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PREFEITURA INAUGURA 
ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESPECIAIS EVENTO "“BRINCANDO COM A BROADWAY - 

AOS CANTOS E ENCANTOS DOS MUSICAIS"“

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (21)

SECRETARIA DE OBRAS REALIZA MANUTENÇÃO 

DE ESPAÇO PÚBLICO NO JARDIM ESPERANÇA

História:  Zirabér é uma imigrante do 
interior de Minas Gerais que, assim 
como muitos, muda-se para São Paulo 
para tentar ganhar a vida. Lá, ela 
consegue um emprego de faxineira 
em um teatro. Entre uma limpeza aqui 
e outra ali, ela também faz o papel de 
camareira de atrizes muito conhecidas.

Todo o glamour dos palcos desperta 
nela devaneios sobre como seria sua 
vida se fosse famosa. Com um toque 
cômico revela, até mesmo, um segredo: 
o sonho de ser cantora.

Dia: 21/05
Horário: 19h

Ingresso gratuito disponível no site da 
prefeitura: guaratingueta.sp.gov.br  

Neste sábado (21), a Operação Cata-
Bagulho atenderá os seguintes bair-
ros:

Engenheiro Neiva
- Vila Sapé
- Vila Regina
- Chácaras Vitória
- Chácaras Santa Maria I e II

Separe os materiais inservíveis para 
serem recolhidos, lembrando 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 criad-
ouros para os mosquitos e abrigo 
de animais peçonhentos, e envolve 

Na quinta-feira (19), a Sec-
retaria de Obras iniciou a 
manutenção de um canteiro 
entre as ruas Jaime Arezo 
da Silva e Júlio César Mon-
teiro dos Santos, no Jardim 
Esperança. Os trabalhos con-
sistem na poda de árvores e 
do jardim mantido na área 
por munícipes.

Por conta do alto número 
de plantas no local, a pas-
sagem pelo canteiro foi 
obstruída, e a equipe da 
secretaria está no local 

Classificação livre

Local: Auditório do Museu Frei 
Galvão fica na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, 48, Centro,
Guaratinguetá (SP) 

uma força-tarefa da Administração 
Municipal.

Participe! Para uma cidade limpa 
precisamos da colaboração de 
todos!

para melhorar o sistema de 
circulação, atendendo ao 
pedido dos moradores.

A Prefeitura pede aos 
munícipes que fiquem at-
entos quanto a criação de 
jardins comunitários nos 
canteiros de ruas e aveni-
das de nossa cidade. Caso 
fiquem sem cuidado, as 
árvores e arbustos podem 
crescer sem controle, atra-
palhando a circulação pela 
área, além de comprometer 
a segurança do local.

Nesta sexta-feira (20), a Prefeitura 
inaugurou mais um importante 
espaço: o Escritório de Projetos 
Especiais de Guaratinguetá. O es-
critório fica na rua 7 de Setembro, 
número 69. 
Ele conta com uma estrutura 
pensada para a criação e acompa-
nhamento dos principais projetos 
da Prefeitura. 
 
Isso facilitará o trabalho da ges-

tão pública, inclusive agilizando 
o andamento desses projetos e 
trazendo resultados positivos de 
forma mais ágil. 
 
É mais um importante trabalho 
realizado pela parceria entre a 
Secretaria de Governo e a Secre-
taria de Planejamento para que 
nossa cidade possa avançar cada 
vez mais.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E 
MOBILIDADE URBANA REFORÇA 
SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ 

Nessa última semana equipes da 
Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana realizaram a 
sinalização de trânsito em alguns 
bairros da cidade: 

- Sinalização na Rua Dr. Souza 
Pinto, no Instituto de Proteção à 
Primeira Infância “Gota de Leite”.
- Reforço de sinalização na Praça 
Joaquim Vilela e nas proximidades 
da Praça.

É mais uma importante ação para 

garantir mais mobilidade e seguran-
ça nessas regiões. 
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A equipe de ciclismo de Guara-
tinguetá garantiu bons resultados 
neste final de semana no Campeo-
nato Paulista de Ciclismo, no muni-
cípio de Atibaia.

Os nossos atletas da Secretaria de 
Esportes Bruno Godoy e Everton 
Santos garantiram medalhas em 
diferentes categorias. 

Bruno foi vice-campeão paulista 
no circuito de estrada e quarto 
colocado na competição de Contra 
Relógio. Já o atleta Everton Santos 
garantiu a terceira colocação na 
categoria Open Masculino.

