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PREFEITURA REALIZA VACINAÇÃO E ATEN-
DIMENTO SOCIAL NO EVENTO �DIA S� NESTE 
SÁBADO(20)

1° FESTIVAL DE VOLEIBOL ADAPTADO!

PREFEITURA REALIZA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS 

AMBIENTAIS DO PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA 

NESTA QUARTA-FEIRA (24)

A Secretaria de Agricultura de Guaratinguetá realizará nesta 
quarta-feira (24) os Pagamentos de Serviços Ambientais 

referentes ao programa ‘Produtor de Água’.

O projeto conta com o apoio técnico e financeiro dos parceiros 
BASF, SAEG, Fundação Espaço Eco, Escritório de Desenvolvi-
mento Rural de Guaratinguetá e da Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente. 

Participam do projeto 14 produtores, que fizeram a adesão no 
ano de 2018. Este ano o total a ser pago será de R$ 21.497,07.

O ‘Produtor de Água’ é um programa de Pagamento por Servi-
ços Ambientais (PSA), que estimula os proprietários a investirem 
no cuidado do trato com as águas, e receberem apoio técnico 
e financeiro para implementação de práticas conservacionistas 
em contrapartida.

A Neste sábado (20) será realiza-
do o evento “Dia S” na Praça 

Conselheiro Rodrigues Alves, das 
9h às 12h, promovido pelo UNI-
FATEA em parceria com a Prefei-
tura de Guaratinguetá. O objetivo 
é proporcionar um dia para refle-
tir e exercitar-se na solidariedade, 
cuidando da saúde e participando 
de diversas atividades.

 Pela Prefeitura será proporcio-
nado o atendimento da popu-

lação usuária do Sistema de As-
sistência Social. Haverá um balcão 
de informações a fim de tirar 
dúvidas sobre benefícios, program-
as e projetos.

Além disso, ocorrerá a aplicação 
da terceira dose da vacina contra 
COVID-19 para pessoas maiores de 
18 anos, que tenham recebido a se-

gunda dose há pelo menos 5 meses. 
A Secretaria da Saúde lembra que, 
para receber a terceira dose, é 
necessário apresentar o cartão de 
vacinação que comprova as duas 
doses anteriores, além do CPF.

No evento, o UNIFATEA fornecerá 
serviço para comunidade de 
Guaratinguetá, como:

-Aferição de pressão;

-Conscientização da saúde do 
homem (Novembro Azul);

-Orientação sobre organização e 
pintura de sua casa e paisagismo;

-Doação de mudas medicinais e 
orientação no uso de plantas me-
dicinais, entre outros;

- Será feita a doação de livros para 
a população;

- E finalmente haverão momentos 
para a contação de histórias.

O evento ainda conta com a 
parceria da Rádio Inova FM de 
Lorena e Rádio Máxima FM de 
Guaratinguetá.

Não perca!

ILUMINAÇÃO NO BAIRRO DO MATO SECO

A Secretaria de Segurança e 
Mobilidade Urbana fez a in-

stalação de iluminação no bairro 
do Mato Seco na terça-feira (16).

Essa é mais uma ação da Pre-
feitura de Guaratinguetá para 
a melhoria na segurança e que 
leva mais conforto aos munícipes!

Iniciamos no sábado passado o Primeiro Festival de Vôlei 
Adaptado, evento que estreou as atividades do belíssimo 

Complexo Esportivo do Parque do Sol, construído pela Se-
cretaria da Educação.

O evento, organizado pela Secretaria de Esportes, conta 
com quatro equipes: Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro e 
Taubaté. São times masculino e feminino, acima de 60 
anos, que jogaram no último fim de semana e voltarão à 
quadra neste sábado (20).

As equipes de Guaratinguetá venceram suas duas parti-
das, no masculino e feminino.
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PREFEITURA DISPONIBILIZA NOVOS PROTOCOLOS 

DE BIOSSEGURANÇA PARA ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AULA INAUGURAL DE NATAÇÃO NO COMPLEXO 

ESPORTIVO DO PARQUE DO SOL

Aconteceu o início das 
primeiras aulas de 

natação com alunos da 
educação infantil no Com-
plexo Esportivo do Parque 
do Sol. Foi um momento 
de muita alegria e brinca-
deiras.

As crianças puderam en-
trar na piscina para ter 
o primeiro contato com 
a água e receber as in-
struções básicas dos pro-
fessores. Nesta semana 
estão participando das 
atividades as alunas de 
todos os anos da escola, e 

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

A As equipes da Secretaria 
de Segurança e Mobi-

lidade Urbana realizaram o 
reforço de sinalização de trân-
sito nas proximidades da Es-
cola Luzia de Castro Metidieri.

É mais uma importante ação 
melhorando a segurança e a 
mobilidade em nossa cidade!

na próxima semana será 
a vez dos meninos.

