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COMEÇA NESTE SÁBADO A SEMANA NA-
CIONAL DE TRÂNSITO COM O TEMA "NO 
TRÂNSITO, SUA RESPONSABILIDADE SAL-
VA VIDAS"

SECRETARIA DE OBRAS SEGUE COM DRE-
NAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DO 
CHÁCARAS AGRÍCOLAS!
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Em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, iniciando neste sába-
do (18) até o dia 25 de setembro, a Secretaria de Segurança e Mobili-

dade Urbana, por meio do Serviço Municipal de Trânsito, realizará diver-
sas ações de conscientização voltadas aos pedestres, ciclistas, motociclistas e 
motoristas. Acompanhe:

-Na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, no sábado (18/09), acontecerá a 
cerimônia de abertura. Neste dia, será feita uma simulação de resgate ex-
ecutada pelos profissionais do Corpo de Bombeiros.

-Além disso, entre os dias 20 a 24 de setembro, ações de conscientização 
também serão realizadas nas escolas da rede de ensino de nosso município.

Na oportunidade os alunos receberão orientações diversas sobre as regras 
e comportamento seguro no trânsito.

-A Campanha se estenderá amplamente com divulgação nas diversas plata-
formas de mídias sociais, reforçando a importância desta semana e consci-
entizando a população.

A Semana Nacional de Trânsito em Guaratinguetá conta com o apoio do 
Corpo de Bombeiros e Polícia Militar.

SECRETARIA DO TURISMO PROMOVE 
WORKSHOP PARA O SETOR

A Secretaria de Turismo em 
parceria com o SEBRAE e FIA 

USP, promoveu nesta quinta-feira 
(16) o Workshop de Construção 
Coletiva de Ações para o Desen-
volvimento do Turismo da cidade 
de Guaratinguetá, no auditório da 
Secretaria de Educação. O público 
foi composto por pessoas ligadas 
ao setor turístico, monitores turís-
ticos, representantes da Associação 
Comercial e da Casa dos Artesãos.

Os principais pontos que foram 
apontados: 

Conscientização da comunidade lo-
cal sobre a importância do turismo 
na cidade.
Engajamento do trade turístico 

A Secretaria de Obras está realizando a drenagem e pavimentação 
das ruas 2,3,4 e 6 do loteamento Chácaras Agrícolas no bairro 

Jardim do Vale I. 

Com mais de um milhão de reais investidos, o prazo para finalização 
das obras é de 6 meses. A responsável pela execução do projeto é a 
CODESG.

Em breve, os moradores da região poderão desfrutar de mais in-
fraestrutura. Além de trazer maior qualidade de vida e segurança, a 
drenagem e a pavimentação também valorizam o bairro.

Essa melhoria era um pedido antigo dos moradores do Chácaras 
Agrícolas, que finalmente está sendo atendido!

A previsão é que em breve as demais ruas do bairro também sejam 
pavimentadas.
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INÍCIO DO 2� MUTIRÃO DE CASTRA-
ÇÃO SOLIDÁRIO!

Nesta sexta-feira (17), iniciou-se 
o “2º Mutirão de Castração de 

Cãos e Gatos” no município.

O mutirão continua neste sábado e 
domingo (17 e 18/09) das 8h às 16h, 
e será necessário apresentar os 
seguintes documentos:
 
-Ficha de Inscrição 
-Termo de responsabilidade assi-
nado  
-Comprovante de endereço 

Os donos de animais que não 
tiverem condições de levar o seu 
animalzinho para o castramento, 
devem comunicar a Secretaria de 
Meio Ambiente pelo telefone 3133-
8006 para que seja agendada a 
busca de ambos.

Além disso, a Secretaria do Meio 
Ambiente convoca a todos os 
cidadãos que tiverem condições 
a doar roupas, roupas cirúrgicas, 
casinhas, rações, coleiras ou de-
mais itens para ajudar os animais 

carentes em situação de rua.

As doações ainda poderão ser 
realizadas nos dias 18 e 19 de 
setembro, das 8h às 16h, junto 
ao Ginásio de Esportes do Ped-
regulho (Rua Luiz Pasteur s/n, 
Pedregulho), local em que será 
realizado o “2º Mutirão de Cast-
ração de Cães e Gatos”.

Todos os itens arrecadados serão 
encaminhados às protetoras de 
animais de Guaratinguetá, para 
serem distribuídas e usadas em 
cães e gatos em situação de rua.

para que o turista permaneça 
mais tempo em Guaratinguetá.

