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EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
VISITA OBRAS DO PROGRAMA VIDA LONGA VISITA OBRAS DO PROGRAMA VIDA LONGA 

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (04)CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (04)

Na última terça-feira (31) de maio, 
Assistentes Sociais e Psicóloga, 
representantes dos CRAS e CREAS, 
juntamente com o Secretário de As-
sistência Social, visitaram as obras 
do Programa Vida Longa.

O objetivo foi dar início às ações 
de Mobilização e articulação para 
a criação de um grupo gestor deste 
novo equipamento público social, 

Neste sábado (04), a Operação Cata-
Bagulho atenderá os seguintes bairros:

-Clube dos 500
-Vila Rosa
-Internacional Park

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 criadouros 
para os mosquitos e abrigo de animais 
peçonhentos, e envolve uma força-
tarefa da Administração Municipal.

conquistado pela Prefeitura.

Acompanhou a visita, a Engen-
heira Luana, responsável téc-
nica, que informou que as obras 
estão com taxa de evolução em 
63%, e a previsão de encerra-
mento é de quatro meses.

O programa visa a inclusão de 
idosos em situação de vulnerabi-

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

Nesta quinta-feira(2) iniciou-se a 
3° edição da Festa Literária de 
Guaratinguetá (FLIG). O evento 
acontecerá durante quatro dias 
dedicados à leitura e à literatura.

A FLIG conta com bate-papo com 
escritores, contação de histórias 
para o público infantil, lançamen-
to de livros, espaço para escritores 
da cidade e muito mais.

Com entrada franca, a FLIG está 
acontecendo no Espaço Multiuso 
Turístico-Cultural Luiz Carvalho 
dos Santos (Rua Visconde do Rio 
Branco, 115 - Centro) de 02 a 05 de 
junho!

Compartilhe com os amigos, cha-
me a família e venha participar 

dessa festa! Vamos fortalecer 
nossa rede de cultura!

O evento está sendo organizado 
pelas Secretarias de Cultura e 
Educação. Na abertura, tivemos 
leitura de poesias dos alunos 
vencedores do último concurso 
e os discursos do prefeito Mar-
cus Soliva, secretárias Elisabeth 
Sampaio (Educação) e Aline Da-
másio (Cultura) e subsecretário 
de cultura, Welington Vilanova, 
além da apresentação do Violi-
nista Wellington, acompanhado 
da Érica.

Confira todos os detalhes da pro-
gramação na página da Cultura 
no Facebook.

PROGRAMA TODAS IN-REDE É PROGRAMA TODAS IN-REDE É 
LANÇADO EM GUARATINGUETÁLANÇADO EM GUARATINGUETÁ
A Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência em par-
ceria com a Prefeitura de Guaratin-
guetá realizou nesta quinta-feira (02) 
o lançamento do programa TODAS 
in-Rede no município. O evento foi no 
auditório da Secretaria Municipal de 
Educação.

O programa tem o objetivo de em-
poderar e auxiliar as mulheres com 
deficiência do Estado de São Paulo, 
oferecendo qualidade de vida e a 
inclusão social. Ele propõe cursos, 
campanhas educativas, uma rede de 
apoio e mobilização das mulheres com 
deficiência para garantir os quatro 
pilares do TODAS in-Rede: Trabalho, 
Renda e Autonomia Econômica; Di-
reitos afetivos, sexuais e reprodutivos; 
prevenção à violência e empodera-
mento, autoestima e liderança.

São 17 mil vagas de cursos disponíveis 
na capital e interior de São Paulo, 
divididos em modalidades presenciais 
e a distância, confira:

Cursos presenciais:
- Assistente Administrativo
- Almoxarife e Estoquista
- Auxiliar de Logística
- Assistente de Recursos Humanos
- Recepção e Atendimento
- Informática Básica
- Assistente Contábil, de Crédito e Co-
brança
- Inglês para Recepção
- Operador de Telemarketing
- Espanhol para Recepção
- Viveirista de Plantas e Flores
- Velas Aromáticas e decorativas

