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GRANDES CONQUISTAS GRANDES CONQUISTAS 
PARA GUARATINGUETÁ!PARA GUARATINGUETÁ!

PROGRAMA GUARATECH É PROGRAMA GUARATECH É 
LANÇADO EM GUARATINGUETÁ!LANÇADO EM GUARATINGUETÁ!

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA FESTA 
DE 392 ANOS DE GUARATINGUETÁ!DE 392 ANOS DE GUARATINGUETÁ!
Neste ano, Guaratinguetá está 
fazendo 392 anos e preparamos 
uma programação recheada de 
atrações para todos curtirem e 
prestigiarem o aniversário da 
cidade!

As atrações estão sendo prepara-
das pelas secretarias de Cultura, 

Turismo e Esportes.

Confira a programação do dia 
13 e leve a sua família para 
aproveitar! 

Local: Av. Presidente Vargas, a 
partir das 18h.

Iniciamos a semana com grandes 
conquistas para o nosso municí-
pio nas mais diversas áreas. São 
investimentos importantes que 
estão sendo destinados pelo Gover-
no Estadual para infraestrutura, 
saúde, segurança e um grande re-
conhecimento pelo trabalho social 
realizado em nossa cidade.

Confira as conquistas que tivemos 
na última segunda-feira (6) duran-
te o evento “Governo na Área”, 
realizado em São José dos Campos, 
com a presença do governador 
Rodrigo Garcia.

INFRAESTRUTURA

- Recebemos duas máquinas de 
grande porte para obras e servi-
ços: uma motoniveladora e uma pá 
carregadeira;

-  Tivemos a confirmação que 
Guaratinguetá será contemplada 
com 14 milhões de reais para a pa-
vimentação da estrada dos Pilões;

- 27 milhões para pavimentação 
da estrada do Taboão;

- 600 mil para a perenização da 
estrada do Brumado;

- Além dos 6 milhões para o reca-
peamento da estrada da Cesare 
Zangrandi, na Colônia do Piagui, 
com obras já iniciadas, e 600 mil 
para a perenização da estrada dos 
Mottas.

Nesta quinta-feira (09) aconteceu 
o lançamento do GuaráTech, no 
Campus da UNESP. O programa 

SAÚDE

- Recebemos hoje uma ambu-
lância completa e com todos os 
equipamentos necessários para 
atendimentos do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de Ur-
gência), de Guaratinguetá.

SOCIAL

- Conquista do Selo Pleno do 
Amigo do Idoso, que é a mais 
alta graduação desta certifi-
cação, sendo um resultado do 
desenvolvimento de políticas de 
apoio e valorização da pessoa 
idosa na cidade.
Guaratinguetá é a primeira cida-
de do Vale do Paraíba a receber 
este Selo Pleno e se tornou a 
sexta cidade entre os 645 municí-
pios do estado a obter a conquis-
ta nesta categoria.

SEGURANÇA E MOBILIDADE

- Recebemos por meio do Detran 
2 milhões de reais para o pro-
grama “Respeito à Vida”, para 
obras de segurança de trânsito 
e mobilidade, tais como: reca-
peamento de vias e ciclovias, 
implantação de lombofaixas, 
lombadas eletrônicas e rampas 
de acessibilidade.

Guaratinguetá avança cada vez 
mais!

é voltado para formação gratuita 
em áreas de tecnologia, conectan-
do os alunos com vagas de em-
prego na área.

A iniciativa é vinculada ao ‘Novo 
Futuro Tech’, movimento cooper-
ativo coordenado pelo deputado 
estadual Sérgio Victor, presente 
em 4 regiões do Estado. Nosso 
município foi contemplado com o 
programa, que contará com apoio 

DIA “D“ DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 DIA “D“ DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 
E INFLUENZA É NESTE SÁBADO (11)!E INFLUENZA É NESTE SÁBADO (11)!
A Secretaria de Saúde informa que 
neste sábado (11) será realizado mais 
um dia “D” de vacinação contra 
Covid-19 (3ª e 4ª dose) e Influenza. A 
vacinação será na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, das 9h às 13h. Serão 
aplicadas as vacinas para os públi-
cos prioritários contemplados até o 
momento

Podem se vacinar para covid:

- 3ª dose: público geral a partir dos 12 
anos.
- 4ª dose: pessoas acima de 50 anos, 

pacientes imunossuprimidos de alto grau 
de 18 anos ou mais e profissionais de 
saúde.

