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As equipes da Secretaria de Se-
gurança e Mobilidade Urbana 

realizaram o reforço de sinalização 
de trânsito na cidade.
Foram realizadas sinalizações de 
solo, pinturas das lombadas em 
toda extensão da Avenida Rui Bar-
bosa e na Vila São José.
Foi feita a implantação de um 
novo bicicletário em frente ao 

Banco do Brasil, na rua Co-
mendador João Galvão.
E foi realizada a sinalização no 
cruzamento das ruas: Marechal 
Deodoro e  João de Castro Co-
elho, no Centro.
É mais uma importante ação 
melhorando a segurança e a 
mobilidade em nossa cidade!

SECRETARIA DE SEGURANÇA E 
MOBILIDADE URBANA REFORÇA 
SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ

Guaratinguetá possui mais de 30 
projetos esportivos gratuitos em 

diversas modalidades.  Por meio do 
FADENP (Fundo de Apoio ao Des-
porto Não Profissional), nosso mu-
nicípio tem mais de três mil atletas 
sendo beneficiados.
A Secretaria de Esportes oferece 16 
modalidades esportivas, que são tra-
balhadas para a formação dos atle-
tas e para competições, nas mais 
variadas faixas etárias. As aulas são 
oferecidas em espaços esportivos 
do município, escolas e em núcleos 
de bairros, com objetivo de levar o 
esporte até as comunidades.
Confira as modalidades:
Alongamento e Relaxamento
Atletismo
Basquete
Capoeira
Capoeira Adaptada

Danças Urbanas
Futebol Sub-20
Futebol
Futsal
Ginástica
Ginástica Artística
Ginástica Rítmica
Ginástica Rítmica Adaptada
Handebol
Judô
Karatê
Tênis de Mesa
Voleibol Adaptado 3ª Idade
Voleibol
Se interessou em participar de 
alguma modalidade esporti-
va? A inscrição pode ser feita 
diretamente com o professor 
responsável!
O esporte é destaque em Gua-
ratinguetá!

CONHEÇA OS PROJETOS 
ESPORTIVOS GRATUITOS 
OFERECIDOS EM GUARATINGUETÁ! 

Nesta quinta-feira (10) a 
creche da Rocinha foi 

inaugurada em tempo recorde. 
O local, antes sede da Associa-
ção de Moradores do bairro, foi 
doada pela comunidade para a 
instalação da creche. A antiga 
construção sofreu uma reforma 
organizada pelo senhor Pau-
linho, que também participou 
ativamente do processo de 
implementação da creche. Um 
exemplo da parceria entre o 
poder público e os moradores 
da região.
O evento contou com a 
presença do prefeito de 
Guaratinguetá, Marcus Soliva, 
do vice-prefeito, Régis Yasumu-
ra, do presidente da Câmara 
Municipal, vereador Arilson 
Santos, da Secretária de Edu-
cação Elisabeth Sampaio, dos 
vereadores Vantuir Faria e 
Danielle Dias, bem como se-
cretários e representantes das 
secretarias, entre outras au-
toridades do município. Tam-
bém participaram em grande 
números os representantes da 
associação do bairro e lideran-
ças da comunidade, além da 
população, que foi conferir de 
perto as novas instalações.
A creche terá seu nome em ho-
menagem à Professora Miltes 
Pereira de Faria, professora de 
educação infantil que lecionou 

PREFEITURA INAUGURA 
CRECHE PARA POPULA-
ÇÃO DA ROCINHA

o grupo escolar do bairro 
da Rocinha. Seguindo os 
passos da mãe, desenvolveu 
um papel muito impor-
tante na educação local, 
sendo muito querida pelos 
alunos. A família da pro-
fessora esteve presente na 
inauguração, e participou, 
de maneira muito emocio-
nada, desta homenagem 
tão merecida.
Antes do descerramento 
da placa com o nome da 
creche, o local recebeu 
uma bênção especial do 
padre Nelson, pároco da 
comunidade da Rocinha.
A infraestrutura da creche 
conta com:
-Duas salas de aula.
-Brinquedoteca
-Refeitório
-Cozinha
-Sala do diretor
-Secretaria
-Banheiros masculino e 
feminino.
No total, entre 2017 e 2022, 
são 10 novas creches que 
estão sendo feitas e entreg-
ues em Guaratinguetá.
A educação em nosso mu-
nicípio segue se desenvol-
vendo e sendo referência 
na região.
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O SEBRAE, em parceria com a 
Prefeitura de Guaratinguetá 

