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CRECHE DO PARQUE DO SOL É 
INAUGURADA EM GUARATINGUETÁ

Nesta quinta-feira (3), a creche EMEI 
Profª. Helena Vaz de Lima Soliva foi 

inaugurada em Guaratinguetá. A cerimônia 
contou com a presença do vice-governador 
de São Paulo, Rodrigo Garcia, do prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus Soliva, do vice-
prefeito, Régis Yasumura, do presidente da 
câmara municipal, Arilson Santos e demais 
vereadores, da subsecretária de Educação, 
Regina Guimarães, prefeitos e deputados da 
região, entre outras autoridades.

A creche está localizada na avenida An-
tônio da Cunha e atenderá cerca de 120 
crianças, oferecendo estrutura de qualidade. 
O local conta com oito salas de aula, ber-
çário, refeitório e área de lazer. O investi-
mento feito pelo Governo Estadual foi de 
R$ 2.371.616,13.

No total, entre 2017 e 2022, são 10 novas 
creches que estão sendo feitas e entregues 
em Guaratinguetá.

Durante a inauguração, foi realizada uma 
coletiva de imprensa com as autoridades 

presentes para apresentação de 
novos projetos para a região. 
O vice-governador Rodrigo 
Garcia autorizou, por meio da 
Secretaria de Habitação do 
Estado, o início da construção 
de 36 unidades habitacionais da 
CDHU em Guaratinguetá. Ele 
também autorizou, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Regional, a liberação do valor 
de uma verba destinada à con-
strução de uma ciclovia na Ave-
nida Nossa Senhora de Fátima, 
que liga o bairro da Santa Rita 
ao Engenheiro Neiva. Por fim, 
também foi liberado um auxílio 
para alunos do ensino médio 
de baixa renda pelo programa 
Bolsa do Povo.

A educação em nosso município 
segue se desenvolvendo e sendo 
referência na região.

ILUMINAÇÃO DE LED TRAZ MODERNI-
DADE PARA GUARATINGUETÁ

A Prefeitura de Guaratinguetá tem 
trazido melhorias para a iluminação 

pública por meio da de lâmpadas mais 
modernas: de LED. Elas têm uma alta 
eficiência energética em comparação 
com as lâmpadas de sódio. 

Somente em 2021, foram realizadas 1454 
instalações de lâmpadas de LED em 
nossa cidade. Desde 2017, quando o pro-
jeto de troca teve início, já foram feitas 
mais de 3000 instalações. 

Alguns dos locais que receberam essa 
atualização recentemente foram: 

Avenida Antônio da Cunha
Avenida Prof. Francisco Antônio Lacaz 
Neto
Avenida Frei Galvão
Avenida dos Expedicionários

Rua Dr. Ernesto de Castro
Rua Alexandre Fleming
Rua Barão do Rio Branco
Rua José Thomé Minutti
Rua Feijó
Rua Pedro Marcondes
Rua Coronel Tamarindo
Bosque dos Escoteiros
Praça Santo Antônio
Praça Joaquim Vilela Olivei-
ra Marcondes
Praça 13 de maio 

No ano de 2022 a Secretaria 
de Segurança e Mobilidade 
Urbana e a EDP darão 
continuidade na instalação 
das lâmpadas de LED, mod-
ernizando cada vez mais a 
iluminação pública de nossa 
Guaratinguetá.

GUARATINGUETÁ FARÁ DIA C DE 
VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA COVID-19

A Prefeitura de Guaratinguetá irá 
participar do “Dia C” da primeira 

dose da vacinação infantil contra a 
covid-19, promovida pelo governo do 
estado em todos os 645 municípios de 
São Paulo. Além da dose das crianças, o 
município também continuará a vacina-
ção com a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose de adultos.

