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ATENÇÃO: COMUNICADO IMPORTANTE 
DA SECRETARIA DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde de Guaratinguetá comunica 
que a partir do dia 20 de dezembro o Hospital de Campa-

nha de Guaratinguetá atenderá somente pacientes para casos de 
internação.

As pessoas que estiverem com sintomas de covid-19 devem pro-
curar as unidades de saúde do município ou o Pronto Socorro 
Municipal. A medida está sendo tomada devido à baixa procura 
com a diminuição dos índices e casos de coronavírus.

A Prefeitura também está preparando o prédio onde está instala-
do o Hospital de Campanha para que em breve seja inaugurado 
como UPA Nível 3, com o Pronto Atendimento.

Qualquer dúvida entre em contato com a Secretaria de Saúde 
pelo 3123-2900.

ACOMPANHE AS APRESENTAÇÕES DAS CANTATAS 
DE NATAL EM GUARATINGUETÁ!

A emoção do tempo do Natal chegou, e a Secretaria Municipal de 
Educação vai participar da comemoração realizando três apre-

sentações 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 integral 
Maria Carmelita de Moraes, que conta com oficinas de música.

Não perca as Cantatas de Natal! 

Aproveite este pedaço da magia do Natal.

SALA DO EMPREENDEDOR EM PAUTA EM 
GUARATINGUETÁ!

Tivemos nesta semana mais uma 
importante reunião para as 

tratativas da implantação da Sala do 
Empreedor em Guaratinguetá. 

Participaram do encontro represen-
tantes da prefeitura, por meio das 
secretarias de Governo, Planejamen-
to e Fazenda, Associação Comercial 
e Empresarial, Sebrae e Conselho 
Regional de Contabilidade. 

O objetivo foi alinhar os detalhes e 
ajustes necessários para a criação 
desta sala no município, que vai faci-
litar e agilizar o processo de abertu-
ra de empresas no município.

A “Sala do Empreendedor” terá toda 
estrutura necessária para que, de 
maneira ágil e prática, empresários 
e todos que buscam abrir seu pró-
prio negócio possam realizar em um 
único ambiente diversos processos: 

-Abertura de Empresas
-Baixa de Empresas 

-Alvará de licença
-Alteração de atividade
-Alteração de endereço
-Alteração de tipo jurídico
-Reabertura de inscrição municipal
-Solicitar ou alterar Inscrição Muni-
cipal

Este espaço terá todos os equipa-
mentos necessários e contará com 
profissionais que estarão à disposi-
ção para auxiliar os cidadãos. 

O objetivo é que em até 48 horas os 
empreendedores estejam com todos 
os seus processos concluídos, desbu-
rocratizando e facilitando a criação 
de novas empresas. 

A Sala do Empreendedor é uma 
das ações do “Avança Guará”, 
amplo programa de retomada da 
economia no período pós-pandemia 
em Guaratinguetá, trazendo diver-
sos projetos para a continuidade do 
desenvolvimento do município. 

Nossa cidade segue avançando a 
cada dia em empreendedorismo e 
inovação! 

#ConstruindoaCidadeDoFuturo

GUARATINGUETÁ RECEBE ATÉ  O DIA 23 DE 
DEZEMBRO A CARRETA DA MAMOGRAFIA

Guaratinguetá está recebendo até o dia 23 de dezembro a Carreta da Mamo-
grafia, com a realização de 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 apresentar pedido 
do médico (a) ou enfermeiro (a), cartão SUS, RG e CPF.

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

Não perca essa oportunidade!
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VEM AÍ 5�° FESTIVAL DE MARCHINHAS!! (INSCRI-
ÇÕES PRORROGADAS)

CURSOS DO "EMPREENDA RÁPIDO" ALCANÇAM 
MAIS DE 3.400 INSCRIÇÕES EM 2021

Os cursos do Programa Empreenda Rápido, realizados pela 
Prefeitura de Guaratinguetá, por meio Fundo Social de Soli-

dariedade e Secretaria de Assistência Social, em parceria com o 
Sebrae, foram sucesso em 2021!

Inicialmente projetava-se a necessidade de 1.350 vagas para at-
ender a população, mas com o alto interesse dos munícipes, 3.440 
vagas foram preenchidas.

Os cursos do Empreenda Rápido são completamente gratuitos e 
incluem áreas como gastronomia e nutrição; beleza; construção 
civil; vestuário; eventos e etc.

Esta variedade atraiu os munícipes e permitiu a abertura de 97 
turmas neste ano.

Esse projeto foi realizado com o intuito de oferecer formação 
profissional para os moradores de Guaratinguetá. Além disso, esta 
foi também uma ação para a retomada da economia e geração de 
emprego e renda na cidade.

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

ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE DE GUARATINGUETÁ FOI REALIZADA 

NA ÚLTIMA SEMANA

Na última segunda-feira (06) 
foi realizada a Assembleia 

de Eleição e Posse do COMAM, 
no auditório da Secretaria da 
Educação de Guaratinguetá.

A assembleia teve início com 
a eleição da diretoria interina 
para condução dos trabalhos da 
eleição e posse, com inscrição 
de chapa única. Das 22 enti-
dades que compõem o conselho, 
18 compareceram e votaram. O 
voto foi aberto e nominal com o 

A Secretaria de Cultura 
prorroga as inscrições 

até o dia 27 de dezembro de 
2021.

Inscreva sua composição no 
formulário de inscrição e 
concorra a prêmios.

Fique atento em nossas redes 
sociais.
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resultado de 16 votos a favor e 
02 abstenções.