oferece curso que ensina a fab-
ricar ovos de Páscoa e bombons. 
As aulas são presenciais e gratui-
tas.
Para se inscrever, é necessário 
ter acima de 18 anos de idade 
e 6ª série completa do nível 
fundamental, ser morador(a) de 
Guaratinguetá e que desejar ser 
um potencial empreendedor e/ou 
micro empreendedor individual 

SEBRAE OFERECE CURSO GRATUITO DE FA-
BRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA E BOMBONS

(MEI).
As aulas vão acontecer no 
Santuário Santo Expedito - 
Rodovia Paulo Virgílio, s/n. 
Km 22 - Bairro da Rocinha - 
Guaratinguetá - SP.
As aulas vão de 21/02 a 04/03, 
das 13h às 17h.
Aproveite essa oportunidade! 
Últimas vagas ainda dis-
poníveis.
O link para inscrições está dis-
ponível no site: guaratingueta.
sp.gov.br

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (12)

Neste sábado (12), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os 

seguintes bairros:
Jardim do Vale I
Chácaras Agrícolas Beira-Rio
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 Cam-

panha contra a Dengue do mu-
nicípio ao eliminar materiais que 
são criadouros para os mosquitos 
e abrigo de animais peçonhentos, 
e envolve uma força-tarefa da 
Administração Municipal.
Participe! Para uma cidade limpa 
precisamos da colaboração de 
todos!

PROGRAMAÇÃO SEMANAL 
DOS AGENTES DE ENDEMIAS – 
14 A 18 DE FEVEREIRO

Nesta semana, os bairros 
que receberão as visitas 

dos agentes de controle de 
endemias são:
Chácaras Beira-Rio
Jardim do Vale I
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 
programação devido a inter-
corrências como: condições 
climáticas, notificações de 
casos suspeitos e confirmados 
de arboviroses.

PROJETO GURI ABRE INSCRIÇÕES 
PARA AULAS EM GUARATINGUETÁ

O Projeto Guri, o maior programa 
sociocultural brasileiro, abre va-

gas para em toda região de São José 
dos Campos, incluindo Guaratinguetá.
No polo de Guaratinguetá são 97 
vagas disponíveis para os cursos de: 
coral juvenil, violino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, oficina tecnologia musi-
cal, percussão e violão. As inscrições 
deverão ser feitas através do site da 
prefeitura: guaratingueta.sp.gov.br
A matrícula para novos alunos e alu-
nas do Projeto Guri será realizada de 
7
de fevereiro a 4 de março de 2022, 
sendo as inscrições aceitas em ordem 
de chegada.
Para participar do Projeto Guri não é 
preciso ter conhecimento prévio em 
música, nem possuir instrumento mu-

sical. Os inscritos devem ter 
entre 6 e 17 anos de idade.
O processo de matrícula é 
simples: Primeiro, deve-se 
preencher o formulário no 
link indicado na matéria; 
depois, é necessário acessar 
o portal do aluno (com os 
dados de acesso fornecidos 
por e-mail) e responder o 
questionário social, além de 
realizar o upload dos docu-
mentos necessários.
Não perca essa chance!
O Polo do Projeto Guri em 
Guaratinguetá fica na rua 
Neir Ortiz Pereira, 1021, 
Campo do Galvão. O tele-
fone para contato é: (12) 
3132-7828.
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A exposição fotográfica do 
projeto FotoItinerante ficará 

até esta sexta-feira (11) no Buriti 
Shopping. A partir de segunda-
feira (14), o projeto ficará ex-
posto no Espaço Multiuso. O 
projeto é realizado pela Ong Im-
ageMagica com o Ministério do 
Turismo, que tem como objetivo 
divulgar a produção de oficinas 
fotográficas realizadas por alu-
nos de diversas escolas públicas 
do país, mostrando o resultado 
do aprendizado desses jovens.
A ação, que tem o apoio da Lei 
de Incentivo à Cultura, da Sec-
retaria de Educação, da Cultura 
e da Assessoria da Mulher de 
Guaratinguetá, tem entrada 
gratuita.
Nesta sexta-feira, a exposição 
fica das 10h às 22h.
Endereço: Av. Juscelino Kubits-
check de Oliveira, 351 - Centro, 
Guaratinguetá - SP, 12505-300

