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Na madrugada desta última sexta-
-feira, agentes do COI (Centro de 
Operações Integradas) notaram a 
presença de três indivíduos sus-
peitos na Avenida JK, em Guara-
tinguetá, passando a monitorar o 
trajeto dos mesmos e acionando de 
imediato a Polícia Militar.
Os três indivíduos efetuaram rou-
bo de dinheiro e produtos de uma 
farmácia e fugiram, mas em uma 
ação rápida, contando com o mo-

nitoramento do COI, um deles 
foi capturado pela Polícia e 
encaminhado até a Delegacia. 
Os outros dois fugiram pelo 
mato.
Também foram recuperados 
parte do dinheiro e dos produ-
tos roubados.
Essa é mais uma grande ação 
entre o COI (Centro de Opera-
ções Integradas) de Guaratin-
guetá e a Polícia Militar!

COM AJUDA DO COI, POLÍCIA 
PRENDE CRIMINOSO LOGO APÓS 
ROUBO EM GUARATINGUETÁ O CEO (Centro de Especialidades 

Odontológicas) de Guaratinguetá 
realizou 14.359 mil atendimentos 
neste primeiro trimestre de 2022. 
Destes números, 12.298 são pro-
cedimentos e 2.061 consultas por 
especialidade na unidade.
Dentre os procedimentos mais 
realizados, estão: atendimento de 
urgência em atenção especial-
izada, consulta de conclusão de 
tratamento odontológico,
acolhimento, orientação, sela-
mento provisório de cavidade 
dentária, entre outros. Ao todo 

A Secretaria de Saúde realizará a 
“Ação contra a Dengue” neste sába-
do (9), das 8h às 14h, na praça Con-
selheiro Rodrigues Alves. A ação 
tem como objetivo levar informação 
para a população, com orientações 
e explicar sobre o trabalho contra a 
dengue e as demais arboviroses.
Além disso, nos dias 11 a 13 de abril, 
das 8h às 17h, a equipe do Controle 
de Vetores e áreas de abrangência 
das Unidades de Saúde da Família, 

CEO DE GUARATINGUETÁ JÁ REALIZOU 
MAIS DE 14 MIL ATENDIMENTOS EM 2022 

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA AÇÃO 
CONTRA A DENGUE NESTE SÁBADO (9)

são mais de 60 tipos de procedi-
mentos.
Os procedimentos são feitos 
pelos dentistas da Secretaria da 
Saúde. O CEO é responsável por 
atender as emergências quanto 
à saúde bucal e responsável por 
realizar atendimento de especiali-
dades odontológicas.
O CEO funciona de segunda a 
sexta-feira das 7h às 20h, local-
izado na Avenida Doutor Antônio 
da Cunha, 297 - Beira Rio. Em 
caso de dúvida, entre em contato 
pelo número (12) 3125-9678.

estarão intensificando as ações 
contra a dengue no município.
Para diminuir o grau de infesta-
ção do mosquito Aedes Aegypti, 
é importante que todos façam 
a sua parte, tomando ações em 
casa que evitam a proliferação do 
mosquito.
Marque no calendário e faça 
parte disso! A prevenção é um 
dever de todos nós

CONFIRA COMO FOI A SEMANA DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO DO AUTISMO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS!

A conscientização do autismo é co-
memorada mundialmente no dia 2 
de abril, e pensando em levar essa 
discussão para a sala de aula, a Se-
cretaria de Educação promoveu na 
última semana diversas atividades 
para os alunos da rede municipal. 
O projeto teve início na segunda-
-feira (4), terminando nesta sexta.
As escolas receberam palestrantes 
para conversar com as crianças e 
explicar de forma lúdica o que é o 
autismo, de forma a conscientizar 

os alunos sobre como se comportar 
quando em contato com outras crian-
ças com essa condição. Além disso, 
houve também atividades práticas, 
como confecção de cartazes, ativi-
dades sensoriais, brincadeiras, entre 
outros.
A conscientização por meio das 
crianças é importante para difundir 
o pensamento inclusivo na sociedade. 
A Prefeitura trabalha para propor-
cionar um ambiente inclusivo para 
todos os nossos alunos.
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Tivemos nesta última sexta-
feira (01) a assinatura dos 
termos de colaboração entre a 
Prefeitura de Guaratinguetá, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social e as orga-
nizações da Sociedade Civil 
(OSC’s), para a execução de 
serviços sociais na cidade.
Contamos com a presença de 
quatorze entidades que assina-
ram os termos de Colaboração 
para o Quadriênio 2022/2025.

