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QUALIFICA GUARÁ ABRE VAGAS PARA QUALIFICA GUARÁ ABRE VAGAS PARA 
NOVOS CURSOS ONLINENOVOS CURSOS ONLINE

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DOS SERVIÇOS ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DURANTE O FERIADO!PÚBLICOS DURANTE O FERIADO!
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O Qualifica Guará abriu as 
inscrições para o 4º Módu-

lo dos Cursos Online 2021, em 
parceria com o SENAI.

Serão oferecidos 11 cursos GRA-
TUITOS, que equivalem a 160 
horas de ensino e certificado 

A Prefeitura informa que 
devido ao ponto facultati-

vo da próxima segunda-feira 
(11) e feriado de Nossa Senhora 
Aparecida no dia 12 de outubro 
(terça-feira), alguns serviços 
públicos do município terão os 
seus horários alterados.

-Paço Municipal:-Paço Municipal:
Voltará a funcionar na próxima 
quarta-feira (13), às 11h.

-Mercado Municipal:-Mercado Municipal:
Dia 12-das 7h ao meio-dia.

-Pronto Socorro e Hospital de -Pronto Socorro e Hospital de 
Campanha:Campanha:

A “2ª Festa Literária de Guaratin-
guetá” já acabou, mas continua 

rendendo ótimos resultados! 
Com o tema “O lugar onde vivo: 
Guaratinguetá”, foram escolhidos 
os autores das 9 melhores redações 
(1º 2º e 3ºs lugares), nas categorias 
Poesia (5º ano), Memórias Literárias  
(6ºs e 7ºs anos)  e Crônicas (8ºs e 9ºs 
anos).

Tivemos a entrega de medalhas 
para os 186 alunos participantes do 
concurso de redação.

Os alunos classificados em 1º ao 4º 
lugar nas duas modalidades foram 
homenageados.

Confira a lista de nomes dos pre-
miados e seus professores:

POESIA- 5º ANO:
1º lugar:
Pietro da Silva Chagas (professora 
Fabíola) - EMEIEF Profª Aliete Fer-
reira Gonçalves
 2º lugar:
Nicole Lemes da Silva Castro (pro-
fessora Carina) - EMEFI Dr Guilher-
me Eugênio Filippo Fernandes
3º lugar:
Raul Monteiro Guimarães (professo-
ra Viviane) - EMEF Profª Luzia de 
Castro Mittidieri
4º lugar:
Maria Fernanda Alvarenga Santos 
Barbosa (professora Denise Regina) - 
EMEF Profª Heloisa Helena Rodri-

Ambos funcionam todos os 
dias, 24h.

-Postos de Saúde:-Postos de Saúde:
Fechados a partir de sábado. 
Retornam ao horário normal 
na quarta-feira (13).

-Feiras livres:-Feiras livres:
As feiras manterão seu 
horário normal.

IMPORTANTE:IMPORTANTE:
A vacinação contra a Covid-19 
será pausada a partir de 
sábado, retornando também 
na quarta-feira (13).

gues Alves Sanches

 MEMÓRIAS - 6º e 7º ano
1º lugar:
Thales do Amaral Baesso (professora 
Vivian) - EMEIEF Prof. André Freire
 2º lugar:
Sofia Gomes da Silva (professora Regina 
Célia) - EMEIEF Profª Aliete Ferreira 
Gonçalves
3º lugar:
Sofia Campos dos Santos (professora Fla-
viane) - EMEIEF Profª Maria Aparecida 
Broca Meirelles
 4º lugar: Liam André Alves (professora 
Hildelene) - EMEIEF Prof. José Benedito 
Averaldo Galhardo

 CRÔNICA - 8º e 9º ano
1º lugar:
Daniela Vitória e Silva Paiva (professor 
Darci) - EMEIEF Profª Francisca Almei-
da Caloi
2º lugar:
Letícia Vitória da Silva Lino (professora 
Angela Cristina) - EMEFI Profª Elvira 
Maria Giannico
3º lugar:
Raphael V. C. da Silva (professora Polia-
na) - EMEF Profª Ana Fausta de Moraes
 4º lugar: Juliana Sprana Jardim (profes-
sora Gislaine) - EMEF Profª Maria Julia 
Antunes do Amaral Moreira

A Prefeitura parabeniza a todos os 
estudantes participantes, bem como os 
responsáveis, professores e gestores por 
essa linda conquista! Vocês merecem 
todo o reconhecimento.

ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SE DESTACAM EM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SE DESTACAM EM 
CONCURSO DE REDAÇÃO DA FLIG E RECEBEM HOME-CONCURSO DE REDAÇÃO DA FLIG E RECEBEM HOME-
NAGEM!NAGEM!

Em comemoração à Semana da Criança, a Prefeitura de 
Guaratinguetá promove um final de semana repleto de 

ações especiais.

Os eventos acontecem no próximo sábado (09) e domingo 
(10), começando às 9h. Para conferir a programação acesse: 
guaratingueta.sp.gov.br.

Traga as crianças e participe!

PARTICIPE DOS EVENTOS DA SEMANA DA CRIANÇA!PARTICIPE DOS EVENTOS DA SEMANA DA CRIANÇA!

ao final dos módulos de apren-
dizagem.

As aulas serão ministradas ao 
vivo, de segunda a sexta-feira, 
das 19h às 21h30. Além disso, os 
professores estarão disponíveis 
para auxiliar e tirar dúvidas dos 
alunos por meio do plantão de 
dúvidas.

O Qualifica é um centro de 
formação e ensino preparado 
para capacitar profissionais para 
o mercado de trabalho. Só neste 
ano 1.300 alunos já se formaram 
na instituição.

Você, cidadão que está em busca 
de qualificação e aperfeiçoamen-
to profissional, inscreva-se! São 
40 vagas por turma.
Para se inscrever e saber mais 
informações acesse o site: 
guaratingueta.sp.gov.br
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TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS: TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS: 
BAIRRO DO GOMERALBAIRRO DO GOMERAL

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO OU-CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO OU-
TUBRO ROSA!  TUBRO ROSA!  
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A Chegou o “Outubro Rosa”, mês de conscienti-
zação para prevenção e diagnóstico precoce do 

câncer de mama, que aumentam as chances de cura.

A vida e bem-estar das mulheres é prioridade e, por 
isso, a Secretaria da Saúde desenvolveu um cronogra-
ma de eventos para este mês. 

Mulher, não deixe de cuidar da sua saúde! Procure o 
posto mais próximo, faça seu cadastro para o exame, 
e participe das ações que serão realizadas ao longo 
do mês de outubro.

Para saber mais sobre a programação acesse o site: 
guaratingueta.sp.gov.br
Prevenir é a melhor maneira de se cuidar!

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

ATLETAS DO PROJETO SUPER-AÇÃO DE GUARATIN-ATLETAS DO PROJETO SUPER-AÇÃO DE GUARATIN-

GUETÁ CONDUZEM AÇÃO DE GINÁSTICA LABORALGUETÁ CONDUZEM AÇÃO DE GINÁSTICA LABORAL

A convite da empresa HAYS 
em parceria com a Special 

Olympics da América Latina, dois 
atletas do Projeto Super-Ação da 
Secretaria de Esportes de Guara-
tinguetá, conduziram a prática de 
atividade física, de forma virtual, 
para os colaboradores da empresa.

A ginástica laboral é uma série de 
exercícios físicos realizados no am-
biente de trabalho, no horário de 
trabalho, com o objetivo de me-
lhorar a saúde e evitar lesões dos 
funcionários por esforço repetitivo 
e algumas doenças ocupacionais.

O evento ocorreu pela plataforma 
“Microsoft Teams” com os atletas 
Ana Laura e Gerri Carvalho, com 
seus respectivos coordenadores, 
Elisete Leite e Maria Cristina. As 
atividades conduzidas foram de 
Ginástica Rítmica e Capoeira.

Chegou o “Outubro Rosa”, mês de conscienti-
zação para prevenção e diagnóstico precoce do 

câncer de mama, que aumentam as chances de cura.

A vida e bem-estar das mulheres é prioridade e, por 
isso, a Secretaria da Saúde desenvolveu um cronogra-

Mulher, não deixe de cuidar da sua saúde! Procure o 
posto mais próximo, faça seu cadastro para o exame, 
e participe das ações que serão realizadas ao longo e participe das ações que serão realizadas ao longo 
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Em meio à Área de Proteção 
Ambiental Nacional da Serra 

da Mantiqueira, fica o bairro do 
Gomeral. 

A paisagem do local é composta 
de altas montanhas e seus profun-
dos vales no meio da Mata Atlân-
tica, tornando-o uma localização 
popular para o ecoturismo. A área 
também é ponto para a obser-
vação de pássaros. O bairro está 
também no Caminho da Fé.

O local abrange área que foi 
atribuída à ocupação dos indíge-
nas Puris, que habitavam a Serra 
da Mantiqueira e Serra do Mar, 
sendo dizimados em razão das in-
cursões dos bandeirantes a partir 
do século XVI. Os primeiros agri-

CONFIRAM A AGENDA CULTURAL CONFIRAM A AGENDA CULTURAL 
DE OUTUBRODE OUTUBRO

Nesse mês , será realizado o Festival “Es-
tação Blues Rock” de forma totalmente 

online, juntamente com a continuação das 
atividades online dos projetos da Lei Aldir 
Blanc, Revelando SP e Semana da Criança. 
Fique por dentro da programação da Se-
cretaria Municipal da Cultura, e não perca 
nenhum evento! 

Facebook Cultura: Cultura Guaratinguetá 

YouTube Cultura: Cultura Guaratinguetá

Anote aí, Esperamos vocês!

cultores que ocuparam a área 
chegaram no século XVII.
Tropeiros trafegavam pela re-
gião, indo de Minas Gerais até 
Paraty no caminho do ouro. O 
bairro era uma dos pontos de 
parada onde os tropeiros compra-
vam alimento no meio de suas 
viagens. 

A gastronomia é destaque na 
região, com restaurantes especia-
lizados em trutas,  cogumelos shi-
take e comidas caipiras.Também 
há várias pousadas no bairro, 
que abrigam visitantes principal-
mente na época de festas, como 
Festival da Truta do Gomeral, 
que atrai aproximadamente 
12.000 pessoas.

Esta é uma forma real de práti-
ca do processo de inclusão onde 
a Pessoa com Deficiência (PCD) 
tem a oportunidade de mostrar 
suas capacidades e ensinar.

A Secretaria de Esportes desen-
volve 3 modalidades esportivas 
adaptadas, como parte do Pro-
jeto Superação. São elas: Capo-
eira; Ginástica Rítmica e Tênis 
de Mesa. Para se inscrever, 
basta ligar para a Secretaria, 
através do número de telefone: 
3122-4010
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PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CA-PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CA-
TABAGULHO DESTE SÁBADO (09)TABAGULHO DESTE SÁBADO (09)

Neste sábado (09) a Operação Catabagulho atenderá 
o Bairro Jardim Tamandaré.

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!

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILI-SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILI-
DADE URBANA REFORÇA SINALIZAÇÃO DADE URBANA REFORÇA SINALIZAÇÃO 
EM GUARATINGUETÁ EM GUARATINGUETÁ 

As equipes da Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana realizaram o reforço de 

sinalização de trânsito nas proximidades do ce-
mitério da Saudade. As ações têm intenção de 
trazer mais segurança aos munícipes.

Mais uma importante ação visando a segurança 
e a mobilidade em Guaratinguetá!

SECRETARIA DE SAÚDE  SEGUE COM SECRETARIA DE SAÚDE  SEGUE COM 
O  ACOMPANHAMENTO DO  PROGRAMA O  ACOMPANHAMENTO DO  PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIABOLSA FAMÍLIA

O acompanhamento das condicionalidades de 
saúde do Programa Bolsa Família foi pror-

rogado até o dia 29 de outubro.

Beneficiários do programa podem procurar a 
Unidade de Saúde do seu bairro, para que seja 
realizado o acompanhamento.

É indispensável a apresentação dos seguintes 
documentos para a continuidade da assistência:

-RG ou Certidão de Nascimento
-Caderneta de vacinação
-Cartão SUS/ Bolsa Família
-A data da última menstruação, no caso de ges-
tantes

Para mais informações entre em contato com a 
sua unidade de saúde.

17 PONTES RURAIS FORAM REFORMADAS EM 17 PONTES RURAIS FORAM REFORMADAS EM 
20212021

As áreas rurais estão sen-
do atendidas em Guara-

tinguetá! Ao longo de 2021 
já foram 17 pontes recons-
truídas ou que receberam 
manutenção. 

Confira as pontes que foram 
atendidas no site: guaratin-
gueta.sp.gov.br    
                                                                                                                                                      
A responsável por essas 
reformas é a Secretaria da 
Agricultura, que tem busca-
do sempre atender às neces-
sidades da população e exe-

cutar melhorias fundamentais 
para garantir a segurança e 
mobilidade dos moradores dos 
setores rurais do município.

produção
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