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GUARATINGUETÁ RECEBERÁ CARRETA DA GUARATINGUETÁ RECEBERÁ CARRETA DA 
MAMOGRAFIA ENTRE 14 E 23 DE DEZEMBROMAMOGRAFIA ENTRE 14 E 23 DE DEZEMBRO

Guaratinguetá receberá entre os dias 14 e 23 de dezembro a Carreta 
da Mamografia, que realizará exames de mamografia em mulheres 

acima de 35 anos de idade, no Recinto de Exposições.

A ação é desenvolvida por meio de uma parceria entre Prefeitura e 
Governo do Estado de São Paulo, pelo Programa “Mulheres de Peito”.

Serão 50 vagas por dia, com o atendimento das 8h às 17h de segunda a 
sexta e das 8h às 12h no sábado.

Haverá distribuição de senha a partir das 8h, por ordem de chegada.

-Mulheres de 35 a 49 anos e também acima de 70 anos devem apresen-
tar pedido médico, cartão SUS e RG.

-Mulheres de 50 a 69 anos apresentam somente cartão SUS e RG.

Não perca essa oportunidade!

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-BAGULHO PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-BAGULHO 
DESTE SÁBADO (27)DESTE SÁBADO (27)

Neste sábado (27) a Operação Cata-Bagulho atenderá os seguintes bairros:

-Nova Guará

-IAPI

-Vila Paraíba

-Alberto Byington

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 colaboração de todos!

PROGRAMA DE RETOMADA DA ECONOMIA, �AVAN-PROGRAMA DE RETOMADA DA ECONOMIA, �AVAN-
ÇA GUARÁ�  FOI LANÇADO OFICIALMENTE NA ÇA GUARÁ�  FOI LANÇADO OFICIALMENTE NA 
QUARTA-FEIRA (24)QUARTA-FEIRA (24)

Tivemos nesta última quar-
ta-feira (24) a apresen-

tação do Programa Avança 
Guará, que tem como objeti-
vo fomentar a retomada da 
economia em Guaratinguetá 
neste período de pós-pande-
mia.

O Programa, desenvolvido 
pela Prefeitura em parceria 
com o SEBRAE, SENAC e 
com a Associação Comercial 
e Empresarial de Guaratin-
guetá, possui planos para ala-
vancar a economia focando 
em quatro eixos principais:

 Melhor Emprego: Melhoria 
da Empregabilidade;

 Melhor Negócio: Apoio ao 
Empreendedor;

Guará Compra de Guará: 
Estimular a compra de pro-
dutos e serviços do próprio 
município;

TURISMO:
Também foram apresenta-
dos e discutidos os novos 
investimentos e parcerias 
que chegarão ao município 
durante os próximos anos.

Discursaram no evento o 
prefeito Marcus Soliva, o 
secretário de governo, João 
Vaz, o secretário de Turis-
mo, Dr. Mário Augusto, o 
consultor e a gerente Re-
gional do SEBRAE, Márcio 
Araújo e Ariane Canellas, 
a diretora no SENAC, Do-
rothy Ponce e o presidente 
da Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratin-
guetá, Guilherme Gigli.

Guaratinguetá no caminho 
do desenvolvimento!

GRANDES CONQUISTAS PARA GUARATINGUETÁ!GRANDES CONQUISTAS PARA GUARATINGUETÁ!

Ocorreu na segunda-feira (22/11), 
uma reunião em São Paulo e 

tivemos a confirmação de que nossa 
cidade vai receber importantes inves-
timentos do Governo Estadual.

