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PROFESSORA DE GUARATINGUETÁ É 
UMA DAS VENCEDORAS DO PROJETO 
‘CAMINHOS PARA A CIDADANIA‘! 

GUARATINGUETÁ É A CIDADE DA REGIÃO DO VALE 
DA FÉ E VALE HISTÓRICO EM QUE MAIS FORAM 
FEITAS CONTRATAÇÕES NO PRIMEIRO SEMESTRE 

5a ETAPA DA SUPE‘RLIGA DE VÔLEI 
ADAPTADO ACONTECE NESTE SÁBADO (06) 

GUARATINGUETÁ RECEBE INSTALAÇÃO 
DE NOVAS LÂMPADAS DE LED

GUARATINGUETÁ SEDIARÁ FINAL DO 
CAMPEONATO ESTADUAL DE GINÁSTICA 
RÍTMICA PRÉ-INFANTIL E JUVENIL

Neste sábado (6), acontece a 
5° etapa da Superliga de vôlei 
adaptado no Complexo Es-
portivo 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.

Com o objetivo de garantir mais 
segurança e conforto à população, 
a Prefeitura vem ampliando a cada 
dia o número de lâmpadas de led 
instaladas em Guaratinguetá.

Nos últimos dias novos locais rece-
beram a iluminação: Praça Brito 
Broca, nas proximidades do Poupa-
tempo, no Jardim Aeroporto, e no 
bairro Jardim Independência.

Somando as instalações feitas nos úl-
timos anos, Guaratinguetá já ultra-
passou a marca de 3 mil lâmpadas 

Neste final de semana, dias 6 e 7 
de agosto, Guaratinguetá irá sediar 
a final do Campeonato Estadual 
de Ginástica Rítmica Pré-Infantil e 
Juvenil.

Realizado pela Federação Pau-
lista de Ginástica e com parce-
ria da Secretaria de Esportes 
de Guaratinguetá, a competição 
acontecerá no Ginásio do Itaguará 
Country Club, a partir das 8h da 
manhã.

Além de sede, nossa cidade tam-
bém irá participar com a equipe 

A professora Elis Regina de Olivei-
ra Pinto, da Secretaria Municipal 
de Educação, foi uma das vence-
doras do Projeto ‘Caminhos para a 
Cidadania’, do Instituto CCR.

O ‘Caminhos para a Cidadania’ 
é um programa voltado para a 
formação de professores do Ensino 
Fundamental I de escolas públicas 
municipais, e havia lançado um 
concurso cultural para que os pro-
fissionais integrantes do programa 
inscrevessem seus projetos. Foram 
selecionados vencedores para cada 
área de abrangência, que serão 
contemplados com um prêmio de 
30 mil reais, entregues em forma 

de insumos e benfeitorias para 
a execução do projeto na escola, 
além de mentorias de acompa-
nhamento.

Com o projeto “Conhecer para 
preservar: Quais são e onde 
estão as nascentes da minha co-
munidade?”, a professora conse-
guiu ser um dos 9 vencedores do 
concurso.

A Prefeitura e a Secretaria de 
Educação parabenizam a nossa 
professora e trabalhamos para 
que a educação de Guaratingue-
tá continue sendo destaque e 
recebendo reconhecimento!

Guaratinguetá também fechou 
positivo.

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

Continuaremos trabalhando para 
proporcionar emprego e renda 
na cidade.

O torneio reúne 500 atletas e 
44 equipes de 13 cidades dife-
rentes da região. Guaratingue-
tá irá competir em todas as 
categorias.

Venha assistir e prestigiar 
mais esta etapa!

de led no município!

Confira como ficou a Praça Brito 
Broca:

de atletas do município, então não 
deixe de prestigiar o evento!

É isso mesmo! Segundo dados 
do  CAGED (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), 
Guaratinguetá é a cidade do Vale 
da Fé e Vale Histórico em que 
mais foram feitas contratações du-
rante o primeiro semestre de 2022. 
Foram um total de 5.333 admissões 
entre janeiro e junho.