Inicialmente são 450 cri-
anças da escola Dr. Guil-
herme Filippo que estão 
iniciando as aulas, mas 
este espaço será utilizado 
por todas as crianças da 
rede de ensino, incluindo 
a quadra ao lado que 
também terá diversas 
atividades.

A educação e o esporte 
crescem a cada dia em 
Guaratinguetá!

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZUL

A Campanha Novembro Azul continua em todas as Unidades de 
Saúde de Guaratinguetá. Nossos profissionais estão realizando 

testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites, avaliações de câncer bucal.

A Secretaria de Saúde informa ainda que estão sendo realizadas 
consultas médicas, para prevenção e diagnóstico do câncer de 
próstata, com agendamento prévio. Nas imagens abaixo, o munícipe 
pode conferir a programação de todas as Unidades de Saúde.

Novembro Azul: é melhor prevenir do que remediar.

A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá disponibi-
liza os Protocolos de Biossegurança para Estabe-

lecimentos de Ensino da Educação Básica em versão 
revisada e atualizada pela Vigilância Epidemiológica da 
Secretaria Municipal da Saúde.

A atualização se deu em função do Decreto Municipal 
nº 9.332, que regulamentou o procedimento para a re-
tomada das aulas e demais atividades letivas 100% pre-
senciais em todos os níveis da Educação no Município 
de Guaratinguetá.
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CIRCUITO CICLOTURÍSTICO DO VALE HISTÓRICO

Tivemos nesta semana a entrega da placa que identifica o marco 
Zero deste circuito que vai ligar Guaratinguetá a Silveiras. O 

circuito contará com placas indicativas em todo seu trecho. Até Ca-
choeira Paulista serão mais de 40 kms!

A criação dessa rota foi por meio da lei elaborada pela vereadora 
Dani Dias.

É mais um importante projeto em Guaratinguetá.
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A Prefeitura de Guaratinguetá iniciou no dia (18) os trabalhos de 
melhoria e manutenção da Avenida Marginal Dutra, no trecho 

entre o Recinto de Exposições e a Vila Ofélia, tanto na pista norte 
como na pista sul. A revitalização da estrada, que é de responsabili-
dade da CCR Nova Dutra, já era um pedido antigo e recorrente dos 
moradores do bairro, que agora se torna realidade.

Após quase um ano e meio de conversas com a CCR, a Prefeitura 
conseguiu a permissão para fazer a manutenção da área. A equipe 
da Secretaria de Obras recebeu um treinamento para realizar os 
trabalhos, que consistem no patrolamento, cascalhamento e compac-
tação.

As obras continuam em andamento, visando dar uma maior segu-
rança e conforto aos moradores da região, que utilizam a estrada 
regularmente.

PREFEITURA REALIZA OBRAS DE MANUTENÇÃO 
NA AVENIDA MARGINAL DUTRA

No fim de semana passado, o ciclista Rafael Pereira 
competiu o Campeonato Brasileiro de Estrada, na 

cidade de Goiânia, concluindo a prova entre os 5 pri-
meiros colocados.

No mesmo fim de semana, entre os dias 13 e 15, os atle-
tas Guiliano Bortolaci; Kleber Junior; Dilson Moreira; 
Antônio Sérgio; Erik Jean; Everton Luiz e Marcio Vi-
cente; estiveram no Campeonato Paulista de Contra 
relógio Individual e Campeonato Paulista de Resistên-
cia, disputados na cidade de Paulinia (SP).

Os atletas tiveram um excelente desempenho na prova 
de Contra Relógio, com destaque aos atletas Marcio Vi-
cente, 4º Colocado geral entre os profissionais; e Ever-
ton Luiz, Campeão da categoria Estreante OPEN.

Já na prova de resistência, os ciclistas percorreram 
178km em um circuito muito técnico e com vários 
aclives, na qual o atleta Marcio Vicente destacou-se 
concluindo-a na 4ª posição Geral da Categoria Profis-
sionais.

A Secretaria de Esportes continua apoiando os atletas 
de Guaratinguetá para que seja possível alcançar resul-
tados como estes.

CICLISMO DE GUARATINGUETÁ SEGUE 
DESPONTANDO ENTRE AS PRINCIPAIS 
EQUIPES DO PAÍS

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

A TRADICIONAL FESTA DO JONGO NO BAIRRO DO 
TAMANDARÉ ESTÁ CHEGANDO!

Reconhecida pelo Iphan 
como Patrimônio Imate-

rial, o Jongo é uma expres-
são afro brasileira, mani-
festação cultural composta 
por música, dança e seus 
elementos históricos.

Neste ano, a festa será no 
dia 20 de novembro, a par-
tir das 22h, na rua Taman-
daré, bairro Tamandaré, 
altura do número 500.

Venha conhecer e presti-
giar a cultura de Guara-
tinguetá.

Para conhecer algumas 
produções relacionadas 
ao Jongo e saber um 
pouco mais sobre essa 
manifestação e sua im-
portância para a comu-
nidade, acesse: facebook.
com/CulturaGuaratingue-
ta