Ainda na categoria Elite tive-
mos os atletas Vicente (sétimo 
colocado), Raphael (oitavo) e 
Bigai (13°). No Open também 
tivemos os atletas Giovanni (13° 
colocado) e Everton (16° colo-
cado).

A Prefeitura de Guaratinguetá 
dá todo apoio e suporte aos 
nossos atletas de ciclismo, sen-
do uma das modalidades do 
projeto do Fadenp.

Parabéns aos atletas pelos 
grandes resultados!

EQUIPE DE CICLISMO DE GUARATINGUETÁ 
GARANTE MEDALHAS NO CAMPEONATO 
PAULISTA DESTE FIM DE SEMANA 

A Prefeitura deu início à reforma 
da praça Gino Criscuolo, no 
Jardim Esperança. A Secretaria 
de Obras já começou os trabalhos 
no campo de futebol da praça, re-
tirando o trecho de grama que se 
formou dentro da área do campo, 
que posteriormente será coberta 
com areia.

A praça ainda receberá a ma-
nutenção do alambrado e dos 
equipamentos da academia ao 
ar livre pela Secretaria de Es-

Nos últimos dias a Prefeitura deu 
continuidade na instalação de novas 
lâmpadas de LED, melhorando a 
iluminação pública de nossa cidade. 
Esse sistema de iluminação é mais 
moderno que as atuais lâmpadas de 
sódio, tanto em eficiência energé-
tica quanto luminosa.

Estão sendo feitas as instalações na 
rua Dr. Francisco Meireles Freire, 
em frente à escola Professora Dinah 
Motta Runha, e da Praça Maria 
de Paula Palma. Foram instaladas 
16 lâmpadas pela extensão da rua, 
além das já colocadas na praça.

PREFEITURA REALIZA REFORMA 
DA PRAÇA DO JARDIM ESPERANÇA

PREFEITURA REALIZA INSTALAÇÃO DE 
LÂMPADAS DE LED NO PARQUE SÃO FRANCISCO

portes, e a iluminação da praça 
será refeita pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana. Por fim, a 
área verde também terá zeladoria 
realizada pela Secretaria de Meio 
Ambiente.

A praça é um importante ponto 
de lazer para os moradores do 
bairro, e por isso é importante re-
alizar esse processo de reforma e 
zeladoria para garantir que o es-
paço continue em boas condições 
de uso.

A praça é um ponto importante 
do bairro, em que os moradores 
podem desfrutar de momentos de 
lazer, e a boa iluminação do local 
é fundamental para que o espaço 
seja seguro e confortável para as 
atividades noturnas.

Neste ano de 2022 Guaratinguetá 
recebeu mais de 3000 novas lâm-
padas de LED, e ainda há pre-
visão para mais trocas de ilumi-
nação! O objetivo é trazer maior 
conforto e segurança para toda a 
cidade!

PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ APRESENTA 
SISTEMA PARA DECLARAÇÃO DE ICMS ONLINE

A Prefeitura apresentou na 
última terça-feira (17), o novo 
sistema para declaração de 
ICMS online, no Espaço Multiu-
so. O lançamento foi feito por 
meio da Secretaria Municipal 
da Fazenda.

A Prefeitura está trabalhando 
para deixar o envio das decla-
rações de ICMS/DIPAM mais 
fácil para as empresas!

O novo sistema de envio eletrô-
nico das declarações do ICMS-
-DIPAM será utilizado para 
agilizar o processo, melhorando 
a capacidade de verificação e 
controle dos documentos.

A principal vantagem do pro-
grama é que os contribuintes 
não precisarão mais ir à Pre-
feitura para apresentar suas 

declarações ou efetuar o envio 
dos arquivos por e-mail. É neces-
sário apenas acessar o endereço 
da Prefeitura Municipal, o site: 
guaratingueta.sp.gov.br, e nave-
gar até a área de serviços para 
empresas, escolhendo a opção de 
ICMS/DIPAM. 

Eles então poderão enviar via 
internet, o mesmo arquivo já 
encaminhado à Secretaria da 
Fazenda Estadual bem como à 
Receita Federal nos casos do 
Simples Nacional.
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No último sábado (14), foi 
realizada a segunda etapa da 
Superliga de vôlei adaptado 
no Complexo Esportivo do 
Parque do Sol. A competição é 
organizada pela Confederação 
Brasileira de Vôlei Adaptado, 
em parceria com a Secretaria 
de Esportes e Fundo Social do 
município.