As áreas que mais contrataram 
foram a de serviços (2.753), comér-
cio (1.451) e indústria (681). Setores 
como construção, agropecuária 
e outros somam 4.352 admissões 
totais no mesmo período. No saldo 
de empregos no semestre, obtido 
subtraindo o número de desliga-
mentos do número de admissões, 



GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 047 - gUARATINGUETÁ 05 de agosto DE 2022

CONFIRA OS BAIRROS QUE RECEBERÃO 
AÇÃO SOBRE TRACOMA NESTE SÁBADO

OPERAÇÃO CATA-BAGULHO RECOLHEU 340 
CAMINHÕES DE MATERIAIS INSERVÍVEIS 
NESTE PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022

Neste sábado (06) a Secretaria 
de Saúde realizará uma ação 
de saúde sobre Tracoma nos 
bairros Tamandaré e Enge-
nheiro Neiva, das 8h às 13h. Os 
profissionais de saúde estarão 
visitando as residências para 
conscientizar e falar a respeito.

O tracoma é uma doença 
ocular, tracoma é um tipo de 
conjuntivite, ou seja, é uma 

A Operação “Cata-Bagulho 
Contra a Dengue” já recolheu 
340 caminhões de materiais até 
o momento em 2022. Foram mais 
de 6.771 imóveis visitados em 7 
meses de serviço.

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 ani-
mais peçonhentos. Essa atividade 
é realizada aos sábados e envolve 
uma força-tarefa da Administra-
ção Municipal para recolher os 
materiais de forma ágil e prática.

Os materiais recolhidos são, por 
exemplo, móveis velhos, eletro-
domésticos e eletrônicos fora de 
condições de uso, entre outros, e 
são levados para destruição em 

inflamação da córnea e da conjun-
tiva, parte dos olhos.

local licenciado e adequado.

Além disso, a Prefeitura por meio da 
Secretaria de Obras e Serviços Muni-
cipais, oferece aos munícipes o servi-
ço do “Disque Cata-Bagulho”, voltado 
para retirar os resíduos volumosos de 
suas residências e garantir a destina-
ção final adequada.

Para solicitar o Disque Cata-bagulho 
basta entrar em contato com a Se-
cretaria de Obras e Serviços Muni-
cipais pelo  telefone (12) 3128-2900, 
para que incluam o bairro na pro-
gramação.

Importante: Resíduos de construção 
civil e restos de poda e capina não 
estão inclusos na lista de materiais 
recolhidos.

Colabore, ajude no combate contra a 
dengue!

SEMANA DE PREVENÇÃO DA 
LEISHMANIOSE VISCERAL É NESTE MÊS

4a DOSE FOI LIBERADA PARA PESSOAS ACIMA 
DE 35 ANOS NESTA ÚLTIMA QUINTA-FEIRA

A Secretaria de Saúde informa 
que a semana de prevenção da 
Leishmaniose Visceral será no 
período de 8 a 12 de agosto. A 
campanha tem como objetivo 
conscientizar e informar sobre 
essa doença infecciosa grave que 
atinge humanos e animais. 

Conheça sobre a doença:

É causada por um parasita do 
gênero Leishmania e transmitida 
pela picada de um inseto Lut-
zomyia longipalpis infectado, mais 
conhecido como “mosquito palha”.

Atenção! Esses insetos vivem nas 
proximidades das residências, em 
locais úmidos com sombra e acú-
mulo de material orgânico, princi-
palmente em restos de alimentos, 
fezes de animais, folhas e frutos 
apodrecidos.

Conheça os sintomas:

Em humanos: febre prolongada, 
anemia, emagrecimento, fraqueza 

A Prefeitura informa que pessoas 
acima de 35 anos já podem se 
vacinar com a 4ª dose (segunda 
dose adicional) em Guaratinguetá.

