
GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 022 - gUARATINGUETÁ 14 DE janeiro DE 2022

COI DE GUARATINGUETÁ CONTINUA 
SENDO REFERÊNCIA NA REGIÃO

Nesta quarta-feira (12) o 
Centro de Operações 

Integradas (COI) de nosso 
município recebeu a visita de 
autoridades da região, que 
vieram conhecer o sistema 
que tem ajudado a diminuir 
os índices de criminalidade 
de nosso município.
Estiveram ontem nas ins-
talações o Comandante da 
Polícia Militar de Jacareí, 
Tenente Coronel Marcos, o 
Tenente Vinícius, represen-
tando a Polícia Rodoviária 
Estadual, além do Prefeito de 
Paraibuna, Victor Miranda, e 

GUARATINGUETÁ INICIOU A 
APLICAÇÃO DA 4aª DOSE DA VACINA 
DA COVID-19

A Secretaria de Saúde informa que 
iniciou nesta quinta-feira a aplica-

ção da 4ª dose (segunda dose adicional) 
da vacina contra a Covid-19 para pes-
soas com alto grau de imunossupressão, 
de 18 anos ou mais e que tenham 
recebido a terceira dose (dose adicional) 
há 4 meses.
Para vacinação será necessário apre-
sentar documento com foto, CPF e 
carteira de vacinação
A vacinação ocorre das 8h às 16h, nos 
seguintes locais:
-AME Guaratinguetá
-UBS Engenheiro Neiva
São considerados imunossuprimidos de 
alto grau:
-Imunodeficiência primária grave
-Quimioterapia para câncer
-Transplantados de órgão sólido ou de 
células tronco hematopoiéticas (TCTH) 
em uso de drogas imunossupressoras;

SENAC OFERECE BOLSAS PARA 
DIVERSOS CURSOS EM GUARATINGUETÁ

O Senac de Guaratinguetá tem 
vagas de bolsas abertas para 

5 cursos que a unidade oferece. As 
bolsas são integrais e 100% gratuitas. 
Para ser elegível, o candidato precisa 
cumprir alguns pré-requisitos, descri-
tos abaixo:
-Não estar matriculado como pagante 
ou bolsista no Senac SP;
-Não ter abandonado curso no Se-
nac SP como bolsistas nos últimos 06 
meses;
-Ter renda per capita de até dois salá-
rios mínimos federais.
As inscrições podem ser feitas pelo 
site do Senac, selecionando o curso 
e a unidade de Guaratinguetá. Os 
cursos que estão oferecendo bolsas 
atualmente são os seguintes:
-Podologia Esportiva (06 vagas) - Para 
esse curso é necessário apresentar 
Certificado de curso de Qualificação 
Profissional, ou Registro de ocupação 
em Carteira de Trabalho Profissional, 
ou Declaração da empresa emprega-
dora, ou Autodeclaração de trabalho/
experiência profissional.
-Manutenção de Microcomputadores 
(15 vagas) - para esse curso é necessá-
rio apresentar Certificado de curso de 
Qualificação Profissional, ou Registro 
de ocupação em Carteira de Trabalho 

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (15)

Neste sábado (15), a Operação Cata-
Bagulho atenderá os seguintes 

bairros:
 Jardim Coelho Neto
 Vila Galvão
 Jardim Independência
 CECAP
 Bela Vista
 Jardim Esplanada
Separe os materiais inservíveis para 
serem recolhidos, lembrando que eles 
devem ser colocados para fora de casa 
até 12h.

-Pessoas vivendo com HIV/Aids;
-Uso de corticóides em doses ≥ 20 mg/
dia de prednisona, ou equivalente, por 
≥ 14 dias.
-Uso de drogas modificadoras da 
resposta imune: Metrotrexato; Leflu-
nomida; Micofenolato de mofetila; 
Azatiprina;Ciclofosfamida; Ciclosporina; 
Tacrolimus; 6-mercaptopurina; Biológi-
cos em geral (Infliximabe, etanercept, 
humira, adalimumabe, tocilizumabe, 
Canakinumabe, golimumabe, certoli-
zumabe, abatacepte, secukinumabe, 
ustekinumabe); Inibidores de JAK (To-
facitinibe, baracitinibe e Upadacitinibe);
-Auto inflamatórias, doenças intestinais 
inflamatórias;
-Pacientes em terapia renal substitutiva 
(hemodiálise);
-Pacientes com doenças imunomediadas 
inflamatórias crônicas.
Vacine-se! A vacina salva vidas!

