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Guaratinguetá ultrapassou a marca de 175 mil vacinas aplica-
das contra Covid-19. Até o momento foram aplicadas 175.239 

doses. Dentro deste número, estão divididas as 1ª, 2ª e 3ª doses.

Dos munícipes de 12 anos ou mais que podem receber a vacina 
contra COVID-19, 96% da população tomou a primeira dose; 71,6% 
receberam a segunda; e 4% está imunizada com a terceira dose.

A Secretaria de Saúde e a Prefeitura têm trabalhado de forma in-
cansável para assegurar a cobertura vacinal da população. Agra-
decemos toda a dedicação e trabalho dos profissionais de saúde 
do município, que trabalham para tornar essa realidade possível.

Lembramos que mesmo após a vacinação com dose única, duas 
doses ou terceira dose, ainda é recomendado que todos os cuida-
dos de segurança sanitária sejam mantidos.

Guaratinguetá segue avançando a cada dia para salvar vidas!

MAIS DE 175 MIL DOSES DA VACINA CONTRA 
COVID-19 FORAM APLICADAS EM GUARATIN-
GUETÁ

O COI (Centro de Operações Integradas) auxiliou a Polí-
cia Militar na recuperação de um veículo roubado em 

Guaratinguetá na madrugada desta sexta-feira (22/10).

Após a vítima entrar em contato com o COI e informar 
o roubo do seu veículo no Centro de Guaratinguetá, os 
agentes imediatamente informaram a PM que iniciou o 
patrulhamento para localizar o carro.

Poucos minutos depois os policiais localizaram o veículo 
abandonado em um trecho que liga Guaratinguetá a Apa-
recida.

É mais uma ação rápida e eficiente realizada com sucesso 
entre COI e Polícia Militar. br ou ligue 3128-7700.

Vamos juntos por uma Guaratinguetá mais limpa!

COM O AUXÍLIO DO COI, POLÍCIA RE-
CUPERA VEÍCULO ROUBADO

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATABAGULHO 
DESTE SÁBADO (23)

Neste sábado (23) a Opera-
ção Catabagulho atenderá 

os bairros Jardim do Vale II e 
Chácaras Agrícolas Jardim do 
Vale.

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 
materiais que são cria-
douros para os mosquitos 
e abrigo de animais pe-
çonhentos, e envolve uma 
força-tarefa da Adminis-
tração Municipal.

Participe, para uma cida-
de limpa precisamos da 
colaboração de todos!

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DOS SERVIÇOS 
ESSENCIAIS NESTE FERIADO DE SEGUNDA-
-FEIRA (25)

Comunicamos que em vir-
tude do feriado do Dia de 

Frei Galvão desta segunda-fei-
ra (25), alguns serviços essen-
ciais terão os horários altera-
dos. Confira:

-Paço Municipal:
Voltará a funcionar na próxi-
ma terça-feira (26), às 11h.

-Mercado Municipal:
Segunda-feira (25) - Das 7h às 
12h.
A partir de terça-feira volta o 
horário normal, das 7h às 17h.

-Pronto-Socorro e Hospital de 
Campanha:

Ambos funcionam todos os 
dias, 24h.

-Postos de Saúde:
Voltam a funcionar na 
próxima terça-feira (26), a 
partir das 7h.

-Feiras livres: Como de cos-
tume, não são realizadas às 
segundas-feiras.

IMPORTANTE: Não ocor-
rerá a vacinação contra 
COVID-19 na segunda-feira 
(25). O atendimento voltará 
ao normal na terça-feira 
(26), das 8h às 16h. Agra-
decemos a compreensão! 
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CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO "INVERNO 
SOLIDÁRIO" FOI UM SUCESSO

A Campanha de Ar-
recadação “Inverno 

Solidário” reuniu mais 
de 11.800 itens entre 
roupas, cobertores, 
mantas, além de equi-
pamentos de proteção 
individual para o uso 
durante a pandemia.

