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SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILI-
DADE URBANA DÁ ANDAMENTO ÀS INS-
TALAÇÕES DE LÂMPADAS DE LED EM 
GUARATINGUETÁ!

3º DOSE DA VACINA CONTRA CO-
VID-19!
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A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, em 
parceria com a EDP, segue realizando as instalações de 

600 lâmpadas de LED em diversas vias de Guaratinguetá.

Já foram instalados 384 braços de luz nas últimas semanas, nas 
seguintes localidades:

-Avenida Rosinha Filippo
-Avenida Frei Galvão
-Avenida Antônio da Cunha
-Avenida Luiz Carlos da Fonseca
-Avenida George Washington

Nos próximos dias, a Avenida Prof. Francisco Antônio Lacaz 
Neto, a Praça Joaquim Vilela Oliveira Marcondes e a Avenida 
dos Expedicionários também serão contempladas com a nova 
iluminação. 

REFORMA DAS QUADRAS ESPORTI-
VAS DE GUARATINGUETÁ

A Secretaria de Esportes já en-
tregou a reforma de nove qua-

dras de esportes desde de junho 
de 2020. A renovação foi geral, 
incluindo pintura, manutenção de 
alambrado, piso e iluminação.

Foram atendidos: 
-Duas quadras do Parque São Fran-
cisco;
-Jardim Independência;
-Escola João Roberto Guimarães;
-Campo do Galvão;
-Jardim Aeroporto;
-São Dimas;
-Escola José Figueiredo;
-Jardim Rony

Nos próximos meses, mais 8 qua-
dras serão reformadas dentro 

Você já tomou a 3ª dose da 
vacina contra a Covid-19? 

Esse é o momento. A Secre-
taria da Saúde convoca a todos 
os idosos com 78 anos ou mais 
e pacientes imunossuprimidos 
acima dos 18 anos a irem aos 
pontos de vacinação para se 
imunizarem. 

Vale ressaltar que, é funda-
mental completar o ciclo vaci-
nal para uma imunização mais 
eficaz.

Essa é mais uma dose de re-
forço, mais uma garantia de 
proteção contra o Coronavírus! 
Confira os locais de vacinação 
e os grupos prioritários nesta 
fase da campanha: 
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desta programação. 

Secretaria de Esportes, cuidando 
do patrimônio público de Guara-
tinguetá!

COMEÇA NESTA SEXTA-FEIRA O  �25°  
FESTIVAL DILERMANDO REIS�

Um dos eventos mais espe-
rados de Guaratinguetá 

começa hoje (24).

Neste ano será totalmente on-
line para você acompanhar aí 
da sua casa.

Apresentações:
24/09 - 20h:  “Gu 7 Cordas”
25/09 - 20h: “Marcos Kayser”
“Haiu Ando Ballet”
26/09 - 20h: “Os Seresteiros de 
Guaratinguetá”

Todas as apresentações serão 
transmitidas pelo nosso canal 
do youtube “Cultura Guaratin-
guetá”.

-Pacientes imunossuprimidos 
acima dos 18 anos
Local:  
Espaço Multiuso
Recinto de Exposições -Drive 
Thru 

-Idosos acima dos 78 anos: 
Local: 
Espaço Multiuso 
Recinto de Exposições- Drive 
Thru 

Lembrando que a vacinação 
ocorre sempre das 8h às 16h.  
Para conferir mais detalhes 
acesse site: guaratingueta.
sp.gov.br 

Proteja-se contra o Coro-
navírus, a vacina salva vidas!

Curta, compartilhe e aprovei-
te para dar uma espiadinha 
nos outros vídeos do nosso 
canal.

Link do canal: youtube.com/
culturaguaratingueta
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DEFESA CIVIL CONTINUA TRABALHAN-
DO PELA POPULAÇÃO DE GUARATIN-
GUETÁ

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO ATENDE 
600 ANIMAIS EM TRÊS DIAS
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A prefeitura realizou 
nos dias 17, 18 e 19 de 

setembro um  Mutirão 
de Castração em Cães e 
Gatos. No total, 600 pets 
foram atendidos. A em-
presa responsável pela 
castração foi a Patas de 
Ouro.

Dessa vez, a ação foi 
realizada no Ginásio do 
Pedregulho, espaço ce-
dido pela Secretaria de 
Esportes. O mutirão con-
tou com a participação 
indispensável dos funcio-
nários das Secretarias de 
Meio Ambiente, Obras 
Públicas e Protetoras da 
Causa Animal.

Munícipes que não ti-
nham condições de trans-
portar seus pets, pude-
ram contar com carros 
para buscar e levar o 
animal, se necessário. 