Profissional, ou Declaração da 
empresa empregadora, ou Auto-
declaração de trabalho/experiên-
cia profissional.
-Organizador de Eventos (05 
vagas)
-Assistente de Marketing e ven-
das (07 vagas)
-Assistente de Logística (08 vagas)
Para acessar as vagas, entre no 
site do Senac Guaratinguetá.
Não perca a oportunidade de se 
profissionalizar!

Essa ação faz parte da 
Campanha contra a Den-
gue do município ao 
eliminar materiais que são 
criadouros para os mos-
quitos e abrigo de animais 
peçonhentos, e envolve uma 
força-tarefa da Administra-
ção Municipal.
Participe! Para uma cidade 
limpa precisamos da colab-
oração de todos!
#DengueEmGuaráNão

do Secretário de Tremembé, 
Marcos Querido. Eles foram 
recebidos pelo prefeito em 
exercício, Régis Yasumura e 
pelo Secretário de Segurança 
e Mobilidade Urbana, Major 
Oliveira.
O COI conta com um moder-
no sistema de monitoramento, 
composto por 40 câmeras que 
funcionam 24h. É um grande 
investimento feito na cidade, 
com intuito de combater a 
criminalidade, identificar irre-
gularidades, além de garantir 
mais segurança no trânsito.
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Janeiro Branco é uma campanha de 
conscientização para os cuidados 

com a saúde mental.
A Secretaria de Saúde tem como 
objetivo reforçar sobre a importância 
desse tema e conscientizar buscando a 

A Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais, em 

parceria com a Secretaria de 
Segurança e Mobilidade Ur-
bana informaram a interrupção 
parcial da ponte Adhemar de 
Barros, no sentido Hospital Frei 
Galvão/Vila Paraíba.

INTERRUPÇÃO DE TRÂNSITO NA 
PONTE ADHEMAR DE BARROS

O trânsito só foi liberado 
no sentido Vila Paraíba/Frei 
Galvão.
A interdição é motivada pela 
necessidade de execução de 
serviços de manutenção nas 
juntas de dilatação da ponte 
por uma empresa contratada.

prevenção do adoecimento emocio-
nal.
É necessário todo cuidado, princi-
palmente emocional.
Se informe também sobre essa 
corrente de apoio à vida

NOTA DE ESCLARECIMENTO ª 
SECRETARIA DE OBRAS

GUARATINGUETÁ RECEBEU PARTIDA 
DA SEGUNDA FASE DA COPINHA

A Secretaria de Obras e Servi-
ços Municipais informa que 

os serviços de execução de juntas 
de dilatação nas pontes do Muni-
cípio ainda estão em andamento 
e não foram finalizados. O valor 
de R$322.188,75 é referente a to-
das as pontes, não a apenas uma 
delas.
Os serviços são executados em 3 
fases distintas:
1ª fase: Corte, remoção de resí-
duos, instalação de ferragens e 
concretagem primária.
2ª fase: Enchimento dos rebaixos 
e aplicação de polímeros para 

Nesta quarta-feira (12), o está-
dio Dario Rodrigues Leite 

recebeu um jogo da segunda 
rodada da fase de grupos da 
Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior, o duelo entre XV de Pira-
cicaba e Taubaté.
O Taubaté abriu 2 a 0 no pri-

MAIS DE 216 MIL DOSES DA VACINA CONTRA A CO-
VID-19 FORAM  APLICADAS EM GUARATINGUETÁ

JANEIRO BRANCO, MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO 
SOBRE A SAÚDE MENTAL