Para tomar a quarta dose é ne-
cessário respeitar o intervalo de 
quatro meses após a terceira dose 
(dose adicional).

e cansaço, aumento do baço e 
fígado, entre outros.

Em animais: perda de apetite, 
emagrecimento, diarreia e vômi-
to, feridas no focinho, orelhas e 
na pele, queda de pelos e san-
gramento intestinais.

PREVINA-SE:

- Mantenha a casa, quintal, canis 
e jardins sempre limpos.

- Evite acumular matéria orgâni-
ca como folhas e frutos, fezes de 
animais e restos de comida.

- Use repelentes.

- Use telas nas janelas e portas e 
embale sempre o lixo.

O diagnóstico da leishmaniose 
humana pode ser feito gratuita-
mente no SUS.

Se você agir, podemos evitar!

A vacina para a 4ª dose pode 
ser qualquer vacina disponível 
segundo o protocolo do Ministé-
rio da Saúde.

A vacinação ocorre da seguinte 
maneira, confira:
 
- AME Guaratinguetá terá vaci-
nação de segunda a sexta-feira 

das 14h às 21h.

- UBS Parque São Francisco: vaci-
nação exclusivamente na segunda-
-feira - 8h às 16h

- UBS Jardim do Vale: exclusiva-
mente na terça-feira - 8h às 16h

- UBS Engenheiro Neiva: exclusiva-
mente na quarta-feira - 8h às 16h

- UBS Oswaldo Cruz: exclusivamen-

te na quinta-feira - 8h às 16h

É necessário apresentar documento 
com foto, CPF, carteira de vacinação e 
laudo médico para comorbidades.

A dose adicional da vacina Janssen é 
aplicada após dois meses (61 dias) da 
primeira dose.

Não deixe de se vacinar!
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Neste final de mês de julho, a 
prefeitura finalizou as obras de 
drenagem e pavimentação da Rua 
Cuiabá, que faz parte das obras 
realizadas no Bairro Vista Alegre. 
A empresa responsável pela ex-
ecução do processo é a Minerais 
São José, com fiscalização da Sec-
retaria de Obras Públicas.

Além desta, outras três ruas 
também serão pavimentadas nos 
próximos dias: Rua Belém, Rua 
Maceió e Rua Goiânia.

Ocorreu entre os dias 03 e 04 de 
agosto o 19° Salão São Paulo de 
Turismo. O evento é realizado 
na cidade de São Paulo e inclui 
representantes de 100 municípios 
paulistas. Ele é aberto ao público 
e conta com palestras, feira de 
negócios, apresentação de trabal-
hos científicos e muito mais.

Guaratinguetá foi representada 
pela Secretaria Municipal de Tur-
ismo através do seu Secretário, Dr. 
Mário Augusto Rodrigues Nunes 
e pelo chefe de gabinete da pasta, 
Agenor Ferreira. A nossa cidade, 

Nesta quinta-feira (04), o Fundo So-
cial de Solidariedade recebeu uma 
doação de cadeiras de rodas da 
campanha “Lacre essa ideia”.

A campanha é uma parceria entre 
a empresa Basf, o Buriti Shopping, 
a ACEG (Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá) e o 
Fundo Social, e tem como objetivo a 
arrecadação de grande quantidade 

O AME (Assistência Médica 
Especializada) apresentou faltas 
em consultas de acordo com o 
último levantamento feito no 
meses de julho e junho. Ao todo 
foram 5.327 consultas agendadas 
que tiveram 1.143 usuários fal-
tantes, correspondendo a 21,45%. 
As faltas afetam o atendimento, 
além de prejudicar o próprio pa-
ciente e os demais que aguardam 
por uma vaga. 