O torneio reúne 500 atletas e 
44 equipes de 13 cidades dife-
rentes da região. Guaratingue-
tá compete em todas as cat-
egorias e obteve os seguintes 
resultados:

Categoria 68 anos masculino:

SEGUNDA ETAPA DA SUPERLIGA DE 
VÔLEI ADAPTADO É REALIZADA

Guaratinguetá 0 x 2 São José 
dos Campos

Categoria 58 anos masculino:
Guaratinguetá 2 x 0 Santa 
Isabel

Categoria 45 anos masculino:
Guaratinguetá 0 x 2 Lorena

Categoria 58 anos feminino:
Guaratinguetá 2 x 0 Piquete

Categoria 45 anos feminino:
Guaratinguetá 0 x 2 Igaratá

A Prefeitura parabeniza a 
participação dos atletas de 
Guaratinguetá!

OPERAÇÃO CATA-BAGULHO JÁ RECOLHEU 
170 CAMINHÕES DE INSERVÍVEIS EM 2022

A Operação “Cata-Bagulho 
Contra a Dengue” já recolheu 
170 caminhões de materiais em 
2022. O Cata-Bagulho realiza 
visitas regularmente nos bairros 
de Guaratinguetá para auxiliar 
a população a evitar acúmulo 
de materiais que são criadouros 
e abrigo para os mosquitos e 
animais peçonhentos.

Essa atividade envolve uma 
força-tarefa da Administração 
Municipal para recolher os ma-
teriais de forma ágil e prática.

Todo o material recolhido nas 
residências, nos terrenos e nos 
PEVS são levados para destrui-
ção em local licenciado e ade-
quado.

Além disso, a Prefeitura por 
meio da Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais, oferece aos 
munícipes o serviço do “Disque 

Cata-Bagulho”, voltado para reti-
rar os resíduos volumosos de suas 
residências e garantir a destina-
ção final adequada.

Os materiais contemplados pelo 
projeto são, por exemplo, móveis 
velhos, eletrodomésticos e eletrô-
nicos fora de condições de uso, 
entre outros.

Importante: Resíduos de constru-
ção civil e restos de poda e capi-
na não estão inclusos na lista de 
materiais recolhidos.

Para solicitar o Disque Cata-
-bagulho basta entrar em conta-
to com a Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais pelo telefone 
(12) 3128–2900, para que incluam o 
bairro na programação

Colabore, ajude no combate con-
tra a dengue!

GUARATINGUETÁ SERÁ REPRESENTADA 
NO TORNEIO GYMNASIADE NA FRANÇA
Guaratinguetá será represen-
tada pela ginasta Viviane Oda, 
que compõe a seleção brasileira, 
na maior competição escolar 
mundial, a Gymnasiade,  que 
será realizada na França.

Além disso, a treinadora Ca-
rol Nogueira de Guaratinguetá 
também foi selecionada para 
participar.

A competição acontece a cada 2 
anos e neste ano ocorre entre os 
dias 14 e 21 de maio.

A seleção foi definida após uma 
seletiva realizada em fevereiro 
na cidade de Aracaju, que conta 
com outras ginastas de diversas 
regiões do país: Maria Flávia, 

Mariana e Thaís Lourencini.

Viviane é ginasta federada pelo 
município de Osasco, mas é 
munícipe da cidade de Guara-
tinguetá.

A Prefeitura sempre apoia todas 
as ginastas de Guaratinguetá!

ATLETAS DE GUARATINGUETÁ 
PARTICIPAM DA LIGA PARAIBANA 
DE TÊNIS DE MESA EM JACAREÍ

No último domingo (15), aconte-
ceu a Liga Paraibana de tênis de 
mesa na cidade de Jacareí, no 
Ginásio Poliesportivo (SESI).

Guaratinguetá participou da Liga 
com 14 Atletas e ganhou 7 meda-
lhas.

Tivemos 4 ganhadores com me-
dalha de Ouro:
- Maria Eduarda Ferreira

- Victoria Calda Silva
- Enzo Baracho
- José Roberto Nakata

E 3 ganhadores com medalha de 
Bronze:
- Jonas Ribeiro
- Marcio Luiz Bezerra
- Carlos Tanaka

Parabéns aos atletas pela con-
quista das medalhas!!
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Na última quarta-feira (18) 
foi realizada a cerimônia 
de abertura dos Jogos Esco-
lares da Rede Municipal de 
Guaratinguetá, no Complexo 
Esportivo do Parque do Sol. 
São 12 escolas participantes, 
com cerca de 1.100 alunos.

A cerimônia teve o desfile 
das escolas participantes e foi 
acendida a Pira Olímpica dos 
jogos escolares, e tivemos o 
encerramento com uma apre-
sentação das atletas do Fundo 
Social de Solidariedade.