Guaratinguetá ultrapassou a 
marca de 216 mil vacinas 

aplicadas contra Covid-19. Até o 
momento foram aplicadas 216.196 
doses. Dentro deste número, estão 
divididas as 1ª, 2ª e 3ª doses.
Dos munícipes de 12 anos ou mais 
que podem receber a vacina con-
tra COVID-19, 97,70% da população 
tomou a primeira dose; 84,15% re-
ceberam a segunda; e 30,09% está 
imunizada com a terceira dose.
A Secretaria de Saúde e a Prefeitu-
ra têm trabalhado de forma incan-
sável para assegurar a cobertura 

vacinal da população.
Agradecemos toda a dedica-
ção e trabalho dos profissio-
nais de saúde do município, 
que trabalham para tornar 
essa realidade possível.
Lembramos que mesmo após 
a vacinação com dose única, 
duas doses ou terceira dose, 
ainda é recomendado que to-
dos os cuidados de segurança 
sanitária sejam mantidos.
Guaratinguetá segue avan-
çando a cada dia para salvar 
vidas!

preparação final.
3ª fase: Instalação das 
juntas de dilatação e aca-
bamento.
Os serviços ainda estão na 
primeira fase da execução 
e nenhuma das pontes 
foram finalizadas.
Informamos ainda que as 
chuvas intensas do mês de 
dezembro causaram gran-
des transtornos em todo o 
Município e, consequente-
mente, reduziram o ritmo 
da execução dos serviços

meiro tempo. Já na se-
gunda etapa o time do 
XV de Piracicaba dimi-
nuiu, mas na reta final o 
Taubaté definiu o jogo: 
3 a 1.
Confira imagens da par-
tida:
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Nesta sexta-feira (14) Guara-
tinguetá recebeu a visita 

do ex-ministro dos Transpor-
tes, Antônio Carlos Rodrigues. 
Ele foi recebido pelo prefeito 
em exercício Régis Yasumura, 
para discutir projetos para as 
estradas vicinais do município. 
O Ministro conheceu a estrada 
do Taboão e a Estrada Cênica 

O Conselho Tutelar de 
Guaratinguetá mudou o 

atendimento presencial por um 
período de 30 dias devido aos 
casos positivos de funcionários 
e conselheiros tutelares na sede, 
alterado a partir do dia 12 e po-
dendo ser prorrogado ou modi-
ficado conforme necessidade.
A mudança foi notificada por 
um informe do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança 
e Adolescente de Guaratinguetá 
(CMDCA), com orientações se-
guindo as diretrizes da Carta de 
Orientações da Secretaria Na-
cional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, com reco-
mendações do CONANDA para 
a proteção integral a crianças 
e adolescentes durante a pan-
demia da COVID-19.

MUDANÇA NO ATENDIMENTO DO CONSE-
LHO TUTELAR NO PERÍODO DE 30 DIAS

As orientações do CMDCA e 
Conselho Tutelar são:
- Atendimento presencial 
restrito na sede do Conselho 
Tutelar, exceto para os casos 
emergenciais.
Os casos que necessitarem 
de atendimento presencial 
devem ser pré-agendados, 
exceto para os casos emer-
genciais, tomando os devidos 
cuidados para se evitar o 
risco de contaminação.
Para buscar atendimento, 
entre em contato com o Con-
selho Tutelar, preferencial-
mente por meio do telefone 
fixo: (12) 3133-2791, ou celular: 
(12) 99156-5001. Disque 100 
ou pelo e-mail institucional: 
constutelar@guaratingueta.
sp.gov.br.

do Gomeral durante a visita. 
Após as visitas, houve tam-
bém uma reunião com os 
prefeitos, vice-prefeitos, ve-
readores e empresários da 
região, incluindo Aparecida, 
Lorena, Cachoeira Paulista, 
Lagoinha, Piquete e Delfim 
Moreira.

GUARATINGUETÁ DISCUTE PROJETOS 
PARA ESTRADAS VICINAIS COM EX-MI-
NISTRO DOS TRANSPORTES, ANTONIO 
CARLOS RODRIGUES

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS AGENTES 
DE ENDEMIAS ª 17 A 21 DE JANEIRO

Nesta semana, os bairros que 
receberão as visitas dos 

agentes de controle de endemias 
são:
Cohab
Parque das Alamedas
Beira-Rio I e II
Jardim Esperança
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.

