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GUARATINGUETÁ RECEBERÁ NOVO VEÍCULO ABS 

PARA O CORPO DE BOMBEIROS

PREFEITURA REALIZARÁ O EVENTO 'INVEST GUA-

RÁ TURISMO 2021' NO DIA 11 DE NOVEMBRO

A Prefeitura de 
Guaratinguetá, por 

meio da Secretaria de In-
dústria Comércio e Gestão 
de Convênios, realizará no 
dia 11 de novembro o Invest 
Guará Turismo 2021.

O evento começa às 9h no 
Hotel Clube dos 500 e será 
voltado para o mercado 
de turismo, apresentando 
novidades para o futuro na 
região.

É de grande interesse aos 
empreendedores, agências 

GUARATINGUETÁ ENTREGA PRIMEIRO SELO DE 
FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Guaratinguetá entregou o seu 
primeiro selo de fiscalização 

de produtos de origem animal 
(S.I.M. - Serviço de Inspeção Mu-
nicipal). 

O serviço de inspeção se aplica a 
itens produzidos no município e é 
voluntário.

O Serviço de Inspeção Municipal é 
realizado para fiscalizar os produ-
tos de origem animal, necessário 
para o comércio de produtos do 
agronegócio, trazendo maior segu-

de viagem, proprietários de 
restaurantes ou hotéis e o 
mercado de turismo em geral.

Esta é uma oportunidade para 
saber as soluções que serão 
apresentadas e os planos fu-
turos do mercado do turismo.

Além disso, contará com a 
presença do Secretário Es-
tadual de Turismo, Vinicius 
Lummertz, e participação 
das agências INVESTESP e 
DESENVOLVESP; o SEBRAE; 
Departamento Aeroviário do 
Estado de São Paulo (DAESP) 
e concessionária VOASP, que 
venceu o leilão do aeroporto 
Edu Chaves em Guaratinguetá.

Para mais informações acesse: 
guaratingueta.sp.gov.br

ATENÇÃO: PREFEITURA REALIZA NOVA AUDIÊN-
CIA PÚBLICA

A Secretaria Municipal de 
Planejamento realizará a 

audiência pública para atualiza-
ção da Lei Municipal 5.018 de 
19/11/2019, que regulamenta, no 
âmbito de município, loteamen-

to de acesso controlado e 
dá outras providências.

A audiência será aberta 
ao público e ocorrerá no 
dia 11 de novembro de 
2021 (quinta-feira), às 19 
horas, no Auditório da 
Secretaria de Educação 
(Praça Condessa de Fron-
tin, 82, Centro).

Participe!

rança alimentar para a popula-
ção dos produtos produzidos nas 
propriedades rurais do município 
de Guaratinguetá.

O selo, assim como suas ações de 
fiscalização, são de responsabili-
dade da Secretaria da Agricul-
tura, que continua agindo pelo 
conforto e segurança dos muníci-
pes.

A adesão é voluntária. O 
munícipe ou o produtor interes-
sado pode obter informações do 
serviço de Inspeção Municipal 
(S.I.M) junto à Secretaria Munici-
pal de Agricultura pelos tele-
fones (12) 3125-1902 / 3125-1473

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE VERÃO FOI UM 
SUCESSO!

Tivemos no mês de outubro a 
“Campanha de Verão 2021”, real-

izada pelo Fundo Social. A ação teve 
como objetivo arrecadar itens para 
serem doados para famílias em vul-
nerabilidade de Guaratinguetá.

Foram doados 885 itens (entre roupas, 
calçados, roupas de cama, etc).

O Fundo Social continua recebendo 
doações a serem distribuídas às famí-
lias cadastradas. 

São aceitas roupas e calçados adultos 
e infantis, além de móveis e eletrodo-
mésticos em bom estado.

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 informa-
ções, ligue: (12) 3122-4030 / 
3122-2428.

O corpo de bombeiros de Guara-
tinguetá receberá um novo veí-

culo ABS (Auto Bomba Salvamento), 
no próximo sábado (6) às 10h, na 
Praça Conselheiro Rodrigues Alves.

A viatura ABS possui reservatório 
com capacidade de quatro mil litros 
de água, um motor de 280 cavalos, 

câmbio automatizado e cabine 
duplicada para acomodação 
de até 5 bombeiros. Além dis-
so, o veículo tem uma bomba 
de água de vazão de 750 GPM 
(galões por minuto), sistema 
eletrônico de espuma, guincho 
e comando automático. 

A entrega desse novo veículo 
vai contribuir para que Gua-
ratinguetá continue realizando 
o trabalho feito pelos profis-
sionais no combate aos incên-
dios, resgates, entre outros 
serviços necessários.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL

Chegou o “Novembro Azul”, 
mês de conscientização para 

prevenção e diagnóstico preco-
ce do câncer de próstata, que 
aumentam as chances de cura.