A ação acontecerá neste sábado (05), 
das 8h às 13h, em todas as unidades 
de saúde que estão aplicando a vacina 
contra covid-19 atualmente. Elas podem 
ser conferidas abaixo:

UBS Cohab - 1ª e 2ª dose

UBS Oswaldo Cruz - 3ª dose
UBS Parque São Francisco - 3ª 
dose
AME Guaratinguetá - 1ª dose em 
crianças e 4ª dose (dose adicional)
UBS Engenheiro Neiva - 1ª dose 
em crianças e 4ª dose (dose adi-
cional)

A Prefeitura reforça a importân-
cia da vacinação infantil. Pedi-
mos que os pais que ainda não 
levaram os filhos para se vacinar, 
que aproveitem a oportunidade 
para iniciar o ciclo de imunização 
das crianças.

O Hospital de Campanha de 
Guaratinguetá realizou mais 

de 22 mil atendimentos desde sua 
abertura, sendo um dos principais 
pilares no tratamento e diagnós-
tico do Covid-19 no município. O 
local foi inaugurado em agosto de 
2020 e segue atendendo os pacien-
tes com eficiência.

De acordo com o levantamento da 
Secretaria de Saúde, já foram rea-
lizados 22.353 atendimentos na uni-
dade desde a abertura. O Hospital 

de Campanha foi pensado para 
garantir qualidade de estrutura 
e atendimento aos munícipes.

Além disso, nesse mês o Hos-
pital de Campanha começou a 
atender também pacientes de 
síndrome gripal, 24 horas por 
dia.

Para mais informações entre 
em contato com a Secretaria 
de Saúde pelo (12) 3123-2900.

HOSPITAL DE CAMPANHA JÁ REALIZOU MAIS DE 
22 MIL ATENDIMENTOS EM GUARATINGUETÁ
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A Prefeitura de Guaratinguetá e a 
ACEG, por meio do Sebrae, in-

formam que os microempreendedores 
individuais (MEIs) já podem realizar 
a Declaração Anual de Faturamento. 
Conforme o calendário fiscal, todo ano 
o MEI deve apresentar ao fisco a Decla-
ração Anual Simplificada (DASN-SIMEI) 
e deve indicar todo o faturamento 
alcançado como MEI no ano anterior. O 
prazo de entrega é até o dia 31 de maio 
de 2022. 

O procedimento pode ser realizado pelo 
próprio empreendedor, contando com 

SEBRAE GUARATINGUETÁ INFORMA SOBRE A 

DECLARAÇÃO ANUAL DE FATURAMENTO DO MEI

auxílio do Sebrae, localizado na Ave-
nida João Pessoa, 1325 - Pedregulho. 

O MEI deve apresentar seus docu-
mentos pessoais, informar a receita 
bruta aferida no ano calendário 2021 
e os dados de empregados, se hou-
ver. O serviço é realizado gratuita-
mente pelo Sebrae que funciona de 
segunda a sexta-feira das 08h às 17h.  
 
Para mais informações: (12) 3128-9628 
ou ainda pelo site Empresas e Negó-
cios do Governo Federal. 

PREFEITURA REALIZA ATRIBUIÇÃO DE 
CARGOS DE DIRETOR, VICE-DIRETOR E 
COORDENADOR PARA ESCOLAS MUNICIPAIS

SECRETARIA DE ESPORTES REALIZA TREINAMEN-
TO PARA O RETORNO DAS AULAS ESPORTIVAS

Nesta última sexta-feira (28), foi 
realizada a cerimônia de atribuição 

de cargos para escolas municipais no 
auditório da Secretaria da Educação. A 
atribuição foi divida em dois períodos. 
De manhã, foram recebidos os aprova-
dos no concurso para vice-diretor e co-
ordenador. Já os novos diretores foram 
recebidos no período da tarde. 

O início das atividades acontecerá jun-

Nesta sexta-feira (4), a Secretaria de 
Esportes reuniu todos os profes-

sores para uma capacitação para 
os retornos das aulas. Além disso, o 
professor Marcio Vicente apresentou 
a equipe de ciclismo de Guaratinguetá 
para os membros da Secretaria de Es-

tamente com a reabertura das escolas, 
antes do início do ano letivo.

