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Vamos realizar nos dias 29 e 30 de 
abril um novo Mutirão de Castra-
ção, parte do Programa de contro-
le populacional de cães e gatos. O 
atendimento dos pets será feito no 
Ginásio de Esportes do Pedregu-
lho, das 8h às 16h.
Serão 200 castrações realizadas 
por dia, 400 no total. O atendi-
mento será feito para os pets de 
munícipes cadastrados, e proteto-

ras de animais da cidade. 
Para cadastrar seus pets, os 
munícipes podem entrar em 
contato com a Secretaria do 
Meio Ambiente pelo número 
3133-8006, ou preenchendo o 
formulário disponível no site: 
guaratingueta.sp.gov.br 
Seguimos trabalhando forte 
pela causa animal!

NOVO MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO 
DE CÃES E GATOS SERÁ REALIZA-
DO NESTE MÊS DE ABRIL Um projeto inovador já está em 

fase final para ser lançado neste 
mês em Guaratinguetá, a “Sala 
do Empreendedor”. A inaugu-
ração será no dia 29 de abril, 
às 10h30, na ACEG (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá).
A Prefeitura, Sebrae e ACEG 
trazem essa importante iniciativa 
para facilitar e agilizar o pro-
cesso de abertura de empresas 
no município.
A “Sala do Empreendedor” terá 
toda estrutura necessária para 
que, de maneira ágil e prática, 
empresários e todos que buscam 
abrir seu próprio negócio possam 
realizar em um único ambiente 
diversos processos:

- Abertura de Empresas
- Baixa de Empresas
- Alvará de licença
- Alteração de atividade
- Alteração de endereço

Guaratinguetá soma 35 dias sem 
óbitos por Covid. A Prefeitura 
agradece pelo esforço incansável 
dos profissionais da saúde que 
estiveram na linha de frente dos 
trabalhos, além de cuidados com 
a prevenção e rápida vacinação 
dos munícipes, e a colaboração da 
população em geral.

GUARATINGUETÁ LANÇARÁ "SALA DO 
EMPREENDEDOR" NESTE MÊS DE ABRIL!

GUARATINGUETÁ ESTÁ HÁ 35 DIAS SEM 
MORTES PELA COVID-19

- Alteração de tipo jurídico
- Reabertura de inscrição munici-
pal
- Solicitar ou alterar Inscrição 
Municipal
Este espaço terá todos os equi-
pamentos necessários e contará 
com profissionais que estarão à 
disposição para auxiliar os ci-
dadãos.
O objetivo é que em até 48 horas 
os empreendedores estejam com 
todos os seus processos concluí-
dos, desburocratizando e facilitan-
do a criação de novas empresas.
A Sala do Empreendedor é uma 
das ações do “Avança Guará”, 
amplo programa de retomada 
da economia no período pós-
pandemia em Guaratinguetá, 
trazendo diversos projetos para a 
continuidade do desenvolvimento 
do município.
Nossa cidade segue avançando a 
cada dia em empreendedorismo 
e inovação!

A Prefeitura de Guaratinguetá es-
teve desde o começo preocupada 
com o combate ao coronavírus, 
estabelecendo medidas e ori-
entando a respeito dos cuidados 
necessários.

Estamos avançando e caminhando 
para voltar à normalidade o mais 
breve!

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE O FERIADO

A Prefeitura informa que devido 
aos feriados de Sexta-feira Santa 
(15) e Dia de São Benedito (18), bem 
como o ponto facultativo de quinta-
-feira (14), alguns serviços públicos 
do município terão os seus horários 
alterados.

- Paço Municipal:
Não funcionará nos dias 14, 15 e 18 
de abril.
- O Mercado Municipal funcionará 
em horário diferenciados:
- Sexta-feira (15), das 7h às 14h.
- Segunda-feira (18), das 7h às 12h.

Nos demais dias, de segunda a sexta, 
o Mercado abre normalmente das 7h 
às 17h.
- Pronto Socorro Municipal: atende 
todos os dias, 24h.
- Postos de Saúde:
Não funcionarão nos dias 14, 15 e 18 
de abril.

- Feiras livres:
As feiras manterão seus horários, ex-
ceto a do Parque São Francisco, que 
será realizada na quinta-feira, e não 
na sexta, como de costume.

IMPORTANTE:
A vacinação contra a Covid-19 será 
pausada durante os feriados e ponto 
facultativo (14,15,18 de abril).

Agradecemos pela compreensão.
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Ocorreu na última sexta-feira 
(08/04), às  19:30h, a terceira e 
última audiência  pública para 
a elaboração  da LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias).
Estiveram presentes a Secre-
tária  da Fazenda, Tânia Mara 
Reis, assim como os membros 
de sua equipe, Fabiana Novaes; 
Matheus do Amaral; Alex-
andre Santos Silva e Marina 
Guatura.
A LDO estabelece as metas e 
prioridades para o orçamento 
anual do ano seguinte, além 
de prever importantes inves-
timentos para o município. 
Também incluem-se em suas 
atribuições

SE ENCERRARAM AS AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS DA LDO 2023

- Fixar o montante de recur-
sos que o Governo Municipal 
pretende economizar;
- Traçar regras para as despe-
sas dos Poderes;
- Disciplinar o equilíbrio entre 
as receitas e as despesas.
A realização das audiências 
atende aos termos dos artigos 
142 / 142-A, inciso II e 142-
B, todos da Lei Orgânica do 
Município no. 1, de 5 de abril 
de 1990 - Sessão III - Do Orça-
mento.
A Prefeitura de Guaratinguetá 
agradece os munícipes que 
participaram das audiências, e 
que auxiliaram na elaboração 
da LDO de 2023.

OFICINA PARA ELEVAR SUAS VENDAS

O Sebrae em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Guara-
tinguetá, com a ACEG e com o 
Sincomércio, produziu uma ofi-
cina especial online para você 
se preparar e alavancar as suas 
vendas no dia das mães.

A oficina será realizada às 19h, 
no dia 19 de abril.
Não perca esta oportunidade e 
venha conhecer nossa oficina!
Inscrições gratuitas no site da 
prefeitura: guaratingueta.sp.gov.br

SECRETARIA DA SAÚDE REALI-
ZA AÇÃO CONTRA A DENGUE 
EM GUARATINGUETÁ
No último sábado (09), foi real-
izada uma Ação contra a Den-
gue pela Secretaria da Saúde 
na Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves. As equipes da Secretaria 
da Saúde estiveram trabalhando 
em pontos estratégicos na ci-
dade e em uma tenda na praça, 
fornecendo informações e con-
scientizando sobre o combate a 

dengue e demais arboviroses.
Além de informações, as equipes 
entregaram panfletos e monta-
ram brincadeiras de recreação 
para crianças sobre a temática 
de combate à dengue.
Os profissionais levaram infor-
mações de forma simples e aces-
sível para a população.

FIQUE ATENTO AO PERÍODO DE 
RECESSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS!
Devido aos feriados desta e da 
próxima semana, as escolas 
municipais entrarão em recesso. 
A Prefeitura aderiu ao calendá-
rio do Governo do Estado, que 
também fará recesso escolar 
nesse período.
As aulas vão até essa quarta-
-feira (13), e retornam na segun-
da-feira (25). Confira abaixo o 

calendário:
14/04: Ponto facultativo
15/04: Feriado
16/04: Fim de semana
17/04: Fim de semana
18/04: Feriado
19/04: Recesso Escolar
20/04: Recesso Escolar
21/04: Feriado
22/04: Ponto Facultativo
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Ficam abertas até o dia 22 de 
abril inscrições para o curso gra-
tuito e remoto de Assistente de 
Recursos Humanos para muníci-
pes de Guaratinguetá que vivam 
com algum tipo de deficiência. 
Esta é uma ação da Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência e do Centro 
Paula Souza, com o apoio do Cen-

ESTÃO ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA 
CURSO GRATUITO DE RECURSOS HUMA-
NOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

tro de Tecnologia e Inovação.
Podem se inscrever pes-
soas com deficiência de 18 
anos ou mais, moradoras de 
Guaratinguetá. Basta preench-
er o formulário a seguir até o 
dia 22 de abril no site da pre-
feitura: guaratingueta.sp.gov.br
As aulas terão início no dia 
16 de maio. São 4 horas de 
aulas, de segunda à sexta, so-
mando carga horária de 60h. 
O curso propõe  capacitar o 
aluno para executar serviços 
de apoio nas áreas de recur-
sos humanos, e conta com 
interpretação de libras, mate-
rial adaptado e linguagem 
simples.
Se você se enquadra no grupo 
alvo dessa iniciativa, não de-
ixe esta oportunidade passar!

DEFESA CIVIL DE GUARATINGUETÁ RECEBE 
EQUIPE DE GEÓLOGOS PARA ESTUDOS E PRE-
VENÇÃO A DESLIZAMENTOS E INUNDAÇÕES

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:

 
A Defesa Civil de Guaratinguetá 
recebeu na última segunda-feira 
(12) uma equipe de Geólogos da 
empresa “Regea Geologia, Engen-
haria e Estudos Ambientais”, para 
estudos e análises dentro do Plano 
Municipal de Redução de Riscos 
(PMRR).   
 
Este trabalho é pioneiro em 

A tradicional Congada e Moçambique 
Vermelho e Branco de São Benedito 
de Guaratinguetá foi fundada em 
2006, pelo senhor Oscar, Maria Luiza, 
falecida, e Josemar. O grupo trabalha 
para transmitir às futuras gerações 
essa expressão cultural rica e históri-
ca. 
Essa movimentação cultural une ele-
mentos da Congada e do Moçambique. 

nossa cidade e visa apontar 
os níveis de riscos geológicos 
(deslizamentos), hidrológicos 
(inundações) e quais as medidas 
a serem adotadas para a segu-
rança da população.  
 
Confira as imagens: 
 
#ConstruindoaCidadedoFuturo

Embora o grupo tenha sido 
fundado “recentemente” a 
prática da congada sempre 
esteve fortemente presente 
na vida de alguns integran-
tes. A tradicional congada 
está enraizada no Vale do 
Paraíba desde 1600. 

NOVA REUNIÃO DO COMTUR DISCUTE 
PROJETOS IMPORTANTE PARA O 
TURISMO DE GUARATINGUETÁ
Na última segunda feira (11) 
tivemos uma nova reunião do 
COMTUR (Conselho Municipal 
de Turismo) de Guaratingue-
tá e abertura da 8° Plenária 
Pública do PDT Revisional . 
Durante o encontro foi feita a 
apresentação do Plano Diretor 
de Turismo com as revisões e 
inserções propostas durante as 
7 plenárias públicas junto ao 
COMTUR para sua validação.  
 
O Plano Diretor de Turismo 
Revisional é o instrumento que 
estabelece diretrizes e propostas 
estratégicas que irão fomentar 
o desenvolvimento sustentável 
do turismo na Estância Turís-
tica de Guaratinguetá - SP. A 

cada 3 anos passa por revisão, 
aprimorando e desenvolven-
do o potencial e os segmen-
tos turísticos, com ações de 
curto, médio e longo prazos, 
a serem implementadas em 
conjunto com o Poder Público, 
COMTUR e iniciativa privada.  
 
Estiveram presentes na reu-
nião além dos Conselheiros 
do COMTUR, o presidente 
do conselho Ricardo Teberga, 
Prefeito Marcus Soliva, secre-
tário de governo João Vaz, 
secretário de Turismo Dr. Má-
rio Augusto Rodrigues Nunes, 
membros da Fazenda da Espe-
rança, Polícia Militar e demais 
parceiros.
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