Contou-se com 23 pon-
tos de arrecadação. 
Dentre eles, o princi-
pal foi o Fundo Social, 
onde foram recebidas 
doações expressivas da 
Cia Fiação e Tecidos 
Guaratinguetá, Secre-
tarias da Prefeitura, 
SAEG e CODESG, e 
Polícia Militar.

Os produtos foram 
repassados para 448 
famílias na cidade de 

ESTÁ SENDO FINALIZADA A PASSARELA QUE IN-
TERLIGA UPA E SANTA CASA!

Estão sendo colocados os vidros na passarela que vai 
interligar a UPA Nível 3 com a Santa Casa, local este 

que será utilizado para a transferência de pacientes entre 
os hospitais, evitando transtornos.

Além da AGC que fez a doação dos vidros, fica o agrade-
cimento à Liebherr que doou toda a estrutura para que a 
passarela fosse construída.

GUARATINGUETÁ RECEBEU PEÇA TEATRAL 
GRATUITA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

A peça gratuita “O Show 
da Química” contou com 

apresentações no Anfite-
atro Municipal - Museu Frei 
Galvão. Alunos das redes mu-
nicipais de ensino entre 8 a 12 
anos, tiveram a oportunidade 
de participar e interagir no 
palco, realizando experimentos 
químicos.

O projeto é idealizado e re-
alizado pelo Diverte Teatro 
Viajante, que leva cultura, 
entretenimento, arte e conhe-
cimento através do teatro para 
crianças e adolescentes de 

MAIS SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM GUARATIN-
GUETÁ

O Serviço Municipal de Trânsito fez novas sinalizações 
de trânsito em dois pontos da cidade.

O primeiro local a receber as sinalizações foi o bairro 
Jardim Modelo, com indicações de “PARE”, nos seguintes 
cruzamentos:

-Rua Barão do Rio Branco e Rua Coronel Fabiano
-Rua Barão do Rio Branco e Rua Dona Helena Galvão 
César
-Rua Marechal Rondon e Rua Coronel Fabiano
-Rua Marechal Rondon e Rua Dona Helena Galvão César

O segundo local foi a Ponte Doutor Zerbini, no Centro. 
Foram finalizadas as pinturas de solo e colocados tachões 
nas faixas da ciclovia.

Com essas novas sinalizações, o objetivo é melhorar 
a visibilidade e segurança dos motoristas e pedestres. 

todo o Brasil. As apresentações 
contam com o apoio do Ministé-
rio do Turismo e da BASF.

De forma muito interativa e di-
vertida, o espetáculo “O Show da 
Química” demonstra, através de 
experiências, como a química é 
uma parte importante das nossas 
vidas. As crianças se conectam 
com os cientistas e entendem de 
uma maneira muito mais simples 
e rápida sobre temas que podem 
parecer complexos, como reações 
químicas, mudanças de estado da 
matéria, entre outros.

Guaratinguetá que esta-
vam em situação de vul-
nerabilidade.

De 05/10 à 29/10 é rea-
lizada a “Campanha de 
Verão”, que arrecada 
roupas para a estação 
mais quente do ano. Caso 
queira fazer uma doação, 
basta levar os itens até o 
Fundo Social, que fica na  
Rua Sargento Baracho, 
nº 79-Vila Paraíba. 

Para mais informações, 
ligue: (12) 3122-4030 / 
3122-2428

todo o Brasil. As apresentações 
contam com o apoio do Ministé-
rio do Turismo e da BASF.

De forma muito interativa e di-
vertida, o espetáculo “O Show da 
Química” demonstra, através de 
experiências, como a química é 
uma parte importante das nossas 
vidas. As crianças se conectam 
com os cientistas e entendem de 

entretenimento, arte e conhe-
cimento através do teatro para 

uma maneira muito mais simples 
e rápida sobre temas que podem 
parecer complexos, como reações 
químicas, mudanças de estado da 

alizado pelo Diverte Teatro 
Viajante, que leva cultura, 
entretenimento, arte e conhe-entretenimento, arte e conhe-
cimento através do teatro para cimento através do teatro para 

todo o Brasil. As apresentações 
contam com o apoio do Ministé-
rio do Turismo e da BASF.

