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GUARATINGUETÁ AVANÇA PARA 
RECEBER FACULDADE DE MEDICINA! EQUIPES DA SECRETARIA DE ESPORTES 

DE GUARATINGUETÁ VÃO ESTREAR EM 
COMPETIÇÕES DE FUTSAL E FUTEBOL 

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ESPECIAL 
EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES 

Neste mês de maio, as equipes da Sec-
retaria de Esportes Guaratinguetá, do 
projeto Fadenp, participarão de dois 
importantes campeonatos de fute-
bol de campo e futsal. São os nossos 
jovens representando o município em 
competições de nível estadual. Confira 
abaixo mais informações: 

Campeonato Metropolitano da Federa-
ção Paulista de Futsal: 

As equipes sub-12, sub-14 e sub-16 de 
Guará estreiam na competição, pela 
Série A3. O primeiro jogo será realiza-
do neste sábado (7), às 14h, no Ginásio 
da equipe adversária, o Vert Vita de 
São José dos Campos. 

Jogos Abertos da Juventude de SP: 

No futebol de campo, a equipe sub-19 
da nossa cidade irá disputar a fase 
sub-regional dos jogos. A partida 
será também neste sábado, às 9h30, 
no Estádio Dario Rodrigues Leite. 
Os atletas vão enfrentar a cidade de 
Lorena, em busca da vaga para a fase 
regional, e posteriormente para a fase 

Anote na sua agenda! Ainda esta 
semana serão realizados dois even-
tos em comemoração ao Dia das 
Mães. As ações são organizadas 
em parceria entre o CMEG (Con-
selho da Mulher Empreendedora 
de Guaratinguetá), a ACEG (Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá) e a Assessoria da 
Mulher de Guaratinguetá, com o 
apoio da Secretaria de Turismo e da 
rádio Metropolitana.

Na sexta-feira (06), será feita a 
apresentação do Coral Madrigal 

estadual. 

Além das duas competições as 
equipes sub-14 e sub-16 de futsal 
também participarão de um amis-
toso contra o Botafogo Futebol de 
Regatas, no Rio de Janeiro. O jogo 
será na próxima terça-feira (10), às 
19h. 

A Secretaria de Esportes segue 
atuante para incentivar e ajudar 
nossos jovens atletas a se manter 
no esporte e trazer títulos para 
Guaratinguetá!

Harmonia em Voz, às 19h, 
na Praça Conselheiro Ro-
drigues Alves (Centro).

No sábado (07), será realiza-
da uma ação com música 
ao vivo com Fon Cipolli das 
11h às 13h, além de ser-
viços de beleza e a feira de 
artesanato, ambos das 9h às 
13h.

Venham curtir junto com 
sua mãe esses eventos tão 
especiais!

A Prefeitura está em negociações 
para a vinda de uma Faculdade 
de Medicina para Guaratinguetá! 
As conversas estão bem adiantadas 
e nesta sexta-feira (06) o prefeito 
Marcus Soliva, acompanhado do vice-
-prefeito Régis Yasumura, secretário 
de governo João Vaz e sub-secretário 
de Indústria, Comércio e Convênios, 
Gustavo Mathídios, recebeu a visita 
do grupo proprietário das faculdades 
Humanitas e Suprema. 
 
A negociação é para a vinda de um 
campus da Humanitas para a cidade. 
Os secretários João Vaz (Governo) 
e Rodrigo Muassab (Indústria, Co-
mércio e Convênios) já estiveram na 
faculdade nos últimos dias conhe-
cendo as instalações e buscando essa 

parceria. 
 
No encontro de hoje, foram feitas 
análises de possíveis locais para 
instalação e discutido os benefícios 
da vinda desta faculdade.  
 
Estiveram em nossa cidade os dire-
tores e mantenedores da Suprema e 
Humanitas: Djalma Ricardo, Nilton 
Ferreira e Jorge Montessi; os dire-
tores Luis Vane (geral) e Rinaldo 
Henrique (ensino); e o coordenador 
do curso de medicina da Humani-
tas, José Matieli. 
 
