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A Prefeitura e Secretaria da 
Saúde informam que mais de 

19 mil pessoas já foram curadas da 
Covid-19 em Guaratinguetá. Até o 
momento, o número de recuperados 
é de 19.915 que é informado diaria-
mente pelo boletim epidemiológico.
Recentemente a cidade atingiu a 
marca de mais de 100 mil doses 
aplicadas na primeira dose, corres-
pondendo a 98,45% da população 
guaratinguetaense. Além disso, 

85,90% receberam a segunda 
dose e 49,01% está imunizada 
com a terceira dose.
Desde o início da pandemia, a 
Secretaria de Saúde e a Prefei-
tura têm trabalhado de forma 
incansável para assegurar a co-
bertura vacinal da população.
Guaratinguetá segue avan-
çando a cada dia para salvar 
vidas!

MAIS DE 19 MIL PESSOAS RECUPERADAS 
DA COVID-19 EM GUARATINGUETÁ

Neste sábado (26), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá o seguinte 

bairro:
Jardim Esperança
Separe os materiais inservíveis para 
serem recolhidos, lembrando que eles 
devem ser colocados para fora de 
casa até 12h.
Essa ação faz parte da Campanha 

Na última terça-feira, foi realizada 
a seletiva de jogos de mesa para 

idosos no Fundo Social da Solidar-
iedade de Guaratinguetá. O evento 
contou com a presença de 46 atletas 
competindo para participar na 25° 
edição do JOMI (Jogos da Melhor 
Idade), que será realizado na cidade 
de Campos do Jordão de 29/03 a 
03/04.
A presidente do Fundo Social de 
Solidariedade, Andréa Évora, esteve 
presente para prestigiar o evento.
São cinco modalidades de jogos, 
sendo divididos entre grupos femi-
ninos e masculinos que os atletas 
participaram, são elas:
Dama;
Dominó;
Buraco;
Truco;
Xadrez.

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (26)

GUARATINGUETÁ REALIZA SELETIVA 
DE ATLETAS DA TERCEIRA IDADE

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 colaboração 
de todos!

O Fundo Social ainda está fa-
zendo a seleção de idosos para 
as modalidades de atletismo 
(corrida). 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.
Os interessados podem se in-
screver 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 profes-
sor Luizinho.
O Fundo Social da Solidarie-
dade de Guaratinguetá fica na 
Rua Sargento Baracho, 79, Vila 
Paraíba.

NOVAS MÁQUINAS PARA 
GUARATINGUETÁ!
Guaratinguetá está entre os 

municípios que receberão do 
Governo Estadual novas máqui-
nas pelo programa “Plataforma 
Nova Frota SP”.
O prefeito Marcus Soliva e o 
secretário de Governo, João Vaz, 
estiveram na última terça-feira 
(22) no Palácio dos Bandeirantes, 
em São Paulo, participando do 
evento que anuncia esses investi-
mentos aos municípios paulistas.
Guaratinguetá solicita: Patrol, Pá 
Carregadeira, Caminhão Bascu-
lante, Caminhão Pipa e Motoni-

veladora. São equipamentos que 
serão utilizados para serviços de 
manutenção em toda a cidade, 
tendo extrema importância princi-
palmente neste período de chuvas.
O vereador Márcio Almeida tam-
bém tem trabalhado muito para 
busca desses investimentos para a 
agricultura.
Estamos avançando e em breve 
devemos receber estes novos equi-
pamentos.
Guaratinguetá trabalha para ga-
rantir cada vez mais estrutura nos 
serviços públicos!
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A Secretaria de Meio Ambi-
ente promoverá nos dias 

19 e 20 de março, o Mutirão de 
Castração, parte do Programa 
de controle populacional de cães 
e gatos. O atendimento dos pets 
será feito no Ginásio de Esportes 
do Pedregulho, das 8h às 16h.
Serão 200 castrações realizadas 
por dia, 400 no total. O atendi-
mento será feito para os pets de 
munícipes cadastrados, e proteto-
ras de animais da cidade.
Para cadastrar seus pets, os 
munícipes podem entrar em con-

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO SERÁ 
REALIZADO EM MARÇO

tato com a Secretaria do Meio 
Ambiente através do número 
3133-8006, ou preenchendo 
o formulário através do site: 
guaratingueta.sp.gov.br 
A Secretaria do Meio Ambien-
te alerta que não poderão ser 
castrados: animais braquice-
fálicos (como gatos persas, ou 
cães shih tzu); pets com mais 
de nove anos de idade; e cães 
com peso inferior a dois qui-
los. Para maiores informações, 
favor entrar em contato com a 
Secretaria do Meio Ambiente.