A Prefeitura deseja a todos os novos 
diretores, vice-diretores e coordena-
dores um bom início de atividades, e 
reforça que a Secretaria Municipal de 
Educação atuará em parceria com esses 
profissionais para continuar melho-
rando a qualidade do ensino em nosso 
município.

portes e realizou a entrega das bicicle-
tas de ciclismo. 
Durante o encontro, foi realizada uma 
dinâmica esportiva com todos os pro-
fissionais. 
A Secretaria de Esportes continua a 
integração neste sábado (5) com os pro-
fissionais, em preparação para todas as 
atividades da secretaria em 2022. 
No total, Guaratinguetá oferece mais 
de 30 projetos gratuitos pela Secretaria 
de Esportes e já possui cerca de 3 mil 
alunos inscritos. 
Para saber mais informações sobre au-
las e inscrições entre em contato com 
a Secretaria de Esportes pelo telefone: 
(12) 3122-4010

CONFIRA OS CURSOS GRATUITOS 

OFERECIDOS PELO SENAC EM GUARATINGUETÁ!

O Senac de Guaratinguetá está 
novamente oferecendo bolsas 

de estudo integrais para cursos 
ministrados pela unidade. Os inte-
ressados podem escolher dentre 5 
cursos totalmente gratuitos para se 
especializar, com início no dia 7 de 
fevereiro. 

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 Senac SP;
Não ter abandonado curso no Se-
nac SP como bolsistas nos últimos 
06 meses;
Ter renda per capita de até dois 
salários mínimos federais. 

Confira abaixo os cursos oferecidos: 

Técnico em Administração (20 

vagas) O aluno deve ter concluído o 
ensino médio, ou, pelo menos, estar 
cursando o 2º ano do ensino médio. 

Técnico em Recursos Humanos (20 
vagas) O aluno deve ter concluído o 
ensino médio, ou, pelo menos, estar 
cursando o 2º ano do ensino médio.

Organizador de Eventos (10 vagas)

Técnico em Comunicação Visual (13 
vagas) – O aluno deve ter concluí-
do o ensino médio, ou, pelo menos, 
estar cursando o 2º ano do ensino 
médio.

Técnico em Manutenção e Suporte 
em Informática (28 vagas) – O aluno 
deve ter concluído o ensino médio, 
ou, pelo menos, estar cursando o 2º 
ano do ensino médio.

Não perca a oportunidade de se 
profissionalizar!

A Secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá vem reforçando os 

atendimentos para casos leves de 
síndrome gripal em Guaratingue-
tá. Os atendimentos serão feitos 
apenas para os moradores dos 
bairros próximos a essas unidades 
de saúde. 

Semanalmente será divulgada 
uma lista de unidades de saúde 
que estarão realizando este aten-
dimento. 

Do 01/02 a 04/02, das 14h às 16h, 
as seguintes unidades atenderam 

o público: 
São Dimas
Rocinha
Vista Alegre
Pingo de Ouro 

Lembrando que o Hospital 
de Campanha também aten-
de casos de síndrome gripal, 
funcionando todos os dias da 
semana, 24h. 

Para mais informações entre 
em contato com a Secretaria 
de Saúde pelo (12)3123-2900.

PREFEITURA REFORÇA ATENDIMENTO EM
 POSTOS DE SAÚDE PARA CASOS DE 
SÍNDROME GRIPAL EM GUARATINGUETÁ
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A Prefeitura de Guaratinguetá deu 
início nesta última terça-feira (01) à 

concessão da isenção do IPTU (Imposto 
Predial e Território Urbano), referente 
ao ano de 2022. Os atendimentos acon-
tecerão até o dia 24 de fevereiro .

