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MAIS DE 10 MIL ATENDIMENTOS REALI-
ZADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDA-
DES ODONTOLÓGICAS EM 2021

PRIMEIRO PARCÃO DE GUARATINGUETÁ 
SERÁ INAUGURADO NESTE DOMINGO (03)
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O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) segue aten-
dendo diversos pacientes em Guaratinguetá!

De acordo com o último levantamento realizado pela Secretaria 
da Saúde, só neste ano 10.045 cidadãos já passaram por atendi-
mento no local.

O CEO atende pacientes emergenciais e também especialidades 
como: próteses dentárias, periodontia e endodontia.

O novo local, no Beira Rio, foi inaugurado em 2017 e conta 
com estrutura nova, equipe preparada e equipamentos adequa-
dos para atender as necessidades e tratar da saúde bucal dos 
munícipes.

Quer saber mais detalhes sobre o atendimento e serviços ofer-
ecidos? Entre em contato pelo telefone: (12) 3125-9678.

Sua saúde, nossa prioridade!

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZARÁ DIA �D� DA VA-
CINAÇÃO DA COVID-19 NESTE SÁBADO (02/10)

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informa que 

neste sábado (02/10) irá realizar 
novo dia “D” da vacinação da 
COVID-19.

Os imunizantes serão aplicados 
em todos os grupos convocados 
até sexta-feira (01/10) para a pri-
meira, segunda e terceira dose. 
A vacinação ocorrerá das 8hr 
às 13hr no Espaço Multiuso.
Em todos os casos, é necessário 
apresentar um documento com 
foto, CPF e Cartão SUS referen-
ciado em Guaratinguetá.

O 1º Parque para Cachorros de Guaratinguetá segue em fase 
de conclusão!

 A atração está sendo construída próximo às quadras de areia, 
no Complexo Esportivo do bairro do Pedregulho.

O espaço já conta com brinquedos adaptados para os pets. 
Foram instalados no local rampas, pneus, obstáculos e baliza, 
tudo personalizado e pintado com cores coloridas e desenhos 
caninos.

As obras já estão sendo finalizadas para grande inauguração 
que acontecerá no próximo domingo (03), às 16h. Pets e seus 
donos poderão se divertir e se exercitar juntos.

Vale ressaltar que, além do ParCão, está sendo reformada a 
pista de skates do ginásio esportivo. 

Todas essas melhorias visam incentivar e oferecer mais opções 
de lazer e esportes em Guaratinguetá!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

PROGRAMA "AVANÇA GUARÁ" PREPARA AÇÕES 
PARA RETOMADA DA ECONOMIA E GERAÇÃO 
DE RENDA NO MUNICÍPIO

A Prefeitura de Guaratinguetá, 
por meio da Secretaria de 

Governo e seus parceiros, está 
planejando e desenvolvendo o 
Programa “Avança Guará”, que 
tem como objetivo fomentar a 
retomada da economia no pós-
-pandemia. Este programa será 
lançado no mês de outubro de 
2021.

Tivemos uma importante reu-
nião de trabalho entre as equipes 
responsáveis pela coordenação 
do programa, que é desenvolvido 
pela Prefeitura, Sebrae, Senac e 
Associação Comercial e Empresa-
rial de Guaratinguetá.

O Avança Guará está dividido em 
três eixos:
Melhor Emprego: Melhoria da 

Se você faz parte dos grupos 
prioritários, não perca essa 
oportunidade. É mais uma 
ação que tem o objetivo de 
acelerar a imunização no mu-
nicípio.

A vacina salva vidas!

Empregabilidade
Melhor negócio: Apoio ao Em-
preendedor
Guará Compra de Guará

O foco desta primeira reunião 
foi definir como serão elabora-
das essas ações de curto, médio 
e longo prazo, planejando seus 
impactos e definindo prazos.

Em breve a prefeitura divulgará 
os próximos passos e a data de 
lançamento do programa.
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DIA MUNDIAL DO TURISMO! OBRAS DO CEMITÉRIO DA SAUDADE 

SEGUEM AVANÇANDO!
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As obras de reforma 
do Cemitério da 

Saudade  seguem  em  
andamento!  Nas   últi-
mas semanas foram rea-
lizadas pinturas de áreas 
externas e internas e 
colocação de calhas para 
drenagem de águas das 
chuvas.

Nas semanas seguintes 
serão realizados servi-
ços de troca de telhado, 
reforma de banheiros e 
cozinha e também melho-
rias no sistema de escoa-
mento de águas.

A capela estava desa-
tivada e fechada para 

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO 

Em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, que ocor-
reu entre os dias 18 a 25 de setembro, a Secretaria de Segu-

rança e Mobilidade Urbana, por meio do Serviço Municipal de 
Trânsito, realizou diversas ações de conscientização voltadas aos 
pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas.

Tivemos na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, a cerimônia de 
abertura e foi feita uma simulação de resgate executada pelos 
profissionais do Corpo de Bombeiros.

Além disso, entre os dias 20 a 24 de setembro, ações de cons-
cientização também foram realizadas nas escolas da rede de en-
sino de nosso município. Na oportunidade os alunos receberam 
orientações diversas sobre as regras e comportamento seguro 
no trânsito.

A Campanha se estendeu amplamente com divulgação nas di-
versas plataformas de mídias sociais, reforçando a importância 
desta semana e conscientizando a população. A Semana Nacio-
nal de Trânsito em Guaratinguetá contou com o apoio do Cor-
po de Bombeiros e Polícia Militar.

Nas semanas seguintes Nas semanas seguintes 

drenagem de águas das 

Nas semanas seguintes Nas semanas seguintes Nas semanas seguintes Nas semanas seguintes 
serão realizados servi-serão realizados servi-serão realizados servi-serão realizados servi-

Na segunda-feira (27) foi comemorado o Dia Mundial do Turismo! 

Guaratinguetá tem um forte potencial e segue investindo em medi-
das de avanço e desenvolvimento turístico.

Confira as principais ações já concluídas ou em andamento na cida-
de, para o fortalecimento e crescimento do turismo regional no site: 
guaratingueta.sp.gov.br

A Prefeitura parabeniza a todos os turismólogos que trabalham com 
as belezas e atrativos de nossa região!

celebrações religiosas e 
velórios, mas com essas 
melhorias, será possível 
retornar com as ativida-
des!

A Secretaria de Obras 
é a responsável pela 
manutenção e  cuidado  
com  cemitérios  e ve-
lórios municipais, e está 
cumprindo essa função 
muito bem. No ano pas-
sado, dois deles passaram 
por reforma e ampliação 
completa.

A previsão é que as obras 
do cemitério da saudade 
sejam finalizadas ainda 
no mês de outubro.

VEM AÍ O OUTUBRO ROSA!

O mês de outubro chegou 
e com ele vem mais 

um movimento fundamen-
tal, voltado à saúde das mu-
lheres.

O “Outubro Rosa” acontece 
anualmente e visa prevenir, 
diagnosticar e conscientizar 
as mulheres sobre o câncer 
de mama.

Segundo o Instituto Na-
cional de Câncer (INCA), 
cerca de 66.280 brasileiras 
são diagnosticadas com a 
doença todos os anos. A 
boa notícia é que em caso 
de averiguação precoce a 
hipótese de cura é maior.
A Secretaria da Saúde com 
seus parceiros segue nos 

preparativos para realizar 
diversas ações no município.

Você, mulher, faça cadas-
tro no posto de saúde mais 
próximo de sua residência e 
participe das ações que se-
rão promovidas.

Não deixe sua saúde para 
depois. Previna-se!
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PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CA-
TABAGULHO DESTE SÁBADO (02)

Neste sábado (02) a Operação Catabagulho atenderá 
os seguintes bairros: 

-Pedregulho
-Vila Comendador
-Residencial Costa e Silva (BNH)

Separe os materiais inservíveis para serem recolhidos, 
lembrando que eles devem ser colocados para fora de 
casa até o 12h.

Essa ação faz parte da Campanha contra a Dengue 
do município ao eliminar materiais que são criadouros 
para os mosquitos e abrigo de animais peçonhentos, e 
envolve uma força-tarefa da Administração Municipal.

Participe, para uma cidade limpa precisamos da colabo-
ração de todos!

ATLETAS DE GUARATINGUETÁ SÃO DES-
TAQUE EM PROVAS DE CICLISMO

A Os ciclistas de Guaratin-
guetá participaram de 

3 competições, tendo desta-
que em cada uma delas.

A primeira foi o L’Étape 
Brasil, realizado em Campos 
do Jordão. Sete atletas de 
Guaratinguetá competiram, 
sendo destaque Giuliano 
Bortolacci que foi campeão 
na prova de 60km.

A segunda foi o Desafio Na-
tureza, uma prova de moun-
tain bike, realizada na cida-
de de Lorena. Participaram 
três atletas de Guaratingue-
tá. Todos eles ficaram entre 

GUARATINGUETÁ RECEBE NOVO 
WORKSHOP DE POLÍTICAS PÚBLICAS!

O SEBRAE e a Funda-
ção Getúlio Vargas, 

em parceria com a Pre-
feitura de Guaratingue-
tá, realizaram no au-
ditório da Secretaria da 
Educação, o “Encontro 
de Articulação do Labo-
ratório Regional de 
Políticas Públicas”.

Prefeitos, secretários, 
presidentes de Fundos 
Sociais de Solidariedade 
Municipais e Associações 
Comerciais, deputados e 
principais representantes 
das cidades da região 
estiveram presentes no 
encontro.

Essa integração entre 

municípios é impor-
tante para troca de 
experiências e elabo-
ração de estratégias 
para o desenvolvim-
ento e crescimento do 
Vale do Paraíba.

Esse é o terceiro en-
contro realizado nos 
últimos meses. Em to-
dos eles são realizadas 
dinâmicas e discussões 
em grupos para artic-
ulações e elaboração 
de planos de ação.

Aprendizado e desen-
volvimento, para o 
Vale do Paraíba avan-
çar!

30 ESTRADAS RURAIS RECEBERAM MANU-
TENÇÃO EM 2021

A Secretaria de Agri-
cultura realizou 

em 2021 a manutenção 
de 30 estradas rurais 
na cidade. Saiba quais 
as estradas, entrando 
no site: guaratingueta.
sp.gov.br

Foi feito o patrolamento 
nas estradas, além de 
ter sido utilizado RCC 
(Resíduos da Constru-

ção Civil) e pó de pedra em 
vários trechos para garantir 
segurança e durabilidade nas 
obras de manutenção.

os cinco primeiros em suas 
respectivas categorias.

Finalmente, válida pelo 
Ranking Paulista de Ciclis-
mo de Estrada, ocorreu a 
Copa Mazza, na cidade de 
Diadema. Dois atletas de 
Guaratinguetá  tomaram 
parte na prova, ficando 
entre os 10 primeiros na 
categoria Elite.

A Secretaria de Esporte 
e a Prefeitura de Guara-
tinguetá parabenizam os 
atletas participantes, que 
tiveram protagonismo nas 
competições.
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CADASTRO MUNICIPAL PARA ARTISTAS

A Prefeitura de Guara-
tinguetá, por meio da 

Secretaria Municipal de 
Cultura juntamente com o 
ComCult � Conselho Muni-
cipal de Políticas Culturais, 
está atualizando o Cadastro 
Municipal de Cultura que 
poderá ser realizado pelo 
link que está disponibilizado 
no site: guaratingueta.sp.gov.
br

Com a finalidade de mape-
ar os profissionais da cultu-
ra, coletivos e espaços cultu-
rais em geral para orientar 
as políticas públicas do mu-
nicípio e também atender 
às exigências da Lei Aldir 
Blanc.

A Lei Federal 14.017/2020, 
conhecida como Lei Aldir 
Blanc, tem como objetivo 
central estabelecer ajuda 
emergencial para artistas, 
coletivos e empresas que 
atuam no setor cultural e 
atravessam dificuldades 
financeiras durante a pan-
demia.

Mas atenção, para se inscre-
ver você precisará anexar 
alguns documentos como: 
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PERÍODO DE MATRÍCULAS  EM  CRE-
CHES E ESCOLAS PÚBLICAS ENCER-
RA NO DIA 8 DE OUTUBRO!

Você, pai, mãe ou responsável por alunos 
de creches e escolas públicas munici-

pais, já realizou a matrícula de seu filho?

Dirija-se até a direção das escolas ou cre-
ches, de segunda a sexta-feira, de acordo 
com o horário de atendimento e apresente 
os seguintes documentos 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 efetivar a matrícula, o 
nome na lista não garante a vaga do aluno.

As matrículas encerram no dia 08 DE OU-
TUBRO.

Priorize a educação de seu filho, não deixe 
para depois!

RG e comprovante de 
residência. Mas calma, 
você consegue reali-
zar esse procedimento 
tirando uma foto dos 
documentos e anexan-
do.

É importante nos aju-
dar nessa rede para 
construirmos o ma-
peamento cultural de 
Guaratinguetá avi-
sando os artistas, pro-
fissionais da cultura, 
grupos e coletivos e 
responsáveis por espa-
ços culturais.

As dúvidas poderão 
ser resolvidas pelos te-
lefones (12) 3122-4058 
/ 3133-3379. Caso você 
conheça alguém que 
terá dificuldade em 
realizar esse cadas-
tro, os funcionários 
da Secretaria de Cul-
tura estarão prontos 
para ajudar pessoal-
mente. Como estamos 
em período de pan-
demia essa alterna-
tiva só será possível 
mediante agenda-
mento.

Cadastre-se já!

Atenção: Quem já se 
cadastrou não preci-
sa se cadastrar nova-
mente.


