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PREFEITURA INAUGURA UPA DE 
GUARATINGUETÁ NESTA QUARTA-FEIRA (27)

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO ARROZ ACONTECE 
NESTE FINAL DE SEMANA EM GUARATINGUETÁ!

GUARATINGUETÁ É A CIDADE DA REGIÃO 
QUE MAIS GEROU EMPREGO EM MAIO!

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROMOVE 
EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 
PROFESSORES MONITORES DE CRECHES

De acordo com os dados do 
CAGED (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados), 
Guaratinguetá foi a cidade da 
nossa região (Vale da Fé e Vale 
Histórico) em que mais foram 
feitas contratações no mês de maio. 
Foram mais de 880 admissões, 442 
na área de Serviços, 253 na de co-
mércio, e 126 na indústria, dentre 
outros setores.

Guaratinguetá também teve o mel-
hor saldo de contratações, obtido 
subtraindo o número de admissões 
do número de desligamentos. Essas 
informações foram obtidas com-
parando os dados da nossa cidade 
às outras do Vale da Fé e Vale 
Histórico.

Com a retomada da economia, 

Na quinta-feira passada (21), 
a Secretaria de Educação de 
Guaratinguetá promoveu um 
evento destinado aos professores 
monitores das creches municipais. 
Parte do Programa de Formação 
continuada, o evento busca aper-
feiçoar cada vez mais a instrução 
dos profissionais.

Após a abertura do evento, os 
professores puderam acompanhar 
e participar de uma apresentação 
do grupo Bola de Meia, Compan-
hia Cultural que trabalha em prol 
das crianças e adolescentes por 
meio de diversos campos artísticos, 
culturais e tecnológicos.

Nossos professores  monitores tam-
bém tiveram a oportunidade de 
assistir a 4 palestras:

- “O direito da criança ao respei-
to”, com a Pedagoga, Psicopedago-
ga, Arte-educadora e Especialista 
em Educação Especial, Jacqueline 
Baumgratz.

- ”Neurociência e primeira infân-
cia: base fundamental para a vida” 
com a Educadora e Formadora de 

Nesta quarta-feira (27) será inau-
gurada a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Porte III em Guara-
tinguetá. A inauguração ocorrerá 
às 10h, na Rua Rangel Pestana, 
195. A unidade está sob gestão da 
Santa Casa de Guaratinguetá e 
começa o atendimento na quinta-
-feira (28), com funcionamento 24 
horas em todos os dias da semana, 
incluindo feriados e pontos facul-
tativos.

Na UPA serão realizadas consul-
tas, exames e procedimentos de 
urgência e emergência. Com uma 
infraestrutura ampla e moderna, 
a unidade também contará com 
uma equipe multidisciplinar de 
282 funcionários para atender da 
melhor forma possível a popula-
ção de Guaratinguetá. A equipe 
é composta em todos os plantões 
por médicos clínicos, cirurgião, 
ortopedista, anestesista, emergen-
cista presencial e à distância terá 
médico buco-maxilo-facial, neuro-
cirurgião, endoscopista e radiolo-
gista, com isso totalizando cerca 
de 600 plantões médicos de 12h no 
mês.

Além disso, a unidade de pronto 
atendimento também conta com 
enfermeiros, farmacêuticos, técni-

cos de enfermagem e de raio-
-x, instrumentadores cirúrgicos, 
recepcionistas, controladores de 
acesso, auxiliares de limpeza e 
manutenção, e demais colabo-
radores administrativos para 
compor um time de trabalho 
completo.

Também será inaugurado o 
Centro de Diagnose Municipal 
que dará todo o apoio diagnós-
tico para a UPA e atenderá as 
agendas programadas da Secre-
taria da Saúde com os seguintes 
exames: laboratório clínico, ele-
trocardiograma, eletroencefalo-
grama, endoscopia, colonoscopia, 
tomografia computadorizada, 
raio-x e ultrassonografia. 

ATENDIMENTO INFANTIL:

O atendimento materno infantil 
público será feito Hospital Frei 
Galvão até o dia 30 de setembro. 
A partir deste período será feita 
a transição deste serviço para a 
Santa Casa.

Saúde é nossa prioridade! A 
inauguração da UPA é a rea-
lização de um sonho em nosso 
município!

Teremos a 12ª Festa Gastronômi-
ca do Arroz na Colônia Italiana 
do Piaguí em Guaratinguetá, 
com diversas atrações musicais 
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 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 salgados 
e doces feitos com arroz e o 
evento também terá stands de 

a expectativa é que ainda mais 
empregos sejam criados na cidade 
nos próximos meses. A Prefeitura 
lançou no ano passado o programa 
Avança Guará e já vem colocando 
em prática diversas iniciativas em 
parceria com o SEBRAE, SENAC 
e com a Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá a 
fim de alavancar a economia.