Os jogos iniciaram nesta quin-

JOGOS ESCOLARES DA 
REDE MUNICIPAL SE INICIAM

ta-feira (19) com a modalidade 
Damas e dia 20 com Xadrez.
O projeto tem o objetivo de 
incentivar a prática esportiva 
trazendo competições em nove 
modalidades: Atletismo, Bas-
quete, Dama, Futsal, Hande-
bol, Tênis de Mesa, Queimada, 
Vôlei e Xadrez.

Este é mais um importante 
evento para as nossas crianças 
promovido pelas secretarias 
de Esportes e de Educação de 
Guaratinguetá, com a realiza-
ção da RMC Esportes em par-
ceria com EDP e o Governo 
Federal.

O INÍCIO DE MAIS UMA GRANDE OBRA 
EM GUARATINGUETÁ: PERENIZAÇÃO 
DA ESTRADA DOS MOTTAS 

Mais uma importante obra foi 
iniciada nesta semana em Guara-
tinguetá, a perenização da estrada 
dos Mottas, que liga Guaratingue-
tá a Aparecida.

As obras estão sendo feitas em 
parceria com o Governo Estadual, 
por meio do programa ‘Melhor 
Caminho’. O Vereador Márcio 
Almeida também intermediou jun-
to com a Secretaria Estadual de 
Agricultura, por meio do secretá-
rio Itamar Borges, para que nossa 
cidade conseguisse esse recurso.

O investimento é de mais de 3,8 

milhões de reais para a perenização 
de todo o trecho da estrada. Em 
nosso município, são 6,5km de estra-
da que estão com as obras iniciadas, 
sendo 5km da estrada dos Mottas e 
1,5km da estrada das Três Cruzes.

Essa é uma obra importante, que 
atende a pedidos antigos dos muníci-
pes para que a estrada fosse revita-
lizada.

Seguimos trabalhando para trazer 
parcerias e novos investimentos para 
Guaratinguetá!

GUARATINGUETÁ CONTINUA TRABALHANDO 
PARA APOIAR O ESPORTE ADAPTADO 

DECOLA VAREJO

tições, primeiro em nível local, 
avançando para os níveis estadual 
e nacional, serão selecionados 
representantes para o Mundial, 
que será realizado em 2023 na 
Alemanha.

As Olimpíadas Especiais Brasil 
contam com diversas modalidades 
e são destinadas a pessoas com 
deficiência intelectual. Os eventos 
são realizados por uma organiza-
ção mundial sem fins lucrativos 
dedicada a melhorar a qualidade 
de vida de PcDs através do trei-
namento e competição esportiva.

Aprenda a definir metas e 
ações para vender mais e me-
lhor - Participação: Correios

31/05 às 18h30:
Como marcar presença nas 
mídias digitais com a produ-
ção de conteúdo relevante - 
com Mariane Hernandes

13 e 14/06 às 18h30: Experiên-
cia digital para conversão em 
vendas

Vagas limitadas!

Acontecerá no dia 20/05 às 
13h30, o Torneio Local de Ginás-
tica Rítmica Adaptada, que tem 
o objetivo de selecionar atletas 
da modalidade para participa-
rem da competição estadual das 
Olimpíadas Especiais Brasil. Par-
ticiparão da fase local 14 atletas 
do Projeto Superação, realizado 
pela Secretaria de Esportes; e 
também 6 outras que treinam 
junto da APAE Guaratinguetá.

Na cidade também serão realiza-
das as seletivas adaptadas para 
os tênis de mesa (25/05) e atle-
tismo(10/06). Através das compe-

O SEBRAE preparou uma 
trilha de oficinas para você 
empreendedor do VAREJO.

Serão 6 encontros online e ao 
vivo com conteúdos para você 
inovar, surpreender os seus 
clientes e decolar nas vendas!

Inscreva-se gratuitamente 
pelo site: guaratingueta.sp.gov.
br

Confira a programação:

23/05 às 18h30:
Imagem & Estilo para fortale-
cer o seu negócio - com Mar-
cela Faury

24/05 às 18h30:
Jornada do consumidor: como 
atrair mais clientes e aumen-
tar as vendas

30/05 às 18h30:
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Na quinta-feira (19) a Secre-
taria de Saúde deu continui-
dade a uma série de reuniões 
que tem o objetivo de tratar 
sobre métodos e campanhas 
para o combate à dengue, 
principalmente por meios de 
conscientização dos munícipes. 
Participaram do debate repre-
sentantes de diversas institu-
ições da cidade, que puderam 
expor seus projetos, ações e 
opiniões sobre o tema:

- APAE;
- Conselho Municipal de 
Saúde;
- Defesa Civil;
- Escola de Especialistas da 
Aeronáutica;
- Fórum de Guaratinguetá;
- Hospital Frei Galvão;
- BASF;
- Agentes de Endemias;
- Secretaria Municipal de Edu-
cação;
- Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente  ;
- Buriti Shopping;

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA 
REUNIÃO SOBRE COMBATE À DENGUE

- Câmara Municipal;
- Instituto Santa Rosa;
- OAB;
- Associação Comercial e Em-
presarial de Guaratinguetá

No início da reunião, a Secre-
taria de Saúde discutiu sobre 
o histórico de números da 
dengue em Guaratinguetá, lo-
cais de maior risco e detalhes 
sobre o trabalho que é realiza-
do periodicamente na cidade. 
No segundo momento, cada 
uma das instituições presentes 
teve um momento para detal-
har o que já está sendo feito 
dentro de suas atribuições e 
planos futuros para aumen-
tar a conscientização em seus 
espaços.

A finalidade é unir as for-
ças dos diversos setores da 
sociedade contra o contra o 
Aedes aegypti, transmissor da 
Dengue, Zica e Chikungunya. 
A prevenção é um dever de 
todos nós!

CONSCIENTIZAÇÃO NO TRÂNSITO 
TAMBÉM ENVOLVE OS ANIMAIS!

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS:

DIA DA JUVENTUDE CONSTITUCIONALISTA 
/ SOLDADO CONSTITUCIONALISTA

importante que os motoris-
tas se mantenham atentos 
para evitar acidentes.
Fique sempre atento para 
proteger os nossos animais! 

to de orgulho e admiração de 
Guaratinguetá.

constituição converteria esse comício 
simpático ao governo em um ato de 
protesto. Em 23 de maio, durante 
esse protesto, a polícia especial de 
Getúlio atira na multidão e mata a 
queima roupa, 11 pessoas. Nessas 11 
pessoas se encontravam o Martins, 
Miragaia, Dráuzio e Camargo. Essas 
quatro pessoas morrem naquele mes-
mo momento, inclusive Dráuzio, que 
tinha 14 anos na época. 

Logo depois desse atentado é criada 
a executiva do MMDC, que seria a 
organização que iria colocar em prá-
tica os ideais da Revolução Constitu-
cionalista de 1932. Guaratinguetá foi 
sede do Comando da Frente Norte, 
teve a Casa do Soldado Constitucio-
nalista (foi no prédio da ACEG) e 
teve, direta e indiretamente ligado ao 
movimento mais de 150 pessoas. Hoje 
a cidade tem uma Lei Municipal que 
exalta a data, que é a Lei 4.993 de 
10 de setembro de 2019, que teve por 
iniciativa do historiador Leandro Pe-
reira dos Santos, junto da Sociedade 
Heróis Desconhecido e propositura 
do vereador Dr Werneck. 

Autor: Leandro Pereira Dos Santos 
(Historiador, MTE 0000275/SP)

O mês de maio foi escolhido 
como mês da consciência 
do trânsito seguro, com a 
campanha “Maio Amarelo”. 
Aproveitando este tema tão 
relevante, a Secretaria de 
Meio Ambiente lembra os 
motoristas da importância 
de também se atentar para 
os nossos amigos de 4 patas 
enquanto estamos dirigindo.

Ao contrário de nós, os 
animais não possuem noção 
das regras e de como se 
comportar quanto “pedes-
tre” no trânsito. Por isso é 

Na principal praça de Gua-
ratinguetá encontramos uma 
estátua em homenagem ao 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
eleito duas vezes Presidente 
da República.

O monumento, inaugurado em 
1923, é uma obra do do artis-
ta Antonino Pinto de Mato, 
construído em bronze sobre 
pedestal de granito, com de-
dicatória “ao seu grande filho 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
Guaratinguetá”.

A imagem é um importante 
patrimônio da cidade, e tem 
uma posição de destaque no 
centro histórico, sendo obje-

No dia 23 é celebrado o Dia da 
Juventude Constitucionalista ou 
do Soldado Constitucionalista, data 
essa que se inicia a reflexão histó-
rica acerca da Revolução Consti-
tucionalista de 1932. Tudo se inicia 
um dia antes, no dia 22 de maio 
de 1932 com a chegada de Osvaldo 
Aranha, Ministro da Fazenda de 
Getúlio Vargas. O Brasil vivia os 
tempos do “Governo Provisório” 
varguista.

A população de São Paulo, ciosa de 
que a falta de uma constituição era 
prejudicial para o bom andamento 
do governo do país e também fa-
zendo a aspiração de ter logo uma 

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


