
GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 016 - gUARATINGUETÁ 03 DE dezembro DE 2021 

GUARATINGUETÁ BUSCA RECURSOS PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE TODO TRECHO DA ES-
TRADA CÊNICA DO GOMERAL

CONFIRAM A "AGENDA NATAL CULTURAL DE 
DEZEMBRO"

PREFEITURA INAUGUROU OFICIALMENTE 
COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE DO SOL 
NA TERÇA-FEIRA

O novo Complexo Esportivo de Guaratinguetá, construído pela 
Secretaria da Educação, foi oficialmente inaugurado na 

terça-feira (30), recebendo diversos eventos ao longo do dia.

Localizado no bairro do Parque do Sol, atrás da Escola Doutor 
Guilherme Eugênio Filippo, o complexo terá o nome do profes-
sor, jornalista, historiador e pesquisador Benedito Carlos Mar-
condes Coelho, importante figura de nossa cidade, com inúmeras 
contribuições nas mais diversas áreas, mas principalmente ao 
Magistério e ao Esporte.

O complexo conta com espaço amplo e moderno, contando com 
ginásio, vestiários, piscina semiolímpica e estacionamento.

A abertura da cerimônia teve a participação da equipe de Hip 
Hop do FADENP, que foi campeã do 2º Ilha Dance Festival.

Durante o encontro “Projeto de Sustentabilidade e Turismo Rota da 
Fé e Cultura” realizado segunda-feira (29) em Aparecida, o prefeito 

Marcus Soliva, junto com os secretários Rodrigo Muassab (Industria, 
Comércio e Convênio) e Mário Augusto (Turismo) reforçou ao Governo 
Estadual a solicitação de recursos para a pavimentação de todo trecho 
da Estrada Cênica do Gomeral.

A solicitação foi feita ao Diretor de Planejamento do DER, Antônio Car-
los Rodrigues, para que seja feita a infraestrutura nos demais 22 km de 
estrada, com recursos do Governo Estadual.

Recentemente, o município teve a confirmação de que receberá R$ 4,1 
milhões para dar andamento nas melhorias da Estrada, realizando obras 
em trechos que mais necessitam no momento.

Guaratinguetá continua trabalhando forte para investimentos no turismo 
e infraestrutura!

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-BAGULHO 
DESTE SÁBADO (04)

Neste sábado (04) a Operação Cata-Bagulho atenderá os seguintes bair-
ros:

-Parque do Sol
-Beira Rio I
- Beira Rio II
 
Separe os materiais inservíveis para serem recolhidos, lembrando que eles 
devem ser colocados para fora de casa até o 12h.

Essa ação faz parte da Campanha contra a Dengue do município ao elimi-
nar 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!
#DengueEmGuaráNão

Neste mês teremos uma programação 
especial,repleta de shows, performances de dança, 

teatros, filmes e muito mais.

OBRIGATÓRIO:
Uso de máscaras em espaços abertos e fechados

Para mais informações acesse:

-Facebook Cultura: Cultura Guaratingueta

-YouTube Cultura: Cultura Guaratingueta

Anote aí, Esperamos vocês!
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DECORAÇÃO DE NATAL É INAUGURADA NO CENTRO 

DA CIDADE

GUARATINGUETÁ RECEBEU O ESPETÁCULO 
"CADÊ O AMOR QUE ESTAVA AQUI?"

O Alunos da rede municipal 
de Guaratinguetá acompan-

haram, no dia 2 de dezembro, 
o espetáculo “Cadê o amor que 
estava aqui?”, da CIAVIP Cultural. 

A peça foi apresentada pelo 
Ministério da Cidadania e In-
stituto CCR, por meio da Lei 
de Incentivo à Cultura e apoio 
da Secretaria de Educação de 
Guaratinguetá.

A apresentação aconteceu na na 
Secretaria da Cultura, na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves. 

