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PREFEITURA DISCUTE INÍCIO DOS ESTUDOS 
SOBRE TERMINAL DE PASSAGEIROS DO 
AEROPORTO DE GUARATINGUETÁ
Nesta quinta-feira (27), a Prefeitura 
de Guaratinguetá realizou uma re-
união com representantes da Voa/SP, 
concessionária que venceu o leilão do 
aeroporto de Guaratinguetá. A equipe 
da empresa fez uma visita técnica no 
município.

Durante o encontro foi discutido o 
início dos estudos para a construção do 
terminal de passageiros, que quando 
finalizado, marcará o início das ativi-
dades do aeroporto. Entre os assun-
tos, foram debatidos detalhes sobre 
a infraestrutura e os investimentos 
necessários para o início da operação 
do empreendimento.

Participaram da reunião representando 
a prefeitura:

- Prefeito Marcus Soliva;
- Vice-prefeito Régis Yasumura;
- Secretário de Governo, João Vaz;
- Secretário e subsecretário de Indús-
tria, Comércio e Gestão de Convênios, 
Rodrigo Muassab e Gustavo Mathidios;
- Secretária de Relações Institucionais, 
Gabriela Tobar;

A rede municipal de ensino já está reali-
zando os últimos preparativos para poder 
receber os alunos de volta às escolas.  As 
aulas estão programadas para voltar no 
dia 10 de fevereiro, para dar continuidade 
ao aprendizado das crianças da nossa 
cidade. 

É importante ressaltar que todas as 
escolas continuarão respeitando todos 
os cuidados em relação à Covid-19, para 
oferecer segurança a todos que estarão 
presentes nesse retorno às atividades.

Caso os pais tenham perdido o período 
da matrícula, ainda é possível realizar o 
processo. Basta ir até a escola a partir do 
dia 2 de fevereiro.

COMEÇAM NESTA TERÇA-FEIRA (01) OS 
ATENDIMENTOS PARA O PROCESSO DE 
ISENÇÃO DE IPTU 2022 

GUARATINGUETÁ SE PREPARA PARA A 
VOLTA ÀS AULAS

A Prefeitura de Guaratinguetá dará 
início a partir desta terça-feira (01) 
à concessão da isenção do IPTU 
(Imposto Predial e Território Urbano), 
referente ao ano de 2022. Os atendi-
mentos acontecerão do dia 01 até 24 
de fevereiro.

Os munícipes que têm direito deverão 
comparecer na Rua Aloísio José de 
Castro, 147 - Chácara Selles, das 9h às 
12h e das 13h às 16h, para a solicita-
ção da isenção. Em razão da pande-
mia serão distribuídas até 100 senhas 
por dia para atendimento, seguindo 
todo distanciamento e protocolos 
necessários. Essas senhas serão distri-
buídas 30 minutos antes do início dos 
atendimentos (às 8:30 e às 12:30).

Este ano a Prefeitura inovou, e como 
alternativa, disponibilizará um link 
com formulário no site oficial (www.
guaratingueta.sp.gov.br) para que os 
munícipes possam solicitar a isenção.

Os documentos necessários para rea-
lizar o pedido são:

- Requerimento
- Xerox RG
- Xerox CPF/MF
- Xerox do carnê de IPTU 2022 (da-
dos do imóvel)
- Comprovante de rendimento ou be-
nefício INSS (até 2 salários mínimos)
- Comprovante de residência
- Carnê do IPTU 2022 com o nome 
do requerente.
- Formal de Partilha ou andamento 
do processo de Arrolamento/Inventá-
rio, no caso do imóvel não estar em 
nome do requerente.

- Subsecretária de Planejamento, Mari-
alda Mendonça;
- Subsecretário de Segurança e Mobili-
dade Urbana, Rafael Porto;
- Subsecretário de Obras Públicas, José 
Eugênio
- Assessor de geração de emprego e 
renda, José Antônio;
- Chefe de gabinete, Marco Baracho.
Representando a Voa/SP, estavam pre-
sentes:
- Gustavo Junqueira, gerente de estru-
tura e operações da Voa/SP;
- Bruna Pereira, engenheira;
- Wellington Marcolino, gestor de T.I;
- Gustavo Mondego, gestor de planeja-
mento e meio ambiente;
- Luciana Cristina, analista de novos 
negócios;
- Frederico Menano, gerente comercial;
- Valter Bueno, ex-presidente do aero-
clube e futuro coordenador.

