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As obras do programa “Vida Lon-
ga” continuam a todo vapor na 

cidade. As estruturas dos imóveis já 
estão erguidas e começam a receber 
os telhados.
Quando finalizado, o espaço contará 
com 28 habitações destinadas a idosos 
em situação de vulnerabilidade social. 
Cada moradia terá 33m² distribuídos 
entre sala de estar, cozinha, banhei-
ro, área de lazer e área de serviço, 
projetados com equipamentos de 
acessibilidade como: barras de apoio, 
vasos sanitários em altura adequada, 
alarmes de emergência, corredores 
amplos e piso antiderrapante; tudo 

para garantir a segurança e loco-
moção dos idosos.
Além disso, o espaço contará com 
área de lazer e socialização como 
espaço para churrasqueira, pista 
de caminhada e academia ao ar 
livre.
O Governo Estadual investiu mais 
de 3 milhões na obra do “Vida 
Longa”, que está sendo realizada 
pela empresa Santos e Diloreto, 
na rua Jerônimo de Albuquerque, 
no bairro IAPI.
Em breve, nossos idosos terão um 
espaço aconchegante e bem estru-
turado para chamar de lar!

PROGRAMA "VIDA LONGA" SEGUE 
COM OBRAS EM ANDAMENTO!

Guaratinguetá ultrapassou a 
marca de 240 mil vacinas 

aplicadas contra Covid-19. Até o 
momento foram aplicadas 241.635 
doses. Dentro deste número, estão 
divididas as 1ª, 2ª e 3ª doses.
Dos munícipes de 5 anos ou mais 
que podem receber a vacina con-
tra COVID-19, 98,39% da população 
tomou a primeira dose; 85,76% 
receberam a segunda; e 47,39% está 
imunizada com a terceira dose. Na 
vacinação de crianças já foram 
aplicadas 5.315 doses que correspon-
dem a 46,62% da população infantil 
de Guaratinguetá.
A Secretaria de Saúde e a Prefei-

tura têm trabalhado de forma 
incansável para assegurar a co-
bertura vacinal da população.
Agradecemos toda a dedicação 
e trabalho dos profissionais de 
saúde do município, que traba-
lham para tornar essa realida-
de possível.
Lembramos que mesmo após 
a vacinação com dose única, 
duas doses ou terceira dose, 
ainda é recomendado que todos 
os cuidados de segurança sani-
tária sejam mantidos.
Guaratinguetá segue avan-
çando a cada dia para salvar 
vidas!

MAIS DE 240 MIL DOSES DA VACINA 
CONTRA A COVID-19 FORAM 
APLICADAS EM GUARATINGUETÁ

O museu Rodrigues Alves é um 
importante ponto turístico de 

Guaratinguetá e está de portas 
abertas para visitação. O museu 
oferece um acervo histórico sobre 
a vida de Rodrigues Alves, como 
móveis, objetos e peças comemo-
rativas que representam a história 
local.
Foi inaugurado em 1979, por uma 
iniciativa da Secretaria de Estado 
da Cultura, e se localizava no bairro 
do Pedregulho. Em 1982, foi trans-
ferido para o atual imóvel, casa 
onde viveu Rodrigues Alves, que é 
tombado pelo Conselho de Defesa 
do Patrimônio Histórico, Arque-

Na última quarta-feira (16), o 
prefeito Marcus Soliva esteve 

presente em um encontro na EEAR 
(Escola de Especialistas de Aeronáu-
tica) com a equipe da Secretaria de 
Educação e da Secretaria de Es-
portes para discutir a retomada do 
Projeto PROFESP - Projeto Segundo 
Tempo, Forças no Esporte.
A reunião teve como objetivo debat-
er sobre o projeto e assinar o acordo 
de cooperação entre a prefeitura e a 
EEAR, com a presença do brigadeiro 
Mioni, a secretária de educação, 
Elisabeth Sampaio e o secretário de 
esportes, Joel Pinho.
O Projeto PROFESP tem a parceria 
da prefeitura com a escola EEAR e 
tem por objetivo geral democratizar 
o acesso à prática e à cultura do 

VENHA CONHECER O MU-
SEU RODRIGUES ALVES!

