
GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 031 - gUARATINGUETÁ 01 DE abril DE 2022

As obras do programa “Vida Lon-
ga” seguem avançando em Guara-
tinguetá!
Custeadas com recursos do Go-
verno Estadual, as 28 residências 
estão sendo construídas pela em-
presa Santos e Diloretto, no bairro 
IAPI. Mais de 3 milhões de reais 
foram destinados para as obras.
Os trabalhos tiveram início no dia 
22 de maio e a previsão é que 
sejam concluídos ainda em 2022.

Quando finalizado, o espaço 
será destinado a idosos em 
situação de vulnerabilidade 
social. Cada moradia contará 
com sala de estar, cozinha, 
banheiro, área de lazer e área 
de serviço, projetados com 
equipamentos de acessibilida-
de.
Este é mais um projeto pelo 
bem-estar de idosos sendo pro-
movido em Guaratinguetá!

OBRAS DO PROGRAMA 
“VIDA LONGA“ SEGUEM EM 
ANDAMENTO!

Nesta última quinta-feira (31), 
Guaratinguetá continuou a 
campanha nos Jogos da Melhor 
Idade. Os atletas das modalidades 
de Bocha e Malha viajaram para 
Taubaté, onde a competição des-
sas categorias será decidida.
Na bocha, Guará enfrentou a 
cidade de Jacareí, em jogo bas-
tante disputado até o final. Com 
a vitória, o time enfrentará nesta 

A Secretaria da Saúde informa que 
continuará a vacinação da 4ª dose 
da Covid-19 e influenza para idosos 
com 60 anos ou mais e para profis-
sionais de saúde.
Para minimizar aglomerações, os 
idosos foram divididos em quatro 
públicos que serão chamados ao 
decorrer dos dias:
4 a 5 de abril: pessoas de 75 a 79 
anos.
6 e 7 de abril: pessoas de 70 a 74 
anos
8 a 11 de abril: pessoas de 65 a 69 
anos
12 a 13 de abril: pessoas com 60 a 
64 anos
Haverá aplicação da vacina de 
influenza em todas as unidades de 

GUARATINGUETÁ CONQUISTA VITÓ-
RIAS NOS JOGOS DA MELHOR IDADE

GUARATINGUETÁ CONTINUA CAMPA-
NHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA 
E 4“ DOSE DA COVID-19 NESTE MÊS

sexta-feira (1) a cidade de Pinda-
monhangaba.
Já na malha, nosso município 
disputou dois jogos, enfrentando 
as cidades de Caçapava e Jacareí. 
O time saiu com uma vitória e 
uma derrota. Nesta sexta-feira (1) 
o adversário será o município de 
Ilhabela.
Confira as fotos dos jogos!

saúde (exceto a UBS Campinho).
Para se vacinar contra a Influ-
enza, o munícipe deverá levar 
documento que comprove a idade 
ou a condição de profissional de 
saúde (órgão de classe ou carteira 
de trabalho).
A 4ª dose da vacina da Covid-19 
continua nesses locais: UBS Os-
waldo Cruz e Parque São Fran-
cisco.
Para 4° dose, o munícipe deverá 
levar documento com CPF, car-
teira de vacinação da 3ª dose 
aplicada há no mínimo 4 meses.
Não há necessidade de intervalo 
entre a Influenza e demais vaci-
nas.

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-
-BAGULHO DESTE SÁBADO (02/04)
Neste sábado (02/04), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os se-
guintes bairros:
Parque das Alamedas;
COHAB;
E Mirante do Vale.
Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lembran-
do 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 cria-
douros para os mosquitos e abrigo 
de animais peçonhentos, e envolve 
uma força-tarefa da Administra-
ção Municipal.
Participe! Para uma cidade lim-
pa precisamos da colaboração de 
todos!
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O Senac de Guaratinguetá está 
oferecendo bolsas de estudo 
integrais para cursos ministra-
dos pela unidade em abril. São 9 
cursos que os interessados podem 
escolher para se especializar.
As inscrições podem ser fei-
tas pelo site do Senac. 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.
Confira abaixo os cursos ofereci-
dos:
- Massagem com óleos (14 vagas) 
- É necessário apresentar Certi-
ficado de curso de Qualificação 
Profissional, ou Registro de ocu-
pação em Carteira de Trabalho 
Profissional, ou Declaração da 
empresa empregadora, ou Auto-
declaração de trabalho/experiên-
cia profissional.
-  Assistente Administrativo (18 
vagas)
- Recepcionista em meios de 
hospedagem (19 vagas)
- Habilitação profissional técnica 
em manutenção e suporte em 
informática (16 vagas)
- Habilitação profissional técnica 