Os munícipes que têm direito deverão 
comparecer na Rua Aloísio José de Cas-
tro, 147 – Chácara Selles, das 9h às 12h 
e das 13h às 16h, para a solicitação da 
isenção. Em razão da pandemia serão 
distribuídas até 100 senhas por dia para 
atendimento, seguindo todo distancia-
mento e protocolos necessários. Essas 
senhas serão distribuídas 30 minutos 
antes do início dos atendimentos (às 
8:30 e às 12:30).

Este ano a Prefeitura inovou, e como 
alternativa, disponibilizará um link com 
formulário no site oficial (www.guara-
tingueta.sp.gov.br) para que os muníci-
pes possam solicitar a isenção.

Os documentos necessários para reali-
zar o pedido são:

-Requerimento
-Xerox RG
-Xerox CPF/MF
-Xerox do carnê de IPTU 2022 (dados 
do imóvel)
-Comprovante de rendimento ou benefí-
cio INSS (até 2 salários mínimos)
-Comprovante de residência
-Carnê do IPTU 2022 com o nome do 
requerente.
-Formal de Partilha ou andamento do 
processo de Arrolamento/Inventário, no 
caso do imóvel não estar em nome do 
requerente.

Nesta última terça-feira (01), foi 
realizada a audiência pública 

virtual e presencial do Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado 
(PDUI), na Secretaria de Turismo/
Espaço Multiuso. A audiência rece-
beu representantes de municípios 
para debaterem propostas sobre o 
ordenamento territorial e de mel-
horias para as cidades. 

O prefeito Marcus Soliva esteve 
presente para representar a ci-
dade de Guaratinguetá. Além de 
Guaratinguetá, outras autoridades 
estavam representando os mu-
nicípios participantes, são eles: Apa-
recida, Cachoeira Paulista, Canas, 
Cunha, Lorena, Piquete, Potim e 

GUARATINGUETÁ SEDIA AUDIÊNCIA PÚ-
BLICA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO INTEGRADO (PDUI)

Roseira. 

Além disso, tivemos a participa-
ção de autoridades do Governo 
Estadual, deputados, membros 
do AGEMVALE (Agência Met-
ropolitana do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte), entre outros. 

As audiências públicas fazem 
parte do processo participativo 
para a construção do PDUI 
da unidade regional. É uma 
oportunidade para os cidadãos 
debaterem propostas sobre o or-
denamento territorial da região 
e sobre as funções públicas de 
interesse comum aos municípios 
que a compõem. 

Os grupos que têm direito a isenção 
do IPTU são:

Para 100% de isenção:
-Aposentados ou Pensionistas junto a 
Previdência Social- INSS cujo proven-
to ou pensão integral não ultrapasse a 
02 (dois) salários mínimos mensais, que 
resida no imóvel, não possua nenhum 
outro imóvel, seja terreno ou área 
rural e que a área edificada não ultra-
passe a metragem de 150 m2.
-Proprietários de imóveis residenciais 
que não ultrapasse a 02 (dois) salá-
rios mínimos mensais, que resida no 
imóvel, não possua nenhum outro 
imóvel, seja terreno ou área rural e 
que a área edificada não ultrapasse 
a metragem de 70 m2, com padrão 
de construção rústico, econômico ou 
modesto.
-Ex-combatente e suas viúvas.

Para 50% de isenção:
-Proprietários sem comprovação de 
renda que residam no imóvel, que 
não possua nenhum outro imóvel, seja 
terreno ou área rural e que a área 
edificada não ultrapasse a metragem 
de 70 m2, com padrão de construção 
rústico, econômico ou modesto.

Vale ressaltar que não existe isenção 
para desempregados, pessoas com 
problemas de saúde e quem recebe 
“Auxilio-Doença” ou “Pensão Alimen-
tícia”.

Os requerimentos podem ser baixados 
no final da matéria incluída no site 
oficial da prefeitura.

ATENDIMENTOS PARA O PROCESSO DE 
ISENÇÃO DE IPTU 2022 CONTINUAM

AJUDE NO COMBATE À DENGUE

Devido às fortes chuvas das últimas 
semanas, o cuidado com o mosqui-

to da dengue deve ser redobrado.