Também durante o pe-
ríodo de realização do 
Mutirão, foram recebidas 
doações de roupas, rou-
pas cirúrgicas, casinhas, 
rações, coleiras ou de-
mais itens para ajudar 
os animais carentes em 
situação de rua.Todos os 
itens arrecadados foram 
encaminhados às prote-
toras de animais de Gua-
ratinguetá, para serem 

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO ABORDA 
�A IMPORTÂNCIA DO RESPEITO ÀS LEIS DE 
TRÂNSITO E AOS PEDESTRES"

Em função da Semana Nacional do Trânsito, separamos algumas 
dicas fundamentais para os motoristas e pedestres. Confira:

-Os condutores devem reduzir a velocidade dos veículos ao se apro-
ximarem dos pedestres, caso contrário sua imprudência no trânsito 
pode custar a vida.

-Para os pedestres a faixa é a maneira mais segura de atravessar 
uma via, pois nela eles têm a preferência. Em locais que existem 
faixa e semáforo, o semáforo é o que estabelece que o pedestre 
deve atravessar, assim como, os veículos.

-É necessário que os condutores parem antes da faixa de pedestres, 
permitindo que a travessia seja segura.

A gentileza no trânsito evita acidentes e preserva vidas!

castração foi a Patas de 

nos dias 17, 18 e 19 de 

presa responsável pela 
castração foi a Patas de 

Dessa vez, a ação foi Dessa vez, a ação foi 

A Defesa Civil está trabalhando 
para garantir a segurança dos 

moradores de Guaratinguetá todos 
os dias.

Na madrugada de segunda-feira 
(20) ocorreu um grave acidente 
de trânsito na Avenida JK. Traba-
lharam para conter a situação o 
Corpo de Bombeiros, COI, Polícia 
Militar, Samu e Defesa Civil. A 
vítima da batida foi encaminhada 
ao Pronto Socorro.

Também na manhã de hoje, houve 
queimada de grande intensidade 
na Estrada Tancredo Neves. Bom-
beiros e Defesa Civil trabalharam 

em conjunto para apagar as 
chamas.

Vale lembrar que, de acordo 
com a Lei Federal nº 9.605/98  é 
PROIBIDA a prática de queima-
das em áreas verdes não autori-
zadas. 

Em caso de ocorrências de quei-
madas, DENUNCIE e solicite 
ajuda! Entre em contato com os 
canais abaixo:

Defesa Civil: 12) 3122-2728/ (12) 
3122-5130 ou 199
COI: (12) 3128-7700
Polícia Ambiental: (12) 3125-5520

usadas em cães e gatos 
em situação de rua.

Além disso, a Secretaria 
do Meio Ambiente se em-
penhou para realizar ca-
dastros para a castração 
de animais, dando atenção 
especial aos bairros mais 
distantes da cidade. Você 
munícipe que deseja cas-
trar seu pet, pode realizar 
a inscrição a partir do 
formulário que está dispo-
nível no site: guaratingue-
ta.sp.gov.br

Foram atendidos os ani-
mais por ordem de ca-
dastro. Caso não tenha 
recebido o contato da 
Secretaria do Meio Am-
biente para ser atendido 
desta vez, não se preocu-
pe! Haverão outras opor-
tunidades para castrar o 
seu pet.

Vale lembrar que, a 
castração continuará a 
ocorrer normalmente no 
Centro de Controle de 
Zoonoses. 
Para saber mais detalhes 
entre em contato com a 
Secretaria do Meio Am-
biente pelo telefone:  3133-
8006.

Guaratinguetá pela causa 
animal! 
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PREFEITURA ABRE INSCRIÇÕES 
PARA PROCESSO ELEITORAL DA 
CIPA 2021/2022

A Prefeitura de Guaratinguetá anuncia a abertura 
do processo eleitoral para novos membros da CIPA 

(Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), para o 
período de 2021 e 2022.

Pode se inscrever qualquer servidor público municipal 
no entre os dias  20/09 e 05/10. A inscrição deve ser 
feita  nas  Secretarias Municipais.

O período de campanha será de 6 a 18 de outubro. Já a 
votação e eleição dos membros será nos dias 19, 20 e 21 
do mesmo mês, nas secretarias municipais. 
A apuração será feita em seguida e os escolhidos serão 
divulgados no dia 22/10/2021.

Os membros da CIPA têm o importante papel de coor-
denar e supervisionar o cumprimento correto das ativi-
dades, garantindo o cumprimento de normas de Segu-
rança do Trabalho. 

Inscreva-se e ajude a manter um ambiente seguro e 
saudável  no trabalho!