Vejam quantos investimentos vamos 
receber nos próximos meses:

R$ 4,1 milhões para a Estrada Cênica 
do Gomeral

Obras da Estrada do Taboão

Perenização da Estrada dos Mottas

Recursos para a revitalização da 
Praça da Matriz de Santo Antônio

Recursos para a revitalização da 
Praça Oscar Niemeyer, no Clube dos 
500

Aquisição de novo veículo 
para a Secretaria de Turismo

Novos recursos para pavimen-
tação

Reativação do curso de turis-
mo na ETEC Prof. Alfredo de 
Barros Santos

Participaram da reunião 
o prefeito Marcus Soliva, 
vice-prefeito Régis Yasumura, 
secretário de governo João 
Vaz e sub-secretário de Turis-
mo João Pita foram recebidos 
pelo Chefe da Casa Civil do 
Governo de São Paulo, Cauê 
Macris e deputado federal 
Vanderlei Macris.

A Prefeitura segue trabalhan-
do forte para Guaratinguetá 
continuar no caminho do 
desenvolvimento.
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NOSSO ESPORTE MAIS UMA VEZ EM DESTAQUE!NOSSO ESPORTE MAIS UMA VEZ EM DESTAQUE!

TRABALHO QUE DÁ RESULTADOS!TRABALHO QUE DÁ RESULTADOS!

Guaratinguetá está entre as 
100 cidades mais atrativas 

do país nos setores de Agro-
pecuária, Mercado Imobiliário 
e Serviços, de acordo com 
ranking da Revista Exame.

No ano passado (2020) Guará 
ocupava posição entre as 100 
melhores somente no setor de 
Serviços, mas segundo a pes-
quisa deste ano (2021), divulga-
da este mês, a cidade passou 
a integrar também a lista dos 
setores de Mercado Imobiliário 
e Agropecuária.

Confira a posição de nosso 
município nos 3 setores:

Agropecuária: 61º lugar

Mercado Imobiliário: 83º lugar

Serviços: 76º lugar

Guaratinguetá vence competição estadual de danças urbanas 
em Ilhabela.

Guaratinguetá ficou em primeiro lugar na competição de danças 
urbanas realizada em Ilhabela no último sábado (20/11). O  2° Ilha 
Dance Festival é uma competição da qual participaram 97 dança-
rinos e 19 equipes de todo o estado.

O grupo de Guaratinguetá, o Stilo Livre, se inscreveu com 17 
dançarinos, que ficaram em 1° lugar na categoria profissional de 
danças urbanas. A nota obtida foi de 9,75.

A modalidade danças urbanas foi inserida no projeto do Fadenp 
em Guaratinguetá há mais de dois anos e possui cerca de 60 
alunos envolvidos.

 Podem participar pessoas acima de 9 anos de idade.

A Prefeitura de Guaratinguetá e a Secretaria de Esportes para-
benizam os dançarinos premiados, os professores e toda equipe 
envolvida.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO NOVEMBRO AZULCONFIRA 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 con-
sultas médicas, para prevenção e diagnóstico do câncer de próstata e 
bucal, com agendamento prévio. 

Novembro Azul: é melhor prevenir do que remediar.

Confira mais informações no site: guaratingueta.sp.gov.br

O estudo da empresa Urban 
Systems é feito anualmente e 
divulgado pela Revista Exame, 
pesquisando 6 setores da econo-
mia (Comércio, Serviços, Indús-
tria, Educação, Mercado Imobil-
iário e Agropecuária), definindo 
o ranking das 100 cidades mais 
atrativas em cada um deles.

 Ele possui abrangência nacio-
nal, de todas as cidades com 
mais de 100 mil habitantes.

Essa conquista é fruto de um 
trabalho sério e competente, 
que busca melhorar cada 
vez mais as condições para 
bons investimentos em nossa 
Guaratinguetá!

Confira o relatório completo no 
site:guaratingueta.sp.gov.br

A Secretaria de Esportes de Guaratinguetá realiza no sábado, dia 
18/12, uma peneira de futsal masculino, visando a formação de tur-

mas para 2022. Podem participar meninos de 11 anos até 15 anos.

O evento ocorrerá no Ginásio de Esportes do Pedregulho, às 14h. Se-
guem os grupos convocados:

-Sub 12 - nascidos de 2010 e 2011
-Sub 14 - nascidos de 2008 e 2009
-Sub 16 - nascidos de 2006 e 2007

Pais e responsáveis, lembrem-se de trazer os meninos e adolescentes 
para participarem!

