
GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 030 - gUARATINGUETÁ 25 DE março DE 2022

Guaratinguetá recebeu na última 
terça-feira (22) um veículo zero 
km que ficará à disposição para 
serviços do Conselho Tutelar.
É mais um importante equipamen-
to de trabalho que chega ao muni-

cípio por meio de uma emen-
da parlamentar do deputado 
federal Marco Bertaiolli.
O veículo já está disponível 
para atividades do conselho

GUARATINGUETÁ RECEBE 
VEÍCULO ZERO KM PARA O 
CONSELHO TUTELAR!

A Secretaria da Saúde informa 
que realizará o Dia “D” da vaci-
nação contra a Covid-19 neste do-
mingo (27) para todos os públicos 
já divulgados.
A imunização ocorrerá das 8h às 
13h, nos seguintes locais:
UBS Cohab (1ª e 2ª dose)

Ocorrerá neste domingo (27/03), 
a partir das 7 horas da manhã, a 
1° corrida e caminhada “Mulheres 
na Pista”. Trata-se de um evento 
esportivo organizado pelo Studio 
Cássia Barbosa e pela Assessoria 
da Mulher de Guaratinguetá, em 
comemoração ao Março Mulher.

A caminhada e corrida terá início 
na rotatória em frente à FEG UN-
ESP, ao lado do prédio do INSS. 
Infelizmente as inscrições com di-
reito à camiseta já se esgotaram, 
mas você ainda pode participar! 
Faça o bem!! Doe um pacote de 
absorvente e vá com sua camiseta 
participar desse evento. 

GUARATINGUETÁ REALIZA DIA “D“ 
DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 
NESTE DOMINGO (27)

EVENTO “MULHERES NA PISTA“ COM-
BATE A POBREZA MENSTRUAL E 
INCENTIVA A PRÁTICA ESPORTIVA

AME Guará (1ª e 2ª dose infantil)
UBS Oswaldo Cruz (3ª e 4ª dose)
É necessário apresentar um doc-
umento com foto que contenha 
o número do CPF e também a 
carteira de vacinação.
Não perca essa oportunidade de 
se imunizar! Vacine-se!

Já são mais de 100 mulheres 
da cidade com participação 
confirmada. Os pacotes de 
absorventes arrecadados 
serão distribuídos para as 
alunas do ensino da rede 
pública.

Não deixem de participar!! 
Esperamos vocês!! 

- Local: Rotatória em frente 
à UNESP Guaratinguetá.
- Data e Horário: às 7hs do 
domingo (27).

SHOW DAS CANTORAS FECHA COM 
CHAVE DE OURO O MARÇO MULHER
Nesse final do mês de março, a 
Secretaria da Cultura homenageia 
as mulheres da cidade e apresenta 
parceria com a curadoria de Tereza 
Barbosa e Dalmo Carvalho, o Show 
das Cantoras de Guaratinguetá.

A atividade acontece neste sábado, 
26 de março, às 20:00 no Auditório 
Frei Galvão (Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, 48 , 1° Andar ). A 
entrada é gratuita! A distribuição 
dos ingressos começa às 15:00 na 
portaria da Secretaria de Cultura, 
serão 2 ingressos por pessoa. 

-Lotação máxima de 100 pessoas no 
auditório 

- Por conta de ser um ambiente 

fechado, sugerimos o uso de máscara

Você também pode acompanhar a 
apresentação pelo canal da Cultura 
no YouTube: Culturaguaratingueta 

Subirão ao palco as cantoras:

Ariane Zaine
Larissa Cibelle
Tamara Malta
Thaisa França
Rosana Manieri 
Sônia Santos
Tereza Barbosa
Danuza Rio - apresentação em off

Anote na sua agenda e convide seus 
conhecidos.
Sábado é dia de Música!
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O Hospital de Campanha de 
Guaratinguetá realizou mais 
de 25 mil atendimentos desde 
sua abertura, sendo um dos 
principais pilares no tratamen-
to e diagnóstico do Covid-19 
no município. O local foi inau-
gurado em agosto de 2020 e 
segue atendendo os pacientes 
com eficiência.
De acordo com o levanta-
mento da Secretaria de Saúde, 
foram feitos 25.707 atendi-
mentos no hospital para a 

HOSPITAL DE CAMPANHA JÁ REALIZOU 
MAIS DE 25 MIL ATENDIMENTOS

população de Guaratinguetá. 
O Hospital de Campanha foi 
pensado para garantir quali-
dade de estrutura e atendi-
mento aos munícipes, princi-
palmente no enfrentamento 
da Covid-19.
Além disso, o Hospital de 
Campanha também atende pa-
cientes com síndrome gripal, 
24 horas por dia.
Para mais informações entre 
em contato com a Secretaria 
de Saúde pelo (12) 3123-2900.