Houve quatro sessões: às 9h; 
10:30h; 14h e 15:30h. É importante 
lembrar que o espetáculo foi res-
trito para alunos da rede munici-
pal da cidade.

“Cadê o amor que estava aqui?” 
conta as experiências de um 

EQUIPE DA PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ VENCE 

COMPETIÇÃO NACIONAL DE GINÁSTICA RÍTMICA

As atletas Giulia Pennafiel, Helena Pinto e Sarah Camargo 
conquistaram medalha de ouro na categoria pré-infantil de 

3 arcos no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, real-
izado em Florianópolis entre os dias 23 e 27 de novembro.

As atletas fazem parte do projeto Fadenp e representam 
Guaratinguetá por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

Comandadas pelas técnicas Aline de Andrade e Carol Nogueira, 
as três ginastas conseguiram este brilhante resultado repre-
sentando nossa cidade, após uma grande apresentação.

Além desta conquista, na última semana a equipe do Itaguará 
de Guaratinguetá também ficou em terceiro lugar geral na 14° 
Copa de Ginástica Rítmica do Estado de São Paulo.

Guaratinguetá é referência na GR e mais uma vez se destaca 
nas competições estadual e nacional!

dedicado professor deficiente 
visual que luta por um mundo 
melhor formando cidadãos 
conscientes. Ele promove uma 
atividade em sala de aula. Pede a 
cada aluno que traga uma nova 
ideia para construir um país 
mais justo e unido e propõe uma 
campanha: Cadê o amor que 
estava aqui?

O espetáculo lúdico busca desen-
volver a cidadania dos especta-
dores, abordando temas como a 
preservação da natureza, inclusão 
social e diversidade. 

A peça ressalta a importância 
do trabalho em grupo e como 
pequenas atitudes podem ajudar 
a mudar o planeta.

Foi inaugurada no dia (29) a decoração de Natal na Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves, por meio de parceria entre a Prefeitura 

e a Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá.

Foram instaladas luzes natalinas nas árvores da praça, além de área 
com presépio, árvore de Natal e a tradicional casa do Papai Noel. 
Também foram recolocados na rua Doutor Martiniano os guarda-
-chuvas suspensos.

O espaço aconchegante é ideal para se levar as crianças para apro-
veitar esse período de festas de final de ano.
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ATLETAS DE GUARATINGUETÁ SÃO PREMIADOS 
EM COMPETIÇÃO DE TÊNIS DE MESA

Ocorreu no domingo (28/11), 
a primeira etapa da Liga 

Vale-Paraibana de tênis de 
mesa, depois da retomada de 
atividades após a imunização. Os 
participantes de Guaratinguetá 
conquistaram 5 primeiros lugar-
es; 2 segundos, 2 quartos e 1 
quinto lugar na série prata.

A competição contou com a 
presença de todas as equipes do 
Vale do Paraíba e Litoral Norte. 
As partidas foram realizadas no 
SESI de São José dos Campos 
das 8h às 17h.

Todos os atletas participantes 
de Guaratinguetá são atendi-

dos pelo Projeto Esportivo 
FADENP (Fundo de Apoio 
ao Desporto Não Profis-
sional), que realiza o apoio 
a treinamentos, viagens e 
competições. São 60 pessoas 
praticantes do tênis de mesa 
envolvidas no projeto, desde 
a iniciação ao esporte, até o 
alto rendimento.

A Secretaria de Esporte tam-
bém organiza turmas para o 
treino do tênis de mesa, para 
crianças a partir de 10 anos. 
Para realizar a inscrição, é 
necessário entrar em contato 
com a Secretaria através do 
telefone: 3122-4010.