É mais um importante passo para con-
tinuar transformando Guaratinguetá. 
em um centro de turismo e negócios 
em nossa região

Também é possível fazer ainda rematrícu-
las e transferências, seguindo o mesmo 
processo. Lembrando que para transfer-
ências, o pedido é feito na escola atual, 
mas também é preciso verificar a existên-
cia de vaga na escola na qual se deseja 
matricular.

A Prefeitura de Guaratinguetá deseja a 
todos os alunos uma feliz e segura volta 
às aulas!

Os grupos que têm direito a isen-
ção do IPTU são:

- Aposentados ou Pensionistas junto 
a Previdência Social- INSS cujo 
provento ou pensão integral não 
ultrapasse a 02 (dois) salários míni-
mos mensais, que resida no imóvel, 
não possua nenhum outro imóvel, 
seja terreno ou área rural e que 
a área edificada não ultrapasse a 
metragem de 150 m2.

- Proprietários de imóveis residen-
ciais que não ultrapasse a 02 (dois) 
salários mínimos mensais, que resi-
da no imóvel, não possua nenhum 
outro imóvel, seja terreno ou área 
rural e que a área edificada não 
ultrapasse a metragem de 70 m2, 
com padrão de construção rústico, 
econômico ou modesto.

- Ex-combatente e suas viúvas.

Para 50% de isenção:

- Proprietários sem comprovação 
de renda que resida no imóvel, que 
não possua nenhum outro imóvel, 
seja terreno ou área rural e que 
a área edificada não ultrapasse a 
metragem de 70 m2, com padrão 
de construção rústico, econômico 
ou modesto.

Vale ressaltar que não existe isen-
ção para desempregados, pessoas 
com problemas de saúde e quem 
recebe “Auxilio-Doença” ou “Pen-
são Alimentícia”.

Os requerimentos podem ser baixa-
dos no final da matéria incluída no 
site oficial da prefeitura.
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As equipes de limpeza urbana 
continuam trabalhando para a 
zeladoria e cuidado de todo o 
município! 

Confira a programação dos bair-
ros que serão atendidos na próxi-
ma semana, do dia 31/01 até 04/02:

- Jardim do Vale I (pintura)
- Av. George Washington F. 
Galvão
- Av. Agenor Pires da Fonseca
- Bela Vista
- Cohab Bandeirante
- Parque do Sol
- Continuação Pedreira (capina) 
- Continuação Centro (capina)
- Continuação Engenheiro Neiva 
(roçada)
- Manutenção Parque Ecológico 
Anthero dos Santos (roçada) 
- Continuação Santa Rita (roçada)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA LIMPEZA 
URBANA DA PRÓXIMA SEMANA!

- Avenida Mário Covas (roça-
da)
- Limpeza das margens do 
Ribeirão São Gonçalo
- Bosque da Amizade (limpeza 
e varrição)
- Av. Presidente Vargas (lim-
peza e varrição)
- Av. João Pessoa (limpeza e 
varrição)
- Av. Juscelino Kubitschek –
- JK (limpeza e varrição)
- Centro (limpeza e varrição)
- Outros: poda de árvores, 
Cata-Bagulho.

Lembrando que as demais 
regiões serão incluídas nas 
próximas programações.

BURITI SHOPPING E ESPAÇO MULTIUSO 
RECEBEM EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA 
DO PROJETO FOTOITINERANTE

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS AGENTES DE 
ENDEMIAS – 31 DE JANEIRO A 4 DE FEVEREIRO

Nesta semana, os bairros que 
receberão as visitas dos agentes 
de controle de endemias são:

- Jardim Esperança
- Jardim do Vale I e II
- Chácaras Beira-Rio
- Chácaras Agrícolas

As ações consistem em visitas 
domiciliares, onde os agentes 

de controle de endemias de-
senvolvem ações de prevenção 
e controle da Dengue, Zika e 
Chikungunya.

