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3aª ETAPA DA SUPERLIGA DE VÔLEI 
ADAPTADO É NESTE SÁBADO (25)

SECRETARIA DE SEGURANÇA E 
MOBILIDADE URBANA REFORÇA 
SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ

PRÊMIO ªBOAS PRÁTICAS PEDAGÓGICASª 
É ENTREGUE PARA PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

Nesta quinta-feira (23) a Secre-
taria de Educação da Prefeitura de 
Guaratinguetá, em parceria com a 
Impare Educação realizou um evento 
para homenagear os professores da 
Educação Infantil com o prêmio “Boas 
Práticas Pedagógicas”. A celebração 
da entrega do prêmio foi no Espaço 
Multiuso.  
 
O evento teve a presença do prefeito 
Marcus Soliva, do vice-prefeito Régis 
Yasumura, do presidente da Câmara 
Arilson Santos, da secretária de edu-
cação Elisabeth Sampaio, presidente 
da Saeg Miguel Sampaio, a presidente 
da Undime Márcia Bernardes, a coor-
denadora da Impare Tatiana Peixoto e 
demais secretários. Além disso, esti-
veram presentes a secretária de educa-
ção de Aparecida Adrielle, secretária de 
Lorena,  Rosana, secretária de São José 
do Barreiro, Marlene e a secretária de 
Jacareí, Maria Tereza. 
 
Durante o evento, tivemos uma apresen-
tação dos alunos do 2° ano da escola Dr 
Guilherme com um coral emocionante, 
sob a regência do professor Eduardo 
Cunha Moreira. 
 
Foram premiadas as profissionais que 
enviaram vídeos dos seus trabalhos re-
alizados com os alunos da rede munici-
pal contendo a atividade pedagógica da 
Impare. Esse prêmio busca reconhecer 
todo o empenho e dedicação das nossas 
profissionais que atuam na educação 
com amor e sensibilidade pelas crian-
ças. Confira as vencedoras: 
 
Categoria Bebês 
 
1º lugar: profª: Suelen Fernanda da 
Silva Luciano e coordenadora Jersika 
Rayanne da Silva Araujo 
 
2º lugar: profª: Regina Célia de Oliveira 
Benedicto e coordenadora Patrícia Van-
essa Mendes da Silva Motta 
 
3º lugar: profª: Marisa Carpinetti Ra-
mos e coordenadora Elaine Roque de 

Azevedo 
 
Crianças pequenas: 
 
1º lugar: profª: Angélica Valéria dos 
Santos Correard e coordenadora Jes-
sica Dias Fontes dos Santos 
 
2º lugar: profª Claudia Luana dos 
Santos Silva e coordenadora: Kalley 
Marcia Pessoa de Proença 
 
3º lugar: profª Paloma Melissa Foguel 
e coordenadora Tatiane França Santos 
 
Crianças bem pequenas 
 
1º lugar: profª Tatiana nascimento de 
oliveira silva e coordenadora Patrícia 
Vanessa Mendes da Silva Motta 
 
2º lugar: profª Milce Rodrigues Mar-
celino e coordenadora Josiane Marina 
Charleaux dos Reis Assis 
 
3º lugar: profª: Jéssica Marcondes 
dos Santos e coordenadora Aldine da 
Cunha Souza Fernandes 
 
Monitores 
 
1º lugar: Bruna Campos dos Santos 
 
2º lugar: Suelen Cristina da Conceição 
Darlan 
 
3º lugar: Maria de Fátima V. Mar-
condes 
 
A Prefeitura parabeniza todos os pro-
fissionais de educação de Guaratingue-
tá!

Neste sábado (25) vai ocorrer a 
terceira etapa da Superliga de Vô-
lei Adaptado no Complexo Esporti-
vo do Parque do Sol.

Guaratinguetá sedia a competição 
que tem mais de 500 atletas par-
ticipando de 13 cidades da região 
do Vale do Paraíba.

Nosso município participa em 
todas as categorias e segue com-
petindo.

Anote na sua agenda e venha 
torcer por Guaratinguetá!

Endereço: Avenida Antônio da 
Cunha, 1253, Parque do Sol.

Nessa última semana as equipes da 
Secretaria de Segurança e Mobilidade 
Urbana realizaram a sinalização de 
trânsito em alguns pontos da cidade, 
confira:

- Sinalização na Ponte Dr Zerbini e em 
toda extensão da ciclofaixa, inclusive 
troca dos tachões.