COMUNICADO DE 
INTERDIÇÃO DE TRÂNSITO

Informamos que haverá inter-
dição de trânsito na rua Dou-

tor Martiniano no dia 06/03, 
das 8h às 15h.
O trecho a ser interditado será 
da rua Doutor Martiniano, des-

de a praça Condessa de Fron-
tein até a praça Santo Antônio 
(Matriz), devido a realização da 
manutenção de rede pela em-
presa EDP.

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL RECE-
BEM NOVAS APOSTILAS DE INGLÊS

Os alunos da Rede Municipal de 
Guaratinguetá receberam esta 

semana novas apostilas de Inglês, 
totalmente elaboradas pela Coordena-
ção de Língua Estrangeira da Oficina 
Pedagógica da Secretaria da Educa-
ção.
As apostilas foram construídas para 
atender às habilidades do currículo 
tendo como foco a ampliação do rep-
ertório linguístico dos alunos. A BNCC 
(Base Nacional Comum Curricular) 
orienta o ensino de uma segunda lín-
gua priorizando cinco eixos de apre-
ndizado: Oralidade, Leitura, Escrita, 
Conhecimentos Linguísticos e Dimen-
são Intercultural. Todos eles estão con-
templados no material disponibilizado 
para os alunos.

“O projeto foi construído 
em parceria com os profes-
sores, que acompanharam 
o processo, validaram as 
atividades propostas e fizer-
am sugestões de atividades. 
Podemos dizer que é um 
trabalho que tem a nossa 
cara, feito por nós profes-
sores para nossos alunos”, 
explicou a coordenadora de 
área, Renata Oliveira. As 
apostilas, que foram impres-
sas em cores pela primeira 
vez na Rede Municipal, 
tiveram sua reformulação 
apoiada pela Secretaria de 
Educação, Elizabeth Sam-
paio.

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

O SEBRAE, em parceria com a 
Prefeitura de Guaratinguetá 

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

(MEI).
As aulas acontecerão no Fundo 
Social (Rua Sargento Baracho, 79, 
Vila Paraíba, Guaratinguetá).
As aulas vão de 07/03 a 15/03, das 
18h às 22h, de segunda à sexta. 
O curso tem carga horária de 28 
horas.
Aproveite essa oportunidade!
O link para inscrições está dis-
ponível no site: guaratingueta.
sp.gov.br
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A IMPORTÂNCIA DO DESCARTE CORRE-
TO DE RESÍDUOS: LIXO ELETRÔNICO INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CONSELHO MUNI-

CIPAL DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATI-
VOS: PEDRA DO MACACO

A Pedra do Macaco é um 
atrativo natural do Gomeral, 

local conhecido pelo ecoturismo. 
O bairro é uma das 7 Maravi-
lhas de Guaratinguetá.
A trilha para chegar a pedra 
possui campos abertos de pas-

tagem, rio e floresta da Mata 
Atlântica. Ao chegar a Pedra do 
Macaco, localizado a 1.500 metros 
de altitude, você é presenteado 
com um panorama indescritível 
do Gomeral e da Serra da Manti-
queira.

Site: https://adamutrekking.wordpress.com/. . ./pedra-do-macaco. . ./

SEBRAE OFERECE CURSO 
GRATUITO DE MANUTENÇÃO 
DE COMPUTADORES

O SEBRAE, em parceria com a 
Prefeitura de Guaratinguetá 

oferece curso de Manutenção 
de Computadores. As aulas são 
presenciais e gratuitas.
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 
(MEI).

