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ESCOLA CÍVICO-MILITAR É INAUGURADA!!!

GUARATINGUETÁ INICIA VACINAÇÃO CONTRA 
COVID-19 PARA CRIANÇAS DE 3 A 4 ANOS COM 
COMORBIDADES NESTA SEGUNDA-FEIRA (29)

INSCRIÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO 
DA PREFEITURA JÁ SE INICIARAM!

ACADEMIA ADAPTADA DO COMPLEXO 
ESPORTIVO DO PEDREGULHO FOI INAUGURADA

AÇÃO DA CAMPANHA INVERNO SOLIDÁRIO 
SERÁ REALIZADA NO BAIRRO PILÕES

As inscrições começaram nesta 
segunda-feira (22)  e terminam 
às 23h59min no dia 22 de setem-
bro, e devem ser feitas pelo site 
da VUNESP. A Prefeitura de 
Guaratinguetá lançou o edital 
para Concurso Público para 72 
cargos em diversas áreas. São 
mais de 90 vagas para diversos 
cargos: ajudantes, professores, 
médicos, engenheiros e muito 
mais.

As vagas são para candidatos que 
possuem ensino fundamental, mé-
dio e graduação completa.

As taxas de inscrições variam con-
forme a ocupação escolhida pelos 
candidatos.

Valor das taxas de inscrições:

- Ensino Fundamental R$55,00
- Ensino Médio R$ 80,00
- Ensino Superior R$95,00

Para se inscrever, o candidato (du-

Na última terça-feira (23), foi inau-
gurada a academia adaptada no 
Complexo Esportivo do Pedregulho, 
localizado na Rua Luís Pasteur, s/n.
A academia traz diversas opções 
de máquinas para os munícipes se 
exercitarem. Com investimento de 
R$54.480,36, a academia terá os 
seguintes aparelhos :

Nesta sexta-feira (26/08) será realizada 
a Campanha Inverno Solidário 2022 
no bairro Pilões, na parte alta da 
Igreja São Brás. Será feito o cadastro 
das famílias em vulnerabilidade social 
na data, e os atendidos poderão levar 
roupas, calçados, agasalhos e cobertores 
disponíveis.

Para ser atendido é preciso apresentar o 
RG e CPF do responsável familiar. Será 
necessário o uso de máscara de pro-
teção cobrindo o nariz e boca.

Recomendamos que as famílias tragam 
bolsas ou sacolas para levar as doações.

Nesta quinta-feira (25), foi inaugu-
rada oficialmente em Guaratingue-
tá a escola cívico-militar do muni-
cípio. O processo da implantação 
da escola começou em março deste 
ano, com a assinatura do contrato, 
que definiu a EMEF Prof. Maria 
Júlia como unidade a receber a 
mudança.

Na primeira quinzena do mês de 
julho, 9 militares já iniciaram os 
trabalhos na escola, que consiste no 
apoio à gestão escolar educacional, 
além de uma psicopedagoga, que 
irá atuar junto aos alunos e pro-
fessores para auxiliar nos projetos 
e metodologias. Os professores e 
demais profissionais de educação 
da escola continuam como respon-
sáveis pelo trabalho didático-peda-
gógico com os alunos.

A Secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá informa que a partir 
desta segunda-feira (29) será ini-
ciada a vacinação contra Covid-19 
para crianças de 3 a 4 anos que 
tenham comorbidades.
 
- Local: AME Guará 
 
Horário: 14h às 21h, de segunda a 
sexta-feira.
 
Para vacinar é necessário apre-
sentar o cartão do SUS ou CPF 
e o pedido médico dos últimos 12 
meses ou receituário de medica-
ção contínua, emitido nos últimos 

Será implantada a partir de 
segunda-feira uma nova aula 
para os alunos do 6º ao 9º ano, 
que acontecerá 1 vez por semana. 
Chamada de ‘Projeto Valores’, 
que tem como objetivo despertar 
nos alunos o civismo, dedicação, 
honestidade, respeito e excelên-
cia, além de solidariedade, valor 
incluído pela direção da escola, 
já que o programa prevê esta 
autonomia. A escola Maria Julia 
vem sendo preparada ao longo 
do ano para incluir esta aula 
extra na grade curricular.

