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     A Secretaria da Saúde infor-
ma que realizará o Dia “D” de va-
cinação contra a Influenza neste 
sábado (30) na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, para idosos de 
60 anos ou mais e profissionais de 
saúde de 18 anos ou mais.
A vacinação ocorrerá das 9h às 
13h.

- Idosos devem apresentar do-
cumento com foto e carteira de 
vacinação;
- Profissionais de saúde devem 
apresentar conselho de classe ou 
carteira de trabalho que confir-
me a categoria.
Não perca essa oportunidade de 
se imunizar! Vacine-se!

DIA “D“ DE VACINAÇÃO CONTRA 
INFLUENZA É NESTE SÁBADO (30/04)

    Nesta sexta-feira (29), a 
Prefeitura, em parceria com 
a Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá e 
com o SEBRAE, inaugurou a “Sala 
do Empreendedor”. 
 
    A sala está localizada na ACEG, 
e é uma importante iniciativa 
para facilitar e agilizar o processo 
de abertura de empresas no 
município. Nela, os empresários e 
empreendedores poderão realizar 
diversos processos de forma 
prática e rápida: 

- Abertura de Empresas 
- Baixa de Empresas 
- Alvará de licença 
- Alteração de atividade 
- Alteração de endereço 
- Alteração de tipo jurídico 
- Reabertura de inscrição 
municipal 

    A Prefeitura vai entregar nesta 
segunda-feira (02/05/2022), às 17h, o Plano 
de Carreira dos Servidores Públicos à 
Câmara Municipal, para análise e futura 
votação. A entrega será na sede da 
Câmara. 

Trata-se de um momento histórico para 
os servidores.

GUARATINGUETÁ INAUGURA SALA 
DO EMPREENDEDOR!

PREFEITURA ENTREGARÁ NESTA SEGUNDA-
FEIRA O PLANO DE CARREIRA DOS 
SERVIDORES PARA CÂMARA MUNICIPAL

- Solicitar ou alterar Inscrição 
Municipal
 
    O objetivo é que em até 48 
horas os empreendedores estejam 
com todos os seus processos 
concluídos, desburocratizando e 
facilitando a criação de novas 
empresas. Esse prazo é mais rápido 
que a média do Estado de São 
Paulo, que é de cerca de 60 horas. 
 
    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!

  O plano de carreira foi disponibili-
zado aos servidores e tivemos várias 
contribuições positivas.

  Agora temos a oportunidade de con-
tar, mais uma vez, com a colaboração 
dos servidores.
Venham participar conosco dessa 
entrega!!!

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO ESTÁ SENDO 
REALIZADO NESTA SEXTA E SÁBADO

A Secretaria de Meio Ambiente está 
promovendo entre hoje (29) e amanhã 
(30), 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 cadastra-
dos, e protetoras de animais da cidade. 
Para cadastrar seus pets a fim de que 
sejam castrados nos próximos mutirões, 
os munícipes podem entrar em contato 
com a Secretaria do Meio Ambiente 
através do número 3133-8006, ou preen-
chendo o formulário disponível no site 
da prefeitura: guaratingueta.sp.gov.br

A Secretaria do Meio Ambiente alerta 
que não poderão ser castrados: animais 
braquicefálicos (como gatos persas e 

cães shih tzu); pets com mais de nove anos 
de idade; e cães com peso inferior a dois 
quilos. Para maiores informações, favor 
entrar em contato com a Secretaria do 
Meio Ambiente.

Solicitamos também a colaboração de 
todos os cidadãos que tiverem condições, 
a doar roupas, roupas cirúrgicas, casi-
nhas, rações, coleiras ou demais itens para 
ajudar os animais carentes em situação 
de rua. As doações serão recolhidas nos 
mesmos dias, no mesmo local, e no mesmo 
horário  do mutirão de castração.

Todos os itens arrecadados serão en-
caminhados para protetoras de animais 
do município, e usadas em prol dos cães 
e gatos castrados no sábado (30/04). Estas 
doações são muito importantes para ga-
rantir a saúde e bem estar desses animais 
que, sem donos, dependem ainda mais de 
nossa solidariedade.
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   Guaratinguetá disputou 
o 6° Campeonato Estadual 
Elite de Dança na cidade de 
Mogi Guaçu neste final de 
semana (22, 23 e 24). 
   A cidade garantiu o pódio 
em todas as categorias em 
que competiu:

- Solo juvenil - 3° lugar
- Trio infantil - 1° lugar
- Duo adulto - 3° lugar
- Duo adulto - 2° lugar
- Duo juvenil - 3° lugar
- Conjunto profissional - 3° 
lugar

   Na premiação especial 
ganhamos como Dançarino 
Destaque.

   Através do projeto 
FADENP (Fundo de Apoio 

GUARATINGUETÁ GARANTE 
PÓDIO EM TODAS CATEGORIAS 
NA COMPETIÇÃO DE DANÇAS 
URBANAS EM MOGI GUAÇU 

ao Desporto Não Profis-
sional), projeto da Secre-
taria Municipal de Esportes, 
tivemos 40 competidores 
representando nossa cidade 
e mais uma vez fazendo bo-
nito neste campeonato.

TURISMO - CONFIRA NOSSOS 
ATRATIVOS: CATEDRAL DE 
SANTO ANTÔNIO

   Monumento Histórico 
da fundação de Guaratin-
guetá, a hoje Catedral de 
Santo Antônio, erguida a 
partir de 1772 no mesmo 
lugar onde em 1630, foi 
construída uma capela de
pau-a-pique coberta de 
palha, em torno da qual se 
desenvolveu a cidade. 

   Erguida em taipa, com 
torres e fachada em pedra, 
de estilo neo-clássica, re-
sultante de transformações 
realizadas de 1834 a 1913. 
Conserva em seu interior 
altares de rica talha doura-
da e imagens barrocas. 

   Foi o café que, no século 
XIX, enriqueceu seu inte-

rior com pinturas e alfaias 
em ouro e prata. Foi amplia-
da em 1782 e sofreu refor-
mas entre 1830 e 1856 com 
mudanças principalmente na 
fachada e entre 1900 e 1913 
com a colocação da torre 
central.

LIGA DE DOWNHILL ACONTECE NO 
GOMERAL NESTE FINAL DE SEMANA

   A 2ª etapa da Liga Brasilei-
ra de Downhill acontecerá 
nos dias 30 de abril e 01 de 
maio, no bairro do Gomeral 
em Guaratinguetá. A com-
petição é realizada pela Sec-
retaria de Turismo, Secretaria 
de Esportes e Liga de Down-
hill.

   A concentração será na 
pousada Dona Ana e os in-
scritos receberão medalha de 
participação.

   Serão disputadas as cat-
egorias: Elite Masculina, Elite 
Feminina, Infanto Juvenil, 
Juvenil, Junior, Rígida, Sub 
30, Master A1, Master A2, 
Master B1, Master B2, Master 
C, E-bike.

   Downhill é uma modali-
dade do mountain bike que 
consiste em descer de bicicle-
ta o trajeto em menor tempo 
possível, passando por trechos 
repletos de obstáculos e terre-
nos montanhosos.

CONFIRA OS PRÓXIMOS CURSOS 
GRATUITOS OFERECIDOS PELO 
SENAC DE GUARATINGUETÁ!

   Mais uma vez o Senac de 
Guaratinguetá está oferecendo 
cursos para a população com 
bolsas de estudo de 100%. São 
um total de 13 cursos, com início 
para o fim de abril e início de 
maio.

   As inscrições podem ser feitas 
pelo site do Senac. Para ser ele-
gível, o candidato precisa cum-
prir alguns critérios:

 - Não pode estar matriculado 
como pagante ou bolsista no 
Senac SP;

- Não ter abandonado curso 
no Senac SP como bolsistas 
nos últimos 06 meses;

- Ter renda per capita de até 
dois salários mínimos federais. 

Confira os cursos oferecidos 
no site da prefeitura: guara-
tingueta.sp.gov.br
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PREFEITURA HOMENAGEIA INSTITUTO 
NOSSA SENHORA DO CARMO PELOS 
130 ANOS DE FUNDAÇÃO

OPERAÇÃO CATA-BAGULHO JÁ 
RECOLHEU 157 CAMINHÕES DE 
INSERVÍVEIS EM 2022 

   Na última segunda-feira (25), 
foi realizada uma homena-
gem pelos 130 anos do Instituto 
Nossa Senhora do Carmo de 
Guaratinguetá.

   Por meio de uma cerimônia, 
a entidade Educadora foi con-
decorada com uma medalha de 
mérito que foi entregue pelo 
prefeito Marcus Soliva, além do 
certificado e homenagem aos 130 
anos do instituto.

   O vice-prefeito, Régis Yasu-
mura também esteve presente na 
condecoração.

   Além disso, o Presidente da 
Associação Comercial, Guilherme 
Gigli, entregou uma placa de 
homenagem para parabenizar a 
instituição.

   A Operação “Cata-Bagulho 
Contra a Dengue” já recolheu 
157 caminhões de materiais em 
2022. O Cata-Bagulho realiza 
visitas regularmente nos bairros 
de Guaratinguetá para auxiliar 
a população a evitar acúmulo de 
materiais que são criadouros e 
abrigo para os mosquitos e ani-
mais peçonhentos. 
 
   Essa atividade envolve uma 
força-tarefa da Administração 
Municipal para recolher os mate-
riais de forma ágil e prática. 
 
   Todo o material recolhido nas 
residências, nos terrenos e nos 
PEVS são levados para destruição 
em local licenciado e adequado. 
 
   Além disso, a Prefeitura por 
meio da Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais, oferece aos 
munícipes o serviço do “Disque 
Cata-Bagulho”, voltado para reti-
rar os resíduos volumosos de suas 

   A equipe do Instituto Nossa 
Senhora do Carmo esteve 
presente para receber as hon-
rarias, sendo representada 
pela diretora, Irmã Teresa 
Cristina Pisani Domiciano, a 
vice-diretora, Adriana Scalda-
ferri, Assessor de Comunicação, 
Luiz Fernando Miguel Lopes, 
Coordenadora de Pastoral, 
Silvia Lameo da Graça Prado, 
secretária, Ana Paula Vieira 
Bernardes, Auxiliar de Pastoral 
e Comunicação, Isadora Lina e 
Recursos Humanos com Meire 
Santos.

   Além deles, o capitão da 
polícia militar, Wagner Gui-
marães e a imprensa estiveram 
presentes para prestigiar o 
momento.

residências e garantir a desti-
nação final adequada. 
 
   Os materiais contemplados 
pelo projeto são, por exemplo, 
móveis velhos, eletrodomésticos 
e eletrônicos fora de condições 
de uso, entre outros. Impor-
tante: Resíduos de construção 
civil e restos de poda e capina 
não estão inclusos na lista de 
materiais recolhidos. 
 
   Para solicitar o Disque Cata-
bagulho basta entrar em con-
tato com a Secretaria de Obras 
e Serviços Municipais pelo 
telefone (12) 3128–290, para que 
incluam o bairro na programa-
ção 
 
Colabore, ajude no combate 
contra a dengue! 
 
#DengueEmGuaráNão

   A Secretaria de Agricultura realizou 
em 2022 a manutenção de 19 estradas 
rurais na cidade. Foram atendidos:

- Porto Meira;

SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZOU 
MANUTENÇÃO EM 19 ESTRADAS RURAIS 
NOS PRIMEIROS MESES DE 2022

- Pilões;
- Coloninha;
- Brumado;
- Estrada dos Lemes;
- São Sebastião;

- Gomeral;
- Pessegueiro;
- Mottas;
- Rio das Pedras;
- Soares;
- Marambaia;
- Jararaca;
- Três Cruzes;
- Belém;
- São José;
- Pirizal;
- Fogueteiro de Baixo;
- Capituba.

   Foi feito o patrolamento com 
cascalhamento nas estradas, além de 
ter sido utilizado RCC (Resíduos da 
Construção Civil) e pó de pedra em 
vários trechos para garantir segu-
rança e durabilidade.
   A Secretaria de Agricultura conti-
nua realizando ações de manutenção 
de estradas e pontes em áreas rurais 
constantemente, a fim de melhor 
atender as necessidades de todos os 
munícipes. 
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   O Concurso de Poesia 
promovido pela 3ª ed-
ição da Festa Literária de 
Guaratinguetá (FLIG) está 
com inscrições abertas. 
O concurso é uma parce-
ria entre a Secretaria de 
Cultura e a Secretaria de 
Educação. O período de 
inscrição é de 04 de abril a 
06 de maio de 2022.

   Refletindo sobre o cen-
tenário da Semana de Arte 
Moderna, o concurso de 
Poesia tem como tema: “O 
que é ser modernista em 
2022?” e visa promover, 
dinamizar e exercitar a 
produção textual junto aos 
estudantes.
   Podem se inscrever no 

PARTICIPE DO CONCURSO DE 
POESIA DA 3“ EDIÇÃO DA FLIG

concurso de poesia os alu-
nos do Ensino Fundamental, 
do 5º ao 9º ano, da rede 
municipal de ensino de 
Guaratinguetá.

- O regulamento e a Folha 
de Redação estão dis-
poníveis no site da Secre-
taria de Cultura.

- Para se inscrever, é ne-
cessário enviar o formulário 
de inscrição disponível 
no site da prefeitura: 
guaratingueta.sp.gov.br

Para mais informações, 
confira o regulamento do 
concurso!

GUARATINGUETÁ RECEBERÁ 
COMPETIÇÃO REGIONAL DE VÔLEI 
ADAPTADO 

   Teremos neste sábado (30/04) 
em Guaratinguetá, a partir das 
8h, o início da fase regional da 
Super Liga Melhor Idade de 
Vôlei Adaptado, evento organi-
zado pela CBVA (Confederação 
Brasileira de Vôlei Adaptado).

   Guaratinguetá é uma das oito 
sedes do Estado de São Paulo 
para esta competição.

   Serão três categorias de ida-
de disputadas: para aqueles com 
45 anos ou mais, 58 anos ou 
mais e 68 anos ou mais. Todas 
contam com equipes masculina 
e feminina.

   Guaratinguetá será repre-
sentada em todas as categorias 

pelos atletas treinados no 
Fundo Social de Solidarie-
dade.
   Os times com melhor 
desempenho nesta fase se 
classificam para a etapa es-
tadual, podendo até mesmo 
competir em nível nacional.

Os jogos em nossa cidade 
acontecerão nos dias:

 - 30 de abril
 - 14 de maio
 - 25 de junho
 - 23 de julho
 - 13 de agosto
 - 03 de setembro

   Venha torcer pelo espor-
te de Guaratinguetá! Anote 
em sua agenda:

- Dia 30/04 (sábado), a 
partir das 8h, no Complexo 
Esportivo do Parque do Sol.

 - Endereço: Avenida Anto-
nio da Cunha, 1253, Parque 
do Sol.
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