Continuaremos trabalhando para 
proporcionar emprego e renda na 
cidade.

professores, Roseli de Freitas.

- “Aspectos éticos, jurídicos e es-
téticos da atuação do profissional 
da educação com os alunos na 
primeira infância”, com a Bacharel 
em Ciências Sociais e Jurídicas e 
especialista em Direito do Trab-
alho, Direito Educacional e Direito 
Constitucional e Administrativo, 
Flávia Bernache.

- “Educação com propósito: uma 
bússola para a vida”, com o Mes-
tre em Gestão e Desenvolvimento, 
MBA em Gestão de Pessoas, Espe-
cialista em Metodologias Ativas de 
Educação, Rafael Takei.

A Prefeitura trata a Educação 
Infantil de nosso município como 
prioridade, e buscando manter 
uma atuação de alto nível, traz 
sempre novos projetos de formação 
para nossos profissionais!

produtos, paletas artesanais, queijos, 
um parque infantil para as crianças e 
muito mais.
Entrada franca e estacionamento 
gratuito.

O evento tem apoio da Secretaria 
de Turismo, confira a programa-
ção na imagem:

Leve sua família e aproveite!
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SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA 
REUNIÃO SOBRE COMBATE À DENGUE

GUARATINGUETÁ É INCLUÍDA 
NO PROJETO TODAS IN-REDE

Na sexta-feira passada (15) a Secre-
tária de Saúde deu continuidade a 
uma série de reuniões que tem o 
objetivo de tratar sobre métodos e 
campanhas para o combate à den-
gue, principalmente por meios de 
conscientização dos munícipes. Par-
ticiparam do debate representantes 
de diversas instituições da cidade, 
que puderam expor seus projetos, 
ações e opiniões sobre o tema:

- Agentes de Endemias;
- Basf;
- Buriti Shopping;
- Defesa Civil;
- Escola de Especialistas da Aero-
náutica;
- Hospital Frei Galvão;
- Secretaria de Educação;
- Secretaria de Meio Ambiente;

Guaratinguetá passou a aderir 
ao programa “Todas In-Rede”, 
que tem como objetivo incidir 
na promoção de empoderamen-
to e emancipação das mulheres 
com deficiência do Estado de 
São Paulo, visando a favorecer 
a melhoria da qualidade de 
vida e inclusão social.

Cadastre-se no site para aces-
sar conteúdos informativos, 
novos cursos de empreendedo-
rismo, e muito mais.

Para mais informações, acesse 

- Secretária de Turismo;
- Secretaria de Segurança e Mobilida-
de Urbana

No início da reunião, a Secretária de 
Saúde discutiu sobre o histórico de 
números da dengue em Guaratinguetá, 
locais de maior risco e detalhes sobre 
o trabalho que é realizado periodica-
mente na cidade. No segundo momen-
to, cada uma das instituições presentes 
teve um momento para detalhar o que 
já está sendo feito dentro de suas atri-
buições e planos futuros para aumen-
tar a conscientização em seus espaços.

A finalidade é unir as forças dos diver-
sos setores da sociedade contra o con-
tra o Aedes Aegypti que é transmissor 
da Dengue, Zika e Chikungunya. A 
prevenção é um dever de todos nós!

o programa pelo site da Prefeitura 
de Guaratinguetá. 

GUARATINGUETÁ CONQUISTA VITÓRIAS NA 4aª 
ETAPA DA SUPERLIGA DE VÔLEI ADAPTADO 

INSCRIÇÕES PARA AULAS DE CAPOEIRA NA 
EMBAIXADA DO MORRO ESTÃO ABERTAS

No último sábado (16) nossa 
cidade sediou a quarta etapa da 
Superliga de Vôlei Adaptado, no 
Complexo Esportivo do Parque 
do Sol. A competição é organiza-
da pela Confederação Brasileira 
de Vôlei Adaptado, em parceria 
com a Secretaria de Esportes e 
Fundo Social do município.

São 13 cidades participando da 
competição no nosso município, 
da região do vale e do litoral.

Nesta etapa Guará jogou 5 jogos 
(2 na categoria masculina e 3 na 
categoria feminina), vencendo 4 
delas. Confira abaixo os resulta-
dos:

Categoria Feminino 68 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Cruzeiro

Categoria Masculino 58 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Lorena

Categoria Feminino 58 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Cruzeiro

Categoria Masculino 45 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Santa 
Isabel

Categoria Feminino 45 anos
Guaratinguetá 0 x 2 Pindamo-
nhangaba

A Prefeitura parabeniza a parti-
cipação dos atletas de Guaratin-
guetá!

No final de semana pas-
sado, a OESG (Organização 
das Escolas de Samba de 
Guaratinguetá) realizou o lan-
çamento oficial do Carnaval 
2023. O evento foi dividido em 
dois dias na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves com shows do 
Junior Pérola & Banda, Roda 
de Samba do Mestre Pelé, 
apresentações das seis escolas 
de samba e o sorteio oficial do 
Carnaval 2023.