A Prefeitura de Guaratingue-
tá e a Secretaria de Esportes 
parabenizam os atletas pre-
miados.
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Neste mês de dezembro a 
Secretaria de Saúde inicia 

a “Campanha Fique Sabendo”, 
com objetivo de conscientização 
quanto a prevenção e trata-
mento precoce para HIV/AIDS 
e outras IST’s (Infecções Sexu-
almente Transmissíveis). Serão 
realizadas ações com as equipes 
da saúde em pontos estratégicos 
da cidade e em todas as Unida-
des de Saúde, sendo ofertados:

   Orientação quanto à prevenção, 
diagnóstico,  controle e trata-

SECRETARIA DE SAÚDE INICIA "CAMPANHA FIQUE 
SABENDO" REFERENTE AO DEZEMBRO VERMELHO

O Fundo Social de Solidariedade de Guaratinguetá, em par-
ceria com o Sebrae, realizou na segunda-feira (29) a en-

trega de certificados para os alunos da Rocinha que fizeram 
os cursos de capacitação gratuita de “Fabricação de pães doces 
e semi doces” e de ‘’Tortas e Compotas’’, pelo programa  “Em-
preenda Rápido”. 

As aulas foram realizadas nos últimos meses na Paróquia Santo 
Expedito.

Estes cursos são de extrema importância para os alunos que 
querem empreender e iniciar seu próprio negócio. São cursos 
de capacitação técnica e conteúdo formativo necessário para o 
desempenho profissional.

Foram mais de 20 certificados entregues nesta segunda-feira.

A Prefeitura trabalha incansavelmente para trazer oportuni-
dades de aprimoramento profissionais para os munícipes de 
Guaratinguetá.

ENTREGA DE CERTIFICADOS PARA OS 
ALUNOS DOS CURSOS DO FUNDO SOCIAL 
EM PARCERIA COM O SEBRAE

PREFEITURA REALIZA PREMIAÇÃO DOS JOGOS 
ESCOLARES DA PRIMAVERA 2021

A Prefeitura realizou a entrega da 
premiação para os alunos da Rede 

Pública Municipal e Rede Particular, na 
terça-feira (30), no Complexo Esportivo do 
Parque do Sol.

Foram realizados jogos individuais em 
cada escola ao longo de três meses, onde 
a Secretaria de Esportes se fazia presente 
para contabilizar a pontuação dos alunos 
que participavam do desafio e assim defi-
nir os campeões. 

Esse trabalho foi desenvolvido em parce-
ria com a Secretaria da Educação.

As categorias disputadas foram: Basque-
te, Atletismo, Salto, Coreografia, Futsal: 
Chute ao Gol e Embaixadinha, Tênis de 
mesa: Copos derrubados e Repetição na 
parede, Handebol: Slalon e Chute a Gol, 
Ginástica Rítmica: Arco e Mãos Livres, 
Ginástica Artística, Freestyle e Vôlei: 
Saque.

Ao todo participaram 12 escolas munici-
pais:

-EMEF Professora Alcina Soares Novaes

-EMEIF Professora Aliete Ferreira Gon-
çalves

-EMEF Professora Ana Fausta de Moraes

-EMEIF Professor André Freire

-EMEIF Professor Antonio da Cruz 
Payão

-EMEIF Professora Francisca de Almei-
da Caloi

-EMEIF Professora Elvira Maria Gian-
nico

-EMEIF  Professor José Benedito Ave-
raldo Galhardo

-EMEF Maria Aparecida Broca Meire-
les

-EMEF Professora Maria Júlia Antunes 
do Amaral Moreira

-EMEF Professor Ramão Gomes Portão

-EMEF Professor Virgílio Rosas da 
Silva

Já em relação às escolas particulares, 
foram 6 participantes:

Colégio Fênix

Colégio Fonte

Instituto Nossa Senhora do Carmo

Colégio Focus

Colégio Usefaz

Colégio Tableau

Este é mais um importante evento 
esportivo de Guaratinguetá!

É o esporte sendo destaque cada vez 
mais em nossa cidade.