A vida e bem-estar dos homens 
é prioridade e, por isso, a Secre-
taria da Saúde desenvolveu um 

cronograma de eventos para este 
mês. Acompanhe as datas e locais 
de cada ação no site: guaratingueta.
sp.gov.br 

Homem, 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 
novembro.

Novembro Azul: é melhor prevenir 
do que remediar.

#NovembroAzul #SecretariadaSude 
#ConstruindoaCidadedoFuturo
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Estão abertas as inscrições 
para o Concurso Público 

n° 01/2021, para cargos de di-
retor, vice-diretor e coorde-
nador pedagógico no âmbito 
da Rede Pública Municipal 
de Ensino de Guaratinguetá. 
As inscrições permanecem 
abertas até o dia 10/11 e po-
dem ser feitas através do 
site: publiconsult.com.br

A aplicação da prova objeti-
va está prevista para o dia 
05 de dezembro de 2021.

Para mais informações, aces-
se o site da prefeitura: guara-
tingueta.sp.gov.br

Também estão abertas as 
inscrições para o processo 
seletivo n°01/2021, visando 

PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ ESTÁ COM INS-
CRIÇÕES ABERTAS PARA CONCURSO PÚBLICO E 
PROCESSO SELETIVO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO

Neste sábado (06/11), será realizado o “Mutirão: Conquista, 
Mulher! Empregabilidade, Empreendedorismo e Empodera-

mento” em Guaratinguetá. O evento ocorrerá na Associação 
dos Amigos do Bairro Engenheiro Neiva (Rua Benedito Alves 
de Oliveira, 97), das 9h às 12h.

O encontro tem o objetivo de promover o empreendedorismo, 
divulgar vagas de trabalho, cursos de capacitação do SEBRAE 
e SENAC, realizar regularização profissional das participantes, 
elaboração de currículo, entre outras ações.

O mutirão será realizado em parceria com o Conselho das 
Mulheres Empreendedoras de Guaratinguetá (CMEG), Conselho 
Municipal de Direitos das Mulheres (CMDM), SEBRAE, SENAC, 
Secretaria de Assistência Social e Fundo Social de Solidarie-
dade.

Você, mulher empreendedora ou que tem a intenção de criar 
seu próprio negócio, não perca esta oportunidade!

ASSESSORIA DA MULHER REALIZARÁ "MUTIRÃO: 

CONQUISTA, MULHER!" EM GUARATINGUETÁ

VOCÊ CONHECE OS TRÊS R�S DA RECICLAGEM?

REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO

O Presidente do COMTUR (Conselho Municipal de Tu-
rismo de Guaratinguetá), Ricardo Junqueira Teberga, 

convoca os conselheiros para uma nova reunião.

O encontro será feito no dia 08 de novembro de 2021, às 
18:30h. A reunião será presencial, realizada no Auditório 
da Secretaria da Educação, na Praça Condessa Frontin, 82, 
Centro.

Devem comparecer os conselheiros titulares e suplentes. 
Será tratado o 3º Encontro do Plano Diretor de Turismo 
Revisional, e o andamento das Obras do DADE (Departa-
mento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias).

à formação de Cadastro de 
Reserva para as funções de 
Monitor e Professor, tendo 
vigência até o final do ano 
letivo de 2022. As inscrições 
podem ser feitas até 10 de 
novembro de 2021, às 12h00, 
exclusivamente através do site: 
publiconsult.com.br

O Processo Seletivo consistirá 
na aplicação de PROVA OBJE-
TIVA em 28 de novembro de 
2021, de caráter eliminatório e 
classificatório.

Para mais informações, acesse 
o edital do processo seletivo 
que está no site.

Educadores, não percam estas 
oportunidades!
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Reduzir, reciclar e reutili-
zar! Esses são os 3 Rs da 

reciclagem, 3 compromissos 
que podem fazer um bem 
enorme ao meio ambiente.

REDUZIR: Você sabia que em 
média é produzido anualmen-
te 71 MILHÕES de TONELA-
DAS de lixo no Brasil? É por 
isso que é importante dimi-
nuir ao máximo a quantidade 
de resíduos gerados.

REUTILIZAR:A prática de 
reutilizar é dar um novo fim a 
um resíduo que seria descar-
tado. Com criatividade e dis-
posição é possível transformar 
lixos em objetos e artesanatos 
muito úteis para o dia-a-dia.

RECICLAR: Depois que você 
reduziu e reutilizou é hora 
de descartar corretamen-
te o resíduo. Isso pode ser 
realizado através de coleta 
seletiva.

Após coletado, esse material 
será separado e transforma-
do em matéria-prima para a 
produção de novos produtos.

Para tomar conhecimento 
sobre todos os serviços de 
descarte regular oferecidos 
em Guaratinguetá acesse:
guaratingueta.sp.gov.br

Práticas simples e efetivas 
para cuidar do meio am-
biente. Apoie essa causa!
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A Secretaria de Cultura em 
parceria com o Conselho 

Municipal de Políticas Cul-
turais, divulgou na segunda-
-feira, do dia 18 de outubro, 2 
(dois) editais com o objetivo de 
fomentar a economia criativa 
da cultura, o acesso à fruição 
cultural e a manutenção de 
espaços culturais. As inscrições 
estarão abertas a partir de 
hoje.