Cursos Virtuais:
- Banco De Dados
- Lógica de Programação
- Desenvolvimento Web
- Desenvolvimento Mobile
- Finanças na Empresa
- Planejamento Empresarial
- Gestão Administrativa

Para se cadastrar e ter mais informações 
acesse o site:guaratingueta.sp.gov.br

lidade, acompanhados pelos serviços 
de proteção social básica e especial, 
com autonomia plena para exercer 
suas atividades diárias, cuja renda 

não seja superior a dois salários míni-
mos e com vínculos familiares rompidos 
ou fragilizados.
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No último domingo (29) de maio, 
aconteceu a corrida anual do 
Desafio da Natureza Mountain 
Bike no Recinto de Exposições, em 
Guaratinguetá.

Essa tradicional competição é a 11° 
que acontece na Região, e nes-

te ano a primeira etapa da 
corrida teve a partição de 400 
atletas que vieram de diversas 
regiões e estados, são eles:

São Paulo
Rio de Janeiro
Minas Gerais

ACONTECEU NESTE FIM DE SEMANA ACONTECEU NESTE FIM DE SEMANA 
(29) DE MAIO O DESAFIO DA NATUREZA (29) DE MAIO O DESAFIO DA NATUREZA 
MOUNTAIN BIKE EM GUARATINGUETÁMOUNTAIN BIKE EM GUARATINGUETÁ A UBS Colônia do Piagui já real-

izou 2.938 atendimentos desde a 
sua inauguração em nosso mu-
nicípio. A entrega da reforma foi 
em 21 de maio de 2020.

A unidade leva o nome do casal 
Ester e João Bresolin, que foram 
representantes da comunidade 
da Colônia do Piagui, netos de 
imigrantes italianos. Há mais de 
30 anos o sr. João Besolin cedeu 

Foi inaugurado no último sábado 
(28) de maio nova exposição no 
Museu Conselheiro Rodrigues 
Alves. Essa nova exibição foi orga-
nizada pela equipe do Programa 
de Ação Cultural (ProAC), inicia-
tiva da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo do 
Estado de São Paulo, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Cultura.
A exposição “A casa do Consel-
heiro, o nosso Museu”, propõe 
expandir a abordagem para além 
das memórias do ex-presidente 
da República, lançando um ol-
har mais amplo para os aspectos 
históricos e culturais que definem 
Guaratinguetá. Além de docu-
mentos materiais, apresentam-se 
alguns dos patrimônios imateriais 
mantidos pelos cidadãos.

UBS COLÔNIA DO PIAGUI JÁ REALIZOU QUASE 3 UBS COLÔNIA DO PIAGUI JÁ REALIZOU QUASE 3 
MIL ATENDIMENTOS DESDE A INAUGURAÇÃOMIL ATENDIMENTOS DESDE A INAUGURAÇÃO

NOVA EXPOSIÇÃO É INAUGURADA NO MUSEU NOVA EXPOSIÇÃO É INAUGURADA NO MUSEU 
CONSELHEIRO RODRIGUES ALVESCONSELHEIRO RODRIGUES ALVES

o imóvel onde é a atual unidade 
de saúde para a prefeitura.

O local conta com sala de vacina, 
coleta, curativo, setor odontológico, 
atendimento clínico e obstétrico.

A UBS está localizada na rua 
Oswaldo Zangrandi, s/nº no bairro 
Colônia do Piagui e funciona de 
segunda a sexta, das 7h às 17h.

A música; o carnaval; capoeira; 
jongo e a congada de São 
Benedito são exemplos das 
manifestações populares repre-
sentadas. Tudo isso para valori-
zar o mosaico de representações 
culturais presentes na cidade. 
Além disso, o museu também 
abriga mensalmente eventos 
culturais como rodas de con-
versa e apresentações musicais, 
com o intuito de democratizar 
ainda mais o acesso à cultura 
em Guaratinguetá.

Venha conferir a exibição! O 
Museu Conselheiro Rodrigues 
Alves está aberto de segunda 
a sexta, das 9h às 16h. Esco-
las também podem realizar o 
agendamento de visitas.