Os militares também atuam na 
Busca Ativa, que procura trazer 
de volta à sala de aula os alunos 
que possuem muitas faltas ou que 
estão fora da escola, por meio de 
contato com a família.

12 meses.
 
A vacinação de crianças de 5 a 
12 anos continua na Cohab.
 
UBS COHAB - 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 Corona-
vac e a 1ª será a vacina dispo-
nível.

rante o período de inscrições) deverá:

a) acessar o site www.vunesp.com.br;
b) localizar, no site, o “link” correlato 
a este Concurso Público;
c) ler, na íntegra, este Edital e 
preencher total e corretamente a 
ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição

Confira o edital completo para mais 
detalhes no site da Prefeitura.

- Máquina de Bíceps
- Máquina de Puxada
- Máquina de Supino
- Máquina de Tríceps
- Máquina de Twist
- Placa Orientativa PcD

Este é mais um ótimo investimento 
de esporte, lazer e saúde para os 
munícipes, com isso melhorando a 
qualidade de vida por meio dos exer-
cícios gratuitos e ao ar livre.

A Prefeitura continuará buscando 
melhorias para a acessibilidade dos 
munícipes.

- O horário de atendimento será das 
13:30h às 16:30h.

- Será realizado na parte alta da Igreja 
São Brás, no bairro Pilões.
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ESPETÁCULO DE DANÇA “CHÃO DE MEMÓRIA“ É 
NESTE DOMINGO (28) NO PARQUE ECOLÓGICO

ASSESSORIA DA MULHER E CIDADANIA CONCEDE 
PALESTRA PARA ALUNAS DA ESCOLA MARIA JÚLIA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ABRE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

Coloca na agenda o espetáculo 
de dança no Parque Ecológico. A 
Secretaria de Cultura de Guara-
tinguetá apresenta o espetáculo 
de dança “Chão De Memória” ins-
pirado nas Manifestações Culturais 
Brasileiras, fruto da
convivência com mestres da cul-
tura popular e suas indagações 
sobre o futuro
das manifestações populares. 

O espetáculo também faz referên-
cia à presença
da figura feminina dentro de cada 
manifestação, que hoje ocupam 
“cargos”
importantes como: Mestras e 
Personagens que em outrora era 
composto
somente pela figura masculina. 
Criando uma metáfora sobre o 
advérbio “Chão”, a
montagem inclusive é uma home-

Na última quarta-feira (24), a 
Assessoria da Mulher e Cidadania 
concedeu uma palestra para as alu-
nas do 6° e 7° anos da Escola Maria 
Júlia, como parte da campanha 
“Agosto Lilás”.

A campanha é um Projeto de Lei 
de criação da vereadora Dani 
Dias, que também participou da 
apresentação, e contou com diver-
sas palestras de conscientização 
para as mulheres. A apresentação 
desta quinta foi ministrada pela 

A Secretaria de Assistência Social 
lançou na última terça-feira (23) o 
edital do processo seletivo simplifica-
do para a função de Tutor de Progra-
ma Social para atender ao programa 
estadual Próspera Família. As inscri-
ções já podem ser feitas por meio do 
site da Prefeitura e continuam até dia 
31 de agosto, e o resultado sairá no 
dia 2 de setembro.

Informações da função:

- Os candidatos precisam ter gradu-
ação completa em Serviço Social ou 
em Psicologia

nagem ao escritor Ariano Suassuna.

Dia 28 às 16h no Parque Ecológico 
Anthero Santos - Av. Dr. Ariberto 
Pereira Da Cunha , 2 - Portal das 
Colinas

A gente espera você lá!

COI AUXILIA POLÍCIA MILITAR A IDENTIFICAR 
VEÍCULO SUPOSTAMENTE CLONADO

MAIS DE 360 CRIANÇAS FORAM VACINA-
DAS NO DIA "D" DE MULTIVACINAÇÃO

CAMPANHA GUARÁ SOLIDÁRIA RECEBE DOAÇÃO 
DE 150 CESTAS BÁSICAS DA EMPRESA TERWAN

O COI (Centro de Operações Inte-
gradas) auxiliou a Polícia Militar na 
identificação de um suposto veículo 
clonado na última quarta-feira (24).

O carro passou por um dos Portais 
Eletrônicos, que ficam nas entradas 
do município, e logo foi identificada 
a suposta clonagem da placa perten-
cente à cidade de Capivari, SP.