O presidente interino declarou 
a todos os os conselheiros a 
vitória dos três candidatos da 
chapa única, para nova gestão 
do COMAM para o biênio 
21/23:

  Presidente: Maura Silva de 
Oliveira (IMBIO)

Vice-presidente: Bruno Vilas 
Boas de Castro (SAEG)

Secretário Executivo: Lin-
coln Faria Galvão de França 
(CODESG)

Parabéns e sucesso a nova Di-
retoria executiva do COMAM!

Anota aí e não perca a opor-
tunidade de participar deste 
festival incrível
Em caso de dúvida você tam-
bém pode comparecer ao 
Palácio da Cultura, que fica 
localizado na Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves, 48, 
Centro, com os documentos 
necessários para realizar sua 
inscrição ou ligar para os te-
lefones 3122-4058/3133-3379. No 
horário das 8h30 às 16h30.

Acesse o link para saber 
como participar e ler o regu-
lamento: 
guaratingueta.sp.gov.br/cultura

Faça sua inscrição e boa sor-
te!

PENEIRA DE FUTSAL MASCULINO INFANTIL 
ACONTECE NESTE SÁBADO!

Neste sábado (18) a Secretaria de Esportes de Guaratinguetá 
irá realizar a peneira de futsal masculino, visando a forma-

ção de turmas para 2022. Podem participar meninos de 11 à 15 
anos.

O evento ocorrerá no Ginásio de Esportes do Pedregulho, às 
14h. Vão haver jogos das seguintes categorias:

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 adoles-
centes para participarem!

Lembrando que é necessário apresentar RG dos participantes 
na hora peneira.
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As Irmãs enclausuradas 
da Imaculada Conceição, 

vindas do Mosteiro da Luz 
em São Paulo - ordem que 
deve sua fundação a Frei 
Galvão, tiveram sua primeira 
casa em Guaratinguetá - ter-
ra de Frei Galvão, no ano de 
1944.

 Ficava este primeiro Conven-
to ao lado da Igreja de Santa 
Luzia, no bairro do Campi-
nho. Em 1962 foram transfe-
ridas para uma nova cons-
trução e terreno mais amplo, 
com uma capela, onde são 

CONFIRA NOSSAS ATRAÇÕES TURÍSTICAS:
MOSTEIRO DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Na última quarta-feira (15) 
foi apresentado o Espaço 

Jardim Brincante aos pais da 
EMEI Profª Euterpe Silva Quis-
sak Bartelega, como culminân-
cia do projeto de leitura do 
segundo semestre, que trabal-
hou com livro “Horta, Pomar e 
Jardim, Brincadeira Não Tem 
Fim”, de Ellen Pestilli.

O objetivo principal do Jardim 
Brincante é fortalecer o vínculo 
da criança com a natureza e a 
importância de seu desenvolvi-
mento ao ar livre, alcançando 
uma aprendizagem significativa 
e transformadora da realidade 
da educação infantil, quebrando 
as barreiras de uma sala de 
aula tradicional, favorecendo 

CONHEÇA O PROJETO JARDIM BRINCANTE, 
DESENVOLVIDO PELA CRECHE MUNICIPAL EU-
TERPE BARTELEGA EM GUARATINGUETÁ

as interações e brincadei-
ras através da exploração 
das diversas possibilidades 
que o espaço escolar pode 
oferecer.

O “Jardim Brincante” mis-
tura o cuidado com a na-
tureza, espaços de beleza e 
aconchego, reutilização de 
materiais recicláveis, bem 
como abre possibilidade 
para estímulos naturais 
favorecendo diversos apren-
dizados com a utilização da 
área para fins educacionais.

O Jardim foi construído 
com a participação de 
toda comunidade escolar, 
baseado em experiências 
existentes que relatam a 
grande contribuição do 
contato da criança com 
a natureza, com foco em 
flores e árvores.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

veneradas as imagens de 
Nossa Senhora da Imacu-
lada Conceição - padroei-
ra da Ordem, e de Santa 
Beatriz.

Este Mosteiro está situa-
do no km 61 da Rodovia 
Presidente Dutra, senti-
do Rio de Janeiro - São 
Paulo. No Mosteiro, além 
dos pedidos para orações, 
podem ainda ser encon-
tradas as Pílulas de Frei 
Galvão, elaboradas ar-
tesanalmente pelas pró-
prias Irmãs da Imaculada 
Conceição que ali vivem. 

Fonte: casadefreigalvao.
com.br

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATABAGU-
LHO DESTE SÁBADO (18/12)

Neste sábado (18) a Operação Catabagulho atenderá os seguintes bairros:

-Vila Santa Maria

-Jardim Nova Era

-Residencial Augusto Fillipo

-Olaria José Benedito

-Chácara Selles

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 peçonhen-
tos, envolvendo uma força-tarefa da Administração Municipal.

Para uma cidade limpa, precisamos da colaboração de todos!

OPORTUNIDADE: IBGE ESTÁ COM INSCRIÇÕES 
ABERTAS PARA PROCESSO SELETIVO EM DI-
VERSAS ÁREAS

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) está com in-
scrições abertas para o processo seletivo em diversas áreas, com 

vagas para Guaratinguetá.

As vagas são para:
-Agente Censitário Municipal (ACM)

  -Supervisor (ACS)

  -Recenseador (REC)

-Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI)

Confira informações sobre período e taxa de inscrição, data da prova 
e remuneração acessando o site: ibge.gov.br


