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COMUNICADO IMPORTANTE

A Prefeitura de Guaratinguetá informa que em virtude dos fe-
riados de Natal (25/12) e de Ano Novo (1/01) teremos alterações 

no atendimento de alguns serviços públicos:

Paço Municipal:
Não funcionará nos dias 24 e 31 de dezembro.

Mercado Municipal:
24/12 - funcionará das 7h às 15h.
Nos dias 25/12 e 01/01 estará fechado
26/12 - funcionará de 7h às 12h.
31/12 - funcionará das 7h às 14h.

Pronto Socorro e Hospital de Campanha:
Ambos funcionam todos os dias, 24h.

Postos de Saúde:
Não atenderão nos dias 24 e 31/12.

Feiras livres:
As feiras da Chácara Selles que seriam aos sábados (25/12 e 01/01)  
serão realizadas nas sextas-feiras (24 e 31/12).
Coleta de lixo: nas datas de 25/12 (Natal) e 01/01 (Ano Novo), será 
suspenso.

IMPORTANTE:
A Secretaria de Saúde de Guaratinguetá informa que não ocor-
rerá a vacinação da COVID-19 nas sextas-feiras (24/12) e (31/12), em 
virtude dos feriados.
Agradecemos pela compreensão!

MAIS DE 205 MIL DOSES DA VACINA DA COVID-19 
APLICADAS EM GUARATINGUETÁ 

Guaratinguetá atingiu a marca de 205 mil doses da vacina da 
covid-19 aplicadas e continua evoluindo a cada dia na vacinação.  

 
Na primeira dose foram 97,5% da população vacinada (acima de 12 
anos). Já na segunda dose são 83% e na terceira dose 20%. 
 
Guaratinguetá demonstra eficiência e agradece ao empenho dos 
profissionais de saúde.  
 
Vacine-se! A vacina salva vidas!

AÇÃO "CATABAGULHO CONTRA A DENGUE" 
RECOLHE 11 CAMINHÕES DE INSERVÍVEIS

A Operação Catabagulho realizou 
379 visitas nas últimas duas 

semanas e recolheu 11 caminhões de 
materiais. Os bairros que receberam 
o serviço foram: 
 
Vila Santa Maria  
Jardim Nova Era 
Residencial Augusto Fillipo 
Olaria José Benedito 

Chácaras Selles 
Cohab 
Parque das Alamedas 
Portal das Colinas 
 
Essa atividade envolve uma força-
-tarefa da prefeitura para recolher 
materiais que são criadouros para 
os mosquitos e abrigo de animais 
peçonhentos. 
  
Todo o material recolhido nas re-
sidências, nos terrenos e nos PEVS 
são levados para destruição em 
local licenciado e adequado. 
  
Colabore, ajude no combate contra 
a dengue!  
 
#DengueEmGuaráNão

CANTATAS TRAZEM A MAGIA DO 
NATAL EM GUARATINGUETÁ 

Tivemos durante a semana três 
belíssimas cantatas de Natal em 

Guaratinguetá, realizadas pela Secre-
taria de Educação. 
A primeira foi apresentada em 
frente à Paróquia Nossa Senhora da 
Glória. Já a segunda foi na Estação 
Ferroviária e a última na Secretaria 
da Cultura (Praça Conselheiro Ro-
drigues Alves).

Participaram os alunos da escola 
municipal de período integral Prof. 
Maria Carmelita de Moraes, que 
conta com oficinas de música. O 
público ficou encantado com as 
apresentações das crianças da rede 
municipal de ensino.
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LANÇAMENTO DO LIVRO “MARIA“

MEMBROS DO COMAM SÃO EMPOSSADOS

Nesta quarta-feira (22), foi realizada a cerimônia para a posse 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) de 

Guaratinguetá.  
 
Na cerimônia estavam presentes: Marcus Soliva, prefeito munici-
pal; Giani Bresolin, secretária de Meio Ambiente e os membros 
eleitos para o biênio 2021/2023 do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (COMAM).  
 