Participaram do evento, João Vaz 
(Secretário de Governo), Jony 
Allan da Silva (subsecretário de 
Governo), Mário Augusto Rodri-
gues (Secretário de Turismo), 
João Pita (subsecretário de Tu-
rismo), Coordenador Leal da FIA 
USP, Coordenador Márcio do 
SEBRAE e Coordenadora Camila 
da FIA USP.
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A CARTEIRINHA DO ARTESÃO CHEGOU DRIVE-THRU SOLIDÁRIO DO SESC E SENAC 

ARRECADA MAIS DE 400 QUILOS DE PRO-
DUTOS ALIMENTÍCIOS E DE HIGIENE PARA 
FAMÍLIAS DE GUARATINGUETÁ!
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Até 31 de outubro estará aberto 
o cadastramento e recadas-

tramento para a Carteira de 
Artesão.

O artesão interessado em se 
cadastrar, ou recadastrar, de-
verá acessar o site: (guaratingu-
eta.sp.gov.br) para preencher o 
formulário. Se houver dúvida 
ou dificuldade para preencher 
o formulário, é possível compa-
recer à Secretaria Municipal de 
Cultura para concluir o cadas-
tramento/recadastramento ou 
ligar para (12) 3122-4058.

Se aprovado, a Carteira do 
Artesão será entregue em até 10 
dias úteis.

DOCUMENTOS E EXIGÊNCIAS:

-Ter 18 anos ou mais;
-2 fotos 3×4 recentes;
-RG e CPF (original e cópia);

Comprovante de residência de 
Guaratinguetá, com CEP atual-
izado e em nome do interessado, 
ou com declaração de residência 
juramentada (original e cópia);

O SENAC de Guaratin-
guetá e o SESC Tau-

baté em parceria com o 
Sincomércio, Fundo Social 
de Solidariedade, ACEG e 
o jornal O Vale realizaram 
na última semana, o “Drive 
-Thru Solidário” para arre-
cadação de alimentos não 
perecíveis e produtos de 
limpeza e higiene pessoal, 
para ajudar as famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social.

Ao todo, 401,235 quilos de 
produtos foram arrecadados 
e levados ao Fundo Social 
de Solidariedade que higie-
nizará, montará os kits e en-
caminhará a Secretaria de 
Assistência Social, que fará 
a distribuição às famílias e/
ou pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.

PREFEITURA INICIA PESQUISA SOBRE 
A SAÚDE DAS PESSOAS QUE TIVERAM 
COVID-19

A Secretaria de Saúde de Guaratinguetá utilizará o Aplicativo 
AVISAGuará para realizar um levantamento das condições de 

saúde das pessoas que tiveram COVID-19 na cidade.

O objetivo é conhecer o perfil dessas pessoas, como se deu a utili-
zação dos serviços de saúde e identificar possíveis relatos de seque-
las para ações e meios de intervenção para o necessário cuidado 
com a saúde delas.

Caso você tenha tido resultado positivo para COVID-19, faça o do-
wnload do Aplicativo AVISAGuará, clique no ícone “Pesquisa CO-
VID-19” e responda as questões lá apresentadas.

Secretaria de Saúde de Guaratinguetá, cada vez mais inteligente e 
conectada com você!

OUTUBRO ROSA ESTÁ CHEGANDO!

Em preparação para a 
campanha “Outubro 

Rosa”, mês de prevenção ao 
câncer de mama, a Secretaria 
de Saúde de Guaratinguetá 
está convidando as mulheres 
acima de 40 anos, principal-
mente quem nunca fez exame 
de mamografia, para compa-
recerem à unidade de saúde 
mais próxima de sua residên-
cia para fazer o seu cadastro 
para realização de exames.

Neste ano, a Secretaria de 
Saúde em parceria com as 
ONG´s  Orienta Vida e Améri-
cas Amigas, que promovem a 
campanha Pense Rosa, pre-
para mais uma vez o Outubro 
Rosa, que vai oferecer às mu-
lheres diversos serviços como: 

perecíveis e produtos de 
limpeza e higiene pessoal, 
para ajudar as famílias em para ajudar as famílias em 
situação de vulnerabilidade 

-Thru Solidário” para arre-
cadação de alimentos não 
perecíveis e produtos de 
limpeza e higiene pessoal, limpeza e higiene pessoal, 
para ajudar as famílias em para ajudar as famílias em para ajudar as famílias em 