O AME atende em diversas espe-
cialidades, são elas: cardiologista, 
endocrinologista, vascular, orto-
pedia, urologia, oftalmologista, 
cirurgião ginecológico, nutrólogo, 

RUA CUIABÁ TEM OBRAS CONCLUÍDAS 
NO BAIRRO VISTA ALEGRE 

EQUIPE DE HANDEBOL DE GUARATINGUETÁ 
SE PREPARA PARA OS JOGOS REGIONAIS

GUARATINGUETÁ FOI REPRESENTADA EM 
EVENTO ESTADUAL DE TURISMO

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 
RECEBE DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS 
DA CAMPANHA "LACRE ESSA IDEIA"

AME DE GUARATINGUETÁ TEM MAIS DE 20% 
DE FALTAS EM CONSULTAS AGENDADAS

Uma equipe da CODESG também 
está trabalhando para dar início às 
obras dos piscinões, responsáveis 
pela drenagem das águas de chuva 
do bairro e da região.

Lembramos que durante o período 
de obras, as vias poderão ser par-
cial ou totalmente fechadas para 
que a empresa possa instalar as 
tubulações e colocar o asfalto. Pedi-
mos a compreensão dos moradores 
durante este período.

A equipe que representará 
Guaratinguetá nos Jogos Regionais 
de Handebol já está se preparando 
para a competição! Nesta última 
segunda-feira (01), as atletas real-
izaram mais um treino e receberam 
a visita da Primeira Dama de 
Guaratinguetá, Andréa Évora Soliva.
Guaratinguetá ainda terá na equipe 

juntamente com outros dez mu-
nicípios, forma o stand da “Região 
Turística da Fé”. Também esteve 
presente o Secretário Estadual de 
Turismo, Vinícius Lummertz.

O objetivo da nossa participação 
é divulgar o potencial turístico de 
Guaratinguetá aos interessados, 
também nos incluindo em rodadas 
de negócios de agências de turismo. 
Com ações como essa, esperamos 
multiplicar o número de visitantes 
que passam por nossa cidade todos 
os anos, estendendo também sua 
permanência na cidade.

de lacres de latinhas para a troca 
por cadeiras de rodas. O cidadão 
que deseja realizar doação de 
lacres de latinhas para contribuir 
com a campanha pode entregar 
nos três postos de arrecadação 
(Fundo Social, Buriti Shopping e 
ACEG).

Essa primeira doação ficará 
disponível para empréstimo da 
população de Guaratinguetá. 
O munícipe que necessitar do 
empréstimo temporário da ca-
deira pode ir até o Fundo Social 
de Solidariedade (Rua Sargento 
Baracho, n°79, Vila Paraíba) ou 
entrar em contato pelo telefone 
(12) 3122-4030.

pequena cirurgia, gastro-
enterologia, reumatologista, 
otorrino, nutricionista, neurolo-
gista e fono. Todas essas espe-
cialidades apresentaram faltas 
durante o período consultado.

A orientação é que se o paci-
ente não puder comparecer 
à consulta ou ao exame, avise 
48h antes a Secretaria Munici-
pal da Saúde para que outros 
pacientes possam ser agenda-
dos. 

Para isso, ligue na Secretaria 
da Saúde (12) 3123-2900

a jogadora Fabiana Diniz (Dara). 
Nascida em nossa cidade, ela já foi 
campeã mundial de handebol pela 
seleção brasileira, e é um importante 
reforço para ajudar na competição!

Os jogos acontecerão nesta sexta, 
sábado e domingo, no Complexo 
Esportivo do Parque do Sol. Confira 
abaixo os horários das partidas:

Sexta-feira (5)
19h - Guaratinguetá x Caraguata-
tuba

Sábado (6)
19h - Caraguatatuba x Guarulhos

Domingo (7)
15h - Guaratinguetá x Guarulhos
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A Secretaria de Saúde traz 
informações sobre a varíola 
dos macacos e informa que em 
Guaratinguetá não tem casos 
confirmados.
A varíola dos macacos é transmi-
tida pelo vírus monkeypox. O atu-
al surto não tem a participação 
de macacos na transmissão para 
seres humanos. As transmissões 
ocorrem entre pessoas.