SENAC DE GUARATINGUETÁ OFERECERÁ 
NOVOS CURSOS GRATUITOS EM ABRIL!

em recursos humanos (17 vagas)
- Habilitação profissional técnica 
em massoterapia (15 vagas)
- Depilação facial com linha (23 
vagas) - É necessário apresentar 
Certificado de curso de Qualifi-
cação Profissional, ou Registro 
de ocupação em Carteira de 
Trabalho Profissional, ou Decla-
ração da empresa empregadora, 
ou Autodeclaração de trabalho/
experiência profissional.
- Habilitação profissional técnica 
em finanças (13 vagas)
- Habilitação profissional técnica 
em informática (16 vagas) 
 
Para se inscrever acesse o site: 
guaratingueta.sp.gov.br 

Não perca a oportunidade de se 
profissionalizar!

REUNIÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO
O COMTUR - Conselho Munici-
pal de Turismo de Guaratinguetá 
realizará no dia 11 de abril de 2022 
uma reunião com os Conselheiros 
Titulares e Suplentes do COMTUR 
2020 - 2021, às 18h45m em primeira 
convocação, e às 19h em segunda 
convocação com os membros pre-

sentes.
A reunião será presencial e será 
realizada no Espaço Multiuso, situado 
a Rua Visconde do Rio Branco, 115, 
Centro.
O conselho reforça a importância da 
participação dos titulares e suplentes.

CONTINUAM AS INSCRIÇÕES 
PARA O VESTIBULAR DA UNI-
VESP EM GUARATINGUETÁ!
As inscrições para o vestibular 
2022 da Univesp (Universidade Vir-
tual do Estado de São Paulo) seg-
uem abertas! A instituição oferece 
cursos de ensino superior gratuitos. 
Ao todo serão 120 vagas, para os 
seguintes eixos:
- Eixo de Licenciatura: 40 vagas
- Eixo de Computação: 40 vagas
- Eixo de Negócios e Produção: 40 
vagas
Confira os cursos ofertados:
Eixo de Computação:
- Bacharelado em Tecnologia da 
Informação
- Bacharelado em Ciência de Dados
- Bacharelado em Engenharia de 
Computação
Eixo das Licenciaturas:
- Letras
- Matemática
- Pedagogia
Eixo de Negócios e Produção:
- Tecnologia em Processos Geren-
ciais
- Bacharelado em Administração
- Bacharelado em Engenharia de 
Produção
As inscrições se iniciaram no dia 
22 deste mês e terminam no dia 
25 de abril, às 23h59. O custo da 
inscrição é de R$45,00, pelo site 

vestibular.univesp.br.
Até às 23h59, do dia 25/04, as pes-
soas inscritas no Cadastro Único 
do Governo Federal (CadÚnico) 
poderão solicitar isenção da 
taxa. No mesmo período, também 
poderá ser concedida a redução 
de 50% do valor da taxa de in-
scrição, em conformidade com a 
Lei Estadual no 12.782, de 20 de 
dezembro de 2007, aos candidatos 
que preencham cumulativamente, 
os seguintes requisitos:
- Estejam regularmente matricu-
lados no ensino médio ou equiva-
lente;
- No 3º semestre da Educação de 
Jovens e Adultos (EJA);
- Em curso pré-vestibular ou em 
curso superior, em nível de gradu-
ação ou pós-graduação
- Recebam remuneração mensal 
inferior a 2 (dois) salários mínimos 
ou desempregados.
Os benefícios são concedidos no 
site do vestibular. No momento da 
inscrição, basta clicar em “redução 
de taxa” ou “isenção”.
Para mais informações, os interes-
sados podem acessar o site vestibu-
lar.univesp.br.

ESTÃO ABERTAS VAGAS PARA AULAS DE 
FUTEBOL FEMININO EM GUARATINGUETÁ! 
Isso mesmo! A Secretaria de Es-
porte abriu vagas para aulas de 
futebol feminino na cidade.
Os encontros para essa prática 
esportiva ocorrem às quartas e 
sextas-feiras.
Podem se inscrever jogadoras 

entre 9 e 20 anos de idade.
Para realizar sua inscrição, 
basta ligar para a Secretaria 
de Esportes pelo número: (12) 
3122-4010
Venha participar!
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Na última terça-feira (29/03) 
Guaratinguetá recebeu do Gov-
erno Estadual 650 cestas do pro-
grama “Alimento Solidário”, para 
distribuir às famílias que mais 
precisam no município.
No total, são 10,5 toneladas de 
alimentos que serão distribuídos 
pela Secretaria de Assistência 
Social através dos CRAS.
As cestas destinadas pelo Fundo 
Social de Solidariedade do Esta-
do de São Paulo ao Fundo Social 
de Guaratinguetá contém:
 1 pacote de arroz (5kg)
 3 pacotes de feijão (1kg cada)