A Prefeitura de Guaratinguetá também 
está no combate à dengue e quer auxi-
liar a população com algumas dicas:

- Mantenha tampados tonéis, ralos e 
barris d’água
- Mantenha a sua caixa d’água bem 
tampada
- Lave com escova e sabão todos os 
recipientes que continham água
- Limpe sua calha, para que a água 
não seja impedida de passar
- Não deixe água da chuva acumulada 
na laje
- Encha de areia os pratinhos de vasos 

de planta
- Lave semanalmente os tanques que 
armazenam água
- Mantenha garrafas de vidro, latas e 
tampas com a boca para baixo
- Manter os pneus em lugares tampados 
para não acumular água
- Fechar os sacos de lixo e mantenha-o 
fora do alcance de animais

DISQUE CATA-BAGULHO

A Prefeitura de Guaratinguetá, por 
meio da Secretaria de Obras e Ser-

viços Municipais, oferece aos munícipes 
o serviço do “Disque Cata-Bagulho”, 
voltado para quem não possui condi-
ções de retirar os resíduos volumosos 
de suas residências e garantir sua desti-
nação final adequada.

Os materiais contemplados pelo projeto 
são, por exemplo, móveis velhos, eletro-
domésticos e eletrônicos fora de condi-
ções de uso, entre outros. Importante: 
Resíduos de construção civil e restos 
de poda e capina não estão inclusos na 
lista de materiais recolhidos.

Para solicitar o Disque Cata-bagulho 
basta entrar em contato com a Secre-
taria de Obras e Serviços Municipais 
pelo telefone (12) 3128-2900, para que 
incluam o bairro na programação. 
Esse serviço é voltado APENAS para 
o recolhimento dos resíduos volumosos 

de difícil transporte em pequenas 
quantidades.

Além disso, Guaratinguetá conta 
com diversos meios de descarte 
correto de materiais
inservíveis, confira quais são eles:

-Ecoponto - (Rua Alfonso Gianni-
co, 341 - Pedregulho), funciona das 
8h às 16h, de
segunda a sexta-feira.
-Ponto de entrega voluntária - (Av. 
São Dimas, 441 - São Dimas), fun-
ciona das 7h às
17h, de segunda a sábado e do-
mingo das 7h às 12h.
-Coleta de lixo residencial
-Coleta seletiva
-Cata-bagulho – Todos os sábados 
das 9h às 12h, conforme a progra-
mação
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Mais de 100 mil pessoas rece-
beram a primeira dose con-

tra a Covid-19 em Guaratinguetá. 
Até o momento foram aplicadas 
100.048 doses entre os munícipes 
de 12 anos ou mais que podem 
receber a primeira dose da 
vacina contra a Covid-19. Esse 
número corresponde a 98,08% da 
população de Guaratinguetá.

Guaratinguetá já aplicou no total 
232.190 doses na cidade, dentro 
deste número estão divididas as 
1ª, 2ª e 3ª doses. Nas demais do-
ses, 85,26% receberam a segunda 
dose e 41,45% estão imunizados 
com a terceira dose. Na vacina-
ção infantil já foram aplicadas 
2.894 doses que correspondem a 
24,77% de crianças imunizadas.

O SEBRAE, em parceria com a Prefei-
tura de Guaratinguetá oferece curso 

que ensina a fazer unhas artísticas. As 
aulas são presenciais e gratuitas. 

Para se inscrever, é necessário ter acima 
de 18 anos de idade e 6ª série completa 
do nível fundamental, ser morador(a) 
de Guaratinguetá e que desejar ser um 
potencial empreendedor e/ou micro em-
preendedor individual (MEI).

Ajude a Prefeitura de Guaratinguetá 
na elaboração do Plano Diretor Re-

visional de Turismo. Turistas e visitantes 
podem responder a pesquisa disponível 
no site da prefeitura.
 