Durante a posse, foram esclarecidas as funções que serão exerci-
das no prazo de 2 anos. Os membros não são remunerados e as 
funções são consideradas de interesse público. 
 
Foram empossados os seguintes membros para as respectivas fun-
ções:  
 
Maura Silva de Oliveira como presidente do COMAM; 
 
Bruno Vilas Boas de Castro como vice-presidente do COMAM; 
 
Lincoln Faria Galvão de França como secretário Executivo do 
COMAM.

ALUNAS DO PROJETO “SOU BAILARINA“ 
DA ESCOLA MARIA JÚLIA PARTICIPAM  
DO ESPETÁCULO “NO FUNDO DO MAR“ 

Foi realizado no último 
sábado (18), o 1° Espetáculo 

de Danças, Teatro e Música 
no teatro Tereza D’Ávila, em 
Lorena, que contou com a par-
ticipação das alunas do projeto 
“Sou Bailarina” da escola Prof. 
Maria Júlia Antunes do Amaral 
Moreira de Guaratinguetá.
“No Fundo do Mar” teve apoio 
da Secretaria da Educação e o 
espetáculo aconteceu em duas 

Na última sexta feira (17), 
foi realizado no auditório 

da Secretaria de Educação, o 
lançamento do livro “Maria” 
do autor italiano Tommaso 
Squillace, em um evento inti-
tulado “Maria para todos”.
O autor também é corres-
pondente cultural na Itália 
do Circuito Italiano de Gua-
ratinguetá. Esse evento está 
dentre os trabalhos que a 
Secretaria de Turismo está 
realizando para o Gemellag-
gio (cidades co-irmãs) Guara-
tinguetá- Brasil e Paola-Itália, 
que são trocas de experiên-

sessões, às 16h e às 19h.
O Projeto “Sou Bailarina” é 
uma iniciativa da Secretaria 
da Educação, que busca pro-
mover atividades para além 
da sala de aula. A responsável 
é a bailarina e professora 
Haiu Ando, que ministra au-
las de ballet na escola Maria 
Júlia.
Confira imagens da apresen-
tação:

cias na área do turismo, cultu-
ra e educação.
Um dos pontos que chamou 
atenção em comum entre as 
cidades, é que em Guaratin-
guetá temos o Santuário de 
Frei Galvão e em Paola, o 
Santuário de São Francisco de 
Paola, isso garante as cidades 
um laço de amizade e reforça 
a relação Brasil-Itália.
O evento foi apoiado pela 
Prefeitura Municipal de Gua-
ratinguetá e pelas secretarias:
- Secretaria de Turismo
- Secretaria de Educação
- Secretaria de Cultura

PENEIRA DE FUTSAL MASCULINO 
INFANTIL ABRE ESPAÇO PARA 
REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL DO ESPORTE 

No sábado (18/12) a Secretaria de Esportes de Guaratinguetá 
realizou uma peneira de futsal masculino. Puderam partici-

par meninos de 11 à 15 anos. O evento ocorreu no Ginásio de 
Esportes do Pedregulho, às 14h.
A peneira se deu com o objetivo de formar equipes sub 12, sub 
14 e sub 16, para a representação esportiva da cidade na mo-
dalidade.
75 jovens participaram da peneira, dos quais foram escolhidos 
aqueles que formarão as equipes de competição da cidade.
A Prefeitura e a Secretaria de Esportes continuam agindo para 
fortalecer o esporte em Guaratinguetá.
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Em 2021, a Escola de Especia-
listas de Aeronáutica (EEAR) 

completou 80 anos, conhecida como 
“Berço dos Especialistas” e oferece 
28 diferentes áreas profissionais 
para a Força Aérea Brasileira 
(FAB).
Nesses 80 anos, a EEAR formou 
mais de 50 mil homens e mulheres.
Fruto da fusão das escolas de for-
mação de sargentos da Marinha do 
Brasil e do Exército Brasileiro, a 
EEAR nasceu em 1941, período em 
que o mundo passava por momen-
tos críticos com o transcorrer da II 
Guerra Mundial.
Instalada no Rio de Janeiro, a Es-
cola formou a primeira turma em 
1942 com apenas 32 integrantes.
Já na década de 1950, ocorre a 

