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OBRAS DO PROGRAMA �VIDA LONGA� 
ESTÃO AVANÇADAS!

PREFEITURA ESTUDA A POSSIBILIDADE DE IMPLE-

MENTAR A �CASA PODEROSA� EM GUARATINGUETÁ! 
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As residências do programa 
“Vida Longa” já estão ga-

nhando forma! 

No total, 12 estruturas já foram 
erguidas e receberam reboco nas 
áreas externas e internas e tam-
bém o contrapiso, as outras 16 
seguem nesse mesmo processo. 

O Governo Estadual investiu mais 
de 3 milhões nessas obras, que es-
tão sendo realizadas pela empresa 
Santos e Diloreto, na rua Jerônimo 
de Albuquerque, bairro IAPI. 

Os trabalhos tiveram início no dia 
22 de maio e a  previsão é que 
sejam concluídos nos primeiros 
meses do ano de 2022. 

Na última semana, na sede da 
Prefeitura, ocorreu uma im-

portante reunião para discussão 
de ideias e planejamento de novas 
Políticas Públicas voltadas às  mu-
lheres de Guaratinguetá. 

A principal pauta foi a viabilidade 
de implementação da “Casa Pode-
rosa” no município, um serviço da 
Assistência social em parceria com 
a Assessoria Municipal da Mulher 
e demais secretarias. É um excelen-
te  projeto para que a cidade tenha 
um local  específico proporcionan-
do a ampliação do atendimento 
às mulheres vítimas de violência, 
sendo uma oportunidade para que 
elas recomecem suas vidas. 

A convite da primeira-dama e 
presidente do Fundo Social de 

PREFEITURA LANÇA SISTEMA �ATENDE 
FÁCIL ONLINE�

A Prefeitura segue bus-
cando maneiras de 

melhorar e facilitar o 
atendimento e serviços 
prestados aos cidadãos de 
Guaratinguetá! 

A Secretaria da Fazenda 
está lançando o “Atende 
Fácil Online”, uma nova 
ferramenta para que 
contadores e contribuintes 
em geral realizem suas 
solicitações e demandas de 
forma rápida e fácil. 

O sistema estará dispo-
nível a partir deste mês 
de setembro no site da 
Prefeitura (guaratingueta.
sp.gov.br). Para ter aces-
so basta clicar na ABA 
Atende Fácil Online na 
página inicial do site. Os 
cidadãos poderão solicitar 
pela internet os seguintes 
serviços: 

-Abertura de empresa 

GUARATINGUETÁ PREPARA LANÇAMEN-
TO DA SALA DO EMPREENDEDOR PARA O 
MÊS DE SETEMBRO

Um projeto inovador está sendo 
preparado para ser lançado no 

mês de setembro em Guaratinguetá, a 
“Sala do Empreendedor”. 

A Prefeitura, Sebrae e ACEG (Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá) trazem essa importan-
te iniciativa para facilitar e agilizar o 
processo de abertura de empresas no 
município. 

A “Sala do Empreendedor” será na 
Associação Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá e terá toda estru-
tura necessária para que, de maneira 
ágil e prática, empresários e todos 
que buscam abrir seu próprio negócio 
possam realizar em um único ambien-
te diversos processos: 

-Abertura de Empresas 

-Baixa de Empresas 

-Alvará de licença 

-Alteração de atividade 

Em breve, nossos idosos terão um es-
paço aconchegante e bem estruturado 
para chamar de lar!

Solidariedade de Guaratinguetá, 
Andréa Évora Soliva, a ex-
-secretária de assistência social 
do município de São Sebastião, 
Rogéria Freitas, que coordena-
va o projeto da Casa Poderosa 
da cidade de São Sebastião/SP 
idealizado pela primeira-dama 
Michelli Veneziani, veio con-
tribuir com sua experiência e 
conhecimento do assunto. 

Também estiveram presentes 
na reunião a vereadora Dani 
Dias, Secretários da Administra-
ção Pública, a representante da 
Assessoria da Mulher e a presi-
dente do Conselho Municipal da 
Mulher. 

A mudança já começou, Guara-
tinguetá pelas mulheres!