A Prefeitura está trabalhando muito 
para que este grande projeto se 
torne realidade!
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Tivemos no último sábado (30), 
mais um grande evento esportivo 
em Guaratinguetá. Foi realizada 
a primeira etapa da Superliga de 
Vôlei Adaptado no Complexo Es-
portivo do Parque do Sol, compe-
tição organizada pela Confedera-
ção Brasileira de Vôlei Adaptado, 
em parceria com a Secretaria de 
Esportes e Fundo Social do muni-
cípio.

São 500 atletas e 44 equipes de 13 
cidades diferentes!

Guaratinguetá competiu com os 
atletas que são treinados no Fundo 
Social. Confira os resultados:

Categoria 58 anos masculino:

- Taubaté 0 x 2 Cruzeiro 
- Pindamonhangaba 2 x 0 São 
Sebastião
- São José dos Campos 2 x 0 Santa 
Isabel

- Lorena 2 x 0 Igaratá
- Guaratinguetá 2 x 0 Parai-
buna

Categoria 68 anos masculino:

- Pindamonhangaba 2 x 0 São 
José dos Campos
- Guaratinguetá 2 x 0 Taubaté

Categoria 68 anos feminino:

- Lorena 2 x 1 Guaratinguetá 
- São José dos Campos 2 x 0 
Pindamonhangaba

Categoria 45 anos masculino:

- Lorena 2 x 0 São José do 
Barreiro

Esporte é saúde e qualidade 
de vida!

GUARATINGUETÁ REALIZA 
SUPERLIGA DE VÔLEI ADAPTADO! 

O Qualifica Guará irá oferecer 
novos cursos gratuitos, com carga 
horária de 160 horas. A iniciativa 
é uma parceria entre a Prefei-
tura, SENAI e SENAC, com cursos 
certificados pelas duas institu-
ições. São mais de 700 vagas ofe-
recidas entre os diferentes cursos.

Fique atento! As inscrições ti-
veram início (segunda-feira, 
02/05). Elas serão feitas somente 
de forma presencial, no endereço 
do Qualifica Guará:

- Rua Santa Clara, 301 - Bairro 
Campinho - Guaratinguetá.

Horários:
03 a 09 de maio - das 09h às 21h

Para fazer a inscrição, você pre-
cisa estar munido dos seguintes 

A Secretaria continua realizando 
o acompanhamento das condi-
cionalidades de saúde do Pro-
grama Auxílio Brasil. O processo 
se encerra no dia 30 deste mês.

Beneficiários do programa 
podem procurar a Unidade de 

INSCRIÇÕES PARA CURSO DO QUALIFICA 
GUARÁ TERMINAM NESSA SEGUNDA-FEIRA (09)!

SECRETARIA DE SAÚDE CONTINUA 
ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA 
AUXÍLIO BRASIL (ANTES BOLSA FAMÍLIA)

documentos:
- Cópia do CPF;
- Cópia do RG (não será aceito 
CNH);
- Cópia do comprovante de 
endereço;
- Cópia do comprovante de es-
colaridade (no mínimo o ensino 
fundamental completo) 

Alunos de 16 e 17 anos:

- Presença do responsável legal 
na inscrição;
- Cópia dos documentos do aluno;
- Cópia do CPF e do RG do re-
sponsável legal;
- Demais documentos citados 
acima. 

Confira no site, os cursos ofereci-
dos: guaratingueta.sp.gov.br

Saúde do seu bairro, para que 
seja realizado o acompanha-
mento de saúde.

É indispensável a apresenta-
ção dos seguintes documentos 
para a continuidade da as-
sistência:

- RG / CPF
- Caderneta de vacinação
- Cartão SUS
- Cartão com o NIS (mesmo do 
programa Bolsa Família)
- A data da última menstrua-
ção, no caso de gestantes.

Para mais informações entre 
em contato com a sua unidade 
de saúde.