No último sábado (20) foi realiza-
do o Dia “D” de multivacinação 
em Guaratinguetá. A campanha 
de vacinação foi contra poliomie-
lite, para crianças de 1 a 5 anos. 
Além disso, foi possível a atuali-
zação da caderneta de vacinas 
dos munícipes de 0 a 15 anos.

Foram cinco unidades de saúde 

Na última quarta-feira (24) o 
Fundo Social de Solidariedade 
em parceria com a Secretaria 
de Assistência Social recebeu 
por meio da campanha Guará 
Solidária a doação de 150 cestas 
básicas da empresa Terwan.

As cestas básicas serão distribu-
ídas para pessoas em situação 
de vulnerabilidade social por 
meio do CRAS.

Além disso, o Fundo Social tam-
bém aceita doações de móveis, 
utensílios domésticos e roupas, 
todos em bom estado. Os itens 
recolhidos são doados para 
pessoas em situação de vulne-
rabilidade social. As doações de-
vem ser realizadas na sede do 
Fundo Social de Solidariedade 
(Rua Sargento Baracho, 79, Vila 

A PM foi acionada e a equipe 
prontamente efetuou a abordagem 
do veículo. Foi realizada a apreensão 
do veículo e o suspeito foi conduzido 
até à delegacia.

É mais um trabalho conjunto entre 
COI e Polícia, garantindo segurança 
em nossa cidade!

que estiveram funcionando na 
multivacinação e na UBS Co-
hab foi feita a imunização da 
Covid-19 nas crianças e adoles-
centes.

Vacinar as crianças é muito 
importante!

A campanha continua até 9 de 
setembro em todas as unidades 
de saúde (exceto UBS Campi-
nho).

Pode ser aplicada mais de uma 
vacina no dia!

Paraíba), de segunda a sexta-
-feira, das 8h30 às 17h.

Para realizar uma doação, 
basta entrar em contato com 
o Fundo Social, por meio dos 
números: 3122-4030 ou 3122-
2428. Mediante agendamento, 
o Fundo Social disponibiliza 
um veículo para a retirada da 
doação.

Assessora da Mulher e Cidadania, Ana 
Cristina, e teve como temas a “Pobreza 
Menstrual” e o “Combate à Violência 
Contra a Mulher”.

A Escola Maria Júlia possui o projeto 
“Garotas de Vermelho”, idealizado pe-
las alunas Lívia, Talita, Maria Fernan-
da e Júlia, que também participaram 
da atividade. As alunas reforçaram o 
propósito do projeto que é arrecadar 
absorventes e distribuir para meninas 
em vulnerabilidade social.

- 30hrs semanais
- Vaga temporária
- Salário de R$2.716,32

Confira o edital completo e o link para a 
inscrição acessando o site da Prefeitura.
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Esta semana é de prevenção e 
enfrentamento do escorpion-
ismo, que é o envenenamento 
causado pela picada do escor-
pião e a Secretária de Saúde 
traz informações e orientações 
sobre esses acidentes perigosos, 
conscientizando nas unidades de 
saúde e redes sociais da Prefei-
tura.

O que é preciso saber sobre? 
Como evitar os acidentes:

- Sempre deixe limpa a área 
interna e ao redor das residên-
cias, evitando acumulo de lixo, 
entulhos e outros materiais.
- Mantenha berços e camas 
afastados das paredes;
- Examine suas roupas antes de 

Devido às chuvas o cuidado 
com o mosquito da dengue 
deve ser redobrado, fique 
atento aos criadouros!

A Prefeitura de Guaratingue-
tá  está no combate contra 
à dengue e quer auxiliar a 
população com algumas dicas 
para prevenção:

- Mantenha tampados tonéis, 
ralos e barris d’água
- Mantenha a sua caixa 
d’água bem tampada
- Lave com escova e sabão os 
recipientes que continham 
água
- Limpe sua calha, para que 
a água não seja impedida de 
passar
- Não deixe água da chuva 
acumulada na laje
- Encha de areia os pratinhos 
de vasos de planta

Você sabia que a adoção de práticas 
simples de reciclagem podem fazer 
um bem enorme para o meio ambi-
ente?

Por exemplo, o ato de separar os 
resíduos comuns dos recicláveis 
contribui e muito com o trabalho dos 
coletores de lixo e faz com que o pro-
cesso de reciclagem seja ainda mais 
rápido e dinâmico.