Os editais, juntos, totalizam 

SECRETARIA DE CULTURA LANÇA EDITAIS 
DA LEI ALDIR BLANC

O Viveiro Municipal de 
Guaratinguetá já doou cerca 

de 8100 mudas neste ano de 2021. 
O principal objetivo do local é 
distribuir as mudas para que os 
munícipes façam o reflorestamento 
de áreas rurais e nascentes, mas 
também podem ser destinadas a 
pessoas em áreas urbanas que pos-
suam um local apropriado para o 
plantio.

Localizado no Recinto de Ex-
posições, na Secretaria de Agricul-
tura, o Viveiro conta com árvores 
nativas da Mata Atlântica, como 
Ipê-amarelo, Pau-ferro, Cedro-rosa, 
entre outras, além de algumas 
espécies frutíferas.

É importante lembrar que para 
que as mudam possam ser doadas, 
o interessado deve ser residente de 
Guaratinguetá e a área em que a 

VIVEIRO MUNICIPAL JÁ DOOU MAIS DE 8 
MIL MUDAS EM 2021

MAIS DE 180 MIL DOSES DA VACINA CONTRA CO-

VID-19 FORAM APLICADAS EM GUARATINGUETÁ

O torneio de basquetebol 
“Vem pra Quadra!” será 

realizado no domingo (7) no 
Ginásio de Esportes do Pedre-
gulho, das 8h às 16h e será 
aberto ao público. A competi-
ção tem o apoio da Secretaria 
de Esportes de Guaratinguetá 
e de interessados na moda-
lidade, visando o lazer dos 
entusiastas do esporte.

Ao todo, cinco equipes mascu-
linas disputarão o torneio, são 
elas: X-Men Basquetebol, Ita-
guará, Guaratinguetá, Cunha 
e Aparecida. 

O torneio preza pela rivali-
dade saudável, seguindo o 
regulamento e as regras es-
tabelecidas pela Federação 
Internacional do Basquetebol 
(FIBA), e adotadas pela Confe-
deração Brasileira de Basque-
tebol (CBB).

TABELA DE JOGOS

8:00 - Itaguará x X-Men Bas-
quetebol
8:40 - Aparecida x Cunha
9:20 - X-Men Basquetebol x 
Cunha
10:00 - Itaguará x Guaratin-
guetá
10:40 - Cunha x Guaratingue-
tá
11:20 - X-Men Basquetebol x 
Aparecida
12:00 - Guaratinguetá x Apa-
recida
12:40 - Cunha x Itaguará
13:20 - Aparecida x Itaguará
14:00 - Guaratinguetá x X-
-Men Basquetebol

Os jogos contarão com dois 
períodos de quinze minutos 
cada, com um intervalo de 
dois minutos. 

Será obrigatório a posse do 
documento de identificação 
(RG, CPF, CNH, entre outros).

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

120 mil reais e a verba é 
proveniente da Lei Federal 
14.017/2020 e alterações na Lei 
14.150/21 referente ao saldo re-
manescente, conhecida como 
Lei Aldir Blanc, que tem 
como objetivo central estabe-
lecer ajuda emergencial para 
artistas, coletivos e empresas 
que atuam no setor cultural e 
atravessam dificuldades finan-
ceiras durante a pandemia.

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

Inscreva-se pelo site da prefei-
tura: guaratingueta.sp.gov.br

SECRETARIA DE ESPORTES REALIZA 1� TORNEIO DE 
BASQUETEBOL

Guaratinguetá ultrapassou 
a marca de 180 mil vaci-

nas aplicadas contra Covid-19. 
Até o momento foram aplica-
das 181.401 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, 96,4% 
da população tomou a primei-
ra dose; 74,7% receberam a 
segunda e 6,5% está imuniza-
da com a terceira dose.

A Secretaria de Saúde e a 
Prefeitura têm trabalhado de 
forma incansável para asse-
gurar a cobertura vacinal da 
população. Agradecemos toda 
a dedicação e trabalho dos 

profissionais de saúde do muni-
cípio, 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!

muda será plantada também 
deve ser dentro dos limites 
do município. Além disso, o 
munícipe deve ter em mãos os 
seus documentos (RG e CPF) 
e comprovante de residência. 
É possível receber um total de 
até 20 mudas.

A distribuição das mudas é re-
alizada somente às quintas-fei-
ras, em dois períodos: das 7h30 
às 10h30 e das 12h às 16h30.

Vale ressaltar que o muní cipe 
ou o produtor rural que es-
teja respondendo algum Auto 
de Infraç ã o Ambiental, pe-
nalidade imposta a qualquer 
irregularidade ao meio ambi-
ente, nã o poderá  requisitar as 
mudas na Secretaria de Agri-
cultura.