GUARATINGUETÁ RECEBE DUAS AMBU-
LÂNCIAS DE EMENDAS PARLAMENTARES

Nesta semana Guaratinguetá recebeu na Secretaria da 
Saúde duas ambulâncias que foram adquiridas por meio 

de emendas parlamentares da deputada Valéria Bolsonaro e do 
deputado Eduardo Cury. 

O vereador Márcio Almeida também atuou para que o mu-
nicípio conseguisse estes recursos.

As ambulâncias são de grande porte e receberão toda estru-
tura da prefeitura para também atuar como UTI Móvel.

A Prefeitura segue buscando novos investimentos para a área 
da saúde de Guaratinguetá!

mento ofertado pelo SUS 
para às IST’s (Infecções 
Sexualmente Transmissí-
veis)

   Teste rápido de HIV/SÍ-
FILIS.

Abaixo seguem as datas e 
locais onde a equipe de 
saúde estará realizando 
as ações para a popula-
ção (orientações e teste 
rápido)

Dia 07/12 das 9 às 13hr - 
PARQUE ECOLÓGICO

Cuidar da sua saúde é 
um gesto de amor à vida. 
Previna-se!



GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 016 - gUARATINGUETÁ 03 DE dezembro DE 2021 

Seguindo as orientações do Go-
verno do estado de São Paulo, 

o intervalo da dose adicional da 
vacina da COVID-19 será reduzido, 
de 5 meses para 4 meses.

A medida vale para quem tomou 
duas doses dos imunizantes Coro-
navac, AstraZeneca e Pfizer.

  A dose adicional da vacina Jans-
sen não precisa mais do intervalo 

COMUNICADO SOBRE A ANTECIPAÇÃO DA DOSE 
ADICIONAL DA VACINA DA COVID-19

Na quarta-feira (01), na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, os 
munícipes puderam acompanhar a chegada do Papai Noel. Com 

o auxílio do corpo de bombeiros, o bom velhinho desceu de rapel do 
prédio da Secretaria de Cultura até a área montada na praça com a 
casinha para atender as crianças.

Após o evento, o Papai Noel distribuiu doces para as crianças e 
posou para fotos com os pequenos. Também fizeram parte da festa 
personagens de desenhos infantis, banda musical, além dos brinque-
dos infláveis, barraquinhas de comida e da decoração inaugurada na 
segunda-feira (29).

O Papai Noel estará de segunda à sexta-feira na praça, das 16 às 22h, 
e nos finais de semana, das 10 às 16h.

Lembramos também que as lojas do centro terão horário de funciona-
mento estendido até as 22h.

ELE CHEGOU!

REUNIÃO COM O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 
DE RODAGEM DE SP

Tivemos nesta quinta-feira (2) uma importante reunião junto com os 
diretores do DER (Departamento de Estradas de Rodagem ) que foi 

tratado sobre as estradas vicinais e a estrada cênica do Gomeral.

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo é 
um departamento do governo do estado que tem a função de adminis-
trar o sistema rodoviário estadual, além da integração com as rodovias 
municipais e federais e interação com outros meios de transporte, com 
o fim maior de atender o usuário e carga.

Foi pautado na reunião o projeto de pavimentação completa na estra-
da do Gomeral, com custo estimado de R$50 milhões; como também a 
pavimentação da estrada do Taboão, de Guaratinguetá a Lorena, com 
custo estimado em 16 milhões de reais; o recapeamento da estrada da 
Colônia (manutenção do asfalto) e também o projeto de pavimentação 
da estrada dos Pilões.

Para a estrada da Colônia já saiu edital de licitação pelo estado, em 
relação a estrada do Taboão, estrada do Gomeral e estrada dos Pilões, 
estão sendo acordados detalhes técnicos para que seja efetuada a licita-
ção para o andamento do projeto.

Estiveram presentes na reunião: Rodrigo Muassab - secretário de indús-
tria, comércio e gestão de convênios, Gustavo Mathidios - subsecretário, 
Jardiel Silva e Renan Barbosa - Assessoria do Antônio Carlos Rodri-
gues, Gonçalo Ferraz Cardoso - Secretário de Planejamento, vereador 
Márcio Almeida e Antônio Moreira Júnior - Diretor Técnico do DER.

ACOMPANHE AS APRESENTAÇÕES DAS 
CANTATAS DE NATAL EM GUARATINGUE-
TÁ!

A emoção do tempo do Natal chegou, e a Secretaria Mu-
nicipal de Educação vai participar da comemoração 

realizando três apresentações das Cantatas de Natal.

Serão três apresentações ao ar livre:

  -21/12 - Igreja de Nossa Senhora da Glória, às 19:30h;

  -22/12 - Estação Ferroviária, às 19h;

  -23/12 - Secretaria da Cultura (Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves), às 19h.

Participam da ação alunos da escola municipal de período 
integral Maria Carmelita de Moraes, que conta com oficinas 
de música.

Não perca as Cantatas de Natal! Aproveite este pedaço da 
magia do Natal.

de 5 meses, agora será aplicada 
após 2 meses (61 dias) da primei-
ra dose.

TERCEIRA DOSE PARA ADO-
LESCENTES

Ainda não há recomendações 
para a aplicação da terceira 
dose para os adolescentes entre 
12 a 17 anos.

Esse público continua receben-
do a segunda dose, com pelo 
menos oito semanas após a 
primeira dose.
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Aconteceu nesta sexta-feira (03) a exposição dos traba-
lhos fotográficos do Curso FotoArte II, realizados pela 

ONG ImageMagica em parceria com a Prefeitura de Gua-
ratinguetá, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de 
Cultura e Assessoria Municipal da Mulher e da Cidadania.

O projeto ocorreu entre os dias 22 de novembro e 3 de de-
zembro, beneficiando um total de 29 da área de abrangen-
cia dos CRAS do Parque do Sol e Vila Paulista. as oficinas 
de fotografia abrangeram temas como empoderamento e 
empreendedorismo.

 Antes da celebração de entrega dos certificados de con-
clusão, o público pôde assistir a peça teatral “A princesa 
dos caminhos”, que de forma lúdica, a importância do 
empoderamento feminino.

PROJETO FOTOARTE II TEM TRABALHOS EXPOS-
TOS E ENTREGA CERTIFICADO

Foi entregue oficialmente na terça-feira (30) o pri-
meiro selo de fiscalização de produtos de origem 

animal (S.I.M. - Serviço de Inspeção Municipal). O 
serviço de inspeção se aplica a itens produzidos no 
município e é voluntário.

O Serviço de Inspeção Municipal é realizado para 
fiscalizar os produtos de origem animal, necessário 
para o comércio de produtos do agronegócio, trazendo 
maior segurança alimentar para a população dos 
produtos produzidos nas propriedades rurais do mu-
nicípio de Guaratinguetá.

O selo, assim como suas ações de fiscalização, são 
de responsabilidade da Secretaria da Agricultura, 
que continua agindo pelo conforto e segurança dos 
munícipes.

A adesão é voluntária. O munícipe ou o produtor in-
teressado pode obter informações do serviço de In-
speção Municipal (S.I.M) junto à Secretaria Municipal 
de Agricultura pelos telefones (12) 3125-1902 / 3125-1473.

PRIMEIRO SELO DE INSPEÇÃO MUNICI-
PAL DE GUARATINGUETÁ

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

ILUMINAÇÃO DE LED NA AVENIDA DR. ARI-
BERTO PEREIRA DA CUNHA

A Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana fez 
a instalação de iluminação na Av. Dr. Ariberto 

Pereira da Cunha.

Essa é mais uma ação da Prefeitura de Guaratinguetá 
para a melhoria na segurança e que leva mais con-
forto aos munícipes!