Tudo isso, pode ser feito em casa! 
Confira essas dicas:

Separe o lixo comum do reciclável:

Para isso o ideal é ter duas lixeiras 
com cores diferentes para as duas 
categorias de resíduos.

Vale lembrar:

O lixo RECICLÁVEL é aquele mais 
seco, ou seja, metal, papel, caixas, 
vidro. Já o lixo COMUM é úmido, 
como restos de comida, papel higiêni-

Nesta semana a Secretaria do Meio 
Ambiente continuou com os trabal-
hos de zeladoria pelo município.

São diversos os bairros que estão 
recebendo as equipes da secretaria, 
entre eles estão:

- Campo do Galvão
- Figueira
- Flamboyant II
- Jardim do Vale
- Residencial Santa Mônica
- Santa Rita

SEMANA ESTADUAL DE ENFRENTA-
MENTO DO ESCORPIONISMO

AJUDE NO COMBATE À DENGUE

QUATRO PASSOS PARA COMEÇAR 
A RECICLAR EM CASA!

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZA 
ZELADORIA POR TODO MUNICÍPIO

usar;
- Proteja as mãos ao manipular 
entulhos e outros materiais;
- Vede ralos e pias, elimine as 
frestas das paredes, muros, forros 
e tetos.

Sintomas:

Leve: dor intensa no local da 
picada
Moderado: dor intensa, vômitos 
ocasionais, suor, agitação, aumen-
to dos batimentos cardíacos e da 
respiração
Grave: dor intensa, suor e vômi-
tos, sonolência, tremores, aumento 
dos batimentos cardíacos e da 
respiração, hipotermia, convul-
sões, edema pulmonar, insuficiên-
cia cardíaca e choque, podendo 
levar a morte.

O que fazer quando picado?

- Lave o local com água e sabão
- Aplique compressa morna
- Não esprema e nem sugue ou 
faça torniquete no local;
- Leve a vítima imediatamente ao 
atendimento médico.

Atenção! Crianças de até 10 anos 
são grupo de maior risco de 
óbito.

Procure a emergência de saúde 
mais próxima.

- Lave semanalmente os 
tanques que armazenam água
- Mantenha garrafas de vidro, 
latas e tampas com a boca para 
baixo
- Manter os pneus em lugares 
tampados para não acumular 
água
- Fechar os sacos de lixo e 
mantenha-o fora do alcance de 
animais

Em caso de contaminação do 
vírus procure o serviço de 
saúde do nosso município, cola-
bore e ajude no combate contra 
a dengue! 

co já utilizado entre outros.

O ideal é que os vidros estejam 
devidamente embalados para 
evitar acidentes e que os materiais 
como o papelão estejam dobra-
dos para economizar espaço nas 
lixeiras.

E na hora de descartar? 

Neste caso, a Prefeitura oferece 
diversos serviços de descarte regu-
lar. Além da coleta seletiva que 
acontece semanalmente, existem 
também os Pontos de Entrega Vol-
untária (PEVS) e o Cata-bagulho 
que é realizado todos os sábados. 

A reciclagem além de fazer bem 
ao  meio ambiente também é 
fonte de renda para muitas pes-
soas, apoie essa causa!

Acesse o site da Prefeitura para 
saber mais reciclagem.

- Vila Rosa

A zeladoria consiste na roçada 
de canteiros e calçadas, poda de 
árvores e arbustos, remoção de 
pragas, entre outros.

A Secretaria de Meio Ambiente 
em parceria com a Secretaria 
de Obras Públicas seguem um 
cronograma de trabalho. Esta 
programação é divulgada nas 
redes sociais da prefeitura todas 
as sextas feiras aos munícipes.
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Na próxima sexta-feira (02), às 
19h no Auditório da Secretaria 
de Educação, será realizada uma 
audiência pública para mod-
ernização da Lei Municipal nº 
1.925 de 22 de outubro de 1986 
para permissão de velório, ce-
mitério e crematório público e 
privado e a classificação de uso 
de algumas regiões da cidade de 
Guaratinguetá. 

A Lei n°1.925 estabelece as di-
retrizes básicas para o uso e 
ocupação do solo no Município 
de Guaratinguetá, e dá outras 

Neste mês de Agosto Dourado, a 
Secretaria de Saúde está reali-
zando atividades de conscien-
tização nas unidades de saúde 
do município.

A campanha Agosto Dourado 

A Prefeitura de Guaratinguetá, 
por meio da Secretaria da Fazen-
da, informa sobre as  Audiências 
Públicas para a elaboração da 
LOA (Lei Orçamentária Anual) 
para o exercício de 2023. Elas 
serão realizadas presencialmente 
nos dias 13 e 15 de setembro, con-
fira os locais: 
 
13/09, às 19h - EMEIEF Prof. José 
Benedito Averaldo Galhardo 
Endereço: Rua José Luiz de Carli, 
nº 30 - Bairro Pedregulho  
 
15/09, às 19h - EMEF Profª Maria 
Aparecida Broca Meirelles 
Endereço: Rua Álvares Cabral, nº 
321 - Bairro Campo do Galvão  
 
Os munícipes também podem 
participar preenchendo o formu-
lário no período de 22 de agosto 
a 10 de setembro, através do link 
disponível no site da Prefeitura. 

A Escola Criar Jogos está com 
vagas disponíveis para alu-
nos a partir de 12 anos em 
Guaratinguetá. São 300 vagas 

Apenas em Guaratinguetá você 
consegue visitar diversos lugares 
que registram a história do 
primeiro santo brasileiro, Frei 
Galvão. Sua terra natal tem 
o orgulho de conservar essas 
construções que proporcionam 
destaque para a cidade, manten-
do viva a fé no coração de seus 
devotos.

Os espaços dedicados a Frei 
Galvão recebem milhares de 
peregrinos que realizam a rota 
da fé, o que fomenta o turismo 
da região e proporciona visibili-
dade para o santo, que marcou 
a história da igreja católica. 
Conheça esses atrativos de 
Guaratinguetá que possuem ar-
quitetura e obras deslumbrantes:
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA MODERNIZAÇÃO 
DA LEI MUNICIPAL N““O “1.925

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA 
AÇÕES DE AGOSTO DOURADO

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA LOA 2023 
SERÃO REALIZADAS EM SETEMBRO

ESCOLA CRIAR JOGOS ESTÁ COM INSCRIÇÕES 
ABERTAS PARA CURSO DIGITAL GRATUITO  DE 
APRENDER E DESENVOLVER JOGOS

LUGARES QUE REGISTRAM A HISTÓRIA DE FREI GALVÃO

providências.

A audiência será no dia 02 de 
setembro, às 19h no Auditório da 
Secretaria de Educação (Praça 
Condessa de Frontin, 82 - Centro, 
Guaratinguetá).

tem como objetivo incentivar e 
educar sobre a amamentação, 
além de estimular e fortalecer 
o vínculo entre mãe e o filho. 
O Mês do Aleitamento Materno 
busca desenvolver temáticas de 
apoio e conscientização, além de 
ressaltar os benefícios dessa ação 
para a mãe e o bebê.

Unidades que participaram: UBS 
Cohab, UBS Jardim do Vale, UBS 
Colônia do Piagui, UBS Rocinha, 
UBS Oswaldo Cruz, UBS Pingo 
de Ouro e UBS Parque São Fran-
cisco.

É necessário informar no e-mail 
nome completo, endereço e CPF 
para encaminhar a sugestão. 
 
A Lei Orçamentária Anual (LOA) 
é uma das peças que compõem 
o planejamento orçamentário do 
Poder Executivo. 
 
Participe! Sua opinião é muito im-
portante!

para Ensino à Distância com pa-
trocínio da BASF.  A capacitação 
é integralmente de graça, com 
certificado na conclusão dos oito 

- Casa de Frei Galvão
- Seminário de Frei Galvão
- Museus de Frei Galvão
- Mosteiro da Imaculada Conceição
- Santuário de Frei Galvão

módulos ou de apenas um deles. 
O propósito é um só: interessar e 
engajar os jovens através da lin-
guagem da própria gamificação.

Público-alvo: 12 anos a 29 anos.

Inscrições no link disponível no 

site da Prefeitura.

O projeto Criar Jogos é um projeto 
viabilizado pela Lei de Incentivo à 
Cultura, realizado pela Burburinho 
Cultural, Secretaria Especial da 
Cultura, Ministério do Turismo e 
Governo Federal.
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