Pode haver alterações na pro-
gramação devido a intercorrên-
cias como: condições climáticas, 
notificações de casos suspeitos e 
confirmados de arboviroses.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDA-
DE FAZ IMPLANTAÇÃO DE BICICLETÁRIO 

Durante esta semana a Secreta-
ria de Segurança e Mobilidade 
realizou a implantação de dois 
bicicletários no centro de Guara-
tinguetá.
 
O uso do bicicletário tem gran-
de demanda por trabalhadores 
e pelo público que frequenta o 
centro da cidade.

Houve também a repintura 
das faixas de sinalização nas 
curvas do bairro da Pedrei-
ra próximo ao supermerca-
do. No bairro do Campinho, 
foi realizado o reforço da 
sinalização no cruzamento 
entre as ruas Vicente de 
Carvalho e Santa Clara.

Guaratinguetá recebe exposição fotográ-
fica do projeto FotoItinerante no Buriti 
Shopping e no Espaço Multiuso. O projeto 
é realizado pela Ong ImageMagica com 
o Ministério do Turismo, que tem como 
objetivo divulgar a produção de oficinas 
fotográficas realizadas por alunos de diver-
sas escolas públicas do país, mostrando o 
resultado do aprendizado desses jovens.

A ação, que tem o apoio da Lei de Incen-
tivo à Cultura, da Secretaria de Educação, 
da Cultura e da Assessoria da Mulher de 
Guaratinguetá, com entrada gratuita, acon-
tece em dois locais: 
 
Buriti Shopping: 27/01 a 11/02
Segunda a sábado: 10h às 22h. Domingos e 
feriados: 14h às 20h
Endereço: Av. Juscelino Kubitscheck de 
Oliveira, 351 - Centro, Guaratinguetá - SP, 
12505-300

Espaço Multiuso: 14/02 a 25/02
Segunda a sexta: 10h às 17hrs
Endereço: Praça Condessa de Frontin, S/N, 
Centro - Secretaria de Turismo

A fotografia é uma linguagem universal e 

pode trazer ensinamentos transforma-
dores sobre o olhar à nossa volta. A 
exposição reúne registros de estudantes 
e jovens que exploraram, além de 
técnicas de luz e enquadramento, uma 
nova forma de ver o mundo. Durante a 
realização das oficinas, os participantes 
refletem sobre suas potências enquanto 
cidadãos e sobre a importância de 
ações coletivas para o bem comum. 
Desta forma é estimulado, por meio 
da fotografia, um olhar mais sensível 
e empático em relação ao meio que se 
vive.
 
“Eu acredito que tudo parte de um 
primeiro olhar. Esse projeto de foto-
grafia é muito importante para que os 
estudantes se apropriem e construam 
esse conhecimento de uma maneira 
apaixonada. E todo esse conhecimento, 
durante a pesquisa fotográfica, pode 
ser utilizado dentro de outras áreas do 
conhecimento. É fotografar, olhar, in-
terpretar, rever, pensar. . . Acredito que 
os alunos ganharam muito com isso”, 
diz Maria da Glória, professora de 
Artes da EMEF Profª Maria Aparecida 
de Broca Meirelles, de Guaratinguetá.
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Ajude a Prefeitura de Guaratinguetá na 
elaboração do Plano Diretor Revisional 
de Turismo. Turista e visitante, por favor, 
responda a breve pesquisa entrando no 
site: guaratingueta.sp.gov.br

A pesquisa é realizada pela Secretaria  
Municipal de Turismo e Lazer, a fim de 
reunir uma amostra estatística para seus 

Nosso munícipio, antes com 60 vagas, 
foi contemplado com aumento de mais 
60 vagas. Assim, passamos  para um 
total de 120 pessoas que poderão ser 
atendidas pelo Programa.

As INSCRIÇÕES encerram no dia 07 
DE FEVEREIRO, e os nomes dos sele-
cionados serão publicados em DIÁRIO 
OFICIAL. Lembrando que o Governo 

A Prefeitura de Guaratinguetá realizou 
nesta quarta-feira (26) trabalhos de ma-
nutenção da Avenida Marginal Dutra, 
no trecho entre o Recinto de Exposições 
e o acesso Internacional Park.

