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CONFIRA OS RESULTADOS DA 
SEGUNDA RODADA DE JOGOS 
DA COPINHA EM GUARATINGUETÁ

Nesta sexta-feira (07) 
a fase de grupos da 

Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior avançou com 
mais dois jogos, que já de-
finiram as equipes que se 
classificam para continuar 
na disputa.

O primeiro a jogar foi o 
time anfitrião de nossa ci-
dade, o Academia Despor-
tiva Manthiqueira. O jogo 
foi contra o São José do 
Rio Grande do Sul. O pri-
meiro tempo foi bastante 
disputado entre as duas 
equipes. O São José foi o 
primeiro a marcar, mas 
o empate não demorou a 
chegar. O Manthiqueira 
ainda teve uma grande 
oportunidade de gol, mas 
a bola foi parar na trave. 
No segundo tempo o São 
José marcou mais um, ter-
minando o jogo em 2x1. 

O segundo jogo do dia 

COM AUXÍLIO DO COI, 
CRIMINALIDADE ESTÁ EM 
QUEDA EM GUARATINGUETÁ 

Guaratinguetá registrou mais 
uma vez queda dos índices 

de criminalidade. O período 
de janeiro a novembro de 2021 
registrou uma queda de 30% nos 
números de homicídios dolosos se 
comparado com o mesmo inter-
valo em 2020. Também houve 
queda de 32% e 29% em número 
de roubos e furtos de veículos, 
respectivamente.
Os números refletem um impor-
tante trabalho desenvolvido pelas 
polícias em parceria com o COI 
(Centro de Operações Integra-
das).
O COI conta com um moderno 

OBRAS DO PROGRAMA ‘VIDA 
LONGA‘ SEGUEM AVANÇANDO!

As residências do programa 
“Vida Longa” já estão ga-

nhando forma. Com as estrutu-
ras erguidas, já é possível ver 
o formato das casas.
O Governo Estadual investiu 
mais de 3 milhões na obra do 

SEBRAE OFERECE CURSOS GRATUITOS 
PARA QUEM DESEJA EMPREENDER

O ano de 2022 já começou com 
novos cursos sendo oferecidos 

pelo SEBRAE. Voltados para quem 
deseja impulsionar seu negócio, os 
cursos serão onlines e gratuitos, 
com duração de 2h diárias.
Confira abaixo todas as oficinas 
oferecidas:

sistema de monitoramento com 
40 câmeras que funcionam 24h, 
sendo um investimento impor-
tante feito em Guaratinguetá 
para combater a criminalidade, 
identificar irregularidades e tam-
bém garantir mais segurança no 
trânsito.
O Centro de Operações Integra-
das já está em funcionamento 
há aproximadamente 3 anos 
em Guaratinguetá, e tem auxili-
ado diretamente na segurança 
pública do município, em ação 
integrada com os Órgãos de Se-
gurança.

“Vida Longa”, que está sen-
do realizada pela empresa 
Santos e Diloreto, na rua 
Jerônimo de Albuquerque, 
no bairro IAPI.
Os trabalhos tiveram início 
no dia 22 de maio e a pre-
visão é que sejam concluí-
dos nos primeiros meses do 
ano de 2022.
Em breve, nossos idosos 
terão um espaço aconche-
gante e bem estruturado 
para chamar de lar!

11/01 às 18h - Ideia de 
Negócio: entenda como 
criar modelos de negó-
cios inovadores, au-
mentando as chances de 
sucesso do seu atual ou 
futuro negócio.
13/01 às 18h - Finanças: 
aprenda como fazer um 
planejamento financeiro 
correto e completo, como 
controlar melhor as fi-
nanças e sair com um 
plano de ação para o seu 
negócio.
18/01 às 18h - Marketing: 
o marketing do produto 
ou serviço pode ser o 
segredo do sucesso. Con-
heça estratégias de mar-
keting para surpreender 
e encantar os seus clien-
tes.

foi entre o Vitória e o XV 
de Piracicaba. O primeiro 
gol da partida foi do time 
do Vitória, de pênalti. O 
XV conseguiu se recupe-
rar pouco tempo depois, e 
virou o jogo, com direito 
a gol nos acréscimos do 
segundo tempo. O placar 
final terminou em 3x1 
para o XV.

Com esse resultado, o XV 
de Piracicaba e o São José 
do Rio Grande do Sul já 
estão classificados para a 
próxima fase.
Os últimos dois jogos da 
Copinha acontecerão nesta 
segunda-feira (10). O Man-
thiqueira vai enfrentar o 
Vitória, enquanto o XV de 
Piracicaba jogará contra o 
São José.

