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PREFEITURA ENTREGA PROJETO ARQUITE-PREFEITURA ENTREGA PROJETO ARQUITE-
TÔNICO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DE GUA-TÔNICO DO CENTRO DE INOVAÇÃO DE GUA-
RATINGUETÁRATINGUETÁ

DIA "�D"� DA VACINAÇÃO DA COVID-19 É NES-DIA "�D"� DA VACINAÇÃO DA COVID-19 É NES-
TE SÁBADO (11/12)TE SÁBADO (11/12)

Foi realizada a apresentação 
e entrega oficial do Pro-

jeto Arquitetônico do Centro 
de Inovação de Guaratinguetá 
nesta sexta-feira (10), às 10 horas, 
no Espaço Multiuso.  

Nossa cidade está dando mais 
um importante passo para a 
implantação deste Centro, que 
vai trazer desenvolvimento de 
startups, pesquisas de inovações 
tecnológicas, novas oportuni-
dades de negócios e empregos.

O Centro de Inovação de 
Guaratinguetá já foi creden-

ATENÇÃO! MUDANÇA NA DATA DA CARRETA DA MA-ATENÇÃO! MUDANÇA NA DATA DA CARRETA DA MA-
MOGRAFIAMOGRAFIA

A Secretaria de Saúde informa que houve uma mudança na data da Car-
reta da Mamografia em Guaratinguetá. A carreta estará no município 

entre os dias 16 e 23 de dezembro, com a realização de exames de mamo-
grafia em mulheres acima de 35 anos de idade, no Recinto de Exposições.

A ação é desenvolvida por meio de uma parceria entre Prefeitura e Gov-
erno 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 apresentar 
pedido médico, cartão SUS e RG.

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

Não perca essa oportunidade!

A Secretaria de Saúde de Guaratinguetá informa que no sába-
do (11/12) realizará o dia “D” em dois locais para a aplicação 

da primeira, segunda e terceira dose da vacina da COVID-19 , são 
eles: 

-Praça Conselheiro Rodrigues Alves- Centro, das 9h às 14h 

-Mega Farma- Av. João Pessoa, Pedregulho, das 8h às 13h.

Em todos os casos é necessário apresentar um documento com 
foto que contenha o número do CPF e no caso da segunda e ter-
ceira dose, a carteira de vacinação.

Não perca essa oportunidade de garantir sua imunização.

Vacine-se e salve vidas!

ciado na Rede Paulista de 
Centro de Inovação Tec-
nológica - RPCITec e fi-
cará localizado no Campus 
da UNESP. 

A FEG, a FATEC, o SE-
BRAE, são parceiros dessa 
iniciativa que terá como 
entidade gestora a FUND-
UNESP, além de insti-
tuições disponíveis para 
auxiliar na capacitação dos 
interessados.

Este trabalho para a cria-
ção do Centro de Inovação 
vem sendo coordenado 
pela Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Gestão de 
Convênios, e a Secretaria 
de Planejamento atuou 
com agilidade e eficiência 
na elaboração do projeto.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBA-SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBA-

NA REFORÇA SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁNA REFORÇA SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ

As equipes da Secretaria de Segurança e Mobilidade 
Urbana realizaram o reforço de sinalização de trânsito 

nos dias 4 e 5 de dezembro nas principais ruas do centro da 
cidade, são elas: 

-Rua José Bonifácio;
-Rua Dr. Martiniano;
-Praça Conselheiro Rodrigues Alves;
-Praça Santo Antônio;
-Praça Benedito Meirelles.

É mais uma importante ação melhorando a segurança e a 
mobilidade em nossa cidade!
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ATLETAS DE GUARATINGUETÁ SÃO PREMIA-ATLETAS DE GUARATINGUETÁ SÃO PREMIA-
DOS NA COPA LORENENSE DE KARATÊDOS NA COPA LORENENSE DE KARATÊ

O Aconteceu no último final de semana a 7° Copa Lore-
nense de Karatê 2021. Participaram desse evento um 

total de 31 atletas da cidade de Guaratinguetá, apoiados 
pelo projeto FADENP (Fundo de Apoio ao Desporto Não 
Profissional).

O evento teve início às 8:30h e teve fim às 20h. Os atletas 
de Guaratinguetá contaram com condução e alimentação 
oferecidas pela Secretaria de Esporte.

Foram conquistados pelos atletas de Guaratinguetá:
-13 medalhas de ouro;
-17 medalhas de prata;
-E 10 medalhas de bronze.

Nossa cidade ficou na 2° colocação na classificação geral 
da competição.

A Prefeitura de Guaratinguetá e a Secretaria de Esportes 
parabenizam os atletas participantes!