PROJETO PROFESP É 
RETOMADO!

ológico, Artístico e Turístico 
(CONDEPHAAT) e pelo Insti-
tuto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN). 
Após passar 8 anos fechado e 
recebendo reformas, o museu 
foi reaberto em 2017.
O museu está localizado 
no centro da cidade de 
Guaratinguetá, na rua Dr. 
Moraes Filho, nº 41.
Funciona de segunda a sexta, 
das 9h às 16h, e conta com 
guias que cuidam da estrutura 
e mostram ao visitante toda a 
história que contém no museu.

Esporte. Dessa forma promover 
o desenvolvimento integral de 
crianças, adolescentes e jovens, 
formando cidadãos e melho-
rando a qualidade de vida dos 
beneficiados, prioritariamente 
em situação de vulnerabilidade 
social.
Os objetivos específicos do 
projeto são: oferecer práticas 
esportivas educacionais, estimu-
lando crianças e adolescentes a 
manter uma interação efetiva 
que contribua para o seu de-
senvolvimento integral, entre 
outros fatores pessoais.
 500 crianças em situação de 
vulnerabilidade social serão 
auxiliadas pelo Projeto PRO-
FESP.
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Nesta última semana, equipes 
da Secretaria de Segurança e 

Mobilidade Urbana realizaram a 
sinalização de trânsito em alguns 
bairros da cidade:
Santa Luzia - Pintura das lomba-
das em toda extensão da estrada 
vicinal Rafael Américo Ranieri. 
Vista Alegre - Pintura de três 
lombadas na Rua Niterói.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E 
MOBILIDADE URBANA REFORÇA 
SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ 

Jardim do Vale - Pintura das 
lombadas próximo à FATEC, 
na Av João Rodrigues Alves.
Estrada dos Pilões - Sinaliza-
ção de faixas e Pintura de 
lombadas, na Estrada Plínio 
Galvão César.
É mais uma importante ação 
para garantir mais mobilidade 
e segurança nessas regiões.

AÇÃO "CATA-BAGULHO CONTRA 
A DENGUE" RECOLHE 30 
CAMINHÕES DE INSERVÍVEIS 
NO ÚLTIMO SÁBADO

A Operação Cata-Bagulho 
realizou 328 visitas no 

último sábado e recolheu 30 
caminhões de materiais no 
total. Os bairros que recebe-
ram o serviço foram:
Jardim do Vale I
Chácaras Agrícolas Beira-Rio
Essa atividade envolve uma 
força-tarefa da Administra-
ção Municipal para recolher 

materiais que são criadouros 
para os mosquitos e abrigo de 
animais peçonhentos.
Todo o material recolhido nas 
residências, nos terrenos e nos 
PEVS são levados para des-
truição em local licenciado e 
adequado.
Colabore, ajude no combate 
contra a dengue!

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS 
AGENTES DE ENDEMIAS – 
21 A 25 DE FEVEREIRO

Nesta semana, os bairros que rece-
berão as visitas dos agentes de 

controle de endemias são:
Jardim do Vale;
Jardim do Vale II.
Chácaras Agrícolas;
As ações consistem em visitas domicil-
iares, onde os agentes de controle de 
endemias desenvolvem ações de pre-

venção e controle da Den-
gue, Zika e Chikungunya.
Pode haver alterações 
na programação devido 
a intercorrências como: 
condições climáticas, notifi-
cações de casos suspeitos e 
confirmados de arboviroses.

GUARATINGUETÁ REALIZA SELETIVA 
DE ATLETAS DA TERCEIRA IDADE

Será realizada às 14h do dia 
22/02 (terça-feira), uma seletiva 

de jogos de mesa para idosos no 
Fundo Social da Solidariedade de 
Guaratinguetá. Este evento tem 
como intuito escolher atletas para a 
participação na 25° edição do JOMI 
(Jogos da Melhor Idade), que será 
realizado na cidade de Campos do 
Jordão de 29/03 a 03/04.
São cinco modalidades de jogos, 
sendo divididos entre grupos femi-
ninos e masculinos para a participa-
ção. São elas:
Dama;
Dominó;
Buraco;
Truco;
E Xadrez.
Podem participar idosos que com-
pletem 60 anos em 2022, ou mais 
velhos, de ambos os sexos. Para se 
inscrever, basta apresentar docu-
mento com foto na hora da seleção.