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (07)

Neste sábado (07), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os se-
guintes bairros: 

- Campo do Galvão
- Vila Alves 

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 Campanha 
contra a Dengue do município ao 
eliminar materiais que são cria-
douros para os mosquitos e abrigo 
de animais peçonhentos, e envolve 
uma força-tarefa da Administra-
ção Municipal. 

Participe! Para uma cidade lim-
pa precisamos da colaboração de 
todos!
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Neste domingo (01), aconteceu 
na cidade de Cubatão a Copa 
Metropolitana de Ginástica, 
com mais de 300 atletas par-
ticipantes. Nossa cidade foi 
uma das participantes e con-
quistou medalhas em todas as 
categorias disputadas, tendo 
100% de aproveitamento!

Confira abaixo o quadro de 
medalhas:

Mirim:
- Mariah de Andrade
- Marina de Andrade

Pré infantil intermediário:
- Rafaela Teixeira (mãos livres)
- Rafaela Teixeira (corda)
- Rafaela Teixeira (individual 
geral)

Juvenil intermediário:

- 4º lugar Isabella Motta (bola)
Pré-infantil avançado: 

- Helena Figueira (mãos livres)

GUARATINGUETÁ CONQUISTA MEDALHAS 
NA COPA METROPOLITANA DE GINÁSTICA 

- Helena Figueira (corda)
- Helena Figueira (individual 
geral)
- 4º lugar Sara Fonseca (mãos 
livres e corda)

Pré-infantil Elite:
- Giulia Penafiel (individual 
geral)
- Giulia Penafiel (corda)
- Giulia Penafiel (mãos livres)
- Nycolle Morena (mãos livres)
- Nycolle Morena (corda)
- Nycolle Morena (individual 
geral)

Juvenil Avançado:
- Isabella Vieira (individual 
geral)
- Isabella Vieira (maças)
- Isabella Vieira (arco)
- Amanda Arruda (arco)
- Amanda arruda (individual 
geral)
- 4º lugar Amanda Arruda 
(maças)

A Prefeitura parabeniza todas 
as nossas atletas! 

MAIS SETE PONTES RURAIS SÃO 
REFORMADAS EM GUARATINGUETÁ

As áreas rurais estão sendo 
atendidas em Guaratinguetá! Nos 
primeiros quatro meses de 2022, 
sete pontes rurais foram refor-
madas, para dar maior seguran-
ça e facilidade de transporte aos 
munícipes.

Foram reformadas, ou passaram 
por obras de manutenção as pon-
tes dos seguintes bairros:

- Rio Acima
- Coloninha
- Entre Passarela Lemes e Colô-
nia Piagui
- Morro Azul
- Retiro
- Mottas
- Pilões

A responsável por essas reformas 
é a Secretaria da Agricultura, que 
sempre busca atender às neces-
sidades da população e executar 
melhorias.

PREFEITURA ENTREGA KITS 
ESCOLARES PARA ALUNOS DA REDE 
MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
A Prefeitura de Guaratinguetá 
iniciou a distribuição dos kits de 
materiais escolares aos alunos 
da rede municipal de ensino, 
para o ano letivo de 2022.

Os materiais chegaram após a 
finalização do processo de com-
pras que diversos municípios 
fizeram pelo pregão do Governo 
Estadual.

O prefeito Marcus Soliva, acom-
panhado dos secretários João 
Vaz (Governo) e Elisabeth Sam-
paio (Educação) esteve nesta 
tarde na escola Profª Heloísa 
Helena para acompanhar a 
entrega. Os kits oferecem uma 
grande variedade de materiais 
e todas os alunos das escolas 

do fundamental do 1° ao 5° ano 
receberão:
- Caderno brochurão 80 folhas 
04 un.
- Caderno de desenho 96 folhas 
01 un.
- Régua 30cm 01 un.
- Lápis de cor grande, 12 cores 
02 un.
- Lápis grafite 10 un.
- Caneta esferográfica azul 02 
un.
- Apontador com depósito 02 un.
- Borracha branca 03 un.
- Tubo de cola branca 02 un.
- Tubo de cola bastão 01 un
- Giz de cera cx com 12 cores 02 
un.
- Canetinha hidrográfica 12 
cores 01 un.

