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GuaratinGuetá recebe prêmio 
de “"IntelIgêncIa MunIcIpal 2022"“

encOntRO RegIOnal de 
tuRISMO É RealIZadO

SecRetaRIa de SaÚde RealIZa neSte 
SábaDo uma aÇÃo Sobre tracoma 
no bairro enGenHeiro neiVa

Neste sábado (02) a Secretaria 
de Saúde realizará uma ação 
de saúde sobre Tracoma no 
bairro Engenheiro Neiva, das 
8h às 13h. Os profissionais de 
saúde estarão visitando as 
residências para conscientizar 

A Prefeitura de Guaratinguetá 
recebeu na última semana o prê-
mio de “Inteligência Municipal” 
no primeiro encontro de usuários 
Geopixel, realizado em São José 
dos Campos. O prêmio gratifica 
as cidades que criam projetos 
que tiveram um grande impacto 
diretamente na administração 
pública que ajuda a construir um 
município inteligente, humano e 
sustentável.

A Secretária da Fazenda, Tânia 
Mara recebeu o prêmio que foi 
entregue pelo Sr. Leopoldo de 
Albuquerque, diretor do Instituto 
Smart City. Além disso, ela par-
ticipou da mesa redonda inter-
mediada pelo diretor de negócios 
da Geopixel, Paulo Simão, com as 
outras cinco cidades premiadas 

Nesta quinta-feira (30) foi realizado o 
encontro regional de turismo que reúne 
a Associação da Região Turística da Fé 
para discutir assuntos pertinentes ao 
desenvolvimento do turismo regional. 
A reunião foi realizada no Espaço 
Multiuso.

A associação tem como cidades par-
ticipantes: Guaratinguetá, Aparecida, 
Potim, Roseira, Lorena, Piquete, Ca-

para trazer mais informações e 
conteúdos de qualidade.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
investiu em um novo sistema de 
tecnologia de monitoramento 
em 2021, uma maneira moderna 
de organização e planejamento 
geográfico do município e com 
isso avançou em ferramentas de 
fiscalização e monitoramento 
em toda extensão do território 
de Guaratinguetá. Dessa forma, 
implantou um sistema que pode 
identificar descarte irregular de 
entulho, desmatamento, ocupa-
ção irregular, alteração e novas 
edificações.

Guaratinguetá segue se desta-
cando na busca de uma cidade 
mais inteligente!

choeira Paulista, Canas, Tremembé, 
Lagoinha e Cunha.

Os assuntos debatidos foram sobre 
o andamento do projeto caminho 
das nascentes do Paraíba, balanço do 
encontro Turismo SP, entre outros. 

A reunião é importante para resolver 
e criar ideias para o turismo regional.

eScOla pROF. VIRgÍlIO ROSaS RealIZa 
pROgRaMaÇÃO eSpecIal SOBRe a 
ReVOluÇÃO cOnStItucIOnalISta de 1932

Nesta sexta-feira (01) a escola 
EMEF Prof. Virgílio Rosas da 
Silva preparou uma progra-
mação especial para os alunos, 
com o tema “Revolucionários 
do Virgílio” que abordou a Re-
volução de 9 de julho de 1932 
com exposição de artefatos da 
época, trabalhos e palestras. 

A palestra contou com a parti-
cipação do Coronel Hélcio e 
Sargento Vanderlei Martins 
que representaram as Ações 
Constitucionalistas de 1932 em 

Guaratinguetá e a Maura Silva, 
comandante do Exército Cons-
titucionalista do estado de SP. 
Além disso, outras autoridades 
da polícia militar e ambiental 
estiveram presentes.

O momento foi importante 
para explicar e informar os 
alunos sobre esse fato histórico 
tão importante e ressaltar a 
participação da cidade de Gua-
ratinguetá. 

Parabéns a todos envolvidos!

e falar a respeito.
O tracoma é uma doença 
ocular, tracoma é um tipo de 
conjuntivite, ou seja, é uma 
inflamação da córnea e da 
conjuntiva, parte dos olhos.
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Foi realizado no último sábado 
(25/06) o evento “Brincando na 
Praça”.Este foi um dia de ativi-
dades divertidas e gratuitas volta-
das para as crianças da cidade. 
O encontro foi feito na Praça do 
Jardim do Vale 1, das 10h às 17h.