Lembrando que é necessário apresentar RG dos participantes na hora 
peneira.

PARTICIPE DA PENEIRA DE FUTSAL MASCULINO!PARTICIPE DA PENEIRA DE FUTSAL MASCULINO!
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As equipes da Secretaria 
de Segurança e Mobi-

lidade Urbana realizaram 
o reforço de sinalização 
de trânsito nos dias 22 e 
23 de novembro, nas prox-
imidades do Hospital Frei 
Galvão, nas ruas Gastão 

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

PREFEITURA REALIZA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS PREFEITURA REALIZA PAGAMENTOS DE SERVIÇOS 
AMBIENTAIS DO PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUAAMBIENTAIS DO PROGRAMA PRODUTOR DE ÁGUA

Foi realizada na última quarta-feira (24) a cerimônia de entrega dos 
recibos do Programa Produtor de Água. Doze proprietários rurais 

participantes do Edital de Chamamento Público nº 01/2018, receberam o 
1º Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

Estiveram presentes o prefeito Marcus Soliva, Mariana Sigristi (repre-
sentante da Basf), Tiago Egídio (representante do Espaço Eco), Osmar 
Felipe (diretor da regional da Cati), Júlio Ramos (secretário de Agricul-
tura), Tânia Mara (secretária da Fazenda) e o diretor da SAEG, Diogo.

Baseado na realização de práticas que contribuam para o aumento da 
infiltração da água no solo, para a diminuição dos processos erosivos 
e assoreamento dos rios, e para o aumento da biodiversidade local, o 
valor total definido é de R $21.497,07.

Também foi feita a assinatura do termo de cooperação para a continui-
dade do programa Produtor de Água junto aos parceiros no município.

Merelles, André Alckmin 
e Avenida Rui Barbosa.

Além disso, foi realizada 
pintura de trânsito próx-
imo à Ponte do Taquaral, 
na estrada de Pedrinhas.

É mais uma importante 
ação melhorando a segu-
rança e a mobilidade em 
nossa cidade!

CARRETA LITERÁRIA CHEGA NA ESCOLA MU-CARRETA LITERÁRIA CHEGA NA ESCOLA MU-
NICIPAL MARIA JÚLIA EM GUARATINGUETÁNICIPAL MARIA JÚLIA EM GUARATINGUETÁ

A Carreta Literária, uma biblioteca móvel de inicia-
tiva do Ministério do Turismo e da BASF, chegou 

nessa sexta (26) na escola Maria Júlia Antunes do 
Amaral Moreira.

O projeto é gratuito com o objetivo de incentivar a 
leitura, realizando o empréstimo de livros e promov-
endo a formação de leitores.

No decorrer do ano, essa biblioteca móvel deve pas-
sar por todas as escolas municipais de ensino funda-
mental da cidade, atendendo cerca de 8700 alunos.

Sobre a passagem da Carreta, a Secretária da Edu-
cação, Elisabeth Sampaio, disse: “ Este é um belíssimo 
projeto que tem por objetivo estimular o gosto e o 
hábito pela leitura. A Carreta Literária é móvel e se 
parece com um food truck. É equipada com 500 liv-
ros : romances, contos e títulos infanto- juvenis que 
associa a leitura a uma atividade lúdica, com livros 
de todos os tipos , para alunos de todas as idades.” A 
educadora também agradeceu à BASF pelo projeto, 
que auxiliará na redução do analfabetismo funcion-
al, além de auxiliar no desenvolvimento intelectual e 
social dos alunos.

A IMPORTÂNCIA DO DESCARTE CORRETO DE RESÍDU-A IMPORTÂNCIA DO DESCARTE CORRETO DE RESÍDU-

OS: VIDROOS: VIDRO

O vidro, em sua produção, é 
responsável pela emissão de 

poluentes como o Óxido de Enxofre 
e Óxido de Nitrogênio, além do alto 
uso de energia elétrica, devido ao 
forno de fusão. A sílica, extraída da 
areia, também é um recurso limitado. 
O material produzido pode demo-
rar de 4 mil anos, até 1 milhão de 
anos para se decompor na natureza, 
dependendo das condições às quais é 
sujeito.