De forma muito interativa e di-
vertida, o espetáculo “O Show da 
Química” demonstra, através de 
experiências, como a química é 
uma parte importante das nossas 
vidas. As crianças se conectam 
com os cientistas e entendem de 

uma parte importante das nossas 
vidas. As crianças se conectam 
com os cientistas e entendem de 
uma maneira muito mais simples 
e rápida sobre temas que podem 
parecer complexos, como reações 
químicas, mudanças de estado da 
matéria, entre outros.
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25 DE OUTUBRO:
DIA DE FREI GALVÃO

O Santo Antônio de Sant’Ana Galvão, mais conhe-
cido como Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá 

no ano de 1739. 

Era o quarto de dez (ou onze) filhos de uma família 
profundamente religiosa cujo os pais eram o Capitão 
- Mor Antônio Galvão de França e de Isabel Leite de 
Barros, sendo que a família tinha ramificações com a 
família do bandeirante Fernão Dias Paes, o “Caçador 
de Esmeraldas”. 

A família Galvão de França é uma das mais tradicio-
nalistas do Vale do Paraíba, sendo foco da obra de 
Carlos Eugênio Marcondes de Moura (Os Galvãos de 
França no povoamento de Santo Antônio de Guaratin-
guetá), obra essencial para os estudos genealógicos. 

Órfão de pai muito cedo (o pai dele faleceu com 38 
anos) família sempre foi marcada pela sua imensa 
bondade e benevolência para os necessitados, sendo 
que quando seu pai faleceu sua mãe doou todas as 
suas roupas para os pobres. 

Galvão passou a infância na sua casa, localizada na 
esquina da Rua do Hospital com a Rua Frei Lucas 
(o local foi demolido e posteriormente reconstruído 
pelos historiadores Thereza e Tom Maia) e aos 13 
anos foi enviado para o seminário jesuíta Colégio de 
Belém (localizado em Cachoeira, Bahia), mas com a 
perseguição do Marquês de Pombal aos jesuítas Gal-
vão é transferido para um seminário franciscano em 
Taubaté. No Colégio de Belém o futuro frei Galvão 
desenvolve estudos em Humanidades e prática Cristã, 
sendo que aos 17 anos abre mão do futuro promissor 
para seguir a vida religiosa no Convento de São Boa-
ventura de Macacu em Itaboraí, Rio de Janeiro. 

Em 11 de Julho de 1762 Frei Galvão é ordenado Sacer-
dote e transferido para o Convento de São Francisco 
em São Paulo, sendo que em 1770 foi convidado para 
a Academia Paulista de Letras (a Academia dos Feli-
zes). 

De 1769 a 1770 Frei Galvão atuou no Recolhimento de 
Santa Teresa, onde a Irmã Helena Maria do Espírito 
Santo diz que Jesus lhe apareceu em uma epifania 
(visões) e lhe disse que um novo Recolhimento deveria 
ser construído, sendo inaugurado o Recolhimento de 
Nossa Senhora da Luz (Convento da Luz). 

Muitos foram os trabalhos fundados e dirigidos por 
Frei Galvão, sendo que logo lhe foram atribuídos vá-
rios milagres. 

Na sua velhice obtém autorização do Bispo Mateus de 
Abreu Pereira para encerrar os seus dias no Convento 

da Luz, onde faleceu no dia 23 de dezembro de 1822. 

Com os milagres e poderes (Telepatia, Bilocação, Premo-
nição e Levitação) cada vez mais frequentes atribuído ao 
Frei (sendo que alguns desses milagres são principalmen-
te atribuídos as pílulas de Frei Galvão, que até hoje são 
confeccionadas) logo foi iniciado o processo de beatifi-
cação, onde foi declarado Venerável em 08 de março de 
1997, sendo declarado Beato com o processo de Beatifica-
ção em 25 de outubro de 1998. 