-Abertura de MEI 

-Abertura profissional/liberal/ autô-
nomo 

-Abertura ambulante/ feira/mercado 

-Alterações referente a todas as ins-
crições 

-Certidão fiscal 

-Alvará de táxi 

-Baixa de empresa 

-Certidão negativa de débitos 

Todos os processos listados acima 
serão realizados de maneira online, 
onde o usuário poderá anexar docu-
mentos e acompanhar a tramitação, 
resultando em procedimentos mais 
ágeis e transparentes, tudo isso sem 
sair de casa, usando apenas celular 
ou computador. 

A Prefeitura segue inovando e traba-
lhando com modernidade!

-Alteração de endereço 

-Alteração de tipo jurídico 

-Reabertura de inscrição municipal 

-Solicitar ou alterar Inscrição Municipal 

Este espaço terá todos os equipamentos ne-
cessários e contará com profissionais que es-
tarão à disposição para auxiliar os cidadãos. 

O objetivo é que em até 48 horas os empre-
endedores estejam com todos os seus proces-
sos concluídos, desburocratizando e facilitan-
do a criação de novas empresas. 

A Sala do Empreendedor é uma das ações 
do “Avança Guará”, amplo programa de 
retomada da economia no período pós-pan-
demia em Guaratinguetá, trazendo diversos 
projetos para a continuidade do desenvolvi-
mento do município. 

Nossa cidade segue avançando a cada dia 
em empreendedorismo e inovação!
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PROJETO �ENTRELINHAS E PALAVRAS� NA 
ESCOLA EMEF. PROF. VIRGÍLIO ROSAS!

COM APENAS 3 SEMANAS DE LAN-
ÇAMENTO JÁ FORAM RESPONDIDOS 
MAIS DE 640 QUESTIONÁRIOS NO 
APLICATIVO �AvisaGuará� 
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Nesta última semana, 
os alunos do 6º ao 

9º ano da Escola EMEF. 
Prof. Virgílio Rosas da 
Silva foram surpreendi-
dos com uma apresen-
tação mais que especial 
do projeto “Entrelinhas 
e Palavras”, que visa 
incentivar a leitura nas 
escolas públicas muni-
cipais. 

O livro escolhido foi o 
“Frankstein”, da auto-
ra Mary Shelly, foram 
realizadas diversas 
intervenções artísticas e 
representações do con-
to. Para causar impacto 
e despertar a curiosida-
de dos alunos, a escola 
inteira se envolveu, 
foram recriados cená-
rios e personagens que 
fazem parte da história 
e, além disso,  na sala 
Google, foram mon-
tadas demonstrações 
científicas dos experi-

A parceria da Prefeitura de Guaratinguetá com a star-
tup de tecnologia e saúde, UniverSaúde, já apresenta 

resultados significativos no combate a covid-19 no municí-
pio. 

Desde seu lançamento, o software já possui mais de 640 
formulários de avaliação de sintomas da covid-19 respon-
didos. Deste total, 27 pessoas apresentaram sintomas com-
patíveis com a doença e já estão sendo monitoradas pela 
Secretaria de Saúde. 

O aplicativo “Avisa Guará” contém as principais informa-
ções sobre todas as questões que envolvem o Coronavírus, 
como, por exemplo, dicas de prevenção, campanhas, locais 
de vacinação, boletim epidemiológico e avaliações, poden-
do ser baixado nas lojas de aplicativos de maneira gratui-
ta. 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MO-
BILIDADE REFORÇA SINALIZAÇÃO 
EM GUARATINGUETÁ

Buscando cada vez mais 
segurança nas vias de Gua-

ratinguetá, as equipes da Secre-
taria de Segurança e Mobilidade 
Urbana realizaram o reforço de 
sinalização de trânsito nas ruas 
da cidade. 

Sinalização de solo foi realizada 
na última semana, na Rua Fer-
nando José de Almeida Mileo, 
próximo da Paróquia São Fran-
cisco  de Asis, no Parque São 
Francisco. Também foi realizada 
a repintura das lombadas, PARE 
e faixas de pedestres. 

Foi feita ainda a sinalização de 
solo e repintura de lombadas 
na Estrada Vicinal Plinio Gal-
vão Cesar, nas proximidades do 
Bairro São Manoel. 