PREFEITURA E ORGANIZAÇÕES DA SO-
CIEDADE CIVIL ASSINAM NOVO TERMO 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Tendo em vista o valor de 10 
milhões durante esses quatro 
anos de serviços, esse valor  
aumentou 30% em compara-
ção aos outros anos.
Houve também um aumento 
nas vagas para o desenvolvim-
ento de
Serviços de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos, de 
470 para 560 pessoas a serem 
atendidas mensalmente pelas 
organizações parceiras.

PREFEITURA INICIA REFORMA DE SEIS QUADRAS 
DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE GUARATINGUETÁ
A Secretaria Municipal da Educa-
ção está realizando a reforma das 
quadras de seis escolas municipais 
de Guaratinguetá. As obras estão 
em fase inicial e receberão ma-
nutenção e pintura das estruturas 
metálicas, reforma de piso e demais 
serviços que forem necessários.
Confira as escolas que terão suas 
quadras reformadas:
 EMEFI Profª Elvira Maria Gianni-
co
EMEIEF Profª Francisca de Almei-
da Caloi

EMEI Prof João Roberto Guimarães
EMEIEF Profª Zezé Figueiredo
EMEF Prof Ramão Gomes Portão
EMEF Profª Ana Fausta de Moraes
Os projetos de manutenção e reforma 
foram realizados pela Secretaria de 
Planejamento, e as obras sendo feitas 
pela Codesg.
É importante deixar as quadras em 
boas condições para que os alunos 
possam aproveitar as atividades no 
local com segurança e conforto.
A Prefeitura planeja oferecer o me-
lhor ambiente para nossos alunos!

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL INICIA ENTREGA DO 
CARTÃO VALE GÁS
A Secretaria Municipal de As-
sistência Social de Guaratinguetá 
iniciou nesta segunda-feira, dia 04 
de abril de 2022, a entrega dos 
cartões do Programa ‘Vale Gás’ do 
Estado de São Paulo. No Município 
de Guaratinguetá, serão beneficia-
das 410 famílias no momento, que 
receberão o valor de R$100,00, que 
será pago a cada dois meses, totali-
zando R$300,00 para a compra de 
gás.
QUEM TEM DIREITO
- Famílias inscritas no Cadastro 
Único até 19 de fevereiro de 2021

- Renda familiar de até R$ 178,00 
por pessoa
- Têm prioridade famílias com 
renda per capta de até R$ 89,00
Para verificar se sua família tem 
direito acesse o site: www.valegas.
sp.gov.br 
Para a retirada dos cartões:
Os beneficiários devem compa-
recer ao CRAS de sua abrangên-
cia, conforme esta lista divulgada, 
pessoalmente, levando documento 
oficial com foto.
Confira lista de selecionados no 
site: guaratingueta.sp.gov.br

CONFIRA DATAS PARA A 4ª DOSE DA COVID-19
A partir desta semana, a Secre-
taria da Saúde está aplicando 
a 4ª dose da vacina contra a 
Covid-19 em novos grupos de 
pessoas.
CONFIRA O CRONOGRAMA:
8 a 11 de abril: pessoas de 65 a 
69 anos
12 a 13 de abril: pessoas com 60 
a 64 anos
Para receber a 4ª dose, o muní-

cipe deverá levar documento 
com foto e carteira de vacina-
ção com a 3ª dose aplicada há 
mais de 4 meses.
Os locais de vacinação conti-
nuam na UBS Oswaldo Cruz e 
UBS Parque São Francisco.
Vale lembrar que a vacina da 
gripe pode ser aplicada simul-
taneamente com a 4ª dose da 
vacina contra o coronavírus.
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O CMDCA de Guaratinguetá (Con-
selho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente), em par-
ceria com o Ministério Público de 
São Paulo com a Plan International 
Brasil, desenvolve o  “Papo Reto”. 
Trata-se de um projeto realizado 
com meninas e meninos do Vale 
do Paraíba que tem como objetivo 
principal contribuir para o enfrenta-
mento da violência sexual contra 
jovens de 13 a 18 anos.
As oficinas do projeto estão sendo 
realizadas nesta semana de forma 
presencial para adolescentes e 
profissionais nas organizações da 
sociedade civil e escolas públicas, 
como SOS Serviços de Obras Sociais, 
Guarda Mirim, Casa Betânia, Casa 

PROJETO ªPAPO RETOª TRATA DO 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
SEXUAL ENTRE JOVENS

do Puríssimo Coração de Maria, 
Projeto Girassol e Escola Estadu-
al Costa Braga.
Ontem (05/04) ocorreu o pri-
meiro encontro, junto da Guarda 
Mirim de Guaratinguetá. Acom-
panhe o cronograma completo 
de ações:
06/04 - Formação profissional 
das 9h às 11h;
06/04  - Casa Betânia - das 14h 
às 15h;
07/04 - Ong Guará - das 9h às 
10:30h;
07/04 - Projeto Girassol - das 
13:30h às 14:30h;
08/04 - Casa Puríssimo Coração 
de Maria - das 14h às 15:30h

