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MAIS 590 LÂMPADAS DE LED COME-
ÇAM A SER INSTALADAS EM GUARA-
TINGUETÁ!

GUARATINGUETÁ AVANÇA PARA CREDENCIAMEN-
TO DO CENTRO DE INOVAÇÃO NO MUNICÍPIO
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Ótima notícia para 
Guaratinguetá! A Secretaria 

de Segurança e Mobilidade Ur-
bana, em parceria com a EDP, 
iniciou as instalações de mais 590 
LÂMPADAS DE LED em diversas 
regiões do município. 

As novas instalações preveem 
uma ECONOMIA de até 250 MIL 
REAIS por ano em energia elé-
trica! Confira os locais que serão 
contemplados com a iluminação: 

-Av. Antônio da Cunha 

-Av. Dona Rosinha Filippo 

-Av. dos Expedicionários 

-Av. Frei Galvão 

-Av. George Washington 

EDUCAÇÃO REALIZA LIVE: "�GUARATIN-
GUETÁ, NOSSOS LEGADOS, NOSSAS RI-
QUEZAS�" NESTE 7 DE SETEMBRO! 

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da  Educa-
ção,  realizará na próxima terça-feira (07), às 9h,  a live 

“Guaratinguetá, nossos legados, nossas riquezas”, em comemo-
ração ao Dia da Independência do Brasil.  

A live abordará a história da independência do país e a jor-
nada de Dom Pedro pelo Vale do Paraíba e será contada pelo 
historiador e estudioso da área, Diego Amaro de Almeida. 
Além disso, os alunos da Rede Pública Municipal de Educação 
irão apresentar seus projetos de culminância da “4ª Jornada 
do Patrimônio”, iniciada nas primeiras semanas do mês de 
agosto. 

Prestigie  o trabalho da Secretaria da Educação, bem como de 
seus alunos, professores e gestores.  Conheça um pouco mais 
das raízes da história do Brasil e de Guaratinguetá!  

A live será transmitida pela página do Facebook da Secretaria 
da Educação. Para acessar clique no link abaixo: facebook.
com/seceducacaoguara

PREFEITURA REALIZA PAVIMENTAÇÃO 
EM RUAS DO VILA BELA!

A Prefeitura está fazendo nesta se-
mana a drenagem e pavimentação 

de ruas do Vila Bela: 

-Toda a rua José Lins do Rego 

-O trecho que faltava da Graciliano 
Ramos 

- Início de trecho da Jorge Amado.  

As obras estão sendo feitas com recur-
sos da emenda do ex-deputado Beto 
Mansur, no valor de 245 mil reais.   

Além disso, Guaratinguetá vai rece-
ber mais 478 mil reais de emenda do 
deputado Samuel Moreira para conclu-
são de toda a rua Jorge Amado, bem 
como 238 mil reais para obras na Lima 
Barreto, pela emenda do deputado 
Eduardo Cury. 

-Av. Luiz Carlos da Fonseca 

-Av. Prof. Francisco Antônio Lacaz Neto 

-Av. Vicente de Paula Penido 

-Bosque dos escoteiros 

-Praça Dr. Sergio A Moreira Ribeiro 

-Rua Alexandre Fleming 

Guaratinguetá já ultrapassou a marca 
de 3 mil lâmpadas de led instaladas na 
cidade. 

Essa grande melhoria garante mais 
segurança e economia aos cidadãos. 
Guaratinguetá está ficando cada vez 
mais iluminada! 

Há também diversas emendas vindo para 
outros bairros da cidade e logo iniciare-
mos novas obras.

Ocorreu nesta sexta-feira (3) 
um importante encontro para 

o credenciamento do Centro de 
Inovação de Guaratinguetá na 
Rede Paulista de Centro de Inova-
ção Tecnológica - RPCITec.

Nossa cidade está dando mais um 
importante passo para este projeto 
junto ao Governo Estadual, que 
vai trazer mais desenvolvimento 
de startups, pesquisas de inova-
ções tecnológicas e novas opor-
tunidades de negócios, pesquisas e 
empregos.