MEMBROS DO COMCULT 
SÃO EMPOSSADOS

Nesta quarta-feira (12), a Se-
cretaria Municipal de Cul-

tura realizou a cerimônia para 
a posse dos novos membros do 
Conselho Municipal de Polí-
tica Cultural (COMCULT) de 
Guaratinguetá.
O prefeito em exercício, Ré-
gis Yasumura, estava presente 
para entregar o certificado 
aos novos membros do conse-
lho e agradecer a colaboração 
no fortalecimento da cultura 
da cidade. Além dele, estavam 

presentes os novos mem-
bros e o Secretário da 
Cultura em exercício, Tom 
Villanova.
O COMCULT constitui-se 
de um órgão colegiado, 
de caráter consultivo e 
deliberativo, destinado a 
orientar e institucionalizar 
a relação entre a Admi-
nistração Municipal e os 
setores da sociedade civil 
ligados à cultura.
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A Prefeitura de Guaratin-
guetá, por meio da Secre-

taria da Educação, informa 
que editais de atribuição de 
aulas para os professores apro-
vados no processo seletivo 
01/2021 foram publicados no 
site da Prefeitura.  
 
Lembramos que, conforme o 

Monumento estadual por seu 
valor histórico e arquitetôni-

co, a casa (ao lado) do Capitão 
João Baptista Rangel, fazendeiro 
do café e tropeiro, foi erguida em 
1866, para sua residência urbana. 
Permanecendo com seus descen-

CONHEÇA NOSSOS ATRATIVOS TURÍSTI-
COS: SOLAR RANGEL DE CAMARGO

dentes, guarda mobiliário, 
alfaias e documentos do Im-
pério e Primeira República. 
Durante a Revolução de 1932 
foi ocupada pelas tropas con-
stitucionais e federais.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

Edital do processo seletivo,  a 
convocação para contratação 
ocorrerá EXCLUSIVAMENTE 
por meio de edital de atribui-
ção que estará disponível no 
site 
https://guaratingueta.sp.gov.br/ 
sendo de total responsabilida-
de do candidato classificado 
acompanhar as publicações.DISQUE CATA-BAGULHO

A Prefeitura de Guaratingue-
tá, por meio da Secretaria 

de Obras e Serviços Municipais, 
oferece aos munícipes o serviço 
do “Disque Cata-Bagulho”, voltado 
para quem não possui condições 
de retirar os resíduos volumosos 
de suas residências e garantir sua 
destinação final adequada.
Os materiais contemplados pelo 
projeto são, por exemplo, móveis 
velhos, eletrodomésticos e eletrôni-
cos fora de condições de uso, entre 
outros.
Importante: Resíduos de constru-
ção civil e restos de poda e capi-
na não estão inclusos na lista de 
materiais recolhidos.

ATENÇÃO! INÍCIO DE ATRIBUIÇÃO

Giannico, 341 - Pedregulho), fun-
ciona das 8h às 16h, de segunda 
a sexta-feira.
-Ponto de entrega voluntária — 
(Av. São Dimas, 441 - São Dimas), 
funciona das 7h às 17h, de se-
gunda a sábado e domingo das 

7h às 12h.
-Coleta de lixo residencial
-Coleta seletiva
-Cata-bagulho — Todos os sába-
dos das 9h às 12h, conforme a 
programação

Para solicitar o Disque Cata-
-bagulho basta entrar em 
contato com a Secretaria de 
Obras e Serviços Municipais 
pelo telefone (12) 3128—2900, 
para que incluam o bairro 
na programação. Esse servi-
ço é voltado APENAS para 
o recolhimento dos resíduos 
volumosos de difícil trans-
porte em pequenas quanti-
dades.
Além disso, Guaratinguetá 
conta com diversos meios de 
descarte correto de materiais 
inservíveis, confira quais são 
eles:
-Ecoponto — (Rua Alfonso 

Nesta sexta-feira (14) Guara-
tinguetá recebeu a visita 

do ex-ministro dos Transpor-
tes, Antônio Carlos Rodrigues. 
Ele foi recebido pelo prefeito 
em exercício Régis Yasumura, 
para discutir projetos para as 
estradas vicinais do município. 
O Ministro conheceu a estrada 

do Taboão e a Estrada Cênica 
do Gomeral durante a visita. 
Após as visitas, houve também 
uma reunião com os prefeitos, 
vice-prefeitos, vereadores e 
empresários da região, incluin-
do Aparecida, Lorena, Cacho-
eira Paulista, Lagoinha, Pique-
te e Delfim Moreira.

GUARATINGUETÁ RECEBERÁ MAIS 
INVESTIMENTOS POR MEIO DE 
EMENDAS PARLAMENTARES