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA DO PRO-
JETO FOTOITINERANTE SE ENCERRA 
AMANHÃ NO BURITI SHOPPING

Espaço Multiuso: 14/02 a 
25/02
Segunda a sexta: 10h às 17hrs
Endereço: Praça Condessa de 
Frontin, S/N, Centro – Secre-
taria de Turismo
A fotografia é uma lingua-
gem universal e pode trazer 
ensinamentos transforma-
dores sobre o olhar à nossa 
volta. A exposição reúne reg-
istros de estudantes e jovens 
que exploraram, além de téc-
nicas de luz e enquadramen-
to, 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 coleti-
vas para o bem comum. De-
sta forma é estimulado, por 
meio da fotografia, um olhar 
mais sensível e empático em 
relação ao meio que se vive.

A IMPORTÂNCIA DO DESCARTE CORRE-
TO DE RESÍDUOS: MADEIRA

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS: 
VALE ENCANTADO DO GOMERAL

O Vale Encantado do Gomeral 
está encravado na parede da 

reserva ambiental da Serra da 
Mantiqueira. A região possui muitos 
atrativos naturais, como por exem-
plo, cachoeiras, montanhas e rios, 

além de uma bela paisagem com as 
características da mata atlântica. A 
trilha do Vale Encantado é técnica, 
mas o esplendor do local não deixa 
arrependimentos e proporciona uma 
experiência inesquecível. 

REFORÇO NOS ATENDIMENTOS EM 
POSTOS DE SAÚDE PARA SÍNDRO-
ME GRIPAL SE ENCERRARÁ

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informa que 

devido a diminuição dos casos le-
ves de síndrome gripal, o reforço 
semanal nas unidades de saúde 
não será mais realizado. Dessa 
forma, os moradores deverão 
buscar atendimento no Hospital 
de Campanha. 
Lembrando que o Hospital de 

Campanha atende aos casos 
de síndrome gripal, fun-
cionando todos os dias da 
semana, 24 horas por dia. 
 
Para mais informações entre 
em contato com a Secretaria 
de Saúde pelo (12) 3123-2900.

A madeira é um material carac-
terizado por sua versatilida-

de, utilizado para diversos fins na 
história da humanidade. Trata-se de 
um recurso natural renovável, mas 
a extração indevida deste recurso 
pode acarretar sua extinção,além de 
destruir o meio ambiente.
Enquanto o desmatamento ilegal 
causa perda de biodiversidade, 
aumento do risco de extinção de 
animais silvestres e dificulta a ma-
nutenção do clima e do ciclo hidro-
lógico, o descarte inadequado deste 
material também tem suas consequ-
ências. Por exemplo, o acúmulo de 
madeira num local pode tornar-se 
um ambiente perfeito para abrigar 
animais peçonhentos.
A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos prevê que restos de madeira 
não podem ser jogados em lixões, 
por exemplo, sendo o seu descarte 
inapropriado considerado um crime 

ambiental.
Em Guaratinguetá, é possível 
realizar o descarte de madeira no 
Posto de Entrega Voluntário (PEV)  
do bairro São Dimas, respeitando 
o limite de 1m³ de material a ser 
recolhido (equivalente a um porta 
malas de carro).
A madeira que não pode ser reu-
tilizada para outros fins é coletada 
por parceiros, e transformada em 
briquetes (espécie de lenha eco-
lógica feita de serragem e pó de 
madeira). Ele é utilizado para quei-
ma em fornos, substituindo outros 
materiais.
O Ecoponto São Dimas fica na 
Avenida São Dimas, 441. Ele fun-
ciona de segunda a sábado, das 
7hs às 17h; e no domingo das 7h às 
12h.
Faça a sua parte para a conserva-
ção do meio ambiente: Realize o 
descarte adequado de madeira!
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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 lugares que serão aten-
didos na próxima semana, do dia 
14/02 até 18/02:

Village Santana
Av. Agenor Pires da Fonseca
Parque do sol
Jardim Esperança
Área verde C.E.U.
Pedreira (capina)
Rui Barbosa – São Bento (capina)
Serra Pelada (capina)
Av. Basf (roçada)
Av. Juscelino Kubitschek - J.K. 
(roçada)
Av. Padroeira do Brasil (roçada)
Complexo Mário Covas (roçada)
Internacional Parque (roçada)
Praça Burle Marx - Clube dos 

500 (roçada)
Bosque da Amizade (limpeza e 
varrição)
Av. Presidente Vargas (limpeza e 
varrição)
Av. João Pessoa (limpeza e var-
rição)
Av. Juscelino Kubitschek – JK 
(limpeza e varrição)
Centro (limpeza e varrição)
Rotatória Igreja Frei Galvão 
(Pintura de guias,
sarjetas e rotatórias)
Av. Antônio da Cunha sentido a 
Creche Parque do
Sol (Pintura de guias, sarjetas e 
rotatórias)
Outros: poda de árvores, Cata-
-Bagulho, Castração.
Lembrando que as demais re-
giões serão incluídas nas próxi-
mas programações

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA LIMPE-
ZA URBANA DA PRÓXIMA SEMANA!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

AJUDE NO COMBATE À DENGUE

A Prefeitura de Guaratinguetá 
também está no combate à 

dengue e quer auxiliar a população 
com algumas dicas, principalmente 
nessa época de fortes chuvas que o 
cuidado deve ser redobrado.
Confira as dicas:
Limpe seu quintal;
Coloque areia nos pratinhos de va-
sos de plantas;
Tampe os ralos da sua residência;
Mantenha a sua caixa d’água bem 
tampada;
Lave com escova e sabão todos os 
recipientes que contenham água;
Limpe sua calha, para que a água 

não seja impedida de pas-
sar;
Não deixe água da chuva 
acumulada na laje.
O combate começa dentro 
de sua casa, então elimine 
tudo que possa servir de 
criadouro para o mosqui-
to. Dessa forma é possível 
evitar a proliferação do 
mosquito transmissor da 
Dengue, Chikungunya, 
Zika e Febre Amarela.
A luta é de todos!
Colabore, ajude no com-
bate contra a dengue!

CRECHE DO PARQUE SANTA 
CLARA FOI INAUGURADA NA 
TERÇA-FEIRA (08)

A creche do Parque Santa 
Clara foi inaugurada na ter-

ça-feira (08), às 10h30. Localizada 
na Rua Duilia Scottini Darrigo, 
a creche atenderá cerca de 80 
famílias da comunidade.
O local recebeu o nome em 
homenagem a Edson Nicoli, ou 
Edinho, como era conhecido em 
Guaratinguetá e que foi uma 
liderança da comunidade. A 

creche contará com salas 
de aula, refeitório e área de 
lazer.
No total, entre 2017 e 2022, 
são 10 novas creches que es-
tão sendo feitas e entregues 
em Guaratinguetá.
A educação em nosso mu-
nicípio segue se desenvol-
vendo e sendo referência na 
região.

GUARATINGUETÁ CONTINUA IMU-
NIZAÇÃO DA COVID-19 EM CRIAN-
ÇAS DE 5 A 11 ANOS COMPLETOS

A Secretaria da Saúde infor-
ma que continua a vacina-

ção infantil contra a Covid-19. 
Estão sendo vacinadas as 
crianças COM e SEM comorbi-
dades de 5 a 11 anos completos. 
 
A Prefeitura também reforça 
a importância da vacinação 
infantil. Pedimos para que os 
pais que ainda não levaram 
os filhos para se vacinar, que 
aproveitem a oportunidade 
para iniciar o ciclo de imuni-
zação das crianças. 
 
Locais de vacinação de crian-
ças: 
 

AME Guará 
UBS Engenheiro Neiva 
Para a vacinação é necessário 
apresentar: 
 
CPF ou cartão do SUS; 
 
Para mais informações entre 
em contato com a Secretaria de 
Saúde pelo (12) 3123-2900.