Várias atividades estiveram 
disponíveis para as crianças. 
Foram elas: Peteca; futebol; aula 
de Zumba; basquete; vôlei; cama 
elástica; jogos de tabuleiro; e tê-

cOnFIRa cOMO FOI O eVentO 
“BRIncandO na pRaÇa“

guaRatInguetÁ É deStaQue na 3“ etapa 
da SupeRlIga de VÔleI adaptadO

tuRISMO - cOnFIRa nOSSOS atRatIVOS:

No último sábado (25) foi 
realizada a terceira eta-
pa da Superliga de Vôlei 
Adaptado, no Complexo 
Esportivo do Parque do Sol. 
A competição é organizada 
pela Confederação Brasilei-
ra de Vôlei Adaptado, em 
parceria com a Secretaria 
de Esportes e Fundo Social 
do município.

A competição contou com 
13 cidades Nessa etapa, fo-
ram realizadas um total de 
20 partidas.

Guaratinguetá jogou 5 
jogos, entre as categorias 
masculina e feminina, ga-
nhando todos eles. Confira 
abaixo:

Categoria Masculino 68 
anos
- Guaratinguetá 2 x 0 Cru-
zeiro

No Espaço Multiuso Turís-
tico-Cultural Luiz Carvalho 
dos Santos, no corredor que 
interliga o local à Estação 
Ferroviária, foi instalado 
um painel que carrega um 
grande valor histórico. O 
quadro registra a segunda 
estação de Guaratinguetá, 
que teve importante parti-
cipação no desenvolvimento 
econômico do município. 

A construção foi demolida 
entre os anos de 1913 e 1914, 
para conceder espaço à 

Categoria Feminino 68 anos
- Guaratinguetá 2 x 0 Taubaté

Categoria Masculino 58 anos
- Guaratinguetá 2 x 0 Igaratá

Categoria Masculino 45 anos
- Guaratinguetá 2 x 0 São José 
do Barreiro

Categoria Feminino 45 anos
- Guaratinguetá 2 x 0 Santa 
Isabel

A Prefeitura parabeniza a par-
ticipação dos atletas de Guara-
tinguetá!

atual Estação Ferroviária, que 
se tornou patrimônio tombado 
da cidade, mas sua lembrança 
sempre estará viva na memó-
ria dos guaratinguetaenses.

MaIS de 100 nOVaS lÂMpadaS 
de led eM guaRatInguetÁ

proGramaÇÃo Da operaÇÃo 
cata-BagulHO deSte SÁBadO (02)

Continuando com os trabalhos 
de troca das antigas lâmpadas 
de sódio da cidade por lâmpadas 
de LED, a Prefeitura finalizou 
neste mês mais de 100 instalações 
na região central. O objetivo é 
deixar o centro de Guaratingue-
tá mais iluminado, gerando mais 
conforto e segurança para quem 
transita pela região no período 
noturno.

Há previsão para que toda a 
região central receba a troca de 
lâmpadas, além de outros pontos 
da cidade que já receberam e 
continuarão a receber a melhoria.

Confira as ruas que receberam a 

Neste sábado (02), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os se-
guintes bairros: 
 
- São Manoel 
- Resedás 
- Quaresmeiras 
- Santa Edwirges 
 
Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lembran-
do que eles devem ser colocados 
para fora de casa até 12h. 
 
Essa ação faz parte da Cam-
panha contra a Dengue do 
município ao eliminar materiais 
que são criadouros para os 
mosquitos e abrigo de animais 
peçonhentos, e envolve uma 

troca recentemente:

- José Bonifácio
- Monsenhor Filippo
- João Galvão
- Rafael Brotero
- Moraes Filho
- 7 setembro
- São Francisco
- Prudente Moraes
- Duque Caxias

A Prefeitura segue trabalhando 
para trocar toda a iluminação 
de Guaratinguetá por led! Nos 
últimos anos foram mais de 3 mil 
lâmpadas instaladas!

força-tarefa da Administração 
Municipal.
 
Participe! Para uma cidade lim-
pa precisamos da colaboração 
de todos! 
 
#DengueEmGuaráNão

nis de mesa. Além disso, os presentes 
também puderam  realizar a aferição 
de pressão arterial gratuitamente.