Além disso, está sendo feita a 
seleção de idosos para as mo-
dalidades de atletismo (corrida) e 
natação. São 6 categorias: de 60 a 
64 anos; 65 a 69 anos; 70 a 74 anos;  
75 a 79 anos; 80 a 84 anos; 85 a 89 
anos e para aqueles acima de 90 
anos. Cada uma foi dividida entre o 
grupo feminino e masculino.
Ocorre também a seleção para a 
modalidade de Dança de Salão, nas 
categorias de 70 e 80 anos.
Os interessados podem se inscrever 
até o dia 25/02. Basta comparecer 
ao Fundo Social da Solidariedade 
de Guaratinguetá, das 14h às 17h,  
munidos de documento pessoal com 
foto e falar com Mônica ou o pro-
fessor Luizinho.
O Fundo Social da Solidariedade de 
Guaratinguetá fica na Rua Sargento 
Baracho, 79, Vila Paraíba.
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CURSO DO SEBRAE AUXILIA EMPRE-
ENDEDORES A REALIZAREM PUBLICI-
DADE ONLINE

QUALIFICA GUARÁ ABRE INSCRIÇÕES 
PARA CURSOS NESTA SEXTA-FEIRA (18)

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRA-
TIVOS: ESTAÇÃO FERROVIÁRIA

A Estação Ferroviária de 
Guaratinguetá foi inaugura-

da em 1914. O projeto teve como 
engenheiro responsável Paulo de 
Frontin, que construiu o edifício 
com as belas características da 
arquitetura vitoriana.
O espaço foi desativado pela 
RFFSA em 1996, sendo esquecido 
pelo tempo. Porém o edifício foi 
tombado pela CONDEPHAAT, 
começando a ser restaurado em 

2006. O processo de restauração 
foi concluído em 2008.
A Estação Ferroviária é uma 
imponente construção que  man-
tém viva a história das linhas 
ferroviárias na cidade e no Brasil. 
Ao se deparar com as riquezas 
de detalhes e a beleza do local 
se compreende o porquê dela ser 
considerada uma das 7 maravi-
lhas de Guaratinguetá.

PROGRAMAÇÃO DA 
OPERAÇÃO CATA-BAGULHO 
DESTE SÁBADO (19)

Neste sábado (19), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os 

seguintes bairros:
Jardim do Vale II
Chácaras Agrícolas Jardim do 
Vale
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 
Campanha contra a Dengue 
do município 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 colabo-
ração de todos!

O Qualifica Guará abrirá nesta 
sexta-feira (18), às 12h, inscri-

ções para 750 vagas para cursos 
de diversas áreas. Os cursos são 
gratuitos em parceria com a 
prefeitura e o SENAI. Eles são 
certificados pelo SENAI.
Serão vários cursos oferecidos. 
Confira as opções:
 Técnicas de recepção e secreta-
riado;
 Estética e beleza - manicure;
 Inglês básico;
 Assistente de contabilidade;
 Auxiliar administrativo;
 Assistente de departamento 
social;
 Assistente técnico de vendas;
 Auxiliar de logística;

 Cuidador de idosos;
 Eletricista instalador;
 Estética e beleza - cabelo;
 Garçom/garçonete;
 Informática básico;
 Inspetor de qualidade;
 Libras básico;
 Manutenção de computadores;
 Programador de controle de 
produção;
E Organização de eventos - fei-
ras e turismo.
Os cursos terão duração de 
160h, com 40 dias letivos. Para 
fazer a sua inscrição e saber 
mais detalhes dos cursos acesse 
o site: guaratingueta.sp.gov.br
Não perca essa excelente 
OPORTUNIDADE!

Fonte: https://saopauloantiga.com.br/estacao-de-guaratingueta/
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O Sebrae preparou uma oficina 
online, ao vivo e gratuita no 

dia 03/03 às 18h30 para aqueles 
interessados em aprender como 
realizar anúncios online.
Essa aula mostra como preparar 
anúncios para divulgar seus produ-

tos ou serviços nas maiores 
vitrines online: Facebook, Insta-
gram e o buscador Google.
 Não perca esta oportunidade, 
clique no link e faça a sua 
inscrição no site:guaratingueta.
sp.gov.br