GUARATINGUETÁ RECEBE 
MAIS DE 10 TONELADAS DE 
ALIMENTOS PARA DOAÇÃO

 4 pacotes de macarrão (500g 
cada)
 1 kg de açúcar
 1 kg de sal
 1 lata de óleo (900ml)
 1 pacote de leite em pó (1kg)
 2 molhos de tomate (340g 
cada)
 1 pacote de carne seca (500g)
 2 latas de sardinha (125g 
cada)
 1 pacote de farinha (500g)
 1 pacote de biscoito (400g)
É mais uma importante ação 
para auxiliar as famílias ne-
cessitadas nesta pandemia.

ATLETAS DE GUARATINGUETÁ SÃO ME-
DALHISTAS EM COMPETIÇÃO DE JUDÔ

PROGRAMA DE FORTALECIMENTO LOCAL EM 
INCLUSÃO PRODUTIVA (PFLIP), DO SEBRAE, ESTÁ 
SENDO REALIZADO EM GUARATINGUETÁ 

Ocorreu no último domingo (27/03), a 
2° Copa Circuito das Águas, na cidade 
de Caxambu (MG). Nesta competição 
de Judô, atletas da Academia Bush-
ido e FADENP Tamandaré (Fundo 
de Apoio ao Desporto Não Profis-
sional), representaram a cidade de 
Guaratinguetá com 41 competidores .
Os representantes de Guaratinguetá 
receberam as seguintes premiações:
 5 medalhas de ouro

Nesta última sexta-feira (25) ocor-
reu, no Auditório da Secretaria da 
Educação, a 4° reunião do Programa  
Inclusão Produtiva, que tem como 
objetivo incluir famílias em situação 
de vulnerabilidade social no mercado 
de trabalho e estimular o empreend-
edorismo, buscando oportunidades de 
emprego e renda.
Neste encontro, nosso município rece-
beu representantes dos municípios de 
Aparecida e Potim, que também es-
tão implantando em suas cidades. As 
famílias que participarão do projeto 
passarão por um acompanhamento 
social e por capacitação, por meio de 

 7 medalhas de prata
 5 medalhas de bronze
 24 medalhas no festival 
com as crianças.
A Prefeitura de 
Guaratinguetá e a Secretar-
ia de Esportes parabenizam 
todos os atletas da cidade 
que participaram desta 
Copa!

ações do grupo gestor do 
programa, que conta com 
representantes das Secre-
tarias de Governo e Meio 
Ambiente, das OSCs Guar-
da Mirim e Girassol, tendo 
a  Secretaria de Assistência 
Social à frente do projeto.
Essa é mais uma ini-
ciativa da Prefeitura de 
Guaratinguetá, em parce-
ria com o SEBRAE, para 
oferecer oportunidades aos 
cidadãos.

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA 
AÇÃO CONTRA A DENGUE NA CIDADE
A Secretaria de Saúde fará 
uma “Ação contra a Dengue” 
no dia 9 de abril, das 8h às 14h, 
na praça Conselheiro Rodri-
gues Alves. A ação tem como 
objetivo levar informação para 
a população, com orientações, 
explicando o trabalho contra a 
dengue e as demais arboviroses.

Nos dias 11 a 13 de abril, das 8h 
às 17h, a equipe do Controle 
de Vetores e áreas de abran-
gência das Unidades de Saúde 
da Família, estarão intensifi-
cando as ações contra a den-
gue no município.
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O Dia Mundial da Conscientização 
do Autismo é neste sábado (02/04), 
e em comemoração a esta data 
teremos diversas atividades em 
Guaratinguetá.
O movimento + Sobre TEA (Trans-
torno do Espectro Autista) realizará 
a 1° semana de Conscientização do 
Autismo na cidade, com o apoio da 
Prefeitura Municipal, Saeg e Buriti 
Shopping.
Confira a programação:
 01/04
 Distribuição de cartilhas informa-
tivas no Buriti Shopping, das 10h às 
22h.
 Mutirão da CIPTEA - atendimento 
da equipe da Secretaria de As-
sistência Social com orientação e 

GUARATINGUETÁ TERÁ ATIVIDADES DURANTE A 

SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO 
preenchimento de requerimentos 
para confecção da Carteira de 
Identificação da Pessoa com Es-
pectro Autista. Esta ação também 
será no Buriti Shopping, das 10h 
às 22h.
 02/04
 Confraternização com brincadei-
ras, pinturas e outras ações, das 
9h às 13h, no Parque Anthero dos 
Santos.
 Apresentações teatrais sobre a 
neurodiversidade e o autismo, em 
dois horários diferentes: às 17h e 
às 19h, na Praça de Alimentação 
do Buriti Shopping
Todas as atividades serão gratui-
tas e abertas ao público.
Contamos com a sua presença!! 