VOCÊ CONHECE A 
ASSESSORIA DA MULHER?
A Assessoria Municipal da Mulher 
e Cidadania foi criada em Março 
de 2021 em Guaratinguetá, a fim 
de promover políticas públicas para 
mulheres e grupos que sofrem dis-
criminação. Seu trabalho é baseado 
na orientação, para que as mulheres 
conheçam seus direitos e se sintam 
acolhidas em suas necessidades.
A Assessoria também articula com 
as Secretarias municipais as gestões 
públicas com foco nos direitos hu-
manos. São criados mecanismos de 
orientação e proteção no combate à 
violência doméstica, e a promoção 
de ações de educação e capacitação 
para as mulheres.
Em comemoração ao Dia Inter-
nacional da Mulher, a Assessoria 
realizou as seguintes ações:
Dia Delas - Realizado em par-
ceria com o Shopping Buriti, no 
dia 08/03, as mulheres puderam 
contar com serviço gratuito de 
sobrancelha, cabelo, maquiagem e 
esmaltação num espaço cedido pelo 
shopping. Também foi distribuída a 
cartilha “Você Não Está Sozinha”, 
que contém orientações no caso de 
violência doméstica.
Manhã Só Delas - Realizado pela 
Rádio Metropolitana e a ACEG, 
com o apoio da Assessoria da Mu-
lher e da Prefeitura Municipal. Esse 
evento foi realizado no sábado 12/03, 
na Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves e estiveram presentes vários 
parceiros, tais como Santa Casa, 
MegaFarma, Fazenda Esperança, 

entre outros. Houve a arrecadação de 
absorventes para serem distribuídos 
para alunas da rede pública de ensi-
no, e oferecidas várias atividades.
Evento do MARÇO Mulher de Estra-
tégia de Saúde da Família na Rocinha 
- Realizado no dia 18/03, na Sede da 
Associação da Rocinha, as mulheres 
contaram com serviços de embeleza-
mento das unhas, corte de cabelo e 
maquiagem.
Além disso, ocorrerá no dia 27 de 
março o evento de encerramento. 
Trata-se da 1a Corrida e Caminhada 
Março Mulher, que será realizada a 
partir das 7hrs. Durante essa ação, 
que ocorre em parceria com o Studio 
Cássia Barbosa serão arrecadados 
absorventes para serem distribuídos 
para as alunas da rede pública do 
nosso município.
A Assessoria Municipal da Mulher 
trabalha sempre por um mundo mais 
justo e igualitário para as mulheres!!!

INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS 
DE LED SEGUE AVANÇANDO 
EM GUARATINGUETÁ!
Na última segunda-feira (21) mais 
uma rua de nossa cidade teve a 
instalação de lâmpadas de LED 
iniciadas. A Rua Alberto Barbeta, 
que liga o Pedregulho até o Jardim 
Bela Vista II, está recebendo 129 
lâmpadas de led, substituindo as 
antigas de sódio.
Nos últimos anos, cerca de 3 mil 
lâmpadas de led foram instaladas 
na cidade.
Já há planejamento para instalação 
em todo o centro da cidade, totali-

zando 191 braços em diversas ruas: 
José Bonifácio, Comendador Ro-
drigues Alves, Monsenhor Filippo, 
Dr. Martiniano, Joaquim Miguel, 
entre outras. A Avenida Professor 
João Rodrigues Alckmin, no Beira 
Rio, também está na programação, 
e receberá 100 lâmpadas de LED 
para substituição.
Guaratinguetá segue avançando, 
trazendo mais segurança, conforto 
e economia!

CONFIRA O CRONOGRAMA DO 
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL
A Secretaria da Saúde divulga 
cronograma do acompanha-
mento das unidades de saúde 
aos beneficiários do Programa 
Auxílio Brasil (antigo Bolsa 
Família)
Os atendimentos serão realiza-
dos até 30/05.
Os beneficiários devem procu-
rar a unidade de saúde do seu 
bairro, para que seja realizado o 
acompanhamento de saúde.