Sua canonização se deu em 11 de maio de 2007 em uma 
missa no Campo de Marte, em São Paulo. Com todo esse 
processo Frei Galvão veio a se tornar o primeiro Santo 
Brasileiro, sendo nascido aqui, em Guaratinguetá. 

Seu santuário está localizado no Jardim do Vale (área da 
antiga fazenda do pai de Frei Galvão) e logo mais terá 
um grande Santuário erguido um pouco acima do atual. 

Vale destacar também que a vida e obra de Frei Galvão 
é possível de ser entendida por pesquisas realizadas pe-
los historiadores Thereza e Tom Maia, além também de 
pesquisas do senhor Edson Galvão (1946-2021) que tam-
bém pesquisou de “Corpo e Alma”, deixando para a cida-
de a compreensão de um dos seus maiores filhos. 

Contribuição do historiador Leandro Pereira dos Santos.
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CAMPANHA OUTUBRO ROSA 2021

A Secretaria de Saúde de Guaratinguetá informa que neste mês 
de Outubro estará ocorrendo a coleta de papanicolau e orienta-

ções sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero e 
mama.

A coleta estará sendo realizada das 8hr às 11:30hr e das 13:00hr às 
15:30hr nas seguintes Unidades de Saúde:

-UBS Pedregulho (AME)
-UBS Oswaldo Cruz
-ESF Jardim do Vale

As municípes interessadas devem procurar uma das Unidade de Saú-
de acima com RG e cartão SUS, não sendo necessário agendamento 
para a realização da coleta.

Para mais informações entre em contato com a Unidade de Saúde.  

Prevenir é a melhor maneira de se cuidar!

SEGUE EM ANDAMENTO A REVITALIZAÇÃO DA 
PISTA DE SKATE DO PEDREGULHO

A equipe da Codesg segue realizando os trabalhos 
de revitalização da pista “Street” de skate do 

Complexo Esportivo do Pedregulho.

Em breve, o local estará de cara nova e preparado 
para receber o público.

Este é mais um investimento importante para o es-
porte de Guaratinguetá!

SECRETARIA DE CULTURA LANÇA EDITAIS DA LEI 
ALDIR BLANC!!

A Secretaria de Cul-
tura em parceria 

com o Conselho Mu-
nicipal de Políticas Cul-
turais, divulgou 2 (dois) 
editais com o objetivo 
de fomentar a economia 
criativa da cultura, o 
acesso à fruição cultural 
e a manutenção de es-
paços culturais. As in-
scrições estão abertas.

Os editais, juntos, to-
talizam 120 mil reais 
e a verba é proveni-
ente da Lei Federal 
14.017/2020 e alterações 

na Lei 14.150/21 referente 
ao saldo remanescente, 
conhecida como Lei Al-
dir Blanc, que tem como 
objetivo central estabel-
ecer ajuda emergencial 
para artistas, coletivos e 
empresas que atuam no 
setor cultural e atraves-
sam dificuldades finan-
ceiras durante a pan-
demia.

Para participar dos edi-
tais, é preciso preencher 
o Cadastro Municipal 
Cultural antes de realizar 
a sua inscrição. Se você 
já tiver se cadastrado, 
não é necessário fazer 
novamente o cadastro.

Para mais informações 
acesse o site: guaratingu-
eta.sp.gov.br

Inscreva-se!

SEBRAE OFERECE CURSOS GRATUITOS

O SEBRAE em parceria com a Prefeitura oferece cursos que ensi-
nam a fazer hambúrgueres artesanais, depilação e noções básicas 

para organização de eventos. As aulas são presenciais e gratuitas.

A carga horária é de 36h ou 40h, dependendo do curso escolhido e 
é dado um certificado para os participantes, ao fim do curso.  O pú-
blico alvo é de empreendedores ou pessoas que queiram iniciar seu 
negócio.

Não perca esta oportunidade!

Para se inscrever ou para mais informações, acesse: guaratingueta.
sp.gov.br
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