- Sinalização na Praça Dom Pedro ll.

- Sinalizações no bairro Parque do Sol, 
nas proximidades da Creche Helena 
Vaz de Lima Soliva.

Confira os horários que nossa 
cidade joga:

- 8h: Guaratinguetá x Cruzeiro 
(Masculino 68 anos)

- 8h40: Guaratinguetá x Taubaté 
(Feminino 68 anos)

- 11h20: Guaratinguetá x Igaratá 
(Masculino 58 anos)

- 13h20: Guaratinguetá x São 
José do Barreiro (Masculino 45 
anos)

- 14h40: Guaratinguetá x Santa 
Isabel (Feminino 45 anos) 

- Sinalização vertical no Bairro Jd do 
Vale, nas proximidades da Escola Mu-
nicipal Guilherme Eugênio Filippo 
Fernandes.

- Sinalização realizada na Rua Dr 
Souza Pinto, Centro, próximo à 
Creche Gota Leite.

- Sinalização de solo na entrada do 
IML.

É mais uma importante ação para 
garantir mais mobilidade e segurança 
nessas regiões.

35aª TAÇA DE JUDÔ ACONTECERÁ NESTE 
DOMINGO (26) EM GUARATINGUETÁ 
Neste domingo (26), às 8h, acon-
tecerá a 35ª taça de judô no 
complexo esportivo do Parque do 
Sol, em Guaratinguetá.

Estarão presentes equipes do 
vale do Paraíba, litoral norte, 
fundo do vale, sul de minas e 
grande São Paulo.

A expectativa é de 300 atletas 
em diversas categorias.

Entrada franca!
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No último domingo(19) aconteceu a 4° 
rodada da liga valeparaibana de Tênis 
de Mesa, em Jacareí.

Os atletas do nosso município que 
participaram do torneio conquistaram 
5 medalhas. As categorias participantes 
foram Sub 16 e Sub 17, e os atletas que 
representaram Guaratinguetá ocu-
param as principais colocações, são 
elas:

1º lugar - Maria Eduarda
1º lugar - Enzo
2º lugar - Márcio
3º lugar - Carlos
3º lugar - Analia

Guaratinguetá sempre apoiando o 
esporte

ACONTECEU NESTE DOMINGO (19) A 4ªa RODADA DA 
LIGA VALEPARAIBANA DE TÊNIS DE MESA 

OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
SANTO ANTÔNIO SÃO INICIADAS!

SECRETARIA DE ESPORTES ABRE INSCRIÇÕES 
PARA AULAS DE YOGA EM GUARATINGUETÁ

PRESTIGIE A CORRIDA 9 DE JULHO! 

Nesta quinta-feira (23) as obras 
de revitalização da Praça Santo 
Antônio foram iniciadas. A em-
presa responsável pelos traba-
lhos é a Minerais São José, que 
será fiscalizada pela Secretaria 
de Obras Públicas do municí-
pio.

A praça receberá alargamento 
da calçada, troca de pavimen-
to e a ampliação da área da 
praça, com a transformação do 

Na última segunda-feira 
(20), a Secretaria de Espor-
tes de Guaratinguetá abriu 
inscrições para aulas regu-
lares de Yoga.

As aulas serão ministra-
das pelo professor de Yoga 
e Meditação Christopher 
Cunningham, essa atividade 
visa trazer equilíbrio e paz 
interior, através das técni-
cas Orientais Milenares. As 
atividades irão acontecer 
duas vezes por semana, a 
partir das 7h30 da manhã.

Lembrando que as vagas 
são limitadas e que as ativi-
dades terão início quando 
atingir um número mínimo 
de alunos. Então se você 

Está chegando a Corrida 9 
de Julho, que completa 86 
anos de tradição aqui em 
Guaratinguetá.

A prova terá duas modali-
dades:

5 km - Participantes a par-
tir dos 14 anos

10 km - Participantes a par-
tir dos 18 anos

A prova acontecerá no dia 
10/07 na Av. Presidente Var-

local em um calçadão para pedes-
tres, melhorando a circulação dos 
mesmos pelo espaço.

Esse novo calçadão ocupará o 
espaço da via que hoje passa em 
frente à Igreja Matriz. Motoristas 
que desejem contornar a praça 
deverão seguir pela Rua Pedro 
Marcondes e fazer o retorno pelas 
Ruas Dr. Moraes Filho e Dr. Mar-
tiniano.

tem interesse em fazer aulas 
de yoga, o local para as inscri-
ções é na Secretaria de Espor-
tes, no bairro do Pedregulho.