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO OFERECE 
PALESTRA VOLTADA AOS PROFISSIO-
NAIS DA REDE MUNICIPAL

YOKA GUARATINGUETÁ PARTICIPARÁ DA 
LIGA PAULISTA DE FUTEBOL JÚNIOR

A Secretaria Municipal da Edu-
cação proporcionou nesta semana 
uma série de palestras com a 
psicóloga Marta Mulhule, voltada 
aos profissionais da rede munici-
pal de ensino. Na manhã da últi-
ma quarta-feira (6), no Auditório 
da Secretaria da Educação, acon-
teceu a última palestra.
Com o tema: “Os três sonhos de 
uma mulher empreendedora”, 
Marta emocionou a todos com seu 
relato, trazendo reflexões sobre 
sua trajetória e os desafios enfren-
tados para conquistar sonhos e ob-
jetivos, com coragem e empreend-

O Yoka MilClean Guaratinguetá, time 
que representa nossa cidade no futsal, 
participará neste ano da Liga Paulista 
de Futsal Júnior.
A competição terá 17 equipes em cada 
categoria, divididas em dois grupos: A 
e B. Os jogos ocorrerão entre abril e 
junho.
A primeira fase será de turno único 
dentro do grupo e ao fim, as oitos 
melhores equipes de cada grupo se 
classificam.

edorismo, destacando ainda a 
importância da educação e dos 
professores em  sua trajetória.
Martha Mulhule é de Moçam-
bique, psicóloga, e tem uma 
brilhante história de vida.
Antes da palestra desta quarta-
feira, também tivemos uma 
apresentação do Projeto “Sou 
Bailarina”, da Secretaria Mu-
nicipal da Educação, com  as 
alunas da escola municipal 
Profª. Maria Júlia Antunes do 
Amaral Moreira.
Confira as imagens:

O Yoka MilClean 
Guaratinguetá está par-
ticipando nas categorias: 
sub-11, sub-13, sub-15, sub-17 e 
também na principal.
A categoria principal são 14 
equipes divididas em dois 
grupos.
Saiba mais na página ofi-
cial da equipe: Associação 
Desportiva Yoka Futsal

PREFEITURA REALIZA MANUTENÇÃO 
NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A equipe de manutenção elétrica 
da Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana realizou serviços 
de melhoria da iluminação pública 
de Guaratinguetá.
Foram realizadas as trocas de lâm-
padas e instalação de novas, nos 
locais:
Praça Santa Rita
Rampa do Tata
Praça Vista Alegre - Rua Cuiabá
Portal das Colinas
Praça do Senac - Av. Dr. João Ba-
tista Rangel Camargo
Avenida JK
Saída da Ponte Zerbini
Rua José Bonifácio
Área Central

Matriz - Praça Santo Antônio
A Prefeitura continua investindo 
para fazer melhorias na ilumina-
ção pública de Guaratinguetá.

GUARATINGUETÁ GANHA NOVAS ACADEMIAS AO AR LIVRE

As academias ao ar livre são uma 
boa opção para quem quer prati-
car exercícios físicos. A Prefeitura 
vem fazendo a instalação de diver-
sas dessas academia pela cidade, 
para que os munícipes possam 
usufruir dos aparelhos.
Nos últimos meses, a Secretaria de 

Esportes instalou academias em 8 
novos locais. Confira abaixo:
-Clube dos 500
-Cooperi
-Praça Caetez
-Parque das Garças
-Residencial Broca Filho
-Parque das Árvores
-Santa Bárbara
-Pedrinhas
É importante manter a saúde do 
corpo em dia, e por isso a Prefei-
tura investe neste tipo de estru-
tura, dando possibilidade para 
que a população possa praticar 
os exercícios em espaços públicos 
próprios para a atividade.
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Neste sábado (9), a Operação Cata-
Bagulho atenderá os seguintes 
bairros:
Portal das Colinas
Village Mantiqueira
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.

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CA-
TA-BAGULHO DESTE SÁBADO (9)

Participe! Para uma cidade 
limpa precisamos da colaboração 
de todos!