É necessário apresentar os 
seguintes documentos:
RG / CPF
Caderneta de vacinação
Cartão SUS
Cartão com o NIS (mesmo do 
programa Bolsa Família )
A data da última menstruação, 
no caso de gestantes.
Para mais informações entre 
em contato com a sua unidade 
de saúde.
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Secretaria de Esportes organiza 
aulas de nível iniciante para 
ciclistas, e informa que as in-
scrições continuam.
As aulas ocorrem duas vezes 
na semana, nas terças-feiras e 
quintas-feiras, a partir das 17h 
no Ginásio Municipal do Pedreg-
ulho. Para se inscrever basta ir 
ao local das aulas ou ligar para a 

CONTINUAM AS INSCRIÇÕES 
PARA AS AULAS DE CICLISMO 
EM GUARATINGUETÁ 

Secretaria de Esportes através 
do telefone: 3122-4010.
Destacando que:
Não tem idade mínima
Não é necessário levar equi-
pamentos, fica a critério
Lembrando que as vagas são 
limitadas.
Não percam essa oportuni-
dade

GUARATINGUETÁ REALIZA 7“ EN-
CONTRO DO PDTR NESTE MÊS

NOVAS MÁQUINAS PARA A AGRI-
CULTURA DE GUARATINGUETÁ!

A Secretaria de Turismo realizará o 7° 
encontro do PDTR - Plano Diretor de 
Turismo Revisional de Guaratinguetá. 
A audiência pública será realizada no 
dia 28 de março às 15h, na Secretaria 
de Turismo.
O Plano Diretor de Turismo Revi-
sional é o instrumento que estabelece 
diretrizes estratégicas e plano de ação 
para o desenvolvimento sustentável 
do turismo na Estância Turística de 
Guaratinguetá. A cada 3 anos, são 
feitas revisões para o aprimoramento 
e o aumento do potencial turístico da 
cidade, com ações de curto, médio e 
longo prazo para serem implementa-
das em conjunto com o Poder Público, 
COMTUR e iniciativa privada.
O objetivo é planejar, revisar e estru-

O prefeito Marcus Soliva acabou de 
assinar um novo convênio com o 
Governo Estadual para Guaratinguetá 
receber três máquinas de grande 
porte para serviços da Agricultura.
Vamos receber uma Motoniveladora, 
uma Pá Carregadeira e um trator, 
que equivalem a mais de 1 milhão e 
700 mil reais, pelo Programa Patrulha 
Agrícola. Além disso, também recebe-

turar, de forma organizada 
e praticável, as diretrizes e 
ações estratégicas, dinam-
izando a economia local e 
promovendo o desenvolvi-
mento social, ambiental e 
cultural do município.
O plano serve como docu-
mento norteador para a 
gestão do turismo no des-
tino, em especial para sua 
manutenção a condição 
de Estância Turística, 
conforme preconiza a Lei 
Complementar Nº1.261, de 
29 de abril de 2015, Res-
olução ST- 14, de 21-6-2016 
e Lei Municipal Nº 4871, de 
23 de agosto de 2018.

mos recentemente um novo 
veículo do programa “Se-
gurança do Campo” para 
a Patrulha Rural, com toda 
estrutura e equipamentos 
necessários.
O evento de assinatura 
ocorreu nesta tarde de 
quarta-feira (23) no Parque 
Tecnológico de São José 
dos Campos.
Estão com o prefeito no 
encontro o vice-prefeito 
Régis Yasumura, o vereador 
Márcio Almeida e os secre-
tários João Vaz (Governo) 
e Rodrigo Muassab (Indús-
tria, Comércio e Gestão de 
Convênios).
Agradecemos ao vice-gover-
nador Rodrigo Garcia e ao 
secretário estadual de agri-
cultura, Itamar Borges, por 
destinar para nossa cidade 
estes equipamentos.
É mais um dia para 
comemorar a chegada de 
novos investimentos em 
nossa cidade!