Todos os jogos são realiza-
dos no estádio Dario Ro-
drigues Leite, e tem entra-
da gratuita.
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Hoje iremos mostrar uma das 
mais antigas e tradicionais 

festas religiosas da cidade, a tra-
dicional Cavalaria de São Gonça-
lo e São Benedito.
Motivada pela fé, a Cavalaria é 

Aproveitando o período de 
férias, a Secretaria de Cul-

tura preparou uma programa-
ção cheia de atividades recreati-
vas para toda a criançada.
O evento contou com vários 
monitores que desenvolveram 
as brincadeiras, garantindo a 

SECRETARIA DE CULTURA REALIZA ‘DE 
FÉRIAS NO PARQUE‘ PARA CRIANÇAS

interação e diversão das 
crianças. As atividades 
foram realizadas no Parque 
Ecológico Anthero dos San-
tos, nos dias 06 e 07 de ja-
neiro, tanto no período da 
manhã quanto no período 
da tarde.

muito esperada pelos muníci-
pes e atrai diversos cavaleiros 
da cidade.
A cavalaria é um sucesso to-
tal na cidade. Este ano com-
pleta 296 anos de existência. 

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (8)

Neste sábado (08), a Opera-
ção Cata-Bagulho atenderá 

os seguintes bairros:

- Pedreira
- Alto São João
- Residencial Davi Fernandes 
Coelho

Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lembran-
do que eles devem ser colocados 
para fora de casa até 12h.
Essa ação faz parte da Campa-
nha contra a Dengue do muni-

MAIS DE 210 MIL DOSES DA VACINA CONTRA A 
COVID-19 FORAM APLICADAS EM GUARATINGUETÁ

CONFIRA AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS DE NOSSA 
CIDADE: CAVALARIA DE SÃO BENEDITO!

Guaratinguetá ultrapassou a 
marca de 210 mil vacinas 

aplicadas contra Covid-19. Até 
o momento foram aplicadas 
210.937 doses. Dentro deste nú-
mero, estão divididas as 1ª, 2ª e 
3ª doses.
Dos munícipes de 12 anos ou 
mais que podem receber a va-
cina contra COVID-19, 97,59% 
da população tomou a primeira 
dose; 83,63% receberam a segun-
da; e 25,56% está imunizada com 
a terceira dose.
A Secretaria de Saúde e a Pre-
feitura têm trabalhado de forma 
incansável para assegurar a 

cobertura vacinal da popu-
lação.
Agradecemos toda a de-
dicação 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 tercei-
ra dose, ainda é recomen-
dado que todos os cuidados 
de segurança sanitária 
sejam mantidos. Guaratin-
guetá segue avançando a 
cada dia para salvar vidas!

cípio ao eliminar mate-
riais que são criadouros 
para os mosquitos e 
abrigo de animais peço-
nhentos, e envolve uma 
força-tarefa da Adminis-
tração Municipal.
Participe, para uma cida-
de limpa precisamos da 
colaboração de todos!
#DengueEmGuaráNão
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As equipes de limpeza urbana 
continuam trabalhando para 

a zeladoria e cuidado de todo o 
município! Confira a programa-
ção dos bairros que serão atendi-
dos na próxima semana, do dia 
10/01/22 até 14/01/22:

I.A.P.I
Nova Guará
Cohab Bandeirantes
Av. José Pereira da Cruz
D.A. Cimento - Rotatória Cabo 
Chicão
Jardim do Vale I
Santa Barbara (roçada, capina)
Valeta - Bairro Vila Bela (roçada)
Av. Antônio da Cunha - Canteiro 
Central (continuação)
Pedreira - começando pela Rua 
Rangel Pestana (capina)

Devido a grande incidência do 
caramujo gigante africano, 

a Vigilância Epidemiológica traz 
alguns esclarecimentos sobre este 
molusco e como deve ser feito o seu 
controle.
O caramujo africano é um molusco 
que se reproduz rapidamente e 
hospeda vermes que fazem muito 
mal para saúde. A infecção humana 
se dá ao ingerir as larvas dos vermes 
contidas no caramujo ou em frutas e 
legumes contaminados com o muco 
(gosma) que ele libera quando se 
locomove.
SAIBA IDENTIFICAR!
Características do caramujo africano: 
ele pode medir, em média, 12 cm 
de comprimento; sua concha (casca) 
tem cor marrom, com listras claras, é 
alongada e possui abertura cortante.
Quais doenças pode transmitir?
A angiostrongilíase abdominal, que 
provoca fortes dores abdominais, 
febre, perda do apetite e vômitos, 
perfuração do intestino, e em alguns 
casos, levar à morte.
A meningite eosinofílica, quando o 
verme se aloja no sistema nervoso 
central do paciente, provocando a 
inflamação das membranas que reco-
brem o cérebro.
COMO SE PREVENIR?

