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Continua a aplicação da vacina 
contra a covid-19 do dia 7 a 11 

de março, para alunos da rede mu-
nicipal de Guaratinguetá.
A vacinação nas escolas é uma 
parceria entre as Secretarias 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 é feita com a permis-
são dos pais, que assinaram um 
termo distribuído previamente nas 
escolas, e foi pensada para garantir 
a vacinação para casos em que os 
responsáveis não têm condições de 
se deslocar com as crianças para os 
postos de saúde para a aplicação.
 SEGUNDA-FEIRA
Manhã: Anna Fausta (EMEI), Payão

Tarde: Maria Aparecida Barbo-
sa da Costa, Payão
 TERÇA-FEIRA
Manhã: Galhardo
Tarde: Galhardo, Aliete
 QUARTA-FEIRA
Manhã: Heloísa Helena, There-
za Barreira
Tarde: Heloísa Helena, Thereza 
Barreira, Carmelita
 QUINTA-FEIRA
Manhã: Virgílio, Dolores, João 
Mendes
Tarde: Virgílio, João Mendes
 SEXTA-FEIRA
Manhã: Helena Vaz, Germano, 
Maria Julia
Tarde: Maria Julia

PREFEITURA CONTINUA VACINAÇÃO 
CONTRA COVID-19 NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE GUARATINGUETÁ

Os candidatos selecionados pelo 
Governo do Estado de São Paulo 

para o Programa Bolsa Trabalho 
foram convocados para a entrega 
dos documentos nesta última quarta-
feira (02).
A entrega está sendo no Auditório 
da Educação, na praça Condessa de 
Frontin. O Secretário de Assistência 
Social, Marcos Evangelista e o sub-
secretário de Turismo, João Pita, 
estiveram no local acompanhando a 
convocação.
O programa disponibilizou 120 (cento 
e vinte) vagas em Guaratinguetá, em 
diversas secretarias, para trabalho e 
curso de qualificação virtual de 80 
horas. Os candidatos podem escolher 
o curso no ato da inscrição.
A jornada de trabalho é de 4 horas 
diárias por 5 dias na semana (inclu-
indo o período do curso). A duração 

GUARATINGUETÁ CONVOCA CANDI-
DATOS PARA O BOLSA TRABALHO

do programa é de 5 meses 
com bolsa auxílio mensal de 
R$540,00.
Os candidatos foram chamados 
por meio de uma lista previa-
mente divulgada e os atendi-
mentos se encerram às 14h. 
Confira lista no site: guaratingu-
eta.sp.gov.br
O programa priorizou mulheres 
chefes de família ou pessoas 
com maiores encargos famili-
ares e maior tempo de desem-
prego. Além disso, residentes 
em São Paulo pelo período de 
até 2 anos, com renda per capi-
ta familiar de até meio salário e 
maiores de 18 anos.
Para mais informações, entrar 
em contato pelos telefones da 
Secretaria  de Assistência So-
cial: (12) 3122-2818/3133-2163

GUARATINGUETÁ TRABALHA NA 
PREVENÇÃO DE ENCHENTES!

A Secretária de Obras continua 
trabalhando para preve-

nir enchentes no município de 
Guaratinguetá. A cidade tem oito 
estações de bombeamento que 
fazem a repressão das águas plu-
viais de dentro dos bairros para 
o Rio Paraíba do Sul quando o 
nível de água se eleva durante 
chuvas fortes e pelo fato do rio 
estar muito cheio. 

A Secretaria realiza a revisão 
dessas oitos bombas, fazendo a 
limpeza e lubrificando sempre 
que necessário para deixar em 
plena condição de funcionamen-
to. Além disso, há vigias que 
acionam caso seja necessário, 
trabalhando 24 horas por dia e 
principalmente no período de 
chuvas.

Com duas equipes, trabalham o 
ano todo com limpeza e reparos 
nas bocas de lobo e nas tubu-
lações de drenagem de águas 
pluviais.

Todas as valas de drenagem de 

águas pluviais são limpas e deso-
bstruídas anualmente, nos bairros:

- Jardim Vale II
- Chacará Agrícolas 
- Beira Rio
- Vila Brasil
- Vista alegre
- Vila bela
- Jardim Esperança
- Jardim Rony
- Village Santana
- Campo do Galvão.

Nessa última semana equipes da 
Secretaria de Segurança e Mobi-

lidade Urbana realizaram a sinaliza-
ção de trânsito em alguns bairros da 
cidade:
 Avenida J.K sentido Centro- Sinal-
ização da área de conflito para 
acessar sentido Rua José Bonifácio 
e Av. Dr João Batista Rangel de 
Camargo(SENAC).
 Santa Clara- Sinalização Da faixa 
de PARE
 Bairro/Centro- Sinalização da área 
de conflito na Ponte Zerbini para 

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBA-
NA REFORÇA SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ 

acesso a Rua José Bonifácio.
É mais uma importante ação 
para garantir mais mobilidade e 
segurança nessas regiões.
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Guaratinguetá terá um crono-
grama especial neste mês de 

março dedicado às mulheres. A 
programação do Março Mulher 
traz atendimentos nas unidades 
de saúde e palestras educativas 
sobre empoderamento e saúde 
da mulher.
A Secretaria da Saúde informa 
que o cronograma se inicia na 
próxima terça-feira (08), com 
orientações e informações que 
seguirão até o final deste mês.

SECRETARIA DA SAÚDE DIVULGA 
CRONOGRAMA MARÇO MULHER

O mês reforça a importância 
de exames preventivos e tes-
tes rápidos para HIV, sífilis e 
hepatite, visando o cuidado 
feminino. Além disso, as ativi-
dades apresentadas nas UBS 
terão caráter educativo e as-
sistencial, orientando as mul-
heres sobre questões de saúde, 
gênero e empoderamento 
feminino.
Confira a programação no site: 
guaratingueta.sp.gov.br

AJUDE NO COMBATE À 
DENGUE

Devido às fortes chuvas das 
últimas semanas, o cuida-

do com o mosquito da dengue 
deve ser redobrado. 
A Prefeitura de Guaratingue-
tá também está no combate à 
dengue e quer auxiliar a popu-
lação com algumas dicas: 
- Mantenha tampados tonéis, 
ralos e barris d’água 
- Mantenha a sua caixa d’água 
bem tampada 
- Lave com escova e sabão 
todos os recipientes que conti-
nham água 
- Limpe sua calha, para que 
a água não seja impedida de 
passar 

- Não deixe água da chuva acu-
mulada na laje 
- Encha de areia os pratinhos de 
vasos de planta 
- Lave semanalmente os tanques 
que armazenam água 
- Mantenha garrafas de vidro, 
latas e tampas com a boca para 
baixo 
- Manter os pneus em lugares 
tampados para não acumular 
água 
- Fechar os sacos de lixo e 
mantenha-o fora do alcance de 
animais
Colabore, ajude no combate con-
tra a dengue! 

PROJETO DE SAÚDE DA UBS JARDIM DO VALE 
COMPLETA qUATRO ANOS EM GUARATINGUETÁ

O projeto “Caminhando com você” 
completou nesta sexta-feira (4) 

quatro anos em Guaratinguetá, tendo o 
objetivo de auxiliar a saúde das pes-
soas através de atividades físicas.

O projeto envolve a comunidade para 
práticas de alongamento, caminhada e 
tem o acompanhamento da nutricioni-
sta Silvana Dias, que também dá dicas 

de alimentação. São ações 
importantes para a comuni-
dade cuidar da saúde.

Para participar do pro-
jeto basta ir nos dias que o 
grupo se reúne, nas terças 
e sextas-feiras, às 07h15, na 
UBS Jardim do Vale.

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CA-
TA-BAGULHO DESTE SÁBADO (05)

Neste sábado (05), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá o se-

guinte bairro:
São Benedito
Campinho
Jardim Modelo
Fazendinha
Santa Bárbara
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 
contra a Dengue do município ao 
eliminar materiais que são criad-
ouros 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!



GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 028 - gUARATINGUETÁ 04 DE março DE 2022

AÇÃO "CATA-BAGULHO CONTRA A 
DENGUE" RECOLHE 7 CAMINHÕES DE 
INSERVÍVEIS NO ÚLTIMO SÁBADO

SEBRAE LANÇA CURSO GRATUITO DE 
VENDAS PARA EMPRESÁRIOS

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATI-
VOS: FONTE FREI GALVÃO

No centro de Guaratingue-
tá, na rua Frei Galvão, se 

encontra um jardim com fonte, 
que foi construído em homena-
gem à canonização do primeiro 
santo brasileiro, que nasceu na 
cidade. O local recebeu a ben-
ção de Frei Paulo Back, do Con-

vento de São Francisco, em São 
Paulo, onde viveu Frei Galvão 
por muitos anos. Todo o espaço 
foi planejado de forma minuciosa 
e cuidadosa, envolvendo vários 
aspectos da vida de Frei Galvão, 
para que a fonte possa transmitir 
toda sua espiritualidade e fé. 

Fonte: https://www.casadefreigalvao.com.br/. . ./1156,fonte-de. . .

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA LIM-
PEZA URBANA DA PRÓXIMA SEMANA!

As equipes de limpeza urbana 
continuam trabalhando para 

a zeladoria e cuidado de todo o 
município! Confira a programação 
dos lugares que serão atendidos na 
próxima semana, do dia 07/03 até 
11/03:
Rua Alexandre Fleming
Jardim Bela Vista
Village Santana
Charque
Chácaras Agrícolas
Centro (capina)
Residencial Flamoyant 1.2 (roçada)
Vila Rosa (roçada)
Siqueira Campos (roçada)
Avenida das Exposições (roçada)

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)
Ministro Urbano Marcondes 
(pintura de guias,
sarjetas e rotatórias)
Outros: poda de árvores, Castra-
ção.
Lembrando que as demais regi-
ões serão incluídas nas próximas 
programações.

No mês de Março, o Sebrae 
em parceria com a Prefeitu-

ra Municipal de Guaratinguetá 
e ACEG realizam o Programa 
Venda Mais Varejo com uma 
trilha de capacitação de vendas 
e consultorias individuais com os 
empresários.
Empresários (as) com CNPJ do 
Varejo da região, participem do 
Programa Venda Mais Varejo.
O Programa visa elevar a quanti-
dade e qualidade de suas vendas 
utilizando de técnicas e ferra-
mentas  de Vendas Consultivas e 
Marketing Digital e promovendo, 
assim, o sucesso do seu negócio.
Venha conferir dicas valiosas 

para a melhor gestão do seu 
negócio.
09/03: 18h30 às 20h30  Elabore 
um Plano de Vendas para o seu 
negócio
10/03:  18h30 às 20h30 Como 
anunciar do Facebook e Insta-
gram e Google Adwords
16 e 17/03 : 18h às 22h Técnicas 
de Vendas Consultivas
24/03:  18h30 às 20h30 – Marke-
ting para o seu negócio
PÚBLICO ALVO: Empresários 
do ramo de varejo
VAGAS LIMITADAS!
 CURSO GRATUITO!
Para se inscrever entre no site: 
guaratingueta.sp.gov.br 

A Operação Cata-bagulho re-
alizou 72 visitas no último 

sábado e recolheu 7 caminhões de 
materiais no total. O bairro que 
recebeu o serviço foi:
Jardim Esperança
Essa atividade envolve uma força-
tarefa da Administração 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 destru-
ição em local licenciado e 
adequado.
Colabore, ajude no combate con-
tra a dengue!
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GUARATINGUETÁ PARTICIPA DE AMIS-
TOSOS DE FUTSAL COM O PALMEIRAS

SENAC OFERECE BOLSAS PARA DIVERSOS 
CURSOS EM GUARATINGUETÁ 

O Senac está oferecendo bolsas de 
estudo integrais para cursos minis-

trados pela unidade de Guaratinguetá. 
Os interessados podem escolher den-
tre diversos cursos, com valor coberto 
integralmente para se especializar, com 
inícios a partir do dia 5 de março. 
 
As inscrições podem ser feitas pelo site 
do Senac (www.sp.senac.br/bolsasde-
estudo). 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 últimos 06 meses; 
- Ter renda per capita de até dois salá-
rios mínimos federais; 
- Não estar concorrendo ou estar na 
lista de espera de bolsas do Senac São 
Paulo. 
 
Confira abaixo os cursos oferecidos: 
Design de Sobrancelhas com retirada 
de pelos com pinça e correção com 
hena - início 05/03 
Técnica em Administração - início 
07/03 
Manicure e Pedicure - início 07/03 
Coloração e descoloração parcial - iní-
cio 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 manutenção 
de computadores - início 14/03 
Assistente Administrativo - início 21/03 
Repositor de Mercadorias - início 21/03 
Auxiliar de garçom (cumim) - início 
23/03  
Atendimento à parada cardiorrespi-
ratória: protocolos e diretrizes - início 
26/03 
Logística, marketing e vendas - início 
26/03 
Práticas de Lian Gong - início 28/03 
Técnico em Recursos Humanos - iní-
cio 31/03 
Para mais informações estão disponí-
veis os contatos: 
 
Site: www.sp.senac.br/guaratingueta 
Facebook: www.facebook.com/senac-
guara 
Instagram: www.instagram.com/senac.
guara 
WhatsApp: (11) 95834-7685 
 
Não perca a oportunidade de se pro-
fissionalizar!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

Ocorreram nesta quinta-feira 
(03), dois amistosos de futsal 

entre Guaratinguetá e o clube 
Palmeiras na cidade de São 
Paulo. 
As equipes sub 12 e sub 14 de 
atletas da escolinha de base de 
Futsal da Secretaria de Esportes 
participaram desses amistosos 
contra o clube do Palmeiras, 
como forma de preparação para 
o Campeonato Paulista. 
Estes amistosos proporcionaram 
experiência de competição para 
esses jovens atletas e alegria por 
estar representando o esporte 

de Guaratinguetá em outro 
lugar. 
O time de Guaratinguetá 
conta com o apoio do 
FADENP (Fundo de Apoio ao 
Desporto não Profissional), 
projeto da Secretaria de Es-
portes da cidade.
Guaratinguetá oferece aulas 
esportivas de diversas catego-
rias gratuitamente, incluindo 
o futsal. Para ficar por den-
tro das categorias disponíveis, 
entre em contato com a Sec-
retaria de Esportes, através 
do número: 3122-4010

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS 
AGENTES DE ENDEMIAS – 7 A 11 DE 
MARÇO

Nesta semana, os bairros que re-
ceberão as visitas dos agentes 

de controle de endemias são:

- Chácaras Agrícolas Jardim do 
Vale
- Jardim do Vale II
- Santa Luzia
- Parque São Francisco I e II

As ações consistem em visitas 
domiciliares, onde os agentes de 

controle de endemias desen-
volvem 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.

A IMPORTâNCIA DO DESCARTE 
CORRETO DE RESÍDUOS: VIDRO

O vidro, em sua produção, é 
responsável pela emissão 

de poluentes como o Óxido de 
Enxofre e Óxido de Nitrogênio, 
além do alto uso de energia elé-
trica, devido ao forno de fusão. A 
sílica, extraída da areia, também 
é um recurso limitado. O material 
produzido pode demorar de 4 mil 
anos, até 1 milhão de anos para 
se decompor na natureza, depen-
dendo das condições às quais é 
sujeito. 
 
O vidro reciclado reduz as emis-
sões e o consumo de matérias-
-primas, aumenta a vida útil dos 
equipamentos da fábrica, como 
fornos, e economiza energia. 
Lembrando que este material 
pode ser reciclado indefinida-
mente sem perda de qualidade 
ou pureza. 
 
No entanto, para que o ciclo da 
reciclagem se conclua, é neces-
sário separar o vidro de outros 
materiais e realizar o seu descar-
te adequado. 
 
Em Guaratinguetá há dois lu-
gares em que pode ser feito o 
descarte de vidro: O Ecoponto do 
Pedregulho e o Centro de Tria-
gem da Cooperativa Amigos do 
Lixo, no bairro Santa Luzia. Des-
tes locais, o material é recolhido 

pela empresa MASSFIX, que, 
em parceria com os Amigos do 
Lixo, trata o vidro e recicla-o. 
 
[VIDROS TEMPERADOS - para-
brisas de carros, box de banhei-
ro, portas de vidro etc.] 
- 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. 
 
[PARA VIDROS COMUNS - gar-
rafas, espelhos, potes de palmito 
etc.] 
-O Centro de Triagem da Coo-
perativa Amigos do Lixo fica na 
Estrada Vicinal Dr. Rafael Amé-
rico Ranieri, 999, Santa Luzia, 
ao lado do Parque Ambiental do 
bairro. O horário de funciona-
mento é de segunda à sexta, das 
8h às 16h. 
 
Faça a sua parte para a conser-
vação do meio ambiente: Realize 
o descarte adequado do vidro!