A pesquisa é realizada pela Secretaria 
Municipal de Turismo e Lazer, a fim de 
reunir uma amostra estatística para seus 

SEBRAE OFERECE CURSO GRATUITO 
DE UNHAS ARTÍSTICAS

PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA DA 
CIDADE DE GUARATINGUETÁ

As aulas vão acontecer no CRAS 
São Francisco, localizado na 
Estrada Vicinal Tancredo Neves, 
s/n – Estrada da Pedrinha - 
Guaratinguetá – SP. 

As aulas vão de 14/02 a 04/03, das 
13h30 às 17h30.

O link para inscrição pode ser 
conferido no site e no facebook da 
prefeitura.

trabalhos de investimento e melho-
rias na área do turismo na cidade.

Importante: A pesquisa não cole-
tará seus dados, sendo completa-
mente anônima.

Contribua com o turismo de 
Guaratinguetá!

A Secretaria de Saúde e a Pre-
feitura têm trabalhado de for-
ma incansável para assegurar a 
cobertura vacinal da população.

Agradecemos toda a dedicação 
e trabalho dos profissionais de 
saúde do município, que traba-
lham para tornar essa realidade 
possível.

Lembramos que mesmo após a 
vacinação com dose única, duas 
doses ou terceira dose, ainda 
é recomendado que todos os 
cuidados de segurança sanitária 
sejam mantidos.

Guaratinguetá segue avançando 
a cada dia para salvar vidas!

CONFIRA A AGENDA CULTURAL DE FEVEREIRO!

Neste mês, a Secretaria 
da Cultura continua 

com a programação onli-
ne recheada de
temas variados!

Fique por dentro dos 
eventos culturais e acom-
panhe as mídias sociais da 
Secretaria da
Cultura.

O calendário completo 
pode ser conferido no site 
e no facebook da prefei-
tura.

Anote aí, e compartilhe 
com seus amigos!

Neste sábado (5), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá o 

seguinte bairro:

Jardim Tamandaré

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 Campa-

nha contra a Dengue do municí-
pio ao eliminar materiais 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 colaboração de 
todos!

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CA-
TA-BAGULHO DESTE SÁBADO (5)

GUARATINGUETÁ ATINGE A MARCA 
DE 100 MIL VACINAS APLICADAS 
CONTRA A COVID-19 NA PRIMEIRA DOSE
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Nesta quinta-feira (3) foi realizada a 
posse dos novos membros do Con-

selho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Guaratinguetá. A 
cerimônia foi realizada no auditório da 
Secretaria de Educação.
O evento contou com a participação 
do Secretário de Governo João Vaz, 
do Presidente da Câmara Municipal 
Arilson Santos, do Secretário de Assis-
tência Social Marcos Evangelista e do 
Chefe de Gabinete da Prefeitura, Marco 
Baracho, além dos membros titulares e 
suplentes do colegiado.
O CMDPD de Guaratinguetá é forma-
do por 12 Conselheiros titulares e 12 
suplentes, sendo sua composição paritá-
ria entre membros da Sociedade Civil e 
Poder Público.
O conselho constitui-se em um espaço 
de participação democrática, tendo sua 
vinculação à Secretaria de Assistência 
Social, e realiza ações como o acompa-
nhamento, monitoramento, avaliação e 
a fiscalização das políticas destinadas à 
pessoa com deficiência.
A Prefeitura Municipal de Guaratingue-
tá parabeniza os novos Conselheiros:
Representantes da Secretaria Municipal 
de Mobilidade Urbana
Titular: Marcos Aurélio da Silva

Feitos de borracha, derivados 
do petróleo, produtos químicos 

e com aramados de aço, os pneus 
são produtos imprescindíveis para 
o funcionamento de veículos, no 
entanto, podem se tornar um 
grande problema caso sejam des-
cartados incorretamente ao fim 
de sua vida útil.

Um pneu pode demorar 600 
anos para se decompor no meio 
ambiente, ao mesmo tempo que 
este processo pode causar con-
taminação do solo e da área onde 
o objeto se encontra, pondo em 
risco a vida de animais que con-
sumam água ou comida afetada 
pelos químicos.

Se forem queimados, o material 
solta gases tóxicos que poluem 
o ar. Além disso, pneus podem 
acumular água, tornando-se cria-
dores de mosquitos transmissores 
de doenças. Em Guaratinguetá, 
é possível realizar o descarte de 

A IMPORTÂNCIA DO DESCARTE CORRE-
TO DE RESÍDUOS: PNEUS

pneus no Ecoponto do bairro 
São Dimas, respeitando o 
limite de 1m³ de material a 
ser recolhido (equivalente a 
um porta malas de carro).

No Ecoponto os pneus são 
recolhidos por uma empresa 
especializada, que realiza a 
reciclagem do material. O 
aço é removido, e a borra-
cha é triturada para utiliza-
ção como matéria prima na 
produção de outros itens.

O Ecoponto São Dimas fica 
na Avenida São Dimas, 441. 
Ele funciona de segunda a 
sábado, das 7h às 17h; e no 
domingo das 7h às 12h.

Faça a sua parte para a con-
servação do meio ambiente: 
Realize o descarte adequado 
de pneus!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

Suplente: Marcos Roberto Pires Alves
Representantes da Secretaria Munici-
pal de Esportes
Titular: Patrícia Maria Gomes de 
Moraes
Suplente: Josimeire Pereira de Souza
Representantes da Secretaria Munici-
pal de Justiça e Cidadania
Titular: Maria Stella Egreja da Costa
Suplente: Lucyene Aparecida Cardoso 
Vilela Leite
Representantes da Sociedade Civil
Representantes dos Segmentos: De-
ficiencia Auditiva, Visual, Fisica e 
Mental
Titular: Angélica Valéria dos Santos 
Correard
Suplente: Luciana Marques Paula 
Santos Pires
Titular: Julia Caltabiano Porto
Representantes de usuários da polí-
tica de assistência social cadastrados 
no cadúnico, de familiares cujo um 
ou mais membros sejam pessoas com 
deficiência
Titular: Helionay Santos Osório
Suplente: Tamires de Oliveira Gonçal-
ves Nobrega Guedes França
Titular: Simone dos Santos Pereira
Suplente: Giovana Lúcia Carneiro dos 
Santos

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA LIMPEZA 
URBANA DA PRÓXIMA SEMANA!

As equipes de limpeza 
urbana continuam tra-

balhando para a zeladoria e 
cuidado de todo o município! 
Confira a programação dos 
bairros que serão atendidos 
na próxima semana, do dia 
07/02 até 11/02:
Cohab- Bandeirantes
Bela Vista

O SEBRAE, em parceria com a 
Prefeitura de Guaratinguetá 

oferece curso que ensina a fabricar 
ovos de Páscoa e bombons. As aulas 
são presenciais e gratuitas.
Para se inscrever, é necessário ter 
acima de 18 anos de idade e 6ª série 
completa do nível fundamental, ser 
morador(a) de Guaratinguetá e que 
desejar ser um potencial empreen-
dedor e/ou micro empreendedor 

individual (MEI).
As aulas vão acontecer no Santuá-
rio Santo Expedito – Rodovia Paulo 
Virgílio, s/n. Km 22 – Bairro da 
Rocinha - Guaratinguetá – SP.
As aulas vão de 21/02 a 04/03, das 
13h às 17h.
O link para inscrição pode ser 
conferido no site e no facebook da 
prefeitura.

SEBRAE OFERECE CURSO GRATUITO DE FA-
BRICAÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA E BOMBONS

NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
(CMDPD) SÃO EMPOSSADOS

Av. George Washington F. 
Bueno
Village Santana
Av. Agenor Pires da Fonseca
Av. dos Expedicionários
Mutirão- Áreas Verdes  Jardim 
do Vale I 
Lembrando que as demais 
regiões serão incluídas nas 
próximas programações.