 As aulas acontecerão no 
Senac Guaratinguetá (Rua 
Dr. João Batista Rangel Ca-
margo, 50, Centro).
As aulas vão de 07/03 a 
30/03, das 13:30h às 17:30h, 
de segunda à sexta. O curso 
tem carga horária de 48 
horas.
Aproveite essa oportunidade!
O link para inscrições está 
disponível no site: guaratin-
gueta.sp.gov.br

A Prefeitura de Guaratinguetá 
realiza chamamento público 

para vagas remanescentes no 
Conselho Municipal de Usuários 
dos Serviços Públicos. O objetivo 
desse grupo é o acompanhamen-
to da prestação e avaliação dos 
serviços públicos prestados à 
população, além de propor me-
lhorias para cada área.
As vagas remanescentes são: 
Titular e suplente na área da 
Educação; e suplentes nas áreas 
da Saúde e Transporte Público.
Para se inscrever, o candidato 
deve:
 Ser residente no município de 
Guaratinguetá;
 Maior de 18 anos;
 Alfabetizado;
 Estar em dia com suas obriga-
ções eleitorais;
 NÃO pode ser agente público 
em qualquer poder, ter vínculo 
com concessionária ou prestado-

ra de serviço público;
 NÃO ter sido condenado pe-
nalmente ou incluso em qual-
quer uma das hipóteses de 
inelegibilidade previstas na 
Lei Complementar Federal 
n°135/2010;
 E finalmente, o deve preencher 
o formulário exigido no edital, 
listado do Diário Oficial n°4.440.
A inscrição deverá ser realizada 
por meio de um e-mail encami-
nhado à editalcmusp@guara-
tingueta.sp.gov.br. Os candidatos 
receberão a confirmação de 
recebimento do e-mail servindo 
como protocolo.
O prazo de inscrição é de 
30 dias úteis, a partir de 
21/02/2022.
Para maiores detalhes, entre no 
site da prefeitura: guaratingue-
ta.sp.gov.br 
Inscreva-se, e ajude a construir 
uma Guaratinguetá ainda me-
lhor!

Os equipamentos elétricos e 
eletrônicos possuem diversos 

componentes tóxicos em suas estru-
turas. Se descartados de maneira 
incorreta, esses resíduos podem 
contaminar o solo e os lençóis 
freáticos, colocando em risco a 
saúde pública.
 O solo contaminado pode ser prej-
udicial à saúde de animais e plan-
tas daquele ecossistema, e produtos 
cultivados naquela terra acabarão 
também contaminados;
 Quando atinge lagos, rios ou len-
çóis freáticos, os metais tóxicos de 
eletrônicos descartados incorreta-
mente podem prejudicar a fauna e 
a qualidade dos peixes da região, 
tornando a água e o alimento im-
próprios para consumo;
E quando consumidos, ou inalados, 
esses metais pesados podem causar 
danos neurológicos, renais, ósseos, 
circulatórios e até hipertensão, ane-
mia e paralisia aos seres humanos.
Por isso, é importante o descarte 
adequado destes materiais. Em 
Guaratinguetá, é feita a logística 
reversa dos eletrônicos, que con-
siste no seguinte: É feito o recol-
himento e armazenamento destes 
materiais no Ecoponto do bairro 
do Pedregulho, para que depois, a 

ABREE (Associação Brasileira 
de Reciclagem de Eletrônicos e 
Eletrodomésticos),  possa recol-
her gratuitamente e encamin-
har os materiais para as fabri-
cantes, que reciclam ou utilizam 
os equipamentos.
O Ecoponto fica na Rua Alfon-
so Giannico, 341, Pedregulho, na 
rua do Aeroclube. O horário de 
funcionamento é de segunda à 
sexta-feira, das 8h às 17h.
Faça a sua parte para a con-
servação do meio ambiente: 
Realize o descarte adequado de 
eletrônicos! 
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EVENTO “PIMP MY CARROÇA“ CELEBRA 
COLETORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS 
DE GUARATINGUETÁ