PREFEITURA OFICIALIZA A MUDANÇA 
DE SECRETÁRIO DA AGRICULTURA

PREFEITURA REALIZA A SEGUNDA AUDIÊNCIA 
PÚBLICA PARA A ELABORAÇÃO  DA LDO 2023

Na última quinta-feira (7), a Prefeitura 
oficializou a troca de Secretário da Agri-
cultura do município. O novo secretário, 
Marcos Martinelli, assume o posto deixa-
do por nosso querido Júlio Ramos.
A cerimônia contou com a presença dos 
demais secretários, do presidente da Câ-
mara, Arilson Santos, demais vereadores, 
representantes do setor e imprensa. A 
Prefeitura e a Câmara prestaram hom-
enagem para o ex-secretário Júlio Ra-
mos, pelos serviços prestados para nossa 
cidade no comando da Secretaria de 

Ocorreu na última quarta-feira (06/04), às 
19:30h, a segunda audiência  pública para 
a elaboração  da LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias).
Estiveram presentes a Secretária  da 
Fazenda, Tânia Mara Reis, assim como os 
membros de sua equipe, Fabiana Novaes; 
Matheus do Amaral; Alexandre Santos 
Silva e Marina Guatura. Também partici-
param o vereador Fabrício Dias, o fun-
cionário da Prefeitura José Paulo Ferraz e 
o munícipe Paulo Sérgio Figueira.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
estabelece as metas e prioridades para o 
orçamento anual do ano seguinte, além 
de prever importantes investimentos para 
o município.
A LDO tem outras atribuições também:
- Fixa o montante de recursos que o Gov-
erno Municipal pretende economizar;
- Traça regras para as despesas dos Po-
deres;
- Disciplina o equilíbrio entre as receitas 
e as despesas.

Agricultura.
O novo secretário também foi 
apresentado e discursou sobre 
os planos para a pasta. Mar-
cos Martinelli é engenheiro 
agrônomo, tendo extenso cur-
rículo em comitês, câmaras e 
conselhos da área, tendo trab-
alhado como Assistente Ag-
ropecuário na Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, entre 
outras funções.

As audiências  são  abertas à 
todos os cidadãos. A Prefeitu-
ra de Guaratinguetá  destaca 
a importância  da presença 
dos munícipes nessas reuniões, 
pois a LDO tem desenvolvi-
mento participativo junto da 
população.  Suas opiniões e 
desejos devem ser expressados, 
a fim de que possamos juntos 
construir  uma Guaratinguetá  
ainda melhor.
Ainda há  uma chance para 
participar! Ocorre HOJE a 
última reunião. Anote em sua 
agenda:
08/04/2017 (Sexta-feira) - 
19h30 - E.M.E.I.E.F.  Prof. José 
Benedito Averaldo Galhardo 
- (Rua José Luiz de Carli, 30, 
Pedregulho).
Participe dessa fase de plane-
jamento, e ajude a construir 
uma cidade ainda melhor!

produção
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PARTICIPE DA SEGUNDA FORMAÇÃO INTER-
SETORIAL DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA 
INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:

A Secretaria Municipal de Assis-
tência Social e o Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Guaratinguetá 
(CMDCA) realizam a 2ª Formação 
Intersetorial do Diagnóstico Muni-
cipal da Infância e Adolescência. 
Estão convidados para esta ação 
representantes da sociedade civil, 
organizações da sociedade civil, 
poder público que atuam com 
crianças e adolescentes.
O evento ocorrerá no dia 13 de 
abril de 2022 das 8h às 12h, no 
Espaço Multiuso Turístico-Cultural 
Luiz Carvalho dos Santos, da Se-
cretaria Municipal de Educação, 
localizado na Praça Condessa de 
Frontin, s/N - Centro. O encontro 
tem os  seguintes objetivos:
1) Mapeamento do “Sistema de 
Garantias de Direitos da Criança e 
do Adolescente”;

Gruta Nossa Senhora de Lourdes, 
localizada na Casa do Puríssimo 
Coração de Maria, encontramos uma 
estátua em homenagem a Monsenhor 
João Filippo. Nascido na província 
de Cosenza, no sul da Itália em 1845. 
Monsenhor Filippo publicou livros 
católicos e realizou projetos ligados 
à filantropia, como a construção dos 
Colégios Nossa Senhora do Carmo 
e de São José, o Asilo Santa Isabel 

2) Constituição da “Comissão 
Intersetorial” com representan-
tes do poder público, sociedade 
civil e integrantes do Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança 
e Adolescente.
Realize sua inscrição com ante-
cedência através do link no site: 
guaratingueta.sp.gov.br

e o Orfanato Puríssimo Coração 
de Maria. Em 1873, Padre Filippo 
veio para Guaratinguetá, exercen-
do o papel de auxiliar de vigário 
da Matriz de Santo Antônio, cargo 
de vigário que, posteriormente, 
ele assumiria. Monsenhor Filippo é 
lembrado por seus atos de caridade 
e devoção, que ficaram registrados 
nas memórias e na história de Gua-
ratinguetá.


