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4ªa ETAPA DA SUPERLIGA DA MELHOR 
IDADE É NESTE SÁBADO (16)

VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA 
UBS COHAB TERÁ MUDANÇAS

INSCRIÇÕES PARA O 3oª MÓDULO DOS CURSOS 
DO QUALIFICA GUARÁ ABREM NO DIA 21/07

CONFIRA OS BAIRROS QUE RECEBERÃO 
AÇÃO SOBRE TRACOMA NESTE SÁBADO

BAIRRO VISTA ALEGRE COMEÇA A RECEBER 
OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA

Neste sábado (16) a Secretaria de 
Saúde realizará uma ação de saúde 
sobre Tracoma nos bairros Taman-
daré e Engenheiro Neiva, das 8h às 
13h. Os profissionais de saúde es-
tarão visitando as residências para 
conscientizar e falar a respeito.

O tracoma é uma doença ocular, 
tracoma é um tipo de conjuntiv-
ite, ou seja, é uma inflamação da 
córnea e da conjuntiva, parte dos 
olhos.

Na segunda-feira passada, a Pre-
feitura deu início às obras de 
pavimentação e de melhoria do 
sistema de drenagem do bairro 
Vista Alegre.

Foram iniciados os trabalhos na 
rua Cuiabá, pela empresa Minerais 
São José, contratada para a ex-
ecução das obras.

Além desta, outras três ruas estão 
recebendo pavimentação, são elas:  
Rua Belém, Rua Goiânia e Rua 
Maceió.

Também serão construídos dois 
piscinões, que serão responsáveis 
pela drenagem das águas pluviais 

Neste sábado (16) ocorre a quarta 
etapa da Superliga da Melhor Ida-
de de Vôlei Adaptado no Comple-
xo Esportivo do Parque do Sol.

Guaratinguetá sedia a competição 
que tem mais de 500 atletas par-
ticipando de 13 cidades da região 
do Vale do Paraíba.

Nosso município participa em 
todas as categorias e segue com-
petindo.

Confira os horários que nossa 
cidade joga:

- 8h: Guaratinguetá x Cruzeiro 
(Feminino 68 anos)

A Secretaria de Saúde informa que 
devido a baixa procura pela primeira 
e segunda dose contra Covid-19, um 
novo cronograma de vacinação será 
realizado na UBS Cohab a partir de 
segunda-feira (18). Confira abaixo: 
 
1ª e 2ª DOSES 
 
- Segunda-feira: Pfizer infantil para 
crianças de 5 anos e de 6 a 11 anos com 
imunossupressão.  
 
 - Terça-feira: Coronavac na 1ª e 2ª 
dose para pessoas de 6 a 17 anos. Para 
pessoas acima de 18 anos, a 2ª dose 
será a Coronavac e a 1ª será a vacina 
disponível.  
 
- Quarta-feira: AstraZeneca somente na 
2ª dose. 

O Qualifica Guará irá oferecer novos 
cursos gratuitos, com carga horária de 
160 horas. A iniciativa é uma parceria 
entre a Prefeitura, SENAI e SENAC, 
com cursos certificados pelas duas 
instituições. São mais de 700 vagas ofer-
ecidas entre os diferentes cursos.

- 10h: Guaratinguetá x Lorena 
(Masculino 58 anos)

- 12h: Guaratinguetá x Cruzeiro 
(Feminino 58 anos)

- 13h20: Guaratinguetá x Santa 
Isabel (Masculino 45 anos)

- 14h: Guaratinguetá x Pindamo-
nhangaba (Feminino 45 anos)

Endereço: Avenida Antônio da 
Cunha, 1253, Parque do Sol.

Anote na sua agenda e venha 
torcer por Guaratinguetá!

- Quinta-feira: Pfizer somente na 2ª 
dose para pessoas acima de 12 anos. 
 
- A vacinação ocorre das 8h às 16h. 
Para se vacinar é necessário apre-
sentar um documento com foto que 
contenha o número de CPF.

Fique atento! As inscrições têm início 
no dia 21 de julho (quinta-feira). Elas 
serão feitas somente de forma presen-
cial, no endereço do Qualifica Guará:

Rua Santa Clara, 301 – Bairro Camp-
inho – Guaratinguetá.

do bairro e da região, evitando 
problemas de enchentes.
Durante o período de obras, as 
vias poderão ser parcial ou total-
mente fechadas para que a empre-
sa possa colocar o asfalto. Pedimos 
a compreensão dos moradores 
durante este período.

Horários:

21 de julho – das 16h às 21h
De 22 de julho a 02 de agosto – das 09h às 
21h

Para fazer a inscrição, você precisa estar 
munido dos seguintes documentos:

- Cópia do CPF;
- Cópia do RG (não será aceito CNH);
- Cópia do comprovante de endereço;
- Cópia do comprovante de escolaridade 
(no mínimo o ensino fundamental com-

pleto)

Alunos de 16 e 17 anos:
- Presença do responsável legal na 
inscrição;
- Cópia dos documentos do aluno;
- Cópia do CPF e do RG do responsável 
legal;
- Demais documentos citados acima.