Para mais informações ligue 
no telefone abaixo:
(3122-4010)

gas/Vila Paraíba.

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

EQUIPE DE GINÁSTICA RÍTMICA ESTÁ DE VOLTA 
ÀS COMPETIÇÕES  EM GUARATINGUETÁ 

A equipe de ginastas de  
Guaratinguetá,está de volta 
com sua nova constituição.
Após 2 anos afastadas dos 
tapetes devido á COVID19, 
as competições de conjunto 
estão de volta e Guaratin-
guetá não poderia ficar de 
fora.

Então neste ano de 2022 
elas estão se preparando 
para os novos desafios:

-Copa São Paulo de Con-
junto

-Torneio Regional e Nacio-
nal de Ginástica

-Jogos abertos da Juventu-
de

-Jogos Regionais

-Jogos abertos.

A equipe é jovem e foi for-
mada a partir de uma se-
letiva aberta,  realizada no 
início do ano, onde foram 
selecionadas as 6 melhores 
ginastas para se  apresen-
tarem nessa seletiva.

A equipe é direcionada 
pelas treinadoras da Secre-
tária de Esportes:

Ana Laura Reis
Larissa Ribeiro e
Auxiliada pela profª Téca

Compõe essa equipe as 
Atletas:

Anna Clara, Letícia, Luiza, 
Lara, Sara e Giovanna que 
contam com total apoio e 
incentivo da Secretária de 
Esportes e da Prefeitura 
de Guaratinguetá, que não 
tem medido esforços para 
o retorno vitorioso dessa 
equipe.
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Neste sábado (25), a Opera-
ção Cata-Bagulho atenderá os 
seguintes bairros:

- Village Santana
- Coopemi
- São Dimas
- Loteamento Cappio

Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lem-
brando que eles devem ser 
colocados para fora de casa 
até 12h.

- O prazo para entrega da 
Declaração Anual do Sim-
ples Nacional (DASN-SIMEI) 
foi prorrogado até 30 de 
junho.

- A entrega da declaração 
é importante para quem é 
Microempreendedor Indi-
vidual conseguir declarar 
o Imposto de Renda, ren-
ovar alvarás de segurança 
e manter seu negócio em 
pleno funcionamento.

- Compareça ao SEBRAE 
localizado na Av. João Pes-
soa, 1325 no Pedregulho em 
Guaratinguetá.

O SENAC, em parceria com a 
Prefeitura de Guaratinguetá 
e a Assessoria Municipal da 
Mulher e Cidadania, oferece 
curso gratuito de Manicure e 
Pedicure.

As aulas serão realiza-
das no campus do SENAC 
Guaratinguetá. O curso tem 
vagas limitadas, preenchidas 
conforme ordem de inscrição.

Serão duas turmas, com aulas 
sendo realizadas em horários 
diferentes. Anote:

 Turma 1: Com aulas de 11/07 à 
02/09, de segunda à sexta.
Horário sempre das 8h às 12h.

 Turma 2: Com aulas de 19/07 
à 13/09, de segunda à sexta.
Horário sempre das 18:30h às 

A tradicional Festa do Jongo no 
bairro do Tamandaré está che-
gando!

Reconhecida pelo Iphan como 
Patrimônio Imaterial, o Jongo é 
uma expressão afro brasileira, 
manifestação cultural composta 
por música, dança e seus elemen-
tos históricos.

Neste ano, a festa será no dia 25 
de junho, a partir das 22h, na 
rua Tamandaré, bairro Taman-
daré, altura do número 500.

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (25)

ATENÇÃO, VOCÊ QUE É 
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL! 

SENAC OFERECE CURSO DE MANICURE E PEDICURE 

PARTICIPE DA FESTA DO JONGO!

Essa ação faz parte da Cam-
panha contra a Dengue do 
município ao eliminar materi-
ais que são criadouros para os 
mosquitos e abrigo de animais 
peçonhentos, e envolve uma 
força-tarefa da Administração 
Municipal.

Participe! Para uma cidade 
limpa precisamos da colabora-
ção de todos!

Horário de atendimento: de 
segunda a sexta-feira, das 09h 
às 17h.

