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A Secretaria de Saúde informa 
que neste sábado (16/10) será 

realizado o Dia “V” da Campanha 
de Multivacinação para crianças 
e adolescentes de 0 a 14 anos 11 
meses e 29 dias.

A vacinação ocorrerá das 8hr às 
16hr nas seguintes Unidades de 
Saúde:

-Oswaldo Cruz
-Pedregulho
-Jardim do Vale
-Parque São Francisco

Os pais ou responsáveis devem 
estar acompanhando a criança ou 
adolescente portando documento 
pessoal e carteirinha de vacinação 
do mesmo.

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA DIA �V� DA 
CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO NESTE SÁ-
BADO (16/10)

Na tarde desta sexta-
feira (15), 134 famílias 

receberam as matrículas 
de seus imóveis durante o 
evento de entrega da regu-
larização fundiária do lote-
amento Chácaras Granja 
Patury.

O encontro foi promov-
ido pela Prefeitura de 
Guaratinguetá, em parceria 
com o Governo Estadual, às 
16h na Praça Burle Marx, 
local que recebeu grandes 
melhorias recentemente.

PREFEITURA ENTREGA REGULARIZAÇÃO 
DO CHÁCARAS GRANJA PATURY NESTA SEX-
TA-FEIRA

Vale ressaltar que a vacina do 
HPV contemplada na rotina de 
meninas de 9 a 14 anos, é ofer-
tada para mulheres com até 45 
anos (portadoras de HIV, trans-
plantadas de órgãos sólidos ou 
medula óssea e com neoplasias) 
que está inserida, no momento, 
na ação Outubro Rosa.

A Campanha tem por objetivo 
imunizar crianças e adolescentes 
com o esquema vacinal incom-
pleto, garantindo a proteção de 
sua saúde contra diversas doen-
ças.

Vacinar é um ato de amor.
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PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATABAGULHO 
DESTE SÁBADO (16)

Neste sábado (16) a Opera-
ção Catabagulho atenderá 

os bairros Jardim do Vale 1 e 
Chácaras Agrícolas Beira Rio . 

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

Essa ação faz parte da Cam-
panha contra a Dengue do 

município ao eliminar ma-
teriais 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 cola-
boração de todos!

Este é o quarto lotea-
mento regularizado em 
Guaratinguetá nos últi-
mos cinco anos. Antes 
deste período, nenhum 
bairro havia sido regu-
larizado no município.

Demais regiões tam-
bém seguem em fase 
de legalização em par-
ceria com os governos 
estadual e federal.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O PROGRAMA 
BOLSA EMPREENDEDOR

O Governo do Estado de 
São Paulo está com inscri-

ções abertas para o programa 
Bolsa Empreendedor, para 
apoiar os empreendedores in-
formais. As inscrições são de 
14 a 24 de outubro, no site da 
prefeitura(guaratingueta.sp.gov.
br) está o link de inscrição.

O programa oferece: curso de 
qualificação empreendedora de 
20hs, formalização MEI e bolsa-
-auxílio de R$1000, dividido em 
duas parcelas de R$500.

Podem se inscrever:
-Morador do Estado de São 
Paulo 
-Desempregados ou MEI

-Maiores de 18 anos
-Alfabetizados

As vagas são prioritárias 
para pessoas com baixa ren-
da; mulheres, pretas, pardas 
ou indígenas; jovens de 18 à 
35 anos; e pessoas com defi-
ciência.

Confira mais informações no 
site: bolsadopovo.sp.gov.br
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EDUCAÇÃO FAZ ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO PAI-
SAGÍSTICA NA EMEI SYLVIO MENDES

As Secretarias da Educação e 
do Meio Ambiente doaram 

120 mudas de árvores para a con-
tribuição ao paisagismo na Escola 
Sylvio Mendes, no Village Santana.

Foram 20 mudas de Resedás e 100 
mudas de Lantana amarela, que 
foram plantadas com o auxílio dos 
alunos da unidade escolar.

CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS TURÍSTICOS: 
MATRIZ DE SANTO ANTÔNIO

A Matriz de Santo An-
tônio é o monumento 

mais antigo da cidade. Em 
1630 foi construída original-
mente em pau a pique com 
cobertura de palha, e em 
torno de si foi desenvolven-
do-se a cidade, que ficava 
entre o caminho do ouro e 
o litoral.

A igreja passou por diver-
sas mudanças ao longo dos 
anos, se afastando de sua 
forma original. Em 1817, o 
arquiteto austríaco Thomas 
Ender realizou um desenho 
que mais tarde serviria de 
inspiração para as reformas 
realizadas entre 1773-1780.

O estilo da construção é 
predominantemente barro-
ca e assumiu sua configura-
ção atual após as modifica-
ções entre 1822 e 1847. Na 
sua torre direita, construída 
em 1817, há um relógio 
colocado em 1899 e sinos de 
1856.

A torre esquerda foi con-
cluída em 1892. O interior 
da Igreja também segue o 
estilo barroco, apesar de 
também poder ser obser-
vada certa referência ao 
Rococó.

Além disso, a Matriz tam-
bém foi o local da primeira 
missa realizada pela Santo 
Frei Galvão, em 1762. O 
tombamento da igreja se 
deu pela Lei Municipal n.º 
177, de 26 de junho de 1952, 
que a declara “obra de 
valor histórico como mo-
numento da fundação de 
Guaratinguetá”.

Além de fazer com que a escola 
ganhe vida, essa foi uma opor-
tunidade de ensinar aos alunos 
a importância do cuidado com 
a natureza.

COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS

A Secretaria de Esportes 
realizou um evento em 

Comemoração ao Dia das 
Crianças.

No sábado o evento foi re-
alizado no CEU do Parque 
do Sol e no domingo Parque 
Ecológico do Portal das Coli-
nas.

Tivemos a presença de atle-
tas da Ginástica e várias 
brincadeiras, dentre elas 
futebol, Show de Mágica da 
CIA Soneca, apresentação da 
turma do Karatê, Aulas de 
Hip Hop e havia também um 
espaço para as crianças jo-
garem xadrez, dama e outros 
jogos de tabuleiro.

SECRETARIA DA CULTURA REALIZA "ESTAÇÃO 
BLUES&ROCK ONLINE"

Entre os dias 15 e 29 de 
outubro, às 20h,  acontece 

mais uma edição do Esta-
ção Blues&Rock. Os shows 
são transmitidos pelo nosso 
canal no YouTube Cultura 
Guaratinguetá. 

O festival conta com a pre-
sença de diversas bandas com 
o melhor repertório do rock e 
blues.

Beto Branco é responsável e cu-
rador do Festival e nos trás ban-
das sensacionais para os shows. 

Confira o cronograma: 

- Dia 15 PAULO MEYER & THE 
THUNDERHEADS
- Dia 18  Johnny West / Crom
- Dia 20 Máquina do Tempo / 
Tropa de Shock
- Dia 27 Hard Blues Trio /  The 
Old Machine
- Dia 29 Johnny Magrão & Ecos 
Forever/Arcpelago

Participe e não se esqueça de 
compartilhar essa programação!!

-Para mais informações, acesse a 
nossa página no Facebook: Cul-
tura Guaratinguetá.

-Link do canal do Youtube: Cul-
tura Guaratinguetá

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBA-
NA REFORÇA SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ

As equipes da Secretaria de Segurança e Mobilidade Ur-
bana realizaram na última semana o reforço de sinal-

ização de trânsito no cruzamento entre as Ruas Afonso 
Gianico e Tupinambás, no bairro do Pedregulho.
 
É mais uma importante ação melhorando a segurança e a 
mobilidade em nossa cidade!