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIVULGA 
PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES NAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEMANA DE 
CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO

02 de abril é o dia Mundial de Con-
scientização do Autismo e para mar-
car esta data a Prefeitura Municipal 
de Guaratinguetá, com realização da 
Secretaria Municipal da Educação, fará 
ações de conscientização nas escolas 
municipais durante a semana de 4 a 8 
de abril.
A semana será marcada com o ofer-
ecimento, pela Secretaria Municipal da 
Educação, de palestra com Taís e Ro-
berta Bento, educadoras e fundadoras 
da empresa “SOS Educação”, para os 
pais e responsáveis dos alunos da Rede 
Municipal de Ensino, no dia 07/04.
Além disso, cada Unidade Escolar abor-
dará o tema com a comunidade escolar. 
Os profissionais da Educação Especial 
da Secretaria Municipal da Educação 
estarão nas unidades escolares para 
discussão e informação acerca do Tran-
storno do Espectro Autista.
Em parceria com a Secretaria Munici-
pal de Assistência Social, a equipe dos 
CRAS estará realizando o Cadastro do 
CIPTEA (Carteira de Identificação da 
Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista) para pessoas com TEA (alunos 
da rede ou não) nas Unidades Escolares 
a seguir, nos respectivos dias e horários 
conforme o cronograma:
 04/04/2022, segunda-feira -  Horário: 
7h às 9h / 12h às 15h
Local: EMEF Dr. Guilherme Eugênio 
Filippo Fernandes
Endereço: Avenida Antônio da Cunha, 
1253 - Parque do Sol
 05/04/2022, terça-feira -  Horário: 7h às 
9h / 12h às 15h
Local: EMEIEF Prof.ª Maria Aparecida 
Broca Meirelles 
Endereço: Álvares Cabral, 321 - Campo 
do Galvão
 06/04/2022, quarta-feira -  Horário: 7h 
às 9h / 12h às 15h
Local: EMEIEF Prof. José Augusto An-
tunes do Amaral

Endereço: Rua Duilia Scot-
tini Darrigo, s/n - Parque 
Santa Clara
 07/04/2022, quinta-feira 
-  Horário: 7h às 9h / 12h às 
15h
Local: EMEF Prof.ª Heloísa 
Helena Rodrigues Alves 
Sanches
Endereço: Praça Guilherme 
de Almeida, s/n - Engenhei-
ro Neiva
 08/04/2022, sexta -feira 
-  Horário: 7h às 9h / 12h às 
15h
Local: EMEF Ramão Gomes 
Portão
Endereço: Av. São Dimas, 
505 - São Dimas
O que é preciso levar para 
fazer o cadastro da CIP-
TEA?
- Relatório/laudo médico 
com a indicação do CID 
fornecido pelo SUS ou Rede 
Privada;
- Cédula de identidade, RG 
da pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista e do re-
sponsável legal ou cuidador;
- CPF da pessoa com Tran-
storno do Espectro Autista 
e do responsável legal ou 
cuidador;
- Indicação do tipo sanguí-
neo da pessoa com Trans-
torno do Espectro Autista; 
(Dado importante que a 
família tem que saber é o 
“Tipo Sanguíneo da pessoa/
criança”, não precisa compr-
ovar - somente declarar qual 
o tipo sanguíneo).
- Duas fotos no formato 3x4 
cm do cadastrado;
- Comprovante de endereço 
residencial atual.
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TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS: 
Na Praça São Gonçalo, localizada 
ao lado da Paróquia Puríssimo Co-
ração de Maria, encontramos uma 
estátua, construída em 13 de maio 
de 1973, que homenageia a “Mãe 
Preta”. O Busto está representado 
por uma mulher que segura uma 

criança no colo enquanto a ama-
menta. 
Instalado em uma praça agradá-
vel e tranquila, a estátua carrega 
um grande peso histórico, pro-
porcionado um lapso do passado 
para os frequentadores do local.

Imagem: https://www.minube.com.br/siti.../praca-sao-goncalo-a3656217