EDUCAÇÃO ABRE PERÍODO PARA MATRÍ-
CULAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS E CRE-
CHES PÚBLICAS MUNICIPAIS!

A Secretaria da Educação de Guaratinguetá abriu 
na última quarta-feira (15), o período de matrícu-

las para o próximo ano letivo, para alunos das creches 
públicas e Escolas Municipais de Educação Infantil 
(EMEI’s). 

Pais ou responsáveis devem se dirigir até a direção da 
escola, de segunda a sexta-feira, de acordo com o horá-
rio de atendimento e apresentarem os seguintes docu-
mentos atualizados: 

-Certidão de  Nascimento da criança;
-Carteira de vacinação;
-Comprovante de Residência;
-Cartão do SUS;
-RG e CPF do responsável pela criança.
-2 fotos 3x4

Vale ressaltar, aos pais dos alunos que irão mudar de 
unidade escolar, que procure estas escolas para efeti-
var a matrícula, o nome na lista não garante a vaga do 
aluno.

O período para a realização das matrículas encerra no 
dia 08 DE OUTUBRO. Priorize a educação de seu filho, 
não deixe para depois!

�DIA DA ÁRVORE� E �DIA DO POLICIAL MI-
LITAR AMBIENTAL�

Tivemos na última 
terça-feira, um 

evento promovido 
pela Secretaria do 
Meio Ambiente em 
parceria com a Polícia 
Militar Ambiental, em 
Guaratinguetá, que 
contou com a presen-
ça da secretária Giani 
Bresolin, Policiais 
Militares Ambientais, 
Padre Gustavo, jovens 
e crianças.

O evento trouxe “a 
importância de difun-
dir ensinamentos so-
bre a conservação das 
florestas e estimular 
a prática de tais en-
sinamentos, bem como 
divulgar a importân-
cia das árvores no 
progresso da Pátria e 
no bem-estar dos ci-
dadãos”. 

Preservar as árvores 
significa: cuidar, pro-
teger e perpetuar 
toda e qualquer es-

pécie de vida neste 
planeta, alinhado ao 
propósito constitucio-
nal para a presente e 
futuras gerações.

O plantio de árvores 
de espécies nativas 
da mata-atlântica 
foi feito no Parque 
Ecológico Antero 
dos Santos e na ave-
nida Padroeira do 
Brasil, simbolizando 
o grande esforço de 
todos Policiais Mili-
tares Ambientais na 
recuperação das ma-
tas queimadas neste 
sofrível período de 
estiagem. 

Parabéns aos Policiais 
Militares Ambientais, 
protetores das nossas 
árvores!
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TURISMO- CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:
ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE GUARATINGUETÁ

A Prefeitura Municipal da Estância Turística 
de Guaratinguetá, mantém muito bem con-

servado um dos mais valiosos prédios do conjun-
to arquitetônico da cidade, que no passado ser-
viu de terminal de passageiros da extinta Rede 
Ferroviária Federal.

Inaugurada em primeiro de novembro de 1914, a 
Estação Ferroviária de Guaratinguetá é um dos 
mais belos exemplares da arquitetura inglesa no 
Vale do Paraíba, com uma torre central dotada 
de um relógio de quatro faces, encimada por 
telhas de ardósia e cornijas de argamassa traba-
lhada, além das carrancas e adornos.

O prédio foi construído durante a gestão de 
Paulo de Frontin como diretor da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, para substituir a antiga 
estação, construída em 1877 pela Estrada Ferro 
São Paulo - Rio de Janeiro, que se tornara ob-
soleta com o passar dos anos, não suportando o 
volume de cargas e passageiros, que era grande 
na época.

A administração municipal conseguiu no final 
do ano de 2002 , após negociações com a Rede 
Ferroviária Federal adquirir o prédio da estação 
e das oficinas ao lado.

Depois disso a Prefeitura ingressou com um pro-
jeto executivo no Ministério da Cultura, conse-
guindo em 2004 a aprovação dentro da Lei Ro-
aunet, para a restauração do prédio da Estação 
Ferroviária de Guaratinguetá.

Com as obras de restauro concluídas, Guaratin-
guetá manteve essa edificação que é um belíssi-
mo exemplo do estilo inglês de construção, úni-
ca no Vale do Paraíba com essas características.
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ACOMPANHE A QUARTA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DO PLANO DIRETOR

A Prefeitura realiza nesta segunda-feira 
(27) a quarta e última audiência pú-

blica do Plano Diretor, às 18h, pela página 
oficial: facebook.com/prefeituraguaratin-
gueta 

Desta vez, o tema abordado será Turismo 
e Cultura. As outras três audiências realiza-
das foram sucesso, contando com a partici-
pação e interação do público. 

Não perca! 