UBS JARDIM DO VALE REALIZA 
EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 
MARÇO MULHER
Na última segunda-feira (22) a 
UBS Jardim do Vale realizou 
um importante evento em ho-
menagem às mulheres.
Tivemos diversas atividades, 
como: dança de zumba, maquia-

gem e exercícios físicos.
O evento contou com a partici-
pação da Bianca Muller (vice-
-secretária), da diretora Bruna 
e também as enfermeiras da 
UBS.
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As inscrições foram PRORROGA-
DAS para compor o novo Conselho 
de Cultura até domingo, 27 de 
março às 23h59.
Se você deseja fazer parte do Con-
selho Municipal de Política Cultural 
de Guaratinguetá, realize sua in-
scrição para se candidatar e concor-
rer como conselheiro do COMCULT.
As inscrições podem ser realizadas:
Online > Link: https://encr.pw/vjjLG
Presencial: Secretaria de Cultura 

Nesta quinta-feira (24), foi realizada 
no Espaço Multiuso, o encontro 
de sensibilização, como parte do 
programa de implantação da Feira 
do Produtor Rural. Um projeto 
do SENAR que conta com a par-
ceria do SEBRAE, Prefeitura de 
Guaratinguetá através das Secretar-
ias de Governo, Assistência Social e 
Turismo, FAESP, Sindicato dos Trab-
alhadores e Trabalhadoras Rurais e 
Sindicato Rural de Guaratinguetá.  
 

ATENÇÃO!!!INSCRIÇÕES PRORRO-
GADAS PARA COMPOR  O NOVO  
CONSELHO DE CULTURA

ENCONTRO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA IMPLAN-
TAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL É REA-
LIZADO EM GUARATINGUETÁ!

>Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, 48- Centro – Horário das 
8h00 até 17h00 de segunda a 
sexta.
A eleição será realizada no dia 31 
de março das 8h00 até 20h00
Faça seu gesto cidadão e venha 
contribuir para o fortalecimento 
da cultura de Guaratinguetá.
Para mais informações, confira o 
edital: https://guaratingueta.sp.gov.
br/comcult/

A feira teve a presença de famí-
lias residentes na zona rural, 
pequenos e médios produtores 
rurais, visitados pela Assistência 
Social, SENAR e Sindicatos que 
se interessaram em participar 
da formação, proposta em oito 
módulos. 
 
O programa Feira do Produ-
tor Rural possibilita a comer-
cialização de diversos produtos 
disponíveis mesmo sem ter a 
produção em grande escala. Aux-
ilia os produtores a terem outra 
opção de renda por meio das 
vendas de suas produções. 
Além de diversificar, ajuda a di-
minuir a sazonalidade de receitas 
ao longo do ano. 
 
Mais informações: (12) 31289628

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CA-
TA-BAGULHO DESTE SÁBADO (26)

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:

Neste sábado (26), a Operação Cata-
Bagulho atenderá o seguinte bairro:
Parque do Sol
Beira-Rio I
Beira Rio II
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 

Mahatma Gandhi (1869-1948) foi 
um notável líder pacifista indiano 
que lutou pela independência da 
Índia. Sua filosofia e movimento 
de resistência sem violência gan-
hou destaque mundial.
Gandhi escreveu “Autonomia 
Indiana” (1980), livro que registra 
suas ideias sobre o povo ocidental 
e as formas de resistência pací-
fica.
Em Guaratinguetá, no bairro do 
Pedregulho, encontramos uma 

contra a Dengue do mu-
nicípio ao eliminar materi-
ais que são criadouros para 
os mosquitos e abrigo de 
animais peçonhentos, e en-
volve uma força-tarefa da 
Administração Municipal.
Participe! Para uma cidade 
limpa precisamos da colab-
oração de todos!

estátua em sua homenagem. 
O Monumento de Gandhi e 
a Praça 13 de maio foram 
planejadas pela Administração 
RANIERI, em 1971.
A exuberante obra foi executa-
da pelo artista Demétrio. A 
construção proporciona para 
a cidade cultura e um espaço 
para sentir e refletir sobre os 
ensinamentos transmitidos por 
Mahatma Gandhi.  

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

CONFIRA AS AÇÕES DO MARÇO 
MULHER NAS UNIDADES DE SAÚDE
Neste mês de março, a Secretaria 
da Saúde preparou um cronogra-
ma especial para as mulheres e 
está sendo realizado nas unidades 
de saúde de Guaratinguetá. A pro-
gramação está repleta de palestras 
educativas sobre empoderamento e 
saúde da mulher, além de atendi-
mentos de saúde feminina.
O mês reforça a importância de 
exames preventivos e testes rápidos 

para HIV, sífilis e hepatite, visan-
do o cuidado feminino. Além dis-
so, as atividades apresentadas nas 
UBS terão caráter educativo e as-
sistencial, orientando as mulheres 
sobre questões de saúde, gênero e 
empoderamento feminino.
Confira as imagens das ações já 
realizadas na UBS Oswaldo Cruz:


