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PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ 
REALIZA CAMPANHA MAIO AMARELO EDUCAÇÃO DE GUARATINGUETÁ 

É DESTAQUE NA BETT BRASIL 

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (14)

GUARATINGUETÁ AMPLIA 
INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED

A chefe de gabinete da Secretaria 
Municipal da Educação, Ana Maria 
Almada, foi palestrante, na última 
quarta-feira, 11 de maio, do painel 
“Transformação Digital em Redes de 
Ensino”, durante a Bett Brasil. Ana 
Maria apresentou aos participantes 
do Fórum de Gestores todo o processo 
do Programa Educação Interativa da 
Rede Municipal de Ensino.

Guaratinguetá foi convidada para pal-
estrar pela direção da Bett Brasil, que 
é o é o maior evento de educação e 
tecnologia da América Latina. Congre-
ga, anualmente,  mais de 270 empre-
sas nacionais e internacionais, mais de 
20 startups do setor e cerca de 30.000 
participantes da comunidade educa-
cional de todos os estados brasileiros, 
que se encontram com o propósito de 
buscar inspiração, discutir o futuro 
da educação e o papel que a tecno-
logia e a inovação desempenham na 

Neste sábado (14), a Operação Cata-
Bagulho atenderá os seguintes bair-
ros:

-Jardim primavera
-Vila Brasil
-Vila Paulista
-Flamboyant

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 

A Prefeitura continua os trab-
alhos para trocar a iluminação 
pública de Guaratinguetá para 
lâmpadas de LED, substituindo 
as antigas lâmpadas de sódio. 
Além da eficiência energética 
superior, o LED também tem 
uma área melhor de ilumina-
ção.

formação de todos os educadores e 
estudantes.

Profissionais da Secretaria Mu-
nicipal da Educação também 
estiveram presentes no evento, 
que contou com a participação da 
Secretária da Educação Elisabeth 
Sampaio, da subsecretária Regina 
Guimarães e de mais de 50 edu-
cadores da rede municipal, que 
tiveram a oportunidade de conferir 
o que há de mais inovador em 
educação e tecnologia. Foi a maior 
delegação de Guaratinguetá a visi-
tar a Bett Educar.

A oportunidade de palestrar em 
evento tão significativo é sem 
dúvida uma conquista para a 
Educação Pública e um reconheci-
mento para a Educação Municipal 
de Guaratinguetá.

uma força-tarefa da Administração 
Municipal.

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

Nesta semana, a EDP Bandei-
rantes, atendendo ao pedido 
da Secretaria de Segurança 
e Mobilidade Urbana, fez a 
instalação das novas lâmpadas 
na Rua Coronel Tamarindo, 
que liga o Centro até a Pe-
dreira. São 40 lâmpadas que 
serão substituídas na rua, em 
toda sua extensão.

No último mês nossa cidade 
já recebeu a troca de ilumi-
nação em diversos pontos e os 
trabalhos ainda estão longe de 
terminar! O objetivo é trazer 
maior conforto e segurança 
para toda a cidade!

A Secretaria de Segurança e 
Mobilidade Urbana está desen-
volvendo neste mês de maio uma 
ampla ação por toda a cidade, a 
campanha “Maio Amarelo - Juntos 
Salvamos Vidas”.

O movimento Maio Amarelo é 
importante para chamar atenção 
da sociedade para o alto índice de 
mortes e feridos no trânsito em 
todo o mundo.

A campanha tem como objetivo 
assegurar o bem-estar e segurança 
de todos cidadãos de Guaratingue-
tá, trazendo informação e cons-
cientizando a população sobre o 
respeito no trânsito.

A Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana preparou diversas 
ações educativas com o apoio da 
Polícia Militar, Defesa Civil, Corpo 
de Bombeiros, SAMU e Detran.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

- 23 de maio, às 9h

Blitz educativa na Av. João Batis-
ta Rangel Camargo, em frente ao 
Senac, com distribuição de mate-
riais e orientações sobre educa-
ção no trânsito.

- 25 de maio, às 9h
Blitz educativa na Av. Padroeira 
do Brasil, em frente à Usefaz, 
com distribuição de materiais e 
orientações sobre educação no 
trânsito.

- 27 de maio, às 10h
Simulação de Acidente e Res-
gate na Av. Padroeira do Brasil, 
na divisa entre Guaratinguetá e 
Aparecida (embaixo do viaduto), 
em parceria com a MRS, Polícia 
Rodoviária Federal, Corpo de 
Bombeiros e Guarda Municipal 
de Aparecida.

Além disso, teremos a ampla 
divulgação nos meios de comu-
nicação, como rádio, TV, jornais, 
Internet, faixas, entre outras 
mídias.
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Teremos neste sábado (14/05) em 
Guaratinguetá, a partir das 8h, 
a segunda etapa da competição 
regional da Superliga da Melhor 
Idade de Vôlei Adaptado, evento 
organizado pela CBVA (Confedera-
ção Brasileira de Vôlei Adaptado). 
 
Guaratinguetá é uma das oito 
sedes do Estado de São Paulo para 
esta competição.  
 
Participam desta etapa da com-
petição 500 atletas e 44 equipes 
de 13 cidades diferentes. Guaratin-
guetá será representada em todas 
as categorias pelos atletas que são 
treinados pelo Fundo Social de 
Solidariedade.  
 
Os times com melhor desempenho 
nesta fase se classificam para a 
etapa estadual, podendo até mes-
mo competir em nível nacional. 
 
Os jogos em nossa cidade aconte-
cerão nos dias: 
  
- 14 de maio 
- 25 de junho 

- 23 de julho 
- 13 de agosto  
- 3 de setembro 
 
Anote em sua agenda: 
 
- Dia 14/05 (sábado), a partir 
das 8h, no Complexo Esportivo 
do Parque do Sol. 
 
- Endereço: Avenida Antônio 
da Cunha, 1253, Parque do Sol. 
 
- As equipes de Guaratinguetá 
enfrentarão no dia 14/05:  
 
- Guaratinguetá X São José 
dos Campos às 8h; 
- Guaratinguetá X Santa Isa-
bel às 10h; 
- Guaratinguetá X Piquete às 
10:40h; 
- Guaratinguetá X Lorena às 
13h; 
- Guaratinguetá X Igaratá às 
15h. 
 
Venha torcer pelo esporte da 
nossa cidade!

GUARATINGUETÁ RECEBE SEGUNDA 
ETAPA DA SUPERLIGA DE VÔLEI ADAPTADO

O Projeto Guri, o maior pro-
grama sociocultural brasileiro, 
ainda dispõe de vagas para 
cursos gratuitos de música em 
Guaratinguetá. As vagas dis-
poníveis são para aulas de violão, 
tecnologia musical, coral juvenil, 
viola, contrabaixo, violoncelo, vio-
lino e percussão, com turmas nos 
horários entre 13h30 até 17h30.

Os interessados devem entrar em 
contato diretamente com o polo 
de Guaratinguetá de preferência 
até 31 de maio.

Não é necessário ter conheci-
mento prévio de música, nem 
possuir instrumento musical.

O Polo de Guaratinguetá está 

Mais uma vez o Senac de 
Guaratinguetá está oferecendo 
cursos para a população com 
bolsas de estudo de 100%. São 
um total de 6 cursos, com início 
neste mês de maio.

As inscrições podem ser feitas 
pelo site do Senac. Para ser 
elegível, o candidato precisa 
cumprir alguns critérios:

 - Não pode estar matriculado 
como pagante ou bolsista no 

PROJETO GURI AINDA TEM VAGAS PARA 
CURSOS DE MÚSICA EM GUARATINGUETÁ!

CONFIRA OS CURSOS GRATUITOS OFERECIDOS 
PELO SENAC DE GUARATINGUETÁ!

localizado na Rua Neir Ortiz 
Pereira, nº 1021 - Campo do 
Galvão, às terças e quintas-feiras 
das 9h às 18h. O telefone para 
contato é: (12) 3132-7828.

Presente em 282 municípios, o 
programa oferece cursos gra-
tuitos de música para crianças, 
adolescentes e jovens de 6 a 18 
anos incompletos.

Documentos para matrícula: RG 
ou Certidão de Nascimento do 
candidato, RG do responsável, 
comprovante de matrícula no 
ensino regular e comprovante de 
endereço.

Não perca essa oportunidade!

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 ofereci-
dos no site da prefeitura: 
guaratingueta.sp.gov.br

Não perca a oportunidade de 
se profissionalizar!

AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL JÁ REALIZOU 
MAIS DE MIL TENDIMENTOS EM 2022

O Ambulatório de Saúde Mental 
de Guaratinguetá registrou 1.277 
atendimentos psiquiátricos desde 
o início de 2022.

A saúde mental é essencial para 
o ser humano manter uma vida 
equilibrada e quando necessário, 
a  importância de fazer um acom-
panhamento psiquiátrico e psicoló-
gico.

A unidade da Secretaria Municipal 
de Saúde conta com dois consultó-
rios e está localizada na Rua José 
Castro e Silva, nº 40, no bairro 
Vila Alves. O espaço proporciona 
aos pacientes um tratamento hu-
manizado.

Para mais informações, entre em 
contato pelo número: (12) 3122-5255.



GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 036 - gUARATINGUETÁ 13 DE MAIO DE 2022

O Fundo Social de Solidar-
iedade de Guaratinguetá já 
iniciou as atividades físicas e 
cursos gratuitos.

As turmas foram formadas 
com inscritos residentes de 
Guaratinguetá, para atividades 
físicas de pilates no solo, cir-
cuito multifuncional e também 
para os cursos de costura 
básica e industrial.

ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL 
JÁ COMEÇARAM!

As atividades são realizadas 
na sede do Fundo Social (Rua 
Sargento Baracho, 79, Vila 
Paraíba).

O projeto visa melhorar o 
estilo de vida da população, 
fornecendo benefícios para a 
saúde com as atividades físi-
cas e formação profissional 
com os cursos de costura.

PREFEITURA INICIA OBRAS NA PISTA DE 
CAMINHADA DO PARQUE DAS ÁRVORES

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:

A Prefeitura iniciou nesta semana 
as obras da pista de caminhada 
localizada no Parque das Árvores. 
O trabalho está na fase da cons-
trução da guia da pista, feita pela 
Secretaria de Obras com a ajuda 
de uma máquina extrusora de 
perfis de concreto.

Essa reforma está sendo realizada 
por uma parceria entre as Secre-
tarias de Meio Ambiente e Obras 
Públicas. A pista faz parte da área 
de lazer do bairro, que também 
receberá um parquinho. O local 
também receberá um guarda cor-
po no trecho da pista próximo à 

Seminário Frei Galvão  
 
O Seminário Frei Galvão de Gua-
ratinguetá, foi fundado em 1942 
e tem grande destaque no turis-
mo religioso do Vale do Paraíba, 
atraindo milhares de devotos do 
santo Frei Galvão.

Na entrada do seminário está 
instalada a monumental estátua 
de Nossa Senhora de Fátima e 
os pastorinhos. A obra foi feita 
de cimento armado pelo escultor 
Luiz Pescosta, em 1964. A deslum-
brante imagem possui mais de 10 

bomba d’água que ali existe.

Tudo isso visando proporcionar aos 
munícipes um local mais cômodo e 
tranquilo, propício para o lazer.

metros de altura, sendo a 3º maior 
do mundo.

ATLETA DE GR GUARATINGUETÁ É DESTAQUE 
EM APRESENTAÇÃO EM REDE NACIONAL 

A atleta Beatriz Soares Vieira, 
da equipe de Ginástica Rítmica 
de Guaratinguetá, fez bonito em 
sua apresentação na TV SBT 
e teve nota máxima de todos 
os jurados do quadro “Talento 
Infantil”, do programa do apre-
sentador Silvio Santos.

Depois de uma apresentação 
espetacular, além da pontuação 

dos jurados ela ainda recebeu 
uma premiação em dinheiro.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
se orgulha e parabeniza a atleta 
e o trabalho realizado pela trei-
nadora Carol Nogueira.

A equipe de GR da nossa cida-
de conta com todo apoio da Se-
cretaria Municipal de Esportes.

SEMANA DO MEI
Quando você se capacita 
tudo facilita!

O Sebrae em parceria com 
a Sala do Empreendedor, 
a Prefeitura Municipal de 
Guaratinguetá, a Associa-
ção Comercial e Empresa-
rial - ACEG e o Conselho 
da Mulher Empreendedo-
ra - CMEG prepararam 

duas oficinas para você 
empreendedor(a):

Para mais informações, 
acesse o site: guaratingueta.
sp.gov.br

Inscreva-se GRATUITA-
MENTE e garanta já a sua 
vaga!
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O Programa Educação Intera-
tiva foi implementado em toda 
a rede municipal em 2019, nas 
escolas de ensino fundamental. 
Através desse projeto, foram 
disponibilizados dispositivos 
como chromebooks para o 
uso de alunos e professores, 
projetores e kits multimídia, 
além de ter sido realizada a 
formação de educadores a fim 
de incluir a tecnologia no pro-
cesso de aprendizagem.

Sendo uma pioneira, 
Guaratinguetá foi uma das 
quinze primeiras cidades a 
fechar parceria com o Google 
For Education, uma platafor-
ma segura com o objetivo de 
ajudar as escolas e os alunos 
com a inserção de tecnolo-
gias para a otimização do 
ensino dentro e fora de sala 
de aula. A chefe de gabinete 
da Secretaria da Educação, 
Ana Maria Almada explica: 
“Guaratinguetá passou a ter o 
DNA da inovação e tecnologia! 
Os nossos alunos e professores 
foram preparados para usar a 
tecnologia em sala de aula, de 
maneira a torná-los protagoni-
stas desse processo”.

Ana Maria foi palestrante, na 
última quarta-feira, 11 de maio, 

PROGRAMA EDUCAÇÃO INTERATIVA LEVA O USO 

DE TECNOLOGIA EM ESCOLAS MUNICIPAIS HÁ 

MAIS DE DOIS ANOS EM GUARATINGUETÁ 

do painel “Transformação 
Digital em Redes de Ensino”, 
durante a Bett Brasil. Ela 
apresentou aos participantes 
do Fórum de Gestores todo o 
processo do Programa Educa-
ção Interativa da Rede Munici-
pal de Ensino.

Com todos esses preparativos 
realizados, mesmo durante a 
pandemia, foi possível manter 
a aprendizagem dos alunos 
nas aulas remotas, devido à 
familiaridade das crianças 
com a tecnologia. Claro que 
adaptações ainda foram feitas, 
incluindo o uso do Classroom, 
preparação de materiais digi-
tais, reuniões para professores 
e formações online. Como 
resultado disso, mais de 99% 
dos alunos ao final da pan-
demia tiveram a capacidade 
de serem promovidos para o 
próximo ciclo.

Por meio dessas e outras 
iniciativas, a Secretaria da 
Educação de Guaratinguetá 
trabalha para aprimorar a 
qualidade do ensino na cidade, 
proporcionando oportunidades 
para as crianças do município 
e ajudando a construir uma 
sociedade melhor através do 
ensino.

PARTICIPE DA TARDE DO LAZER 
NO FUNDO SOCIAL!
O Fundo Social está promoven-
do uma Tarde do Lazer, com 
competições de jogos de mesa. 
Os jogos acontecerão a partir 
das 14h às 16h30, nas terças e 
quintas-feiras.

Alguns dos jogos de mesa prati-
cados são: buraco, truco, domi-
nó, damas e xadrez.

Os interessados podem fazer a 
inscrição no Fundo Social, que 
fica na rua Sargento Baracho, n° 
79, na Vila Paraíba.

Não perca essa oportunidade de 
lazer! Participe!

SECRETARIA DE OBRAS REALIZA 
ZELADORIA EM CALÇADAS DO MUNICÍPIO

Na Avenida Pedro de Toledo, 
no trecho da lateral do Fórum 
Municipal, a calçada está sendo 
refeita para a retirada de bura-
cos reportados pelos moradores.

A mesma ação está sendo reali-
zada no trecho final da Avenida 
Presidente Vargas, em frente a 

escola Joaquim Vilela de Oliveira 
Marcondes.

O processo de reconstrução da 
calçada consiste na quebra da 
antiga estrutura, do reparo do 
espaço, que pode constituir da 
poda de raízes de árvores e ajus-

A Secretaria de Obras está 
realizando a zeladoria de calça-
das do município. Os trechos de 
calçadas que se localizam em 
frente e nas laterais de edifí-
cios públicos são de responsabi-
lidade da Prefeitura, e podem 
ser adicionadas ao cronograma 
de zeladoria.

te do solo, e da reconstrução da 
calçada.

A Secretaria de Obras lembra 
os munícipes que as calçadas de 
imóveis particulares são de res-
ponsabilidade do proprietário.

produção
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