COMO TRANSMITE?

A transmissão ocorre pelo con-
tato próximo/íntimo com uma 
pessoa infectada e com lesões de 
pele.
Pode ser por abraços, beijo, 
massagens, relações sexuais ou 
secreções respiratórias. Além 
disso, contato com objetos, roupas 
e superfícies que foram usadas 
pelo doente.

SINTOMAS:

O principal sintoma é a aparição 
de lesões parecidas com espinhas 
ou bolhas no rosto, dentro da 
boca e em outras partes do 
corpo, como mãos, pés, peito, 
genitais ou ânus.

Após vencer a equipe de Pinda-
monhangaba nas semifinais 
da Copa Record de Futsal, 
Guaratinguetá se prepara para 
a grande final. A partida será 
realizada neste domingo (7), 
contra o time de Taubaté, às 
9h da manhã no Ginásio Vila 
Aparecida, da cidade adversária.

Nesta última quinta-feira (4),  
o SEBRAE, em parceria com 
a Prefeitura de Guaratinguetá, 
a Associação Brasileira de 
Recursos Humanos Regional 
do Vale do Paraíba (ABRH SP) 
e a Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá 
(ACEG) promoveu uma pal-
estra sobre liderança com o 
Mestre em Gestão e Desen-
volvimento, MBA em Gestão 
de Pessoas, Especialista em 
Metodologias Ativas de Educa-
ção, Rafael Takei.

A palestra foi realizada no au-
ditório da Secretaria de Edu-
cação de Guaratinguetá, e foi 

CONHEÇA SOBRE A VARÍOLA DOS MACACOS!

GUARATINGUETÁ ESTÁ NA FINAL 
DA COPA RECORD DE FUTSAL!

PALESTRA DO SEBRAE PARA EMPREENDEDORES 
É REALIZADA EM GUARATINGUETÁ

Outros sintomas:
- Caroço no pescoço, axila e vir-
ilha;
- Febre;
- Dor de cabeça;
- Calafrios;
- Cansaço e dor muscular. 
O isolamento deve ocorrer até que 
todas as lesões desapareçam.

Como se prevenir?

- Evitar contato com pessoas que 
tenha lesões na pele;
- Usar máscara;
- Higienizar as mãos com frequên-
cia;
- Não compartilhar objetos pes-
soais com alguém infectado.

Todo cuidado é necessário! Cuide-
se.

O jogo também poderá ser acom-
panhado ao vivo pelo Youtube e 
canal de televisão da Record TV.

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

pensada para empreendedores, 
com objetivo de ensinar técni-
cas de motivação para a alta 
performance de suas equipes. 
Outros assuntos tratados pelo 
palestrante foram:

- Inspirar suas equipes 
“Começando pelo Porquê”;

-  Promover a excelência, com o 
FLOW;

- Desenvolver a maturidade e 
autonomia na equipe;

- Fortalecer as relações, com a 
“Trilha do Engajamento”.

Nesta 1° semana do mês de Agosto 
acontecerão diversos eventos esport-
ivos em Guaratinguetá.

Confira os dias, horários e locais:

- Handebol Jogos Regionais:
05, 06 e 07/08 às 19h
Local - Complexo do Parque do Sol

- Bocha Jogos Regionais:
06 e 07/08 às 08h
Local- S.J.C Clube Santa Rita

- Final Estadual de Gr:
06 e 07/08 às 08h

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS 
QUE ACONTECEM NESTE FINAL DE SEMANA

Local- Itaguará

- Basquete 1° Festival:
06/08 às 08h
Local- Taubaté TCC

Venha prestigiar o esporte de 
Guaratinguetá!

equipe de Mogi das Cruzes, e 
agora se prepara para coroar a 
cidade campeã.

Não deixe de torcer por 
Guaratinguetá!
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