Mais uma importante ação vi-
sando a segurança e a mobilida-
de pelas ruas de Guaratinguetá!

CUIDADOS COM O COMPLEXO ES-
PORTIVO DO PEDREGULHO! 

A Secretaria de Espor-
tes está realizando 

um excelente trabalho de 
manutenção no Ginásio 
de Esportes do Pedregu-
lho! 

As quadras estão em 
bom estado, os campos 
de futebol estão sendo 
cuidados, com a grama 
sempre bem aparada e 
limpa, além da manuten-
ção geral do espaço, que 
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mentos, como tubos de ensaio, objetos de 
sutura, membros e órgãos do corpo humano 
artificiais, bem como a linha do tempo da 
vida da autora e cartazes das adaptações 
cinematográficas. 

Os personagens da história foram represen-
tados pela equipe escolar. A professora de 
história, Daniela Pereira, interpretou Mary 
Shelly, explicando a trajetória em sua vida 
particular e na carreira literária, contex-
tualizando a obra com o tempo em que foi 
escrita, em que a ciência se intensificava e 
o gênero gótico romântico era contemporâ-
neo a ela.” 

Essa, é apenas uma das primeiras ações do 
projeto, a escola pretende levar essas inter-
venções adiante e promover muitas outras 
experiências literárias aos alunos. Parabéns  
aos envolvidos nesta atividade!

também possui academia ao ar 
livre. 

Além disso, estão sendo reali-
zadas duas obras no local. Uma 
delas é a construção do novo 
Parcão, um ambiente exclusivo 
com brinquedos para a diversão 
dos cães e também, a reforma da 
pista de skate do ginásio segue 
em andamento. 

Em breve, o local estará ainda 
mais bem equipado e com mais 
opções para os munícipes. 



COM APENAS 3 SEMANAS DE LAN-
ÇAMENTO JÁ FORAM RESPONDIDOS 
MAIS DE 640 QUESTIONÁRIOS NO 
APLICATIVO �AvisaGuará� 

GuaratinguetáDestaqueem
OPERAÇÃO CATA-BAGULHO RECOLHE 25 CAMINHÕES 
DE RESÍDUOS NO MÊS DE AGOSTO
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A “Operação Cata-bagulho Contra a Dengue” 
presta um serviço fundamental a Guaratingue-

tá. Ela é a responsável pelo recolhimento de resídu-
os volumosos que podem afetar a saúde dos muníci-
pes e a preservação do meio ambiente. 

Segundo o levantamento realizado pela Secretaria 
de Obras, 25 caminhões de resíduos volumosos fo-
ram recolhidos neste mês de agosto. 

Todos os sábados, das 9h às 12h, faça chuva ou sol, 
as equipes das Secretarias de Obras e Meio Am-
biente passam com caminhões e máquinas por di-
versos bairros de Guaratinguetá recolhendo eletro-
domésticos, móveis velhos, eletrônicos, entre outros 
materiais inservíveis. 

Uma ação muito importante para o nosso municí-
pio!

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS  
MONUMENTO DE FREI GALVÃO

O monumento de 8 metros de autoria do escultor Irineu 
Migliorini, em 1999 foi encomendado pela Irmandade 

de Frei Galvão, da Paróquia da Catedral de Santo Antô-
nio após a sua beatificação. Com estrutura de ferro, foi 
executada em poliuretano com revestimento em fibra de 
vidro com resina de parafina.  

Hoje a estátua encontra-se no Santuário de Frei Galvão.

Mais de 130 mil doses da vacina contra a COVID-19 foram 
aplicadas em Guaratinguetá. Deste total, 40.064 pessoas já 

tomaram a segunda dose, e estão imunizadas.

A vacinação do município segue as datas estabelecidas pelo ca-
lendário do Governo do Estado de São Paulo. Como anunciado, 
recomeça nesta segunda-feira (30/08), a vacinação da covid-19, 
no Espaço Multiuso, para adolescentes com 15 anos sem comor-
bidades.

Para saber mais informações sobre a vacinação, acesse: guaratin-
gueta.sp.gov.br

Vacine-se. A vacina salva vidas.

MAIS DE 128 MIL DOSES DA VACINA 
CONTRA COVID-19 FORAM APLICADAS 
EM GUARATINGUETÁ

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