O vidro reciclado reduz as emissões 
e o consumo de matérias-primas, au-
menta a vida útil dos equipamentos 
da fábrica, como fornos, e economiza 
energia. Lembrando que este mate-
rial pode ser reciclado indefinida-
mente sem perda de qualidade ou 
pureza.

No entanto, para que o ciclo da 
reciclagem se conclua, é necessário 
separar o vidro de outros materiais e 
realizar o seu descarte adequado.

Em Guaratinguetá há dois lugares 
em que pode ser feito o descarte de 
vidro: O Ecoponto do Pedregulho e 
o Centro de Triagem da Cooperativa 
Amigos do Lixo, no bairro Santa Lu-
zia. Destes locais, o material é recolhi-
do pela empresa MASSFIX, que, em 
parceria com os Amigos do Lixo, trata 
o vidro e recicla-o.

[PARA VIDROS TEMPERADOS - 
parabrisas de carros, box de banheiro, 
portas de vidro etc.]

O Ecoponto fica na Rua Alfonso 
Giannico, 341, Pedregulho, na rua do 
Aeroclube. O horário de funciona-
mento é de segunda à sexta-feira, das 
8h às 17h.

[PARA VIDROS COMUNS - garrafas, 
espelhos, potes de palmito etc.]

O Centro de Triagem da Cooperati-
va Amigos do Lixo fica na Estrada 
Vicinal Dr. Rafael Américo Ranieri, 
999, Santa Luzia, ao lado do Parque 
Ambiental do bairro. O horário de 
funcionamento é de segunda à sexta, 
das 8h às 16h.

Faça a sua parte para a conservação 
do meio ambiente: Realize o descarte 
adequado do vidro!
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As inscrições para compor o Conselho de Cultura vão até 29 de 
novembro às 23h59. 

Se você deseja fazer parte do Conselho Municipal de Política Cul-
tural de Guaratinguetá, realize sua inscrição para ser candidatar e 
concorrer como conselheiro do COMCULT.

As inscrições podem ser realizadas:

De forma presencial na Secretaria de Cultura, localizada na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, 48,Centro. O horário do atendimento é 
das 8h00 até 17h00.

Também é possível realizar a inscrição preenchendo um formulá-
rio online. Para ter acesso à ficha de inscrição, acesse a página no 
Facebook “Cultura Guaratinguetá”.

A eleição será realizada no dia 09 de dezembro, das 8h00 até 20h00.

Faça seu gesto cidadão e venha contribuir para o fortalecimento da 
cultura de Guaratinguetá.

Para mais informações, confira o edital na página da COMCULT, 
no site da Prefeitura de Guaratinguetá.

ATENÇÃO! INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CONSE-ATENÇÃO! INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CONSE-
LHO DE CULTURA!LHO DE CULTURA!

Guaratinguetá ultrapassou a marca de 190 mil vaci-
nas aplicadas contra Covid-19. Até o momento 

foram aplicadas 190.450 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, 97,10% da população to-
mou a primeira dose; 79,19% receberam a segunda; e 
10,40% está imunizada com a terceira dose.

A Secretaria de Saúde e a Prefeitura têm trabalhado 
de forma incansável para assegurar a cobertura vaci-
nal da população. Agradecemos 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 recomen-
dado que todos os cuidados de segurança sanitária 
sejam mantidos.

Guaratinguetá segue avançando a cada dia para sal-
var vidas!

MAIS DE 190 MIL DOSES DA VACINA CON-MAIS DE 190 MIL DOSES DA VACINA CON-
TRA COVID-19 FORAM APLICADAS EM TRA COVID-19 FORAM APLICADAS EM 
GUARATINGUETÁGUARATINGUETÁ
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