A Secretaria Municipal de Saúde 
informa que está aberto o creden-
ciamento em diversas especiali-
dades médicas para contratação 
de profissionais  para atendimento 
de consultas nas unidades da rede 
municipal de saúde.  
 
Também foi aberto um edital para 
contratação de empresas especial-
izadas para realização de exames. 
Acompanhe os editais e termos de 
referências no site: guaratingueta.
sp.gov.br

pReFeItuRa aBRe cRedencIaMentO paRa a 
cOntRataÇÃO de pROFISSIOnaIS da SaÚde
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Neste último domingo(26), 
aconteceu a 35° Taça 
Guaratinguetá de Judô, 
no Complexo Esportivo do 
Parque do Sol.

O evento é antigo e conheci-
do aqui na cidade, ele ocorre 
para prestigiar e premiar os 
atletas ganhadores que dispu-
tam nas seguintes categorias:

- Festival Biribinha com atle-

Tornamos pública a lista de can-
didatos selecionados pelo Governo 
do Estado de São Paulo, por meio 
do Edital nº02/2022, para preenchi-
mento das 120 (cento e vinte) vagas 
destinadas para nosso município 
referente ao Programa Bolsa Trab-
alho.

Ficam convocados os candidatos 
listados, a comparecerem à reunião 
de apresentação.

Solicitamos a todos os selecionados 
que se atentem para a documen-
tação que é solicitada, mais infor-
mações estão disponíveis no site: 

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informa que a 
vacinação contra a Covid-19 será 
reestruturada a partir desta 
segunda-feira (04) visando mel-
hor atendimento. 

Os locais de vacinação passaram 
por mudanças nos dias de vaci-
nação. Confira:

VACINAÇÃO DA 1ª E 2ª DOSE:

- Cohab terá vacinação de se-
gunda a sexta-feira das 8h às 16h. 
Atendendo crianças, adolescen-
tes, adultos e idosos.

VACINAÇÃO DA 3ª, 4ª e 5ª 
DOSE:

- AME Guaratinguetá terá vaci-

35“““o“ taÇa de JudÔ acOnteceu neSte 
ÚltIMO FIM de SeMana eM guaRatInguetÁ

BOlSa tRaBalHO 

VacInaÇÃO cOntRa cOVId-19 SeRÁ 
reeStruturaDa em GuaratinGuetá! 
cOnFIRa MudanÇaS:tas de até 16 anos

Aberto por faixas com atletas 
maiores de 16 anos.
- A 35° taça contou com equi-
pes do Vale do Paraíba, litoral 
norte, fundo do vale, sul de 
minas e grande São Paulo. 
Participaram desse evento es-
portivo mais de 650 pessoas.

Guaratinguetá sempre apoi-
ando o esporte

guaratingueta.sp.gov.br

Obs.: Aos convocados que acusa-
rem Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ e/ou MEI) ativo, 
não poderão ingressar no Pro-
grama.

A lista com os nomes dos convo-
cados está no site: guaratingueta.
sp.gov.br, assim como o local e 
horário de comparecimento.

Para mais informações, entrar 
em contato pelos telefones da 
Secretaria de Assistência Social: 
3122-2818/3133-2163.

nação de segunda a sexta-feira 
das 14h às 21h.

- UBS Parque São Francisco: 
vacinação exclusivamente na 
segunda-feira - 8h às 16h

- UBS Jardim do Vale: exclusi-
vamente na terça-feira - 8h às 
16h

- UBS Engenheiro Neiva: exclu-
sivamente na quarta-feira - 8h 
às 16h

- UBS Oswaldo Cruz: exclusiva-
mente na quinta-feira - 8h às 
16h

Nos dias de vacinação con-
tra Covid-19 nas unidades do 
Jardim do Vale, Oswaldo Cruz 
e Parque São Francisco, não 
haverá aplicação de outras 
vacinas.

Confira o dia e qual unidade 
estará aplicando para se vaci-
nar! 

É necessário apresentar docu-
mento com foto, CPF, carteira 
de vacinação e laudo médico 
para comorbidades.

- A dose adicional da vacina 
Janssen é aplicada após dois 
meses (61 dias) da primeira 
dose.

produção
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