SENAC OFERECE BOLSAS PARA DIVER-
SOS CURSOS EM GUARATINGUETÁ

GUARATINGUETÁ REALIZARÁ 
VACINAÇÃO DE CRIANÇAS NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS

A partir de sexta-feira (25) a 
Vigilância Epidemiológica de 

Guaratinguetá irá coordenar o 
início da vacinação das crianças 
nas escolas municipais. A ação 
é uma parceria entre as Secre-
tarias de Saúde e de Educação 
para garantir o ciclo vacinal e a 
segurança de nossas crianças, de 
idades entre 05 e 11 anos.
A vacinação desta sexta será 
na E.M.E.I.E.F. Professor André 
Freire, localizada na Estrada da 
Colônia do Piagui, número 1. A 
equipe da Secretaria da Saúde 

estará na escola em ambos 
os períodos (manhã e tarde).
A vacinação é feita com 
a permissão dos pais e foi 
pensada para garantir a 
vacinação para casos em 
que os responsáveis não 
têm condições de se deslo-
car com as crianças para 
os postos de saúde para a 
aplicação.
Na próxima semana será 
divulgado o cronograma das 
próximas escolas.

O Senac está oferecendo bolsas 
de estudo integrais para cur-

sos ministrados pela unidade de 
Guaratinguetá. Os interessados 
podem escolher dentre diversos 
cursos, com valor coberto inte-
gralmente para se especializar, 
com inícios a partir do dia 5 de 
março. 
 
As inscrições podem ser fei-
tas pelo site do Senac (www.
sp.senac.br/bolsasdeestudo). Para 
ser elegível, o candidato precisa 
cumprir alguns critérios: 
 
- Não pode estar matriculado 
como pagante ou bolsista no 
Senac SP; 
- Não ter abandonado curso no 
Senac SP como bolsistas nos últi-
mos 06 meses; 
- Ter renda per capita de até 
dois salários mínimos federais; 
- Não estar concorrendo ou estar 
na lista de espera de bolsas do 
Senac São Paulo. 
 
Confira abaixo os cursos ofereci-
dos: 
 
Design de Sobrancelhas com reti-
rada de pelos com pinça e corre-
ção com hena - início 05/03 
 
Técnica em Administração - iní-
cio 07/03 
 
Manicure e Pedicure - início 
07/03 
 
Coloração e descoloração parcial 
- início 10/03 
 
Qualificação profissional técnica 
de editor de vídeo digital - início 
07/03 
Técnico em estética - início 21/03 

 
Depilador - início 08/03 
 
Penteados - início 08/03 
 
Técnico em informática - início 
14/03 e 21/03 
 
Assistente de suporte e manu-
tenção de computadores - início 
14/03 
 
Assistente Administrativo - iní-
cio 21/03 
 
Repositor de Mercadorias - iní-
cio 21/03 
 
Auxiliar de garçom (cumim) - 
início 23/03  
 
Atendimento à parada cardior-
respiratória: protocolos e diretri-
zes - início 26/03 
 
Logística, marketing e vendas - 
início 26/03 
 
Práticas de Lian Gong - início 
28/03 
 
Técnico em Recursos Humanos 
- início 31/03 
 
Para mais informações estão 
disponíveis os contatos: 
 
Site: www.sp.senac.br/guaratin-
gueta 
Facebook: www.facebook.com/
senacguara 
Instagram: www.instagram.com/
senac.guara 
WhatsApp: (11) 95834-7685 
 
Não perca a oportunidade de se 
profissionalizar!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

Ocorreu no último domingo 
(20/02), o evento “Pimp my 

Carroça”, organizado pela ONG 
de mesmo nome, em parceria 
com a BASF e a Prefeitura de 
Guaratinguetá. Este é um movi-
mento que valoriza catadores e 
catadoras, por seu importante trab-
alho na conservação ambiental. 
 
Através deste mutirão, foram 
reformados e pintados por artistas 
grafiteiros da cidade, 25 carrinhos, 
ferramenta utilizada pelos catado-
res na realização de seu trabalho. 
Além disso, foram distribuídos itens 
de segurança, como: capa de chuva, 
luvas emborrachadas e roupas 
refletivas. 

 
A ação foi realizada no Ginásio 
de Esportes do Pedregulho, 
das 8h às 18hs; e contou com a 
participação da Secretaria do 
Meio Ambiente. Os catadores 
puderam realizar o cadastro de 
seus animais, que serão aten-
didos no próximo mutirão de 
castração, a ser realizado nos 
dias 19 e 20 de março. 
 
A prefeitura de Guaratinguetá 
agradece todos os catadores de 
material reciclável da cidade, 
por seu papel essencial em 
tornar esta uma cidade mais 
verde.