Estiveram no encontro: Marcus 
Soliva (Prefeito de Guaratinguetá), 
Marina Bragante (Secretária Exec-
utiva da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico do Estado), Pro-
fessor Matelli (Diretor da Unesp), 
Edson Capello (Diretor Presidente 

da Fundunesp), Sérgio Victor (Dep-
utado Estadual), André Amarante 
(Diretor da Fatec), Sérgio Tenório 
(Professor da Fatec), Pedro San-
nini e Rosa Filippo (Vereadores de 
Guaratinguetá), Rodrigo Muassab 
(Secretário Municipal de Industria, 
Comércio e Convênios), Ariane 
Canellas (Gerente Regional do 
Sebrae), Guilherme Gigli (Presi-
dente da ACEG), Ademar Poggio 
(Presidente da Isa Vale), Professor 
Messias (representante da USP 
Lorena), Sophia Fazzeri (mestranda 
em design com foco em inovação), 
entre outros parceiros.

Guaratinguetá avança cada vez 
mais com projetos inovadores 
como este.
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CAMPANHA GUARÁ SOLIDÁRIA JÁ ARRECA-
DOU CERCA DE 70 TONELADAS NESTE ANO

CONSTRUÇÃO DO NOVO PARCÃO SE-
GUE EM ANDAMENTO!
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O Fundo Social de Solidarie-
dade em conjunto com a 

Secretaria de Assistência Social 
está realizando a “Campanha 
Guará Solidária”. A ação ar-
recadou aproximadamente 70 
toneladas em alimentos, além de 
materiais de limpeza e de hi-
giene pessoal desde o início do 
ano. 

Todos os itens arrecadados 
ficam no Fundo Social. No  lo-
cal os produtos são separados 
e higienizados, para que seja 
montado os kits emergenciais, 
que são destinados às famílias É parque para cachorro! A Secretaria de Meio Ambien-

te está dando continuidade a construção do primeiro 
ParCão de Guaratinguetá! 

Um espaço agradável, montado com brinquedos adapta-
dos para o lazer e diversão dos cachorros, entre eles estão 
rampas, obstáculos e baliza. 

O ParCão ficará localizado próximo às quadras, no Giná-
sio de Esportes do bairro Pedregulho. Assim, donos e pets 
poderão se divertir e se exercitar! 

As obras iniciaram na última semana e a previsão é que 
sejam finalizadas em setembro. 

Guaratinguetá segue se preocupando com a causa animal!INSCRIÇÕES SEGUEM ABERTAS PARA 
O CIRCUITO DE HABILIDADES DE BAS-
QUETE! 

No último sábado, iniciou-se o circuito de habilidades de basque-
te, idealizado pela Secretaria de Esportes. 

O evento está sendo realizado no Ginásio de Esportes do Pedregu-
lho, nos finais de semana de 21 de agosto a 11 de setembro. 

O circuito consiste de dribles, passes e arremessos. Cada trilha será 
realizada individualmente, a fim de garantir a segurança de todos, 
seguindo os protocolos de distanciamento social. 

O intuito da realização do circuito é incentivar a prática do esporte 
de maneira responsável durante a pandemia. 

Para se inscrever, basta ligar na Secretaria de Esportes pelo telefo-
ne: (12) 3122-4010

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL REALIZA 13�� �������� �������  CONFERÊNCIA 
MUNICIPAL

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social 

realizou na última semana, 
via página do Facebook, a 
“ 13ª Conferência Munici-
pal de Assistência Social”. 

Neste ano, o tema aborda-
do foi o “Direito do Povo e 
Dever do Estado, com fi-
nanciamento público para 
enfrentar as desigualdades 
sociais e garantir proteção 
social”. O evento contou 
com palestras de Ademar 
dos Santos Filho, Secretá-
rio Administração e Tânia 
Mara, subsecretária da 
Fazenda. 

O encontro teve como 
objetivo desenvolver Polí-
ticas Públicas, bem como 
analisar as propostas colo-
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em situação de vulnerabilidade 
social, principalmente as que já 
são inscritas no CadÚnico (Cadas-
tro Único). 

Confira os itens alguns itens 
que você pode doar no site: 
guaratingueta.sp.gov.br 

O Fundo Social fica na rua Sar-
gento Baracho, nº 79, Vila Paraí-
ba. E recebe as doações das 8h30 
às 17h de segunda a sexta-feira. 

Entre em contato com o Fundo 
Social para outras informações: 
(12) 3122-4030 ou (12) 3122-2428.

cadas em pauta nas Prés-
-Conferências realizadas 
anteriormente.

ª



CONSTRUÇÃO DO NOVO PARCÃO SE-
GUE EM ANDAMENTO!

GuaratinguetáDestaqueem
CONFIRA A AGENDA CULTURAL DE SETEMBRO!
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Nesse mês , será realizado o tão esperado “25º Festival Diler-
mando Reis” de forma totalmente online, juntamente com 

a continuação das atividades online dos projetos da Lei Aldir 
Blanc. 

Fique por dentro da programação da Secretaria Municipal da 
Cultura e não perca nenhum evento! 

-Facebook Cultura: facebook.com/CulturaGuaratingueta 

-youtube Cultura: youtube.com/CulturaGuaratinguetá 

Anote aí, Esperamos vocês! 

GUARATINGUETÁ GANHARÁ 4 NOVOS ECO-
PONTOS ATÉ O FINAL DE 2021!   

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, irá cons-
truir QUATRO NOVOS ECOPONTOS em Guaratin-

guetá, até o final deste ano de 2021. 

As novas instalações estão sendo planejadas e estruturadas 
para coletar e dar o destino correto aos resíduos volumo-
sos, em geral. 

Em breve, Guaratinguetá terá espaços adequados para o 
descarte de lixo, essa melhoria contribuirá com o avanço 
da questão ambiental no município.

Neste sábado (04), a partir das 
9h, tem a “Operação Cata-

-bagulho Contra a Dengue”. 

Confira a programação dos bair-
ros que serão atendidos: 

-Pedrinha 

-Parque das Garças 

-Bom Jardim 

-Rocinha 

Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, eles 
devem ser colocados do lado de 
fora das residências até às 12h. 
Lembrando que restos de ma-

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA OPERA-
ÇÃO CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (04)!

teriais de construção civil não 
serão recolhidos. 

Essa ação faz parte da Campa-
nha contra a Dengue do municí-
pio ao eliminar materiais que são 
criadouros para os mosquitos e 
abrigo de animais peçonhentos. 

Participe, para uma cidade limpa 
precisamos da colaboração de 
todos!

AUDIÊNCIA PÚBLICA DO NOVO PLANO 
DIRETOR

A Prefeitura realizará nos 
dias 17 e 21 de setem-

bro a audiência pública 
para apresentação do novo 
Plano Diretor Municipal, 
das 18h às 20h. 

Devido à Pandemia de CO-
VID-19, as audiências serão 
online, pela página oficial 
do Facebook da Prefeitura. 

A participação da popula-
ção é importante neste pro-
cesso de revisão. Durante as 
audiências haverá um for-
mulário (disponível na des-
crição da live) para que seja 
preenchido pela população 
com as sugestões. Após a 

transmissão online este 
formulário será encerrado 
e as participações serão 
analisadas posteriormente 
pela prefeitura. 

Acompanhe a apresenta-
ção através do Facebook 
da Prefeitura: facebook.
com/prefeituraguaratin-
gueta

O Novo Plano Diretor 
está sendo preparado de 
forma planejada, visando 
o desenvolvimento social, 
ecológico e econômico do 
município para os próxi-
mos anos

MAIS DE 136 MIL DOSES DA VACINA CONTRA CO-

VID-19 FORAM APLICADAS EM GUARATINGUETÁ

Mais de 136.797 doses da vacina contra a CO-
VID-19 foram aplicadas em Guaratinguetá. 

Deste total, 43.475 pessoas já tomaram a segunda 
dose, e estão imunizadas. 

A vacinação do município segue as datas estabele-
cidas pelo calendário do Governo do Estado de São 
Paulo. Continua na quarta-feira (08/09), a vacinação 
de adolescentes com 13 anos completos sem comor-
bidades nascidos de julho a dezembro. Para saber 
mais informações sobre a vacinação, acesse o site: 
guaratingueta.sp.gov.br. 

Vacine-se. A vacina salva vidas.
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PREFEITURA INVESTE EM NOVO SISTEMA DE TEC-
NOLOGIA DE MONITORAMENTO! 
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A Prefeitura de Guaratinguetá segue buscando maneiras mo-
dernas de avançar e construir uma cidade melhor!  

Com este objetivo, a Administração Pública está investindo na 
implementação  de um NOVO SISTEMA DE TECNOLOGIA 
que contribuirá muito com a organização e planejamento geo-
gráfico do município. 

A grande responsável pelo gerenciamento do sistema é a “Geo-
pixel, soluções em Tecnologia e TI”. A empresa, criada em 2007, 
é  líder de mercado e trabalha em diversas cidades do país.  

A Geopixel atuará no monitoramento urbano para identificação 
de mudanças de uso e cobertura de solo, por meio de imagens 
de satélite de alta qualidade e capacidade de coleta.  

Serão realizados serviços de fiscalização e monitoramento em 
toda extensão do território de Guaratinguetá, a fim de identifi-
car as seguintes informações:  

-Descarte irregular de entulho  

-Desmatamento  

-Ocupação irregular  

-Alteração de edificação 

-Nova edificação 

Dessa maneira, será possível identificar infratores e buscar so-
luções inteligentes para a resolução dos problemas. Além disso, 
a tecnologia visa impedir que os cidadãos construam suas resi-
dências ou empreendimentos em áreas  irregulares, como é o 
caso de locais que apresentam riscos de deslizamentos ou alaga-
mentos.  

O novo sistema contribuirá com uma cidade mais planejada, 
segura, sustentável e inteligente!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

GUARATINGUETÁ RECEBE SEGUNDO 
ENCONTRO REGIONAL DE TURISMO

Na última semana, no 
auditório da Secre-

taria da Educação, foi 
realizado o “II Encontro 
Regional de Turismo”. 

O encontro contou com a 
participação dos membros 
do Conselho Municipal de 
Turismo  e autoridades 
dos municípios integran-
tes da Associação Turísti-
ca da Fé. 

O objetivo da reunião foi 
integrar as cidades, pro-

mover uma troca de ex-
periências e apresentar 
propostas sobre o desen-
volvimento do turismo 
regional. 

Cidades unidas para o 
crescimento e avanço da 
região!

SESC E SENAC REALIZAM DRIVE-THRU SOLI-
DÁRIO EM PARCERIA COM A PREFEITURA

Ocorre no dia 11/09 o 
Drive-Thru Solidário, 

em que é possível trocar 
uma doação por um livro.

As doações podem ser 
feitas das 9h às 14h no 
SENAC Guaratinguetá, que 
fica na Avenida João Batis-
ta Rangel Camargo, n°50, 
Centro.

O evento tem apoio 
da Associação Comer-
cial e Empresarial de 
Guaratinguetá,do SINCO-
MERCIO, jornal O Vale, o 
Fundo Social de Solidarie-
dade de Guaratinguetá e 
da Prefeitura de Guaratin-
guetá.

Podem ser doados os se-
guintes produtos:

- arroz, feijão, leite em pó, 
óleo, fubá, sardinha em 

lata, macarrão, molho 
de tomate;
- farinhas de milho e 
mandioca;
- cesta básica;
- produtos de limpeza e 
higiene pessoal.

O projeto Mesa Brasil 
Sesc São Paulo há mais 
de 26 anos segue suas 
atividades, buscando 
onde sobra e entregan-
do onde falta, contri-
buindo para a diminui-
ção do desperdício e 
redução da condição 
de insegurança alimen-
tar de crianças, jovens, 
adultos e idosos. 

Contribua! 

Para mais informações, 
acesse: doemesabrasil.
sescsp.org.br