GINASTA DE GUARATINGUETÁ É GINASTA DE GUARATINGUETÁ É 
DESTAQUE NA COPA SÃO PAULO! DESTAQUE NA COPA SÃO PAULO! 
No último domingo (29) de maio, 
a ginasta da categoria infantil 
elite, Beatriz Vieira, participou da 
primeira fase da Copa São Paulo 
representando nossa cidade de 
Guaratinguetá. A competição é 
organizada pela Federação Paulis-
ta e aconteceu na cidade de São 
Bernardo do Campo.

Beatriz participou de 3 provas e 
saiu campeã em todas elas, con-
quistando três medalhas de ouro 

para nosso município:  exercício 
de mãos livres, exercício de bola e 
individual geral. Ela estava acom-
panhada das técnicas Aline de 
Andrade (professora do Fadenp) e 
Carol Nogueira.

A atleta conta com o apoio da 
Secretaria de Esportes, por meio do 
Fadenp. O Esporte é levado a sério 
em Guaratinguetá, e os resultados 
deste trabalho aparecem nas com-
petições que participamos!
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A Campanha contra a Tu-
berculose é uma ação de 
prevenção que foi elaborada 
pela equipe do Ambulatório 
de Tuberculose com atividades 
nas unidades de saúde para 
orientações sobre tratamento e 
atendimento aos munícipes.

Durante as reuniões, os pro-
fissionais foram orientados 
sobre a campanha e as ori-
entações nas sala de espera 
sobre a importância do exame 
e instruções sobre a ma-
neira correta de coleta. Além 
disso, as equipes realizaram 

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA CAMPANHA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA CAMPANHA 
CONTRA TUBERCULOSE EM GUARATINGUETÁCONTRA TUBERCULOSE EM GUARATINGUETÁ

uma busca ativa nas casas 
de residência terapêutica, de 
longa permanência e também 
nas unidades de saúde de 
Guaratinguetá.

No total foram realizados 542 
exames durante a campanha 
nas unidades de saúde.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
parabeniza todos os profis-
sionais que se empenharam 
na campanha em busca da 
prevenção e tratamento desta 
doença.

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:  SEMINÁRIO FREI GALVÃOSEMINÁRIO FREI GALVÃO
O Seminário Frei Galvão, é co-
nhecido pelos seus devotos como 
um centro de conforto e fé, um 
espaço para realizar suas orações 
e se conectar com Deus. Além de 
assumir a importante finalidade 
de ser o local de moradia dos 
postulantes, onde eles trabalham 
seu espírito.

O seminário possui muitas carac-

terísticas cativas como, por exemplo, 
sua instalação rica em detalhes e 
monumentos significativos.

No Seminário foi construído um 
Mausoléu onde descansam os restos 
mortais de frades que dedicaram suas 
vidas pela religião católica e pelo ide-
al franciscano. Aberto à visitação, este 
é um lugar de profunda paz.

GUARATINGUETÁ INICIA VACINAÇÃO GUARATINGUETÁ INICIA VACINAÇÃO 
DA 3ªDA 3ªa a DOSE PARA ADOLESCENTESDOSE PARA ADOLESCENTES
Guaratinguetá iniciou a apli-
cação da 3ª dose da vacina 
de COVID-19 para os ado-
lescentes de 12 a 17 anos de 
idade.

Locais de vacinação:

- UBS Oswaldo Cruz
- UBS Parque São Francisco

Em casos de comorbidades é 
necessário apresentar laudo 
médico comprobatório.

Adolescentes podem se vaci-
nar acompanhados dos pais 
ou responsáveis, portando 

documento com CPF ou o 
cartão SUS.
O município pode vacinar 
com Pfizer e Coronavac, 
conforme disponibilidade nas 
unidades de saúde.

No caso dos adolescentes 
imunocomprometidos de alto 
grau, apenas a vacina da Pfi-
zer deve ser utilizada.

A dose de reforço pode ser 
aplicada após 4 meses do re-
cebimento da segunda dose. 
A recomendação também 
vale para adolescentes ges-
tantes e puérperas.
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