SECRETARIA DA AGRICULTURA REALIZA MELHORIAS SECRETARIA DA AGRICULTURA REALIZA MELHORIAS 

NA ÁREA RURALNA ÁREA RURAL

Foi realizada a pavimentação com bloquetes na estrada do 
Pessegueiro, no trecho entre a capela e o cemitério. 

As obras são feitas com recursos próprios da Secretaria Munici-
pal de Agricultura. 

É mais uma importante obra em Guaratinguetá, proporciona-
ndo melhor acesso para quem utiliza a estrada.
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SECRETARIA DE ESPORTES REALIZA II COPINHA SECRETARIA DE ESPORTES REALIZA II COPINHA 
DE GINÁSTICA ARTÍSTICADE GINÁSTICA ARTÍSTICA

Ocorreu no domingo (05/12), a II Copinha de Ginástica 
Artística em Guaratinguetá, realizada pela Secretaria de 

Esportes no Complexo Esportivo do Parque do Sol.

A competição teve diversas categorias e níveis. Em forma 
de rodízios, os 45 atletas competiram no Solo, Trave e Salto. 
Confira:

-Pré-Infantil B e C;
-Mirim B e C;
-Infantil B e C;
-Juvenil B e C;
-Adulto Feminino e Masculino.

Ao fim das apresentações, ocorreu a premiação dos competi-
dores.

A Prefeitura de Guaratinguetá e a Secretaria de Esportes 
parabenizam os atletas premiados

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATABAGU-PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATABAGU-
LHO DESTE SÁBADO (11/12)LHO DESTE SÁBADO (11/12)

Neste sábado (11) a Operação Catabagulho atenderá os seguintes bairros:

-Cohab
-Parque das Alamedas
-Portal das Colinas

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 eli-
minar materiais que são criadouros para os mosquitos e abrigo de animais 
peçonhentos, envolvendo uma força-tarefa da Administração Municipal.

Para uma cidade limpa, precisamos da colaboração de todos!
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A Operação Catabagulho 
realizou 491 visitas no 

último sábado (04) e reco-
lheu 10 caminhões de mate-
riais. Os bairros que recebe-
ram o serviço foram: 

-Parque do Sol
-Beira Rio I
-Beira Rio II

Essa atividade envolve uma 
força-tarefa da Administra-
ção Municipal para recolher 
materiais que são criadouros 

AÇÃO "CATABAGULHO CONTRA A DENGUE" RECO-AÇÃO "CATABAGULHO CONTRA A DENGUE" RECO-
LHE 10 CAMINHÕES DE INSERVÍVEISLHE 10 CAMINHÕES DE INSERVÍVEIS

Aconteceu no sábado (03/12), o Festival de Ginástica Rítmica de 
2021, em Guaratinguetá. O evento foi promovido em forma-

to de Competição, a fim de promover a integração das crianças 
praticantes dessa modalidade das escolinhas do município de 
Guaratinguetá dos núcleos Casa Betânia, ASABEN (Associação dos 
Amigos do Engenheiro Neiva) e Acadêmicos do Campo do Galvão.

O festival deu início às 19:30h e encerrou às 22:45h, sendo realiza-
do no Complexo Esportivo do Parque  do Sol. A abertura contou 
com a presença do Vice-prefeito Regis Yassumura, do Secretário 
de Esportes Joel Pinho, do Sub-secretário de esportes Estefani 
Graça e do Secretário de Assistência Social Marcos Evangelista.

Todas as ginastas receberam medalhas conforme a participação 
na sua categoria, idade e aparelho. Além disso, foram prestigiadas 
pelo público do evento, cerca de 350 pessoas, incluindo os famili-
ares, que torceram pelas atletas

SECRETARIA DE ESPORTES REALIZA FES-SECRETARIA DE ESPORTES REALIZA FES-
TIVAL DE GINÁSTICA RÍTMICA TIVAL DE GINÁSTICA RÍTMICA 

ACOMPANHE AS APRESENTAÇÕES DAS CANTATAS ACOMPANHE AS APRESENTAÇÕES DAS CANTATAS 
DE NATAL EM GUARATINGUETÁ!DE NATAL EM GUARATINGUETÁ!

A emoção do tempo do Natal chegou, e a Secretaria Munici-
pal de Educação vai participar da comemoração realizando 

três apresentações das Cantatas de Natal.

Serão três apresentações ao ar livre:

-21/12 - Igreja de Nossa Senhora da Glória, às 19:30h;

-22/12 - Estação Ferroviária, às 19h;

-23/12 - Secretaria da Cultura (Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves), às 19h.

Participam da ação alunos da escola municipal de período in-
tegral Maria Carmelita de Moraes, que conta com oficinas de 
música.

Não perca as Cantatas de Natal! Aproveite este pedaço da ma-
gia do Natal.

CONFIRA A SEMANA DA CAMPANHA DEZEM-CONFIRA A SEMANA DA CAMPANHA DEZEM-
BRO VERMELHO NOS PONTOS ESTRATÉGICOS BRO VERMELHO NOS PONTOS ESTRATÉGICOS 
DA CIDADEDA CIDADE

para os mosquitos e abrigo 
de animais peçonhentos.

Todo o material recolhido 
nas residências, nos terre-
nos e nos PEVS são levados 
para destruição em local 
licenciado e adequado.

A programação do Cata-
bagulho é divulgada toda 
sexta!

Colabore, ajude no combate 
contra a dengue!

A Secretaria de Saúde 
divulga a semana da 

Campanha Dezembro Ver-
melho nos pontos estratégi-
cos de Guaratinguetá.

A semana foi intensa, bus-
cando a prevenção e diag-
nóstico precoce do vírus 
HIV e das IST’s (Infecções 
Sexualmente Transmis-
síveis) com testes rápidos.

-As unidades de Saúde 
continuarão seguindo o 
cronograma de atendi-
mento durante este mês 
de dezembro.

-As atividades foram real-
izadas nos seguintes lo-
cais: Fazenda Esperança, 
Rodoviária, Bosque da 
Amizade, Praça Consel-
heiro Rodrigues Alves e 
o Parque Ecológico.

-Para a realização da 
campanha, os profission-
ais de Enfermagem das 
unidades de saúde fiz-
eram um treinamento no 
mês de novembro, para 
atender da melhor forma 
os pacientes.

Dezembro Vermelho: a 
prevenção é a melhor 
forma de se cuidar!
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Guaratinguetá ficou na 
50° posição no ranking 

do Programa Cidadania no 
Campo - Município Agro. 
Este é um projeto da Secre-
taria de Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São 
Paulo para apoiar e premiar 
as administrações municipais 
com melhor atuação no ter-
ritório rural.

Nossa cidade se destaca 
entre os mais de 400 mu-
nicípios participantes no 
programa, recebendo verbas 
de 50 e 30 mil reais do Gov-
erno do Estado, para investi-
mento do setor agro.

GUARATINGUETÁ RECEBE RECURSOS E GUARATINGUETÁ RECEBE RECURSOS E 
CERTIFICADOS DO PROGRAMA  �CIDADA-CERTIFICADOS DO PROGRAMA  �CIDADA-
NIA DO CAMPO�NIA DO CAMPO�

PREFEITURA EDITA DECRETO QUE INSTITUI CARTEI-PREFEITURA EDITA DECRETO QUE INSTITUI CARTEI-
RA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO RA DE IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA COM TRANSTORNO 
DO ESPECTRO AUTISTA - CIPTEA, EM GUARATINGUETÁDO ESPECTRO AUTISTA - CIPTEA, EM GUARATINGUETÁ

Foi assinado, nesta quarta-feira, (08) pelo Prefeito Marcus So-
liva, o Decreto que regulamenta a Lei 13977/20 - Lei Romeo 

Mion -  que trata sobre a instituição da CIPTEA - Carteira de 
Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 
mais uma importante ação de inclusão social em nossa cidade. 

Este é um direito da pessoa com o Transtorno do Espectro Au-
tista, que garante atendimento preferencial nas esferas pública 
e particular.

A Carteira do Autista é um documento opcional gratuito, que 
será emitido pela Secretaria de Assistência Social mediante 
solicitação feita no CRAS mais próximo da residência do reque-
rente.

Para obter a carteirinha é necessário apresentar:

-Requerimento preenchido corretamente com todos os dados 
pessoais;

-Relatório ou laudo médico com a indicação do Código da Clas-
sificação Internacional de Doenças (CID), fornecido pelo SUS 
ou médico da rede privada;

-RG e CPF da pessoa com o Transtorno do Espectro Autista e 
do responsável legal, ou cuidador;

-Tipagem sanguínea da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista;

-Duas fotos no formato 3x4;

-E comprovante de residência atual

A Carteira do Autista será emitida em até 30 dias após a solici-
tação, e tem validade de 5 anos, podendo ser renovada.

Tivemos durante a assinatura a participação também dos ve-
readores Marcelo da Santa Casa e Márcio Almeida, suplente 
vereador Orville Teixeira, Secretário de Governo, João Vaz, 
Secretário de Assistência Social, Marcos Evangelista, represen-
te do CRAS David Henrique e representantes do Grupo MAIS 
Sobre Tea: Edilene, Tatiane e Adriane bem como do Diretor de 
Transportes da Secretaria de Segurança e Mobilidade, Marcos 
Roberto.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO HOMENA-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO HOMENA-
GEIA MEDALHISTAS NA OBAAGEIA MEDALHISTAS NA OBAA

No dia (07/12), 10 alunos das escolas 
municipais receberam as medal-

has da 24° Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBAA). O 
evento ocorreu às 19h no Auditório da 
Secretaria Municipal da Educação.

As escolas municipais Virgílio Ro-
sas, Ana Fausta de Moraes, Maria 
Júlia e Dr. Guilherme contaram com 
estudantes premiados. Dos 10 alunos 
medalhistas, cinco receberam o ouro, 
e cinco levaram a prata.

O público do evento foi restrito aos 
professores, alunos premiados, famili-
ares convidados, gestão das escolas e 
equipe da Secretaria Municipal  da 
Educação . O Prefeito Municipal Mar-
cus Soliva também esteve presente 
para homenagear os alunos premia-
dos.

A Prefeitura de Guaratinguetá e a 
Secretaria de Educação parabenizam 
os medalhistas.

Confira o nome dos alunos:
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Este marco foi comemo-
rado por um evento na 
terça-feira (07/12),  no 
qual o secretário de Ag-
ricultura, Itamar Borges, 
ao lado do governador 
João Doria e do vice-gov-
ernador Rodrigo Garcia, 
premiaram as cidades 
que alcançaram a mé-
dia e evoluíram desde 
a última avaliação feita 
pelo Programa. Repre-
sentando Guaratinguetá, 
e recebendo certificados, 
estiveram o Secretário de 
Agricultura Júlio Ramos 
e a Engenheira agrôno-
ma Melissa Bizarelli.

Guaratinguetá: Constru-
indo a cidade do futuro!

Medalha de prata:
-Camila Ribeiro Alves, da escola 
municipal Professora Ana Fausta 
de Moraes
-Hemylly Laura Rodrigues de 
Oliveira, da escola  munici-
pal Professora Ana Fausta de 
Moraes
-Miguel Willian Vaz Marcílio de 
Morais, da escola municipal Pro-
fessora Ana Fausta de Moraes
-Raphael Vinícius Cerqueira Silva, 
da escola  municipal Professora 
Ana Fausta de Moraes
-Samilla Rafaela de Andrade 
Tourinho, da escola municipal 
Ana Fausta de Moraes

Medalha de ouro:
-Ana Elisa da Silva Zequini, da 
escola  municipal Professora 
Ana Fausta de Moraes
-Gabriel Antônio Telles Costa, 
da escola municipal Dr. Guil-
herme Eugênio Filippo Fer-
nandes
-Giovana Telles Costa, da escola 
municipal professora Maria Julia 
Antunes do Amaral Moreira
-Luiza Vitória Malaquias Lopes, 
da escola municipal Professora 
Maria Julia Antunes do Amaral 
Moreira
-Maria Clara de Carvalho 
Valiante, da escola municipal 
Professor Virgílio Rosas da Silva
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Na quarta-feira (8), o COI (Centro de Operações In-
tegradas) de Guaratinguetá mais uma vez auxiliou 

a Polícia Militar na recuperação de um veículo rouba-
do. 

Através do sistema Córtex, que usa a leitura de placas 
de veículos por meio de câmeras para rastreamento 
em tempo real, a policial que atua no COI identificou 
o veículo assim que o mesmo entrou em Guaratingue-
tá. 

Imediatamente foi informado à Polícia o trajeto dos 
criminosos e foi feito um cerco com diversas viaturas 
da PM próximo à ponte Rosinha Filippo. O veículo 
colidiu em outro que estava estacionado e os dois cri-
minosos fugiram. Um deles foi capturado em seguida e 
encaminhado ao Plantão Policial.

Foi encontrado no veículo uma espingarda calibre 12 
com 7 munições. 

É mais uma ação efetiva entre COI e Polícia Militar, 
garantindo mais segurança em nossa cidade.

COI DE GUARATINGUETÁ AUXILIA POLÍCIA MILI-COI DE GUARATINGUETÁ AUXILIA POLÍCIA MILI-
TAR NA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADOTAR NA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS TURÍSTICOS:CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS TURÍSTICOS:
Gruta Nossa Senhora de LourdesGruta Nossa Senhora de Lourdes

A Gruta é outro ponto turístico de referência para os 
religiosos que visitam Guaratinguetá. 

Está localizada no pátio da Capela do Puríssimo Coração 
de Maria, antigo Orfanato na Avenida João Pessoa, 677 
Pedregulho, Guaratinguetá-SP.

A Gruta foi construída em 1921 para abrigar pedra trazi-
da de Lourdes, na França.