AJUDE NO COMBATE CONTRA O 
CARAMUJO GIGANTE!

Após a lavagem dos alimen-
tos, coloque-os em 1 litro de 
água, com uma colher de sopa 
de água sanitária por 15 a 30 
minutos. Em seguida, lave bem 
com água potável.
-Com um martelo, quebre as 
conchas dos moluscos coletados
-Coloque em sacos fechados 
(separados do lixo doméstico)
entregues ao sistema de coleta 
de lixo.
-Sempre utilize luvas de borra-
cha (ou similares)!
-Não use sal para controlar os 
caramujos, pois por conta da 
salinização pode destruir gram-
ados e outras plantas por muito 
tempo.
-Não utilize moluscicidas ou 
venenos, pois são muito tóxicos 
e outros animais e mesmo pes-
soas podem ser contaminados e 
até morrer.
-As conchas dos caramujos de-
vem ser destruídas, para evitar 
o acúmulo de água e a criação 
de larvas do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da Den-
gue, Zika e Chikungunya.
MANTENHA SEU QUINTAL 
LIMPO, LUGAR DE LIXO É 
NA LIXEIRA!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

Ponte Rosinha Filippo (continu-
ação, pintura de guias, sarjetas 
e rotatórias)
Avenida Juscelino Kubitschek 
(pintura de guias, sarjetas e ro-
tatórias, limpeza e varrição)
Bosque da Amizade (limpeza e 
varrição)
Av. Presidente Vargas (limpeza e 
varrição)
Av. João Pessoa (limpeza e var-
rição)
Centro (limpeza e varrição)

Outros: Poda de árvores, FUN-
COC, manutenção Parcão, 
manutenção Rotatória Padroei-
ra do Brasil. Lembrando que as 
demais regiões serão incluídas 
nas próximas programações

SECRETARIA DE SAÚDE INICIA CAMPANHA 
DE JANEIRO ROXO, MÊS DE PREVENÇÃO E 
TRATAMENTO À DOENÇA HANSENÍASE

Neste mês de janeiro, a Secretaria de 
Saúde inicia a campanha “Janeiro 

Roxo”, com objetivo de conscientização, 
prevenção e atualização sobre a doença 
Hanseníase. 

Essa doença é infecto contagiosa, de 
notificação compulsória e evolução lenta. 
Possui tratamento e cura, além de um 
diagnóstico fácil.

Nesta sexta-feira (7), a Secretária de Saú-
de irá promover uma atualização para os 
médicos e enfermeiros, visando a melho-

CRECHE DO PARQUE SANTA CLARA COMEÇARÁ 
A FUNCIONAR JÁ NO COMEÇO DESTE ANO

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA LIMPEZA 
URBANA DA PRÓXIMA SEMANA!

A creche do Parque Santa Clara já 
teve sua construção finalizada e 

deve receber os móveis na próxima 
semana. Com um investimento de R$ 
490.332,88, a creche foi construída 
onde se localizava a antiga associação 
de moradores do bairro.

O local irá atender cerca de 80 famí-
lias, contando com salas de aula, refei-

tório e área de lazer. Com o início 
das aulas em fevereiro, a creche 
já deve receber as crianças.

A educação pública de Guara-
tinguetá segue se desenvolvendo 
e dando suporte adequado aos 
alunos, desde os primeiros anos de 
ensino.

ria de tratamentos e diagnóstico 
precoce. 

Nas unidades de saúde, a popula-
ção será orientada com informa-
ções sobre a doença. 

Conheça os principais sintomas:
Manchas na pele esbranquiçadas, 
avermelhadas ou amarronzadas 
com diminuição ou perda de sensi-
bilidade ao calor e dor;
Caroços e inchaços no corpo;
Dor e sensação de choque nos ner-
vos dos braços, pernas, mãos e pés;
Áreas com diminuição dos pelos e 
do suor.

Cuidar da sua saúde é um gesto 
de amor à vida. Previna-se!

#SecretariadeSaude #JaneiroRoxo 
#Guaratinguetá