CONFIRA NOSSOS PONTOS TURÍSTICOS: ESCOLA 
DE ESPECIALISTAS DE AERONÁUTICA 

No último domingo (19), a 
Secretaria de Assistência 

Social e o grupo Ação entre 
Amigos realizaram a confrat-
ernização de Natal no CRAS 
Agostina Selles Ribeiro - CEU, 
na Av João Rodrigues Alckmin, 
no Parque do Sol. A festa foi 
organizada para as famílias que 
são atendidas pela política de 
assistência social e a montagem 
do espaço foi feita pela Secre-
taria de Turismo.
O evento movimentou a comun-
idade para ter um dia de lazer, 
visando fortalecer os vínculos 
comunitários, com brincadei-
ras para as crianças e lanches. 

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
REALIZA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL 
NO CRAS AGOSTINA SELLES RIBEIRO

Além disso, atrações como:
Show da dupla Batista e 
Beira mar e o cantor uni-
versitário Juliano Cesar
Apresentação dos membros 
do Circo Di Mônaco
Visita do Papai Noel
Estiveram presentes o Mar-
cos Evangelista, secretário 
de Assistência Social, o 
João Pita, subsecretário de 
Turismo, o André, coorde-
nador do grupo Ação entre 
amigos e a Daniela Lima, 
coordenadora do CRAS 
Agostina Selles Ribeiro.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

transferência da EEAR para 
Guaratinguetá (SP), nas de-
pendências da antiga Escola 
Prática de Agricultura, doada 
ao Ministério da Aeronáuti-
ca em 05 de maio de 1950. A 
transferência foi feita progres-
sivamente à medida em que as 
estruturas eram construídas e 
adaptadas. A região do Vale do 
Paraíba abriu as portas para 
que gerações aquecessem o 
mercado.
Fonte: https://www.fab.mil.br/noti-
cias/mostra/37071/DIA%20DO%20
ESPECIALISTA%20-%20Escola%20
de%20Especialistas%20de%20
Aeron%C3%A1utica%20completa%20
80%20anos

FESTA DE NATAL NO 
SANTUÁRIO FREI GALVÃO 

No último domingo, dia (19), tive-
mos a Noite de Paz e Bem, rea-

lizada na Alameda do Santuário de 
Frei Galvão, noite linda com a pre-
sença dos Corais:Coral instrumentos 
da paz, Coral Abaeté e Três Pastori-
nhos.
E sem perder o lúdico, Papai Noel 
marcou presença mas lembrando 
que o maior motivo do Natal é o Me-
nino Jesus. Quem aproveitou muito a 
noite, foram as crianças. Já no final 
das apresentações, as crianças con-
duziram o Papai Noel até o Menino 
Deus, com a seguinte mensagem: 
“O centro e motivo da Festa é Jesus 
Cristo”. 
E assim encerrou a Primeira Noite 
Natalina, realizada no Santuário Frei 
Galvão.

MAIS UM ESPETÁCULO DA PROGRAMAÇÃO DE 
NATAL EM GUARATINGUETÁ

Foi realizado no dia (11), uma apresen-
tação dos alunos de canto da Profes-

sora Larissa Cibelle, com participação 
especial do Coral Voz Identidade e do 
cantor Guaratinguetaense Jonas.
O show foi realizado no Espaço Mul-
tiuso com a lotação máxima permitida 
na pandemia.
Toda a apresentação foi também trans-
mitida ao vivo no canal da Professora 

Larissa Cibelle no Youtube, para aqueles 
que não puderam comparecer presen-
cialmente.
O evento realizado em comemoração 
ao Natal foi apoiado pela Prefeitura de 
Guaratinguetá, através: Secretaria de 
Cultura, Secretaria de Turismo e Secre-
taria de Educação.