A equipe da Secretaria de Obras realiza 
as ações de patrolamento, cascalhamen-
to e compactação, para garantir que a 
avenida esteja em boas condições para a 
passagem de veículos. A Prefeitura con-
seguiu a permissão de fazer a manuten-

AVENIDA MARGINAL DUTRA RECEBE 
MANUTENÇÃO PELA PREFEITURA 

ção da área no ano passado, após 
acordo com a CCR Nova Dutra.

As obras continuam em andamento 
nesta semana, com outras margin-
ais sendo contempladas na se-
quência. É uma maior segurança e 
conforto para moradores da região, 
que utilizam a estrada regular-
mente.

trabalhos de investimento e melho-
rias na área do turismo na cidade. 

Importante: A pesquisa não coletará 
seus dados, sendo completamente 
anônima.

Contribua com o turismo de Guara-
tinguetá!

Estadual é o responsável pela esco-
lha dos beneficiados, de acordo 
com os critérios de avaliação.

Para concorrer a bolsa, acesse o 
site abaixo:
www.bolsadopovo.sp.gov.br

INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA 
–BOLSA TRABALHO– 

APROVEITE SUAS FÉRIAS NO PARQUE 
ECOLÓGICO DE GUARATINGUETÁ 

Na última sexta-feira (21), esteve em 
Guaratinguetá o Secretário estadual 
de Agricultura, Itamar Borges. Ele re-
alizou uma visita à sede da CATI (Co-
ordenadoria de Assistência Técnica) 
e confirmou programas e parcerias 
feitas junto ao Governo Estadual para 
investimentos no setor da agricultu-
ra do município. Confira os recursos 
recebidos:
 
Convênio Frota Agro: Guaratinguetá 
recebeu um trator do Governo Estadu-
al para serviços e obras da Secretaria 
da Agricultura, no valor de 123 mil e 
500 reais. O vereador Márcio Almeida 
buscou este recurso para o município.

Cidadania no Campo - Município 
Agro: Entre 2020 e 2021 recebemos 80 
mil reais, sendo parte destes recursos 
investida na estrada do Pessegueiro.
Agro-SP + Seguro: Guaratinguetá foi 
inserida neste programa que visa ao 
combate de incêndios e promover ati-
vidades de segurança no campo.

Novas Vicinais: Estamos buscando 
pavimentação nas estradas dos Pilões 

O Governo Estadual abriu na terça-feira 
(25), as inscrições para interessados em 
participar do “Programa BOLSA TRABA-
LHO”, que faz parte do Programa Bolsa 
do Povo, em que são reunidos programas 
e ações sociais estaduais.

O Programa Bolsa Trabalho, tem como 
objetivo proporcionar ocupação, qualifi-
cação profissional e renda aos cidadãos 
em situação de vulnerabilidade social, 

PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA DA 
CIDADE DE GUARATINGUETÁ

GUARATINGUETÁ RECEBE INVESTIMENTOS 
NO SETOR DA AGRICULTURA

e Taboão, recapeamento da 
estrada da Colônia do Piaguí 
e Perenização nos Mottas e 
Brumado.

Rotas Rurais: Nossa cidade foi 
inserida neste programa de 
Identificação das vias e estra-
das Rurais e a localização das 
unidades de Produção Agrope-
cuária (UPA).

Guaratinguetá segue traba-
lhando por melhorias no setor 
da agricultura.

residentes no Estado de São 
Paulo. Tem duração de 5 meses 
e atenderá cidadãos desempre-
gados com bolsa-auxílio de R$ 
540 além de curso de qualifica-
ção virtual, seguro de acidentes 
e atividades de trabalho em 
órgãos públicos por 4 horas diá-
rias, 5 dias por semana.

Venha com sua família aproveitar as 
férias. Traga suas crianças e jovens para 
passar um dia especial aqui no Parque 
Anthero dos Santos. Um ambiente agra-
dável com:

- Quadra de futsal
- Quadra de areia (para vôlei)
- Área de playground 
- Brinquedoteca
- Pista de Caminhada e muito mais

Passe suas férias em um ambiente dife-
rente, com muita diversão.

produção
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