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SECRETARIA DA SAÚDE OFERECE 
ATENDIMENTOS DE REABILITAÇÃO 
PARA PACIENTES PÓS COVID-19

PREFEITURA REALIZA �2� MUTIRÃO DE CAS-
TRAÇÃO EM CÃES E GATOS� EM GUARATIN-
GUETÁ
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A Secretaria da Saúde está oferecendo atendimentos para auxiliar na 
reabilitação física e/ou respiratória de pacientes que ficaram com se-

quelas, pós Covid-19.

Para solicitar esse atendimento basta ir até o Hospital de Campanha (Rua 
Rangel Pestana, 195 - Centro) e apresentar os seguintes documentos:

-Cartão SUS
-Documento com foto
-CPF
- Encaminhamento médico do SUS

As agendas estão abertas e as vagas seguem disponíveis para atender aos 
cidadãos!

Para saber mais detalhes entre em contato com a Secretaria da Saúde pelo 
telefone 3123-2900 ou ligue para o  Hospital de Campanha pelo telefone: 
3133-7060.

Se você está precisando, não perca tempo! Solicite ajuda dos nossos profis-
sionais!

GUARATINGUETÁ RECEBE NOVO VEÍCULO 
PARA SERVIÇOS DO PROCON MUNICIPAL

Guaratinguetá recebeu um veículo 
Zero KM para serviços do Procon, 

reforçando a atuação em defesa do 
consumidor.

O prefeito Marcus Soliva e a diretora 
do Procon de Guaratinguetá, Priscila 
Inácia, estiveram nesta semana na ceri-
mônia realizada no Memorial da Amé-
rica Latina, em São Paulo, que contou 
com a presença do Vice-Governador do 
Estado, Rodrigo Garcia, Secretário da 
Justiça e Cidadania, Fernando José da 
Costa, diretor executivo do Procon-SP, 
Fernando Capez, e deputado Federal 
Celso Russomanno, entre outras autori-
dades.

O novo veículo será utilizado para o 
desenvolvimento de atividades de fisca-
lização do mercado e de orientação e 
atendimento ao consumidor.

A Secretaria de Meio Ambiente realizará nos dias 17, 18 e 19 de 
setembro o “2º Mutirão de Castração de Cães e Gatos” do mu-

nicípio.

Assim como na primeira etapa, a ação ocorrerá das 8h às 16h, no 
Ginásio de Esportes do bairro Pedregulho (Rua Luiz Pasteur, s/n, 
Pedregulho).

O mutirão irá atender os pets que residem em bairros mais caren-
tes e distantes de Guaratinguetá, PREVIAMENTE CADASTRADOS. 
Lembrando  que a Secretaria do Meio Ambiente realiza o contato 
prévio com os munícipes para agendar e confirmar a castração.

Vale ressaltar que, no dia da ação, será necessário apresentar os 
seguintes documentos:

-Ficha de Inscrição

-Termo de responsabilidade assinado 

-Comprovante de endereço

Os donos de animais que NÃO TIVEREM CONDIÇÕES de levá-los 
para castrar, devem comunicar a Secretaria de Meio Ambiente pelo 
telefone 3133-8006 para que seja agendada a busca de ambos.

A expectativa é que 600 PETS sejam atendidos. A castração é um ato 
de amor aos animais!

No total, foram entregues 115 veículos para 
municípios paulistas, com investimento de 
R$6,2 milhões através da emenda parla-
mentar do Deputado Federal Celso Russo-
mano.

Guaratinguetá continua avançando e rece-
bendo novos investimentos!
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CONFIRA COMO FOI A LIVE: �"GUARATINGUE-
TÁ, NOSSOS LEGADOS, NOSSAS RIQUEZAS�"!

AGC ENTREGA MAIS DE 1.900 UNIFORMES 
AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
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A Prefeitura, por meio da Sec-
retaria da Educação, real-

izou no dia 7 de setembro, a live 
“Guaratinguetá, nossos legados, 
nossas riquezas”, em comemora-
ção ao Dia da Independência do 
Brasil.

A live contou com a partici-
pação especial do professor e 
historiador, Diego Amaro de 
Almeida, que refletiu sobre a 
história da independência e 
falou a respeito da jornada de 
Dom Pedro pelo Vale do Paraí-
ba, enfatizando sua parada em 
Guaratinguetá.
Foram realizados também mo-
mentos interativos com quiz, 
imagens, vídeos de estudantes 
das escolas públicas municipais 
da V Jornada Municipal do 
Patrimônio e músicas interpreta-
das pelo professor Celso Silva. 
Além disso, pensando na aces-
sibilidade de todos cidadãos, os 

A empresa AGC Vidros 
do Brasil é uma grande 

parceira da Prefeitura em 
diversas ações!

Preocupada com as causas 
sociais, desde 2018 a AGC 
doa ao Fundo Social de 
Solidariedade os uniformes 
utilizados pelos seus fun-
cionários. Entre as peças 
doadas estão calças, cami-
sas, jaquetas, coletes, bonés, 
luvas e botas.

Antes de serem entregues 
a quem mais precisa, todas 
as roupas passam por uma 
triagem para separação  e 
também para a retirada dos 
logotipos da empresa.

PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ DI-
VULGA NOVO PROCESSO SELETIVO 
DE ESTÁGIO 03/2021

A Prefeitura, por meio do 
CIEE (Centro de Integração 

Empresa-Escola), abriu o edital de 
inscrições para o processo sele-
tivo online para contratação de 
estagiários na área de Segurança 
do Trabalho.

As vagas são destinadas aos 
cidadãos que estejam cursando o 
ensino técnico.

As provas serão realizadas de ma-
neira online, do dia 09 de setem-
bro a 20 de setembro (quando se 
encerram as inscrições).

Os candidatos interessados devem 

SECRETARIA DE OBRAS INICIA REFOR-
MA DO CEMITÉRIO DA SAUDADE!

As equipes da Secretaria de Obras Públicas iniciaram nes-
ta semana, a reforma da capela do Cemitério da Saudade, 

localizado na Rodovia Paulo Virgílio.

Após levantamento das necessidades e orçamentos necessários, 
foram iniciadas as pinturas, troca de telhado, troca de calhas, 
melhorias no sistema de escoamento das águas das chuvas e 
reforma de banheiros e cozinha.

O término das obras está previsto para o final de outubro, após 
esse período a capela voltará a ser ativada e aberta para a rea-
lização de celebrações religiosas e velórios.

A Secretaria de Obras segue cuidando e preservando frequente-
mente todos os cemitérios e velórios municipais de Guaratingue-
tá, no ano de 2020, dois deles passaram por reforma completa e 
ampliação.

esse período a capela voltará a ser ativada e aberta para a rea-

utilizados pelos seus fun-
cionários. Entre as peças 
doadas estão calças, cami-doadas estão calças, cami-
sas, jaquetas, coletes, bonés, 

Solidariedade os uniformes 
utilizados pelos seus fun-
cionários. Entre as peças cionários. Entre as peças 
doadas estão calças, cami-doadas estão calças, cami-doadas estão calças, cami-
sas, jaquetas, coletes, bonés, sas, jaquetas, coletes, bonés, sas, jaquetas, coletes, bonés, sas, jaquetas, coletes, bonés, sas, jaquetas, coletes, bonés, 

intérpretes de libras Luiz Sonsini 
e Maria de Fátima também con-
tribuíram para que deficientes 
auditivos pudessem assistir a live.

Acompanharam presencialmente 
a live o Prefeito Marcus Soliva, 
a Primeira dama Andréa Évora, 
a Secretária da Educação Elisa-
beth Sampaio, Secretários da 
Administração Pública, o Coman-
dante da Escola de Especialistas 
da Aeronáutica, brigadeiro do ar 
Antônio Marcos Godoy Soares 
Mioni Rodrigues, o Comandante 
da Polícia Militar, Capitão Wagner 
Guimarães, Vereadores da Câmara 
Municipal, o Presidente da Associa-
ção Comercial, Guilherme Gigli,  e 
servidores da Secretaria da Educa-
ção.

Parabéns a todos os envolvidos na 
realização desse belíssimo evento! 
Caso você tenha perdido a live 
e queira assistir, acesse o site: 
guaratingueta.sp.gov.br

acessar o site do CIEE, realizar o 
cadastro e efetuar a inscrição.
Após o ato da inscrição, os can-
didatos já poderão realizar a 
prova.

Para mais informações acesse o 
site da prefeitura: guaratingueta.
sp.gov.br

No total, 1.971 uniformes 
foram doados nos últimos 
anos!

A Prefeitura agradece toda 
a contribuição da AGC, 
doações que servirão para 
as famílias em situação de 
vulnerabilidade. Inclusive, as 
equipes da Frente de Tra-
balho também receberam 
essas doações.

Em caso de necessidades, 
vá até o Fundo Social de 
Solidariedade (Rua Sargento 
Baracho, 79, Vila Paraíba) 
das 8h às 17h ou entre em 
contato pelos telefones: (12) 
3122-4030/3122-2428. É ne-
cessário fazer agendamento 
para a retirada de doação.



AGC ENTREGA MAIS DE 1.900 UNIFORMES 
AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
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A GRANDE PRAÇA DIGITAL DO CIRCUITO SESC 
DE ARTES ESTÁ NO AR
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Cerca de 1.000 artistas estão dedicados à programação espe-
cial que vai rolar entre os dias 8 e 19 de setembro, represen-

tando 157 cidades do estado de São Paulo.

Serão mais de 250 ações artísticas envolvendo música, cinema, 
teatro, dança, circo, artes visuais, literatura e muito mais. Tudo 
de graça para você assistir onde e na hora que quiser.

Visite o site do Circuito para conhecer e anotar sua programa-
ção favorita. 

Acesse: circuito.sescsp.org.br

SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CON-
TINUA REFORÇO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS 
DE GUARATINGUETÁ

As equipes da Secretaria de Segurança e Mobilida-
de Urbana realizaram o reforço de sinalização de 

trânsito nas ruas da cidade. As ações têm intenção de 
trazer mais segurança aos munícipes.

A sinalização realizada nesta semana foi na Avenida 
Nossa Senhora de Fátima,  local que recebeu nova 
pavimentação e agora a sinalização de trânsito, com 
faixas de pedestre e divisão de pista.

Mais uma importante ação visando a segurança e a 
mobilidade pelas ruas de Guaratinguetá!

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS
O Mosteiro da Imaculada Conceição

As Irmãs enclausuradas da 
Imaculada Conceição, vindas 

do Mosteiro da Luz em São Paulo 
- ordem que deve sua fundação a 
Frei Galvão, tiveram sua primeira 
casa em Guaratinguetá - terra 
de Frei Galvão, no ano de 1944. 
Ficava este primeiro Convento ao 
lado da Igreja de Santa Luzia, no 
bairro do Campinho.

Em 1962 foram transferidas para 
uma nova construção e terreno 
mais amplo, com uma capela, 
onde são veneradas as imagens 
de Nossa Senhora da Imacula-

SEBRAE OFERECE CURSO GRATUITO DE PE-
QUENOS REPAROS E EDIFICAÇÕES - PINTURA

O SEBRAE em parceria 
com a Prefeitura ofere-

ce curso de Pequenos re-
paros e edificações-pintura. 
As aulas são presenciais e 
gratuitas.
 
Para se inscrever, é neces-
sário ter acima de 18 anos 
de idade e 6ª série completa 
do nível fundamental, ser 
morador(a) de Guaratin-
guetá e que desejar ser um 
potencial empreendedor e/
ou micro empreendedor 
individual (MEI).
 
Para as aulas, são oferecidas 
oficinas, apostila, recursos 
audiovisuais, máquinas e 
equipamentos. A carga ho-
rária é de 48h e, é dado um 
certificado para os partici-
pantes, ao fim do curso.
 

As aulas serão realizadas 
na Secretaria Municipal 
de Obras Públicas e Ser-
viços Municipais de Gua-
ratinguetá , localizado na 
Rua Joaquim Maia, 135, 
Pedregulho. Elas se esten-
derão de 20/09/2021 até 
05/10/21, das 13h às 17h. 

Para mais informações 
acesse: guaratingueta.
sp.gov.br

da Conceição - padroeira da 
Ordem, e de Santa Beatriz. Este 
Mosteiro está situado do km 61 
da Rodovia Presidente Dutra, 
sentido Rio de Janeiro - São 
Paulo.

No Mosteiro, além dos pedidos 
para orações, podem ainda ser 
encontradas as Pílulas de Frei 
Galvão, elaboradas artesanal-
mente pelas próprias Irmãs da 
Imaculada Conceição que ali 
vivem.

Fonte: casadefreigalvao.com.br


