas famílias que 
fazem esse pedido de 
socorro e são atendidas 
com esta ação de doa-
ção, dando um pouco 
de dignidade a elas. 

Ajude você também. 
Fazer o bem faz bem.

O  Governo Estadual abrirá nesta terça-feira (24), as ins-
crições para interessados em participar do “Programa 

Bolsa do Povo”! 

Esse novo programa irá pagar aos cidadãos um auxílio no 
valor de R$535, durante 5 cinco meses, para que os mes-
mos realizem serviços em órgãos públicos municipais e 
estaduais. A carga horária será de 4 horas, de segunda a 
sexta-feira. 

Além disso, os selecionados receberão cursos de capacita-
ção e qualificação profissional junto ao Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador (PAT). 

Essa oportunidade é voltada as pessoas que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade social, maiores de 18 anos e que 
estejam desempregados. 

As INSCRIÇÕES encerram no dia 29 DE AGOSTO, e os 
nomes dos selecionados serão publicados em DIÁRIO OFI-
CIAL. Lembrando que o Governo Estadual é o responsável 
pela escolha dos beneficiados, de acordo critérios de ava-
liação. 

Para concorrer a bolsa, acesse: bolsadopovo.sp.gov.br

GUARATINGUETÁ SE TORNANDO 
REFERÊNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS PARA MULHERES

A Assessoria da Mulher e Cidadania recebeu nesta semana a 
Prefeita de Potim, Erica Soler e a bancada feminina da cidade, 

as vereadoras: Cecília Andrade Nogueira, Enegídia Tanaka, Maria 
Rodineia Paixão e Valquíria de Freitas. Esteve também no local a 
vereadora de Guaratinguetá, Daniele Dias. 

As visitantes vieram conhecer o trabalho realizado em Guaratin-
guetá em prol das mulheres. 

Foram apresentadas as ações desenvolvidas pela Assessoria da Mu-
lher, sobre a criação do Conselho da Mulher e sobre o Agosto Lilás. 
A cidade de Potim também busca avançar ainda mais na questão 
de políticas públicas para as mulheres. 

É muito importante esse intercâmbio de experiências. É necessário 
um trabalho em conjunto para o avanço na luta pelos direitos das 
mulheres!

PROJETO FOTOITINERANTE FAZ 
PARADA EM GUARATINGUETÁ!

A escola EMEF. Profª 
Maria Aparecida 

Broca Meirelles recebeu 
o caminhão do projeto 
“Fotoitinerante”, uma 
realização da Secretaria 
da Cultura, Ministério 
da Cidadania, CCR Nova 
Dutra e ONG Imagema-
gica. 

As crianças do 6º ao 9º 
ano puderam se divertir, 
vivenciar novas expe-
riências e conhecer a 
fotografia como forma de 
expressar arte, emoções e 
sentimentos. 

Foram realizadas ativida-
des na câmara escura, as 
crianças puderam tirar 
uma linda fotografia de 
lembrança e, além disso, 
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houve uma exposição dos projetos de-
senvolvidos nas oficinas virtuais ofere-
cidas pela Imagemagica. 

O caminhão do FotoItinerante é um 
projeto que percorre as cidades sob 
influência da Rodovia Nova Dutra, 
levando cultura, conhecimento e diver-
são para a criançada. O imóvel é todo 
adaptado para receber as crianças e 
oferecer uma experiência única.



INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA 
�BOLSA DO POVO� INICIAM NESTA 
TERÇA-FEIRA (24)!
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SECRETARIA DE CULTURA AGRADECE A 
PARTICIPAÇÃO DE TODOS NA FLIG  2021

MIL MUDAS DE MARGARIDAS DOADAS 
À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE!
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ASecretaria da Cultu-
ra de Guaratinguetá 

agradece a todos os es-
pectadores que puderam 
prestigiar a FLIG 2021, e 
também a todos os par-
ticipantes e envolvidos, 
que foram cruciais para 
a realização desse mara-
vilhoso evento.

Que no ano que vem 
possamos nos encontrar 
pessoalmente.

PREFEITURA PROMOVE PALESTRA 
PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO 
FÍSICA

Guaratinguetá realizará no dia 23/08 uma formação 
técnica e palestra para professores de educação física 

ligados à Secretaria da Educação e Secretaria de Esporte. 
O evento ocorrerá das 18h às 20h, no auditório da Secre-
taria da Educação.

O palestrante será o Técnico de basquete David Pelosini, 
do Esporte Clube Pinheiros (SP). Ele acumula títulos nacio-
nais e internacionais, e trabalha a perspectiva da educa-
ção dentro do esporte.

O treinador tem várias passagens em seleções de base no 
país. Além disso, David Pelosini também é fundador do 
movimento UOUS Basketball, que tem como objetivo di-
vulgar o basquete e capacitar treinadores, equipes, atletas 
e times.

São convidados para participar todos que fazem parte da 
Rede de Educação e Esporte.

A Secretaria de Meio 
Ambiente recebeu 

doações de MIL MU-
DAS de MARGARIDAS 
para serem colocadas 
na rotatória que fica 
próxima ao Instituto 
Médico Legal, em Gua-
ratinguetá.

Essa excelente contri-
buição foi feita pelo 
proprietário do Clube 
do Nésio, Francisco 
Kodel. 

A Prefeitura agradece 
as doações. Essa, é mais 
uma atitude que serve 
de exemplo de cuidado 
e preocupação com a 
cidade. 

O   SIM (Serviço de Inspe-
ção Municipal), é um 

Projeto de Lei criado em 
agosto de 2019, que visa 
regulamentar e inspecio-
nar os produtos de origem 
animal fabricados em Gua-
ratinguetá. 
Esses serviços são muito 
importantes, pois formali-
zam e incentivam o Agro-
negócio, que é a fonte de 
renda de muitas famílias. 
Além disso, garantem a 
qualidade e trás maior 
segurança sanitária para 
as mercadorias produzidas 
em Guaratinguetá.

A Secretaria responsável 
por essa inspeção é a de 

Em breve, nossos canteiros, rotató-
rias e vias de acesso ao município 
estarão ainda mais bonitos! 

Nosso ambiente, é nosso lar, cuide 
dele e não destrua!

Agricultura, há dois técnicos respon-
sáveis pelo SIM, que estão a disposi-
ção para realizar todos os processos 
necessários para aquisição do selo 
de qualidade.

Os produtores interessados devem 
entrar em contato com a Secreta-
ria da Agricultura pelo telefone (12) 
3125-1902 / 3125-1473, e realizar o 
requerimento.
Produtor rural, valorize e profissio-
nalize seu negócio SOLICITE o SIM! 

VOCÊ CONHECE O SIM?

NOVA REALIDADE DA ESTRA-
DA DO GOMERAL

Os trechos da Estrada Cênica 
do Gomeral que recebem 

obras com recursos do DADE 
estão totalmente diferentes, com 
nova infraestrutura de drena-
gem e pavimentação. 

Este trabalho feito pela Codesg 
já melhorou muito o acesso ao 
local. A Prefeitura busca novos 
investimentos para os demais 
pontos da estrada. 

Nas últimas semanas, cerca de 
2 milhões e 600 mil reais foram 
anunciados junto ao Governo 
Estadual, também pelo DADE,  

para novos investimentos em 
drenagem e pavimentação nes-
ta estrada.

Essa verba do estado é especí-
ficas e direcionada para obras 
relacionadas ao turismo, por 
meio do DADE.