PREFEITURA ENTREGA PLANO DE 
CARREIRA DOS SERVIDORES PARA 
CÂMARA MUNICIPAL

A Prefeitura entregou nesta 
segunda-feira (02), o Plano de 
Carreira dos Servidores Públicos 
à Câmara Municipal, para aná-
lise e futura votação. A entrega 
foi realizada na sede da Câmara.

Trata-se de um momento históri-
co para os servidores.

O plano de carreira foi disponi-
bilizado aos servidores e tivemos 

várias contribuições positivas.
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A Secretaria de Meio Ambien-
te promoveu na última sexta-
feira (29) e no sábado (30), o 
Mutirão de Castração, parte 
do Programa de controle 
populacional de cães e gatos.

Foram realizadas 406 cast-
rações no total. Os animais 
foram atendidos por ordem 
de cadastro. Caso não tenha 
recebido o contato da Secre-
taria do Meio Ambiente para 
ser atendido desta vez, não 
se preocupe! Haverão outras 
oportunidades para castrar o 
seu pet.

CONFIRA COMO FOI O 
MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO

Para cadastrar seus pets a fim 
de que sejam castrados nos 
próximos mutirões, os muníci-
pes podem entrar em contato 
com a Secretaria do Meio 
Ambiente através do número 
3133-8006, ou preenchendo o 
formulário no site: guaratingu-
eta.sp.gov.br

Para maiores informações, 
favor entrar em contato com a 
Secretaria do Meio Ambiente.

Este foi mais um importante 
trabalho pela causa animal em 
nossa cidade!

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:

O Complexo Esportivo de Gua-
ratinguetá, localizado no bairro 
Parque do Sol, foi inaugurado 
em novembro de 2021. O Ginásio, 
construído pela Secretaria de Edu-
cação, recebeu o nome de uma 
importante figura da cidade, Be-
nedito Carlos Marcondes Coelho.

Sua ampla instalação está equi-
pada com piscina semiolímpica e 
ginásio, onde são realizados im-
portantes competições esportivas 
que contribui para a divulgação 

e desenvolvimento do esporte no 
município.

LIGA DE DOWNHILL É 
REALIZADA NO GOMERAL
A 2ª etapa da Liga Brasileira 
de Downhill foi realizada neste 
final de semana no bairro do 
Gomeral em Guaratinguetá. A 
competição foi realizada pela 
Secretaria de Turismo, Secreta-
ria de Esportes e Liga de Dow-
nhill.

Os inscritos na competição rece-
beram medalha de participação.

Foram disputadas as categorias: 
Elite Masculina, Elite Feminina, 
Infanto Juvenil, Juvenil, Junior, 
Rígida, Sub 30, Master A1, Mas-
ter A2, Master B1, Master B2, 
Master C, E-bike.

Segue os atletas vencedores de 
Guaratinguetá:

- Frank Wesley - 2º Elite
- Felipe Silva - 1º Master A1
- Felipe Marcondes Viana 4º 
Master A1
- Edimilton da Silva 1º Master 
A2
- Joeferson Clemildo 5º Master 
B1

Downhill é uma modalidade do 
mountain bike que consiste em 
descer de bicicleta o trajeto em 
menor tempo possível, passando 
por trechos repletos de obstácu-
los naturais, rampas e terrenos 
montanhosos.

Para mais informações, acesse a 
página ou site da Liga de Dow-
nhill.

GUARATINGUETÁ IMUNIZA 
CRIANÇAS CONTRA SARAMPO!
A Secretaria de Saúde informa 
que a vacina de sarampo está 
disponível nas unidades de saú-
de apenas para crianças.

Todas as crianças podem se va-
cinar, independente da situação 
vacinal.

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