Verifique a lista completa de cursos dis-
poníveis acessando o site da prefeitura 
de Guaratinguetá.
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A Prefeitura continua os tra-
balhos para a implementação 
do CIG (Centro de Inovação 
de Guaratinguetá). Após a en-
trega do projeto arquitetônico à 
Fundunesp, entidade que será a 
gestora do Centro, a nossa Sec-
retaria de Indústria, Comércio e 
Gestão de Convênios deu con-
tinuidade na busca por parcerias 
com empresas e na busca por in-
vestimentos para tornar o projeto 
uma realidade.

Através de emendas parlamen-
tares, além de investimentos da 
própria prefeitura e da Fundune-
sp, foram arrecadados cerca de 
500 mil reais, que serão utilizados 
para a reforma do prédio que 
receberá o CIG, localizado dentro 
do Campus da FEG. Isso torna a 
UNESP de Guaratinguetá um dos 
3 únicos campus da universidade 
a possuir esse empreendimento 
em todo o Estado.

O Centro de Inovação tem como 
objetivo o desenvolvimento de 
startups, pesquisas de inovações 
tecnológicas, novas oportunidades 
de negócios e empregos. Mais 
do que isso, ele também servirá 
como um espaço de formação 
para novos profissionais em 
áreas de tecnologia. É a união 
das universidades, empresas e 
empreendedores, em busca de 
soluções para os problemas do 
mercado de trabalho, como ar-
gumenta o Secretário de Indús-

CENTRO DE INOVAÇÃO DE GUARATINGUETÁ 
DEVE SER INAUGURADO AINDA ESTE ANO!

PREFEITURA ABRE CREDENCIAMENTO PARA A 
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa que está 
aberto o credenciamento 
em diversas especialidades 
médicas para contratação 
de profissionais  para aten-
dimento de consultas nas 
unidades da rede municipal 
de saúde.

Também foi aberto um edital 
para contratação de empresas 
especializadas para realização 
de exames.

Para acompanhar os editais, 
é necessário acessar o site da 
Prefeitura de Guaratinguetá.

LANÇAMENTO OFICIAL DO CARNAVAL 
2023 E SORTEIO DA ORDEM DOS DESFILES 
OCORREM NESTE FINAL DE SEMANA

A Organização das Escolas 
de Samba de Guaratinguetá 
(OESG) realiza neste final de 
semana, dias 16 e 17 de julho, 
na Praça Conselheiro Rodri-
gues Alves, o Lançamento 
Oficial do Carnaval 2023. O 
evento, dividido em dois dias, 
a partir das 14 horas, têm en-
trada franca, área de alimen-

tação, parque de diversões e 
apresentações de grupos de 
pagode e das agremiações 
carnavalescas.

No sábado, a abertura fica 
por conta de “Júnior Pérola 
& Banda” e, em seguida, as 
Escolas de Samba “Beira Rio 
da Nova Guará’’, “Bonecos 
Cobiçados” e “Acadêmicos 
do Campo do Galvão”. Já no 
domingo, além do Sorteio da 
Ordem dos Desfiles,  haverá 
“Roda de Samba do Mestre 
Pelé” e shows de  “Unidos da 
Tamandaré”, “Embaixada do 
Morro” e “Mocidade Alegre 
do Pedregulho”.

O evento conta com o apoio 
da Prefeitura por meio das 
secretarias de Turismo e 
Cultura.

tria, Comércio e Gestão de Convênios, 
Rodrigo Muassab.

O CIG atenderá a região do vale 
histórico, desde a cidade de Pinda-
monhangaba até Bananal, sendo refer-
ência para as empresas localizadas na 
área.

Coordenado pela Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Gestão de Convênios, 
o CIG conta com a parceria de diver-
sas entidades: SEBRAE, FATEC, FEG, 
Fundunesp, Governo Estadual, Câmara 
Municipal, entre outros parceiros.

A inauguração e início dos serviços do 
CIG está prevista para este ano, as-
sim que o prédio termine as reformas 
e seja mobiliado. É mais um grande 
passo para o desenvolvimento de em-
prego e tecnologia em nossa cidade, 
seguindo o exemplo de outras cidades 
que apostaram nesse tipo de investi-
mento e hoje são modelos de inovação.

Neste mês de Julho, teremos 
a 12ª Festa Gastronômica do 
Arroz na Colônia Italiana do 
Piaguí em Guaratinguetá, 
com diversas atrações mu-
sicais e muita culinária! O 
evento vai acontecer nos dias 
22, 23 e 24 de julho no Pátio 
da Igreja São João Batista, na 
estrada vicinal Césare Zan-
grandi, na Colônia Italiana do 
Piaguí.

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

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO 
ARROZ DE GUARATINGUETÁ!

Entrada franca e estaciona-
mento gratuito.

O evento tem apoio da Sec-
retaria de Turismo, confira a 
programação:

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

- 23/07 - Arraiá com DJ Ceará 
às 13h.

- 23/07 - Show Roberto Carlos 
cover às 20h

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

- 24/07 - Fabio Satim às 15h

Leve sua família e aproveite!
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O Senac de Guaratinguetá irá 
oferecer novos cursos com bolsas 
de estudo de 100% no mês de 
Agosto. São um total de 15 cursos, 
que já estão com inscrições aber-
tas, feitas pelo site do Senac.

Para ser elegível, o candidato 
precisa cumprir alguns critérios:

- Ter renda familiar de até dois 
salários mínimos federais por 
pessoa.

- Ter os documentos exigidos 
para o processo de inscrição e 
para fazer o curso escolhido.

- Solicitar bolsa para cursos 
que não acontecerão no mesmo 
período (manhã, tarde ou noite) 
em que você já estuda.

- Ter apenas uma matrícula como 
bolsista ou pagante no mesmo 
curso.

- Não ter abandonado um curso 
em que fazia como bolsista nos 
últimos seis meses.

Confira abaixo os cursos ofereci-
dos:

- Habilitação profissional técnica 
em Informática (29 vagas)

- Habilitação profissional técnica 
em Recursos Humanos (40 vagas)

- Habilitação Técnica Profissional 
em Administração (31 vagas)

Na quarta-feira passada 
encerrou-se a final estadual do 
JOMI (Jogos da Melhor Idade) 
e Guaratinguetá terminou sua 
participação em 32º lugar na 
posição final das 98 cidades que 
competiram. O município com-
petiu em quatro modalidades 
esportivas e conquistou duas 
medalhas de prata, sendo uma 
na natação masculino e outra 
no tênis de mesa feminino.

Na quarta-feira passada, a Secre-
taria de Obras Públicas iniciou a 
manutenção de uma tubulação de 
esgoto na rua Eufrásio Fernandes, 
na intersecção com a Avenida Dr. 
Justino Francisco de Castro, no 
bairro Jardim Esperança.

Esse trecho do encanamento está 
sem a caixa de passagem, e local-

A Secretaria de Turismo lan-
çou o 2º volume da sua revista 
de turismo e lazer. Esta ed-
ição tem informações sobre a 
rota gastronômica, os museus, 
as igrejas e os santuários de 
Guaratinguetá.

Esta nova edição foi feita pela 
a equipe com muito amor e 
carinho para os munícipes . 
Confira as diversas opções de 
destinos que apresentamos 
para você se entreter e visitar 
em Guaratinguetá.

SENAC DE GUARATINGUETÁ ABRE INSCRIÇÕES 
PARA NOVOS CURSOS COM BOLSAS DE ESTUDO

GUARATINGUETÁ TERMINA SUA PARTICIPAÇÃO 
NO JOMI COM BONS RESULTADOS

SECRETARIA DE OBRAS INICIA MANUTENÇÃO 
NA RUA EUFRÁSIO FERNANDES

CONFIRA O 2ªªo VOLUME DA REVISTA DA 
SECRETARIA DE TURISMO E LAZER

- Habilitação Técnica Profissional 
em Farmácia (29 vagas)

- Habilitação Técnica Profissional 
em Segurança do Trabalho (32 
vagas)

- Habilitação Técnica Profissional 
em Podologia (40 vagas)

- Habilitação Técnica Profissional 
em Estética (40 vagas)

- Habilitação Técnica Profissional 
em Eventos (20 vagas)

- Habilitação Técnica Profissional 
em Massoterapia (20 vagas)

- Depilador (20 vagas)

- Cuidador de Idoso (21 vagas)

- Comprador (22 vagas)

- Auxiliar de Operações Logísticas 
(20 vagas)

- Assistente Administrativo (26 
vagas)

- Auxiliar de Serviços Contábeis (26 
vagas)

Para se inscrever, é necessário ac-
essar os links dos cursos que estão 
disponíveis no site da Prefeitura de 
Guaratinguetá.

Não perca a oportunidade de se 
profissionalizar!

-Tênis de mesa feminino - Catego-
ria C: Medalha de prata - Eunice 
Carvalho Cursino Borges

-Natação masculino - Categoria 
B: Medalha de prata - Rômulo 
Augusto de Barros

Os atletas de Guaratinguetá se 
esforçaram e deram o seu mel-
hor no vôlei masculino, natação, 
tênis em dupla e tênis de mesa. A 

izada em uma cratera no meio 
da via. Ainda havia uma grande 
quantidade de entulho no lo-
cal, que está sendo retirado pela 
equipe da prefeitura com ajuda 
de maquinário.

O encanamento receberá uma 
caixa de ligação para isolar o 
esgoto e o buraco será tampado.

A Prefeitura aproveita para 
reforçar o pedido para que os 
munícipes não descartem o seu 
lixo de maneira inadequada, a 
fim de evitar o acúmulo de lixo 
nas vias e a propagação de doen-
ças.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

cidade ficou em 3º lugar na clas-
sificação geral por modalidade no 
tênis em dupla masculino e em 2º 
lugar no tênis de mesa feminino.

A Prefeitura parabeniza toda 
a delegação que participou dos 
jogos.