Para mais informações: (12) 
3128-9600 - Opção 4 ou:
- Compareça na SALA DO 
EMPREENDEDOR localizada 
na ACEG, R. Nove de Julho, 
127 - Centro

Horário de atendimento: ter-
ças e quintas-feiras, das 13h 
às 17h.

Para mais informações: (12) 
3128-2200

22:30h.

Para realizar inscrição basta 
comparecer ao SENAC com 
RG e CPF originais em 
mãos dentro do horário de 
atendimento, que é das 8h 
às 21h de segunda a sexta, 
e das 8h às 14h no sábado. 
O endereço é: Av. Dr. João 
Batista Rangel Camargo, 50 
- Centro.

As inscrições estarão aber-
tas de 22/06 até 8/07. Lem-
brando que é preciso ser 
maior de 18 anos e ter o en-
sino fundamental completo 
para participar.

Não perca essa oportuni-
dade de se qualificar profis-
sionalmente!

Venha conhecer e prestigiar a 
cultura de Guaratinguetá.
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Na última terça-feira (21) a 
Prefeitura realizou uma pales-
tra sobre Segurança no Trân-
sito para 79 recrutas da Escola 
de Especialistas da Aeronáu-
tica de Guaratinguetá.

Todos os anos, quando uma 
nova turma de alunos inicia os 
estudos na EEAR, a Secretaria 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana, a pedido da Aeronáu-

Nesta quinta-feira (23), 
o YOKA Futsal de 
Guaratinguetá fez sua es-
treia na Copa Oscar Re-
cord de Futsal. A equipe 
enfrentou a cidade de Cru-
zeiro, vencendo por 7x3. 
Foi uma importante vitória, 
começando o campeonato 
com o pé direito.

O torneio conta com 16 
cidades da região, além de 
uma equipe de Mogi das 
Cruzes, que estão dispu-
tando a fase de grupos e 

Nesta última quarta-feira (22), 
aconteceu mais uma modali-
dade dos jogos escolares mu-
nicipais, em Guaratinguetá.

O jogo praticado foi o tênis 
de mesa, essa modalidade 
contou com a participação de 
aproximadamente 100 alunos 
das 12 escolas do município.

Mais uma vez o Senac de 
Guaratinguetá está oferecen-
do cursos para a população 
com bolsas de estudo de 100%.

As inscrições para concor-
rer a um bolsa podem ser 
feitas pelo site do Senac 
Guaratinguetá. Para ser 
elegível, o candidato precisa 
cumprir alguns critérios:

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

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

- Ter os documentos exigidos 
para o processo de inscrição e 
para fazer o curso escolhido.

- Solicitar bolsa para cur-
sos que não acontecerão no 
mesmo período (manhã, tarde 

PREFEITURA REALIZA PALESTRA SOBRE 
SEGURANÇA NO TRÂNSITO NA ESCOLA 
DE ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA

YOKA FUTSAL ESTREIA COM 
VITÓRIA NA COPA OSCAR RECORD!

MODALIDADE TÊNIS DE MESA DOS JOGOS 
ESCOLARES MUNICIPAIS ACONTECEU NESSA 
ÚLTIMA QUARTA FEIRA (22) EM GUARATINGUETÁ

SENAC GUARATINGUETÁ ESTÁ 
COM NOVOS CURSOS GRATUITOS!

tica, envia um agente de trân-
sito para fazer esse trabalho de 
conscientização.

A palestra contou com várias 
informações sobre boas práti-
cas no trânsito, como o com-
portamento seguro no uso da 
malha viária, o uso do cinto de 
segurança, uso de celulares e 
direção preventiva aos motoci-
clistas.

depois seguem para o mata-
mata.

O grupo do YOKA também 
é formado pelas equipes de 
Cachoeira Paulista e Moreira 
César, esta última que será a 
próxima adversária, em jogo 
a ser realizado em Pindamon-
hangaba, no dia 5 de julho.

Não deixe de torcer pelo 
YOKA e por Guaratinguetá!

Os alunos vencedores nas 
modalidades feminino e 
masculino foram das escolas:

- Feminino: Maria Júlia 
campeã e Ramão vice 
campeã

- Masculino: Ramão campeã 
e Broca vice campeã

ou noite) em que você já 
estuda.

- Ter apenas uma matrícula 
como bolsista ou pagante no 
mesmo curso. 

Confira os cursos oferecidos 
no site e acesse também 
para mais informações: 
guaratingueta.sp gov.br

Não perca a oportunidade 
de se profissionalizar!
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