Para se vacinar, os munícipes devem 
levar documento de vacinação em mãos, 
laudo médico (para imunossuprimidos), 
documento com foto contendo CPF ou o 
cartão SUS.

Não perca essa oportunidade de garan-
tir sua imunização.

Vacine-se e salve vidas!

da Prefeitura e da UNESP. Desse 
modo, nossos alunos poderão se 
qualificar na área de tecnologia, tão 
importante nessa era digital.

Os cursos são totalmente gratuitos 
e abertos para toda a população de 

Guará. Para participar, basta acessar a 
página do programa em novofuturo.
online\guaratech

Aproveite a oportunidade para iniciar 
os estudos e se destacar no mercado de 
trabalho!
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A competição de ciclismo 
“Grande Prêmio Guaratingue-
tá - Desafio Gomeral”, vai 
ser realizada neste domingo 
(12) no município. Essa é a 2ª 
etapa do campeonato valepa-
raibano de ciclismo 2022 da 
Federação Paulista de Ciclis-
mo. A competição faz parte da 
programação de Aniversário 
de Guaratinguetá, não deixe 
de prestigiar!

A largada começa a partir das 
7h, na Avenida Luiz Carlos 
da Fonseca, no Sistema Viário 
Mário Covas e segue pela Ave-
nida JK. São várias categorias 
concorrendo, desde crianças a 

GP GUARATINGUETÁ DE GP GUARATINGUETÁ DE 
CICLISMO É NESTE DOMINGO (12)CICLISMO É NESTE DOMINGO (12)

profissionais.

As categorias principais de 
Ranking Nacional vão iniciar 
o percurso na Avenida Luiz 
Carlos da Fonseca seguindo 
até o topo de asfalto do 
Gomeral, realizando 20 voltas 
no circuito completo.

O evento tem apoio da Secre-
taria de Esportes e Secretaria 
de Mobilidade Urbana de 
Guaratinguetá. A realização 
da competição é feita por: 
EMX Produções e Eventos, 
LIDER (Liga de Desportos 
de Rendimento e de Base 
da Capital Vale do Paraíba 
e Litoral Norte), Italy Events 
and Solutions Supervisão e 
com a supervisão da Fed-
eração Paulista de Ciclismo 
e Confederação Brasileira de 
Ciclismo. 

Para fazer a inscrição e mais 
informações, acesse o site: 
guaratingueta.sp.gov.br 

Participe desse grande evento 
em nossa cidade!

EQUIPES DA SECRETARIA DE ESPORTES EQUIPES DA SECRETARIA DE ESPORTES 
PARTICIPAM DA COPA DA FEDERAÇÃO PARTICIPAM DA COPA DA FEDERAÇÃO 
PAULISTA DE FUTSAL PAULISTA DE FUTSAL 

1“ ECODAY: GUARATINGUETÁ DARÁ START 1“ ECODAY: GUARATINGUETÁ DARÁ START 
A AGENDA AMBIENTAL SUSTENTÁVELA AGENDA AMBIENTAL SUSTENTÁVEL

No último sábado (4), nossas 
equipes de futsal da Secretaria 
de Esportes participaram de mais 
uma fase da Copa da Federação 
Paulista de Futsal! Os times sub-
16, sub-14 e sub-12 jogaram para 
defender nossa Guaratinguetá 
contra o município de Ilhabela.

Os três jogos aconteceram na 
quadra do Complexo Esportivo do 
Parque do Sol! Confira os resulta-
dos abaixo:

Sub-16:
Guaratinguetá 1x2 Ilhabela

Sub-14:
Guaratinguetá 4x2 Ilhabela

A prefeitura de Guaratingue-
tá em parceria com a SAEG 
e as Secretarias de Educação, 
Meio Ambiente e Esportes, 
realizará o evento ambiental 
sustentável Ecoday, que ocor-
rerá dia 11/06.

O primeiro Circuito Ecoday 
em Guaratinguetá, contará 
com a participação de 21 
escolas públicas municipais 
do ensino fundamental de 1° 
ao 9° ano. A ação sustentável 
trata-se de uma modalidade 
nova, chamada PLOGGING, 

Sub-12:
Guaratinguetá 1x2 Ilhabela

Os jogos foram acompanhados pelos 
familiares e amigos dos jogadores mi-
rins, além do público em geral. 

É o esporte em destaque em Guara-
tinguetá!

que é a mescla de atividade físi-
ca com recolhimento de objetos 
(no caso, resíduos recicláveis). 
Cada equipe participante do 
jogo representará uma das 21 
escolas e ao final será premia-
da a equipe que recolher mais 
resíduos.

O circuito terá início às 9h na 
praça Conselheiro Rodrigues Al-
ves e finalização às 12h na praça 
Condessa de Frontin, as práticas 
de educação ambiental serão de-
senvolvidas durante todo o ano, 
finalizando em dezembro.

BAIRRO DOS LEMES RECEBE PONTE BAIRRO DOS LEMES RECEBE PONTE 
PROVISÓRIA PARA PASSAGEM DE VEÍCULOSPROVISÓRIA PARA PASSAGEM DE VEÍCULOS

O bairro dos Lemes rece-
beu uma ponte provisória 
para a passagem de veícu-
los leves. A obra foi rea-
lizada pela Secretaria de 
Agricultura, com apoio da 
Secretaria de Obras Públi-
cas.

O acesso ao bairro estava 
impossibilitado devido à 
queda da ponte, que cedeu 
graças a um grande volu-
me de águas que passaram 

pelo rio durante o período 
de chuvas. A queda ocasio-
nou transtornos aos mora-
dores e comércio da região.

Além da construção da 
ponte provisória, uma em-
presa foi contratada para 
fazer a sondagem do solo 
para a reconstrução da 
ponte definitiva, e a Prefei-
tura busca recursos junto 
ao Governo do Estado.
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Saiba mais sobre a história da 
nossa cidade:

O nome “Guaratinguetá” em 
Tupi-guarani significa muitas 
garças, sendo “gûyrátinga” a 
junção dos prefixos “gûyrá” 
(garça ou pássaro branco) e 
“etá” (muitos). A fundação da 
cidade se deu em 13 de junho de 
1630, dia do padroeiro da cidade: 
Santo Antônio. Recebeu o nome 
de Vila de Santo Antônio de 
Guaratinguetá em 1651 pelo ca-
pitão Domingos Luiz Lemes. No 
século XVII foi um importante 
centro de Bandeirantismo e se 
tornou a mais importante cidade 
do Vale do Paraíba. O perío-
do também foi expressivo para 
a cidade, pois além dos ciclos 
econômicos que a cidade atra-
vessou em 1717, neste período foi 
encontrada a imagem de Nossa 
Senhora da Aparecida, nasceu 
Frei Galvão e foi fundada a Ir-
mandade de São Benedito junto 
a Capela de São Gonçalo, acon-
tecimentos marcaram e ainda 
marcam a cultura da cidade, e 
são presentes até os dias atuais. 
No século XIX o Príncipe Dom 
Pedro passa e pousa na residên-
cia do Capitão Mor das Orde-
nanças Manoel José de Mello 
(terreno onde hoje se localiza 
o prédio da ACEG) a caminho 
de proclamar a Independência 
do Brasil em 1822, e 22 anos 
após esse fato a vila é elevada a 
cidade. Durante o século XIX o 
café foi o seu principal produ-
to econômico, sendo que lar de 
um dos principais cafeicultores 
do Império: Francisco de Assis 
Oliveira Borges - Visconde de 
Guaratinguetá. Por muitos anos 
a cidade ficou conhecida como 

a “Athenas do Vale” pelo alto 
teor de sua produção cultural 
e intelectual em todos os ramos 
do saber humano (Exato, Hu-
mano e Biológico) e pela Insti-
tuto de Educação (hoje Escola 
Estadual Conselheiro Rodri-
gues Alves) e no Século XX 
(já no período republicano) a 
cidade tem um dos seus filhos 
alcançando o posto máximo do 
governo do país: a cadeira de 
Presidente da República. Fran-
cisco de Paula Rodrigues Alves 
comandará o país entre 1902 e 
1906. Foi reeleito em 1918, mas 
não assumiu devido a proble-
mas de saúde vindo a falecer 
em 1919. Em 1932 Guaratinguetá 
participa ativamente da Revo-
lução Constitucionalista, com 
doze participantes no primeiro 
conflito do processo revolu-
cionário, além de compor um 
Batalhão junto com a cidade 
de Aparecida e de ter sua Casa 
do Soldado Constitucionalista 
(onde hoje é a ACEG). Durante 
o processo revolucionário de 
1932 a cidade participou com 
228 pessoas que atuaram direta 
e indiretamente durante todo 
o processo. A partir da década 
de 1950 se inicia um período 
marcado pelo desenvolvimento, 
recebendo a Escola de Especia-
listas de Aeronáutica, a Facul-
dade de Engenharia de Gua-
ratinguetá (FEG) e indústrias 
como a Liebherr e a BASF, 
ACG e outras mais que aqui 
encontraram seu território, 
fazendo a cidade aspirar cada 
dia mais o progresso. 
 
Autor: Leandro Pereira Dos 
Santos (Historiador, MTE 
0000275/SP)

PARABÉNS, GUARATINGUETÁ: 392 ANOS!PARABÉNS, GUARATINGUETÁ: 392 ANOS!

A diretora Ana Rebelo Gomes, 
da escola Professor Virgílio Rosas 
da Silva, promoveu uma gincana 
de arrecadação de alimentos 
para animais, na Semana do 
Meio Ambiente.

O evento incentivou a causa ani-
mal e a responsabilidade com o 
Meio Ambiente.

Devido à grande quantidade de 
animais no município e o cuidado 
das crianças com eles, a escola 
decidiu desenvolver esse tema do 
1°  ao 9° ano do Ensino Funda-
mental e cada turma arrecadou 
uma ração para um animal 
diferente.

O objetivo do evento era arreca-
dar rações para diversos animais, 
como: gatos, cachorros, cavalos, 
galinhas, porcos e passarinhos.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
por meio da Secretaria da Cultura 
divulga a Agenda Cultural on-
line deste mês de Junho que está 
repleta de novidades e conteúdos 
para vocês.

Fique por dentro da programação 
da Secretaria da Cultura, e não 
perca nenhum evento! Você pode 

HOTEL CLUBE DOS 500 
 
No Hotel Clube dos 500 
podemos encontrar uma obra 
insubstituível do grande ar-
tista Di Cavalcanti. O Mural 
está presente na parede do 
restaurante, ocupando um 
espaço de 5m por 4m. A obra 
retrata o Vale do Paraíba, ex-
pressando paisagens do Bra-
sil cafeeiro e interiorano. A 
pintura foi realizada durante 

ESCOLA ARRECADA ALIMENTOS PARA ESCOLA ARRECADA ALIMENTOS PARA 
ANIMAIS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE ANIMAIS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

CONFIRA A AGENDA CULTURAL DE JUNHOCONFIRA A AGENDA CULTURAL DE JUNHO

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:

A turma que conseguisse arreca-
dar mais doações iria ganhar um 
passeio pedagógico, a pontuação 
foi  avaliada por kilo e valor.

A arrecadação foi em grande 
quantidade devido à dedicação e 
empenho dos alunos, os alimen-
tos serão doados para o Instituto 
IMBIO voltado à proteção da causa 
animal.

A prefeitura parabeniza todos os 
alunos que participaram da ação!

conferir nas páginas:

Facebook Cultura: Cultura 
Guaratinguetá

YouTube Cultura: Cultura 
Guaratinguetá

Esperamos vocês!

a estadia de Di Cavalcanti 
no Hotel, entre os anos de 
1950 e 1951.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


