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106,304 toneladas de alimentos fo-
ram arrecadadas pela Campanha 

Guará Solidária, para doação em 
2021. Além disso, foram recebidos 
no mesmo período: 1.820 unidades 
de produtos de limpeza e higiene 
pessoal; 1.000 unidades de com-
plexos vitamínicos; 1.550 unidades 
de máscaras de proteção; e 6.000 
unidades de máscaras de proteção 
cirúrgicas.
A campanha Guará Solidária é 
realizada pelo Fundo Social de 
Solidariedade e pela Secretaria de 
Assistência Social. Através dela é 
feita a arrecadação e distribuição 
de alimentos e material de limpeza 
e higiene pessoal.
Os materiais coletados são separa-

dos em kits, que são distribu-
ídos pela Secretaria de Assis-
tência Social para os munícipes 
cadastrados no CADÚnico.
Além disso, o Fundo Social 
também aceita doações de 
móveis, utensílios domésticos e 
roupas, todos em bom estado. 
Os itens recolhidos são doados 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade.
Para realizar uma doação, 
basta entrar em contato com 
o Fundo Social, através dos 
números: 3122-4030 ou 3122-
2428. Mediante agendamento, 
o Fundo Social disponibiliza 
um veículo para a retirada da 
doação

CAMPANHA GUARÁ SOLIDÁRIA ARRECADA MAIS 
DE 105 TONELADAS DE ALIMENTOS EM 2021

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

bairros:
 Vila Pajé
 São Bento
 Vila Santa Mônica
 Vila Angelina
 Santa Rita
 Vila Santa Rita

A Secretaria de Meio Ambiente 
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 atendimento 
será feito para os pets de munícipes 
cadastrados, e protetoras de animais 
da cidade. 
 
Para cadastrar seus pets, os muníci-
pes podem entrar em contato com 

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CA-
TA-BAGULHO DESTE SÁBADO (12)

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO SERÁ REA-
LIZADO NOS DIAS 19 E 20 DESTE MÊS 

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 en-

volve uma 
força-tarefa 
da Admin-
istração 
Municipal.
Participe! 
Para uma 
cidade 
limpa pre-
cisamos da 
colaboração 
de todos!

a Secretaria do Meio Ambiente 
através do número 3133-8006, ou 
preenchendo o formulário dis-
ponibilizado no site: guaratingu-
eta.sp.gov.br 
 
A Secretaria do Meio Ambiente 
alerta que não poderão ser 
castrados: animais braquicefali-
cos (como gatos persas, ou cães 
shiatsu); pets com mais de nove 
anos de idade; e cães com peso 
inferior a dois quilos. Para maio-
res informações, favor entrar 
em contato com a Secretaria do 
Meio Ambiente.

COM AUXÍLIO DO COI, POLÍCIA 
PRENDE INDIVÍDUO QUE FURTOU 
ESTABELECIMENTO EM GUARATINGUETÁ

Tivemos na madrugada des-
ta sexta-feira (11) mais uma 

ação feita com sucesso entre 
COI e Polícia Militar. Um 
rapaz foi preso após furtar um 
estabelecimento comercial no 
Centro de Guaratinguetá.
O indivíduo entrou no local 
pelo telhado, foi surpreendido 
pelos policiais e fugiu, pas-
sando por telhados de outros 
comércios.
Com o apoio do COI (Centro 

de Operações Integradas), ele 
foi localizado pelas câmeras e 
imediatamente os agentes en-
traram em contato com a PM, 
que conseguiu detê-lo. Ele esta-
va com produtos e R$ 1.871,50 
em dinheiro.
O rapaz foi encaminhado à 
delegacia, ficando à disposição 
da justiça.
É mais um trabalho conjunto 
entre COI e Polícia, garantindo 
segurança em nossa cidade!
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A Secretaria de Obras realizou 
nesta última terça-feira (08), 

serviços emergenciais de pa-
trolamento e cascalhamento na 
rua Madre Tereza de Calcutá no 
Parque das Garças.

SECRETARIA DE OBRAS REALIZA 
PATROLAMENTO E CASCALHAMENTO 
NO BAIRRO PARQUE DAS GARÇAS

A Secretaria de Obras segue 
realizando os trabalhos de 
patrolamento e cascalhamento 
nos locais mais urgentes, se-
guindo o cronograma semanal.

REUNIÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO

O COMTUR - Conselho 
Municipal de Turismo de 

Guaratinguetá realizará no dia 
14 de março de 2022 uma reu-
nião com os Conselheiros Titu-
lares e Suplentes do COMTUR 
2020 - 2021, às 18h45m em 
primeira convocação, e às 19h 
em segunda convocação com os 
membros presentes.

A reunião será presencial e 
será realizada no Auditório da 
ACEG - Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá, 
situada a Rua Nove de Julho, 
127, centro.
O conselho reforça a importân-
cia da participação dos titulares 
e suplentes.

BIBLIOTECA MUNICIPAL ATENDE 10 
MIL PESSOAS ANUALMENTE

Mesmo durante a pandemia, quando 
a circulação de pessoas é menor, a 

biblioteca municipal de Guaratinguetá 
atendeu 10 mil pessoas anualmente. Com 
a intenção de democratizar o acesso à 
informação, literatura e cultura, a insti-
tuição conta com mais de 78 mil livros 
disponíveis. 
Além disso, a biblioteca municipal conta 
com wi-fi para visitantes, sessão infanto-
juvenil, e opções de livros universitários. 
Há um foco em despertar o prazer pela 
leitura em todas as idades, mas principal-
mente na infância. Por isso, há espaços 
decorados em diferentes ambientes da 
biblioteca.
Ocorrem encontros de contação de 
histórias para diferentes públicos peri-
odicamente. A biblioteca cede espaço 
para eventos culturais, como por exemplo, 
a oficina de mandalas que ocorreu em 
fevereiro deste ano. Além disso, realizam 
exposições temáticas sobre datas comemo-
rativas. Atualmente a exibição é sobre o 
mês da mulher.
Há também a doação de livros e apostilas 
selecionados pela biblioteca para o pú-

blico em geral e ONGs. Anual-
mente a unidade tem impor-
tante participação na Festa 
Literária da cidade (FLIG) e 
também recebe o programa 
Viagem Literária do Governo 
do Estado de São Paulo, que 
disponibiliza escritores para 
um bate papo com a popula-
ção.
Finalmente, a fim de celebrar 
a cultura valeparaibana, 
escritores da região que se 
destacaram em seu ramo, são 
convidados a eventos aber-
tos ao público. Também há 
uma sessão exclusiva de obras 
sobre a história do Vale do 
Paraíba e de Guaratinguetá.
Visite a biblioteca municipal e 
inclua um pouquinho mais de 
cultura e informação no seu 
dia a dia!  
A biblioteca fica na Praça 
Condessa de Frontin, 160, Cen-
tro. Ela funciona de segunda 
à sexta das 7h às 17h.

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATI-
VOS: PRAÇA CONDESSA DE FRONTIN

O espaço foi nomeado em 
honra à esposa de Paulo de 

Frontin, responsável pela cons-
trução do prédio da estação.
No centro da Praça se encontra 
uma estátua do Comendador 
Antônio Rodrigues Alves. O 
monumento é uma homenagem 
dos seus amigos e admiradores, 
no centenário de seu nascimento 
(1845-1945).
A Praça Condessa de Frontin 

está localizada no centro de 
Guaratinguetá. O local em 
conjunto com a Estação Fer-
roviária forma um cenário 
deslumbrante e histórico. As 
instalações contam com uma 
bela área verde e vários 
bancos, para que os turistas 
e moradores da cidade pos-
sam desfrutar de um mo-
mento de lazer e apreciação. 

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

imagem: Minube

PREFEITURA TRAZ ORIENTAÇÕES PARA 
EVITAR QUEIMADAS NO MUNICÍPIO

Devido às estações mais quen-
tes é comum que a vegetação 

em geral e as pastagens fiquem 
mais secas. Através de uma faísca 
de fogo nas plantações, pode ser 
gerada uma queimada de gran-
des proporções e assim destruir a 
vegetação e matar animais.
Os danos causados à fauna e flora 
são prejuízos irreversíveis.
Como cidadãos, é necessário nos 
unirmos para preservar o meio-
-ambiente e as riquezas naturais de 
nossa cidade!
Confira algumas dicas para evitar 
as queimadas:
- Não jogue ponta de cigarro em 
qualquer lugar;

- Não use fogo para limpar áreas 
para agricultura;
- Não queime lixo;
As pequenas atitudes diárias aju-
dam a evitar as queimadas!
Denuncie, ligue para:
199
3122  2728
3122 5130
Funcionamento 24 horas.


