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PREFEITURA INICIA TRABALHOS PARA 
INSTALAÇÃO DE NOVAS LOMBOFAIXAS

PREFEITURA TRAZ ORIENTAÇÕES PARA 
EVITAR QUEIMADAS NO MUNICÍPIO

CONFIRA OS BAIRROS QUE RECEBERÃO 
AÇÃO SOBRE TRACOMA NESTE SÁBADO

SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA 

REFORÇA SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ

Neste sábado (09) a Secretaria 
de Saúde realizará uma ação 
de saúde sobre Tracoma nos 
bairros Engenheiro Neiva e 
Santa Rita, das 8h às 13h. Os 
profissionais de saúde estarão 
visitando as residências para 

Nessa última semana as equipes da 
Secretaria de Segurança e Mobili-
dade Urbana realizaram a sinaliza-
ção de trânsito em alguns pontos da 
cidade, confira:

- Praça Santo Antônio;
- Rua Feijó;
- Avenida Nossa Senhora de Fátima.

Em especial, o reforço na sinaliza-
ção da Avenida Nossa Senhora de 
Fátima garante maior segurança aos 
alunos da Escola Virgílio Rosa, que 
percorrem esse trajeto.

Por orientação da Secretaria de 
Segurança e Mobilidade Urbana, a 
Secretaria de Obras Públicas deu 
início aos trabalhos de adequação 
de calçadas nos locais que rece-
berão  novas lombofaixas. Neste 
primeiro momento, três locais 
estão recebendo as adequações: 
Rodoviária de Guaratinguetá, Rua 
Alexandre Fleming e Avenida An-
tônio da Cunha.

A prefeitura de Guaratinguetá em par-
ceria com a Defesa Civil traz algumas 
orientações para que sejam evitadas as 
queimadas no município.

Devido às estações mais quentes é 
comum que a vegetação em geral e as 
pastagens fiquem mais secas. Através de 
uma faísca de fogo nas plantações, pode 
ser gerada uma queimada de grandes 
proporções e assim destruir a vegetação 
e matar animais.

Os danos causados à fauna e flora são 
irreversíveis.

Como cidadãos, é necessário nos unir-
mos para preservar o meio-ambiente e 
as riquezas naturais de nossa cidade!

Confira algumas dicas para evitar as 
queimadas:

Guaratinguetá receberá 15 novas 
lombofaixas em diversos pontos 
da cidade, por meio de uma 
parceria entre a Prefeitura e o 
DETRAN, para o programa ‘Res-
peito à vida’.

Durante os trabalhos, o trânsito 
nas vias poderá sofrer lentidão, 
por isso pedimos a compreensão 
e cooperação dos munícipes.

- Não jogue ponta de cigarro em 
qualquer lugar;

- Não use fogo para limpar áreas para 
agricultura;

- Não queime lixo;

As pequenas atitudes diárias ajudam a 
evitar as queimadas!

A Defesa Civil tem atuado de forma 
intensa nas ações de combate à incên-
dio auxiliando a população da cidade.

Denuncie, ligue para a Defesa Civil:

199
3122 2728
3122 5130

Funcionamento 24 horas.

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA 
GRIPE CONTINUA EM GUARATINGUETÁ 
PARA PÚBLICO GERAL!
A Secretaria de Saúde informa 
que a campanha de vacinação 
contra Influenza continua para 
toda a população acima de 6 
meses.

A vacinação ocorre em todas as 
unidades de saúde (exceto UBS 
Campinho).

Confira o horário de funciona-
mento:

- UBS (Unidade Básica de Saú-
de): 7h às 17h

- ESF (Estratégia Saúde da Fa-

mília): 7h às 16h

Não deixe de se vacinar!

conscientizar 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.

Esta é mais uma importante ação 
para garantir mais mobilidade e 
segurança nessas regiões.
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Neste mês de Julho, teremos a 
12ª Festa Gastronômica do Arroz 
na Colônia Italiana do Piaguí em 
Guaratinguetá, com diversas at-
rações musicais e muita culinária! 
O evento vai acontecer nos dias 
22, 23 e 24 de julho no Pátio da 
Igreja São João Batista, na estra-
da vicinal Césare Zangrandi, na 
Colônia Italiana do Piaguí.

A festa tem como objetivo co-
laborar com o crescimento do 
turismo rural e gastronômico 
da cidade. Teremos pratos sal-
gados e doces feitos com arroz 
e o evento também terá stands 
de produtos, paletas artesanais, 
queijos, um parque infantil para 

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO 
ARROZ DE GUARATINGUETÁ!

FUNDO SOCIAL RECEBE DOAÇÃO 
DE AGASALHOS DO SENAC
Na última terça-feira (05) o 
Fundo Social de Solidarie-
dade recebeu a doação de 
agasalhos arrecadados pelos 
alunos do curso Técnico 
em Administração do Senac 
Guaratinguetá.

Os alunos realizaram o pro-
jeto “Aquecendo Corações  
= Faça o inverno de alguém 

mais quentinho” e arrecada-
ram agasalhos dos alunos e 
funcionários da instituição.

A Campanha do Agasalho do 
Fundo Social continua, você 
pode colaborar doando no pró-
prio Fundo ou nos outros pon-
tos de arrecadação. Para mais 
informações, ligue: 3122-2428 e 
3122-4030.

REUNIÃO DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO

PROJETO GURI DE GUARATINGUETÁ ABRE 
INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO 

O COMTUR - Conselho 
Municipal de Turismo de 
Guaratinguetá realizará no 
dia 11 de julho de 2022 uma 
reunião com os Conselhei-
ros Titulares e Suplentes do 
COMTUR 2020 - 2022, às 
18h45m em primeira convo-
cação, e às 19h em segunda 
convocação com os membros 
presentes.

O programa de educação mu-
sical e inclusão sociocultural 
dispõe de cursos gratuitos de 
música para crianças e adoles-
centes.

Estão disponíveis vagas para o 
Coral Infanto Juvenil (a partir 
de 9 anos); Violão (a partir de 
8 anos); Violino (a partir de 
10 anos); Viola (a partir de 10 
anos); Violoncelo (a partir de 10 
anos); Contra Baixo (a partir de 
12 anos); Percussão (a partir de 
8 anos); Tecnologia Musical (a 
partir de 9 anos).

As matrículas podem ser feitas 
no polo, às terças e quintas-fei-
ras, das 9h às 18h. O aluno não 
precisa ter conhecimento mu-
sical e nem precisa ter instru-
mento. Para efetivar a matrícula 

A reunião será presencial e 
será realizada no Auditório 
da Educação, situada à Pra-
ça Condessa de Frontin, 82, 
Centro.

O conselho reforça a impor-
tância da participação dos 
titulares e suplentes.

o responsável deve apresentar 
cópia do RG ou Certidão de 
Nascimento do candidato ou da 
candidata, RG do/a responsável, 
comprovante de matrícula no 
ensino regular e comprovante 
de endereço.

Fique atento aos dias, horários 
e documentos necessários para 
fazer sua matrícula.

as crianças e muito mais. 

Entrada franca e estacionamento 
gratuito.

O evento tem apoio da Secretaria de 
Turismo, confira a programação:

22/07 - Show do Francys Alonso às 
20h.

23/07 - Arraiá com DJ Ceará às 13h.
- Show Roberto Carlos cover às 20h

24/07 - Banda Monallizza - Tributo a 
Tim Maia às 13h

Leve sua família e aproveite!

Isso mesmo! A Secretaria de 
Esportes continua com as in-
scrições para aulas de futebol 
feminino na cidade.

Estás práticas esportivas 
ocorrem às quartas e sextas-
feiras.

Podem se inscrever jovens 
entre 9 a 20 anos de idade.

Para realizar sua inscrição, 
basta ligar para a Secretaria 
de Esportes através do 

CONTINUAM ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA AULAS DE 
FUTEBOL FEMININO EM GUARATINGUETÁ  

número: (12) 3122-4010

Venha participar!
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Nesta semana a Secretaria de 
Obras Públicas está realizan-
do a recolocação de aduelas 
nas margens do Rio Paraíba, 
próximo a intersecção entre 
a Avenida Martin Cabral e a 
Rua Catulo da Paixão Cea-
rense, no bairro Santa Rita.

As aduelas fazem parte do 
sistema de drenagem de 

Na última terça-feira (05), o time 
de Guaratinguetá venceu Moreira 
César na Copa Oscar Record de 
Futsal por 5 a 3, no ginásio de 
Pindamonhangaba.

A competição envolve times da 
região do Vale do Paraíba, Serra da 

Em 11 de setembro ocorre a 25ª 
Volta do Campus Universitário de 
Guaratinguetá - FEG/UNESP de 
8.000 metros. A corrida será ab-
erta ao público para participação 
e quando as inscrições se iniciarem 
será divulgado nas redes sociais da 
Prefeitura.

A corrida se iniciará às 8h no 
campus da FEG e é uma iniciativa 
para comemorar os 56 anos da 
Faculdade de Engenharia - Cam-
pus de Guaratinguetá, os 51 anos 
do Colégio Técnico Industrial de 
Guaratinguetá, os 26 anos da UNA-
TI (Universidade Aberta à Terceira 
Idade) e os 46 anos da UNESP (Uni-

No último sábado (02), as escolas 
e creches municipais de nossa 
cidade comemoraram a tradicio-
nal Festa Julina. Com decoração, 
comida e brincadeiras típicas, 
pais, alunos e professores pu-
deram aproveitar o momento 

Hoje são comemorados os noventa anos 
da Revolução Constitucionalista de 
1932.  Para se compreender o processo 
revolucionário é necessário retornar as 
querelas políticas da década de 20 e a 
oposição de setores a “República Velha”, 
que desencadeou a Revolução de 1930 e 
a ascensão de Getúlio Vargas no poder. 
De 1930-23/05/32 o Estado de São Paulo 
se posicionou contra o “Governo Pro-
visório” de maneira contundente, mas 
em 23 de maio de 1932 essa posição 
contrária se manifestou por resultado 
da repressão ao protesto da Praça da 
República, e consequente morte de 
Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo. 
Do dia 23 de maio até 09 de julho foi 
um processo extremamente acelerado 
com a formação do MMDC como órgão 
estadual e entidade gerenciadora de 
toda a logística e estrutura do movi-
mento, inclusive das Casas dos Soldados 
(aqui em Guaratinguetá foi instalada 
no casarão onde hoje é a ACEG) e do 
Lunch Express (onde as refeições eram 
feitas). As senhoras da sociedade pau-
lista auxiliaram nas questões estruturais 
dos soldados em campo de batalha, 
cooperando para essas instituições.  
Em nove de julho eclode o movimento. 
Em Guaratinguetá, o Delegado Técnico 
Venâncio Ayres proclama a população 
a defender Cunha, que já estava sendo 
avistado pelos Fuzileiros Navais coman-
dados por Amaral Peixoto. Rapidamente 
se apresentaram 12 voluntários, civis, 
que foram auxiliar a cidade de Cunha 
contra as tropas do governo federal. 
Conseguiram, e com isso Guaratinguetá 
ainda respirou até a chegada da Força 
Pública. A cidade foi bombardeada 
pelos temíveis vermelhinhos, já no final 
do conflito deixando o centro e vários 
pontos literalmente em ruínas. De 
acordo com Samuel Baccarat, veterano 
de 1932 e autor do livro Capacetes de 
Aço o bombardeio a cidade durou 50 
horas seguidas, sem folga. Baccarat 

O Ecoturismo em Guaratinguetá 
está fortemente presente nas zo-
nas rurais da cidade. O bairro do 
Gomeral, uma das 7 Maravilhas de 
Guaratinguetá, se destaca pelos seus 
atrativos naturais, que possuem con-
traste deslumbrante de uma mata 
atlântica rica e diversa. 

A região tem muitas cachoeiras 
que são destino de muitos turistas e 
guaratinguetaenses. Além das suas 
trilhas e obstáculos naturais que são 
requisitados para aqueles que dese-

PREFEITURA REALIZA OBRAS NO SISTEMA 
DE DRENAGEM DO BAIRRO SANTA RITA

GUARATINGUETÁ VENCE JOGO NA 
COPA OSCAR RECORD DE FUTSAL

25ªªa VOLTA DA FEG OCORRE EM SETEMBRO

CONFIRA COMO FORAM AS FESTAS 
JULINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS! 

REVOLUÇÃO CONSTITUCIONALISTA DE 1932

TURISMO - CONFIRA NOSSOS ATRATIVOS: 

águas pluviais do bairro, que 
guia um córrego que deságua 
no Rio Paraíba.

Mantiqueira e Litoral Norte e 
conta com 16 cidades da região.   
O próximo jogo é dia 12 de julho 
contra Cachoeira Paulista.

Guaratinguetá participa com 
os jogadores do Yoka MilClean. 
Neste sábado (09), o Yoka tam-
bém entra em quadra pela 
Liga Paulista de Futsal contra a 
equipe de São Bernardo.

Estamos na torcida pelo time da 
nossa cidade!

versidade Estadual Paulista).
A avenida Avenida Ariberto 
Pereira da Cunha será o percur-
so da corrida nos dois sentidos e 
estará interditada no dia.

de lazer e diversão em suas 
respectivas unidades educacio-
nais.

Nossas crianças deram um 
show com as fantasias! Confira 
as fotos:

conta que, em uma Seção de In-
tendência na entrada da cidade foi 
bombardeada depois que o canhão 
150mm lançou 5 projéteis na direção 
as tropas do governo, e essa revidou 
com um outro projétil em direção a 
essa Intendência, rompendo os fios 
de eletricidade e explodindo perto 
do imóvel onde era a Intendência. A 
partir desse fato, a cidade amargou 
um bombardeio constante que durou 
por 50 horas seguidas. Já no tardar 
do conflito a estação do Engenheiro 
Neiva foi bombardeada, sendo que 
a cidade continuou até o final do 
conflito sendo castigada pela aviação 
federal e pelas tropas federais. O 
final do conflito foi em 02 de outubro 
de 1932, sendo que em Guaratinguetá 
o final foi em 10 de outubro, pois aqui 
a Última Trincheira (Fazenda Paiol) 
não se rendeu e continuou os em-
bates por mais oito dias. Na Última 
Trincheira estavam vários nomes de 
peso, como Dr. Zerbini e Adhemar de 
Barros. 
 
Escrito por Leandro Pereira dos 
Santos, Historiador (MTE 000275/
SP), Vice-Presidente da Sociedade 
Numismática de Guaratinguetá e 
Historiador da Sociedade Heróis 
Desconhecidos

jam opções diversificadas para 
praticar atividades radicais.
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