Confira a ordem oficial do 
desfiles do Carnaval 2023:

Foram abertas as inscrições 
para aulas de capoeira na 
Embaixada do Morro em 
Guaratinguetá.

As aulas serão ministradas 
pela Mestre Morena em parce-

ORDEM DOS DESFILES DO 
CARNAVAL 2023 É DEFINIDA!

1ª - Beira Rio da Nova Guará

2ª - Mocidade Alegre do Ped-
regulho

3ª - Bonecos Cobiçados

4ª - Embaixada do Morro

5ª - Acadêmicos do Campo do 
Galvão

6ª - Unidos da Tamandaré
O evento contou com o apoio da 
Prefeitura por meio das secre-
tarias de Turismo e Cultura.

ria com a Associação Capoeira 
Especial Mestre Ponciano, 
Embaixada do Morro, Projeto 
FADENP e Secretaria de Esport-
es. O local das aulas é na sede 
da escola Embaixada do Morro, 
no bairro da Pedreira.

Os dias de aulas são nas quar-
tas e sexta-feiras, nos seguintes 
horários:

Às 18h para crianças de 4 a 13 
anos

Às 19h para adultos de 14 a 99 
anos
Este é um projeto de inclusão 
onde crianças e adultos podem 
participar. 
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Convidamos todos para a aber-
tura do “Agosto Lilás”, em hom-
enagem ao mês de aniversário de 
criação da Lei Maria da Penha. 
Neste evento acontecerá uma 
palestra com a Promotora Ga-
briela Mansur, no dia 02/08, às 
19h, no Auditório da Secretaria 
de Educação (Praça Condessa de 
Frontin).

Gabriela Mansur é formada em 
Direito pela PUC de SP com es-
pecialização em violência contra 
a mulher pela Universidade de 
Roma. Ingressou em 2º lugar no 
MP de SP em 2003. É fundadora 
de diversas iniciativas sociais que 
atuam na prevenção e combate 
à violência contra a mulher, 
como o projeto TEM SAÍDA onde 
capacita as vítimas e as incluem 
no mercado de trabalho. Está 
a frente do PROJETO JUSTI-
CEIRAS, é membro do Comitê 
Nacional HE FOR SHE da ONU 
das mulheres e em 2019 foi eleita 
entre as 20 mulheres mais poder-
osas do Brasil pela revista Forbes.

O evento é realizado pela Asses-

O CEO (Centro de Especialidades 
Odontológicas) de Guaratinguetá 
realizou 34.261 mil atendimen-
tos neste primeiro semestre de 
2022. Destes números, 27.197 são 
procedimentos e 7.064 consultas 
odontológicas na unidade. 

Projeto realizado com o apoio do 
ProAC Expresso Lei Aldir Blanc, 
o espetáculo teatral “Aí Penduro 
o Meu Vestido” narra os princi-
pais acontecimentos da vida da 
artista Frida Kahlo. Diferente do 
que estamos acostumados a ver, 
o espetáculo mostra uma Frida 
humanizada, um corpo que sente 
todas as suas dores emocionais e 
físicas. A história contextualiza 
como os amores de Frida molda-
ram a mulher que se tornou 
mundialmente conhecida, como 
símbolo de força e liberdade. 
Geovana Mara interpreta Frida 
em suas diversas fases ao longo 
da vida e Igor Martinez repre-
senta Diego, Alejandro, Trotski e 
Guillermo. A peça também traz 
uma reflexão sobre a transforma-
ção da imagem da Frida Kahlo 
em um ícone pop para ser con-
sumido.

O espetáculo já foi apresentado 
em Cruzeiro, Piquete, Campinas, 
Taubaté e Pindamonhangaba e 
possui tradução de libras si-
multânea, como recurso de aces-

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá disponibiliza 
um contato ágil para que os 
nossos munícipes que possuem 
dúvidas consigam obter res-
postas da forma mais rápida 
possível, e de acordo com as 
demandas solicitadas.

O nosso objetivo com o ZAP 
SAÚDE é colaborar e ajudar 
com as dificuldades diárias 
que a população apresenta no 
dia a dia.

Procuramos auxiliar com as 
seguintes informações:

PARTICIPE DA ABERTURA DO ªAGOSTO LILÁSª 

CEO DE GUARATINGUETÁ JÁ REALIZOU 
MAIS DE 34 MIL ATENDIMENTOS EM 2022

TEATRO: AÍ PENDURO O MEU 
VESTIDO É NESTE DOMINGO!

VOCÊ SABIA?

soria da Mulher, em parceria com 
a Prefeitura de Guaratinguetá, Sec-
retaria da Educação, a vereadora 
Dani Dias, o Conselho Municipal 
de Direitos para as Mulheres e a 
Rádio Metropolitana.

Anotem na agenda:

- 02/08 às 19h.

Auditório da Secretaria de Educa-
ção (Praça Condessa de Frontin).

Não percam essa oportunidade!! 
Esperamos vocês!!

Dentre os procedimentos mais 
comuns, estão: atendimento de 
urgência em atenção especializada, 
consulta de conclusão de tratamen-
to odontológico,
acolhimento, orientação, selamento 

sibilidade para pessoas com defi-
ciência auditiva.

A dramaturgia e direção é de Cás-
sio Borges e este é um trabalho da 
Cia. Cássio B. de Teatro.

Data: 24/07/22

Horário: 20h

Local: Espaço Multiuso - Rua Vis-
conde do Rio Branco, 115 - Centro.

Com entrada franca.

-Programação da vacina 
contra  COVID-19

- Documentos necessários 
para a carteirinha do SUS
- Horário de funcionamen-
to das UBS
Então, para você que pre-
cisar tirar suas dúvidas e 
precisar de informações, 
entre em contato e chame 
no ZAP SAÚDE : (12) 99755-
1125

Guaratinguetá sempre 
inovando!

provisório de cavidade dentária, 
entre outros.

Os procedimentos são feitos pelos 
dentistas da Secretaria da Saúde. 
O CEO é responsável por atender 
as emergências quanto à saúde 
bucal e responsável por realizar 
atendimento de especialidades 

odontológicas.

O CEO funciona de segunda a 
sexta-feira das 7h às 20h, localiza-
do na Av. Antônio da Cunha, 297 
- Beira Rio. Em caso de dúvida, 
entre em contato pelo número (12) 
3125-9678.
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A Secretaria de Obras Públicas 
iniciou esta semana a reforma 
do gabião localizado no córrego 
Santa Rita, próximo a Avenida 
Nossa Senhora de Fátima.

Por conta das fortes chuvas, a es-
trutura cedeu, comprometendo o 
sistema de contenção do córrego, 
que evita a erosão e a estabiliza-

Guaratinguetá se classificou para 
as semifinais da Copa Record de 
Futsal, que aconteceu na última 
quarta-feira (20). A partida foi 
contra a forte equipe de Guara-
rema no Ginásio Alto do Tabaú, 
em Pindamonhangaba.

A equipe que representa nossa 
cidade é formada pelos jogadores 
do YOKA Futsal Guaratinguetá. 
O torneio conta com 16 cidades 
da região e também com uma 
equipe de Mogi das Cruzes.

A próxima partida será a semi-
final contra Pindamonhangaba, 
mas ainda não temos uma data 

A Prefeitura está realizando essa 
semana a melhoria de espaços de 
calçadas públicas, visando o bem 
estar dos munícipes.

Um dos locais recebendo melho-
rias é a praça entre a Avenida 
Martin Cabral e a Rua Gama 
Rodrigues, onde são realizados 
exames de direção e aulas de moto 
de auto escolas. A Secretaria de 
Segurança e Mobilidade Urbana 
instalou abrigos no local para que 
os estudantes e professores pos-
sam permanecer durante as aulas 
e exames, e a Secretaria de Obras 
Públicas está realizando a instala-
ção da calçada no local.

SECRETARIA DE OBRAS REALIZA 
REFORMA DE GABIÃO NA VILA BRASIL

GUARATINGUETÁ SE CLASSIFICA PARA AS 
SEMIFINAIS DA COPA RECORD DE FUTSAL

SECRETARIA DE OBRAS INICIA NOVAS INSTALAÇÕES 
DE CALÇADAS EM GUARATINGUETÁ

ção do solo do local.

Uma equipe da Secretaria de 
Obras realizou a limpeza do local, 
com maquinário para a retirada 
do entulho, em preparação para 
a construção de um novo gabião, 
que irá garantir a segurança dos 
imóveis e moradores do local.

definida.

Não deixe de torcer por 
Guaratinguetá!

A Secretaria de Obras também está 
realizando a instalação de calçadas 
para o ponto de ônibus na Avenida 
Nossa Senhora de Fátima, em frente 
ao Residencial Santa Mônica, para 
melhor atender aos moradores do 
bairro e das redondezas.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

A Praça Santa Rita é um belo 
espaço situado em frente da 
Igreja de Santa Rita, construída 
em 1846. O espaço possui uma 
arquitetura clássica e encanta-
dora, com bancos arredondados, 
jardins com grandes árvores e 
palmeiras e uma linda imagem 

TURISMO: PRAÇA SANTA RITA DE GUARATINGUETÁ

da Santa no centro da praça.

A Praça, como muitas outras 
de Guaratinguetá, serve como 
centro de lazer e descanso, 
além de carregar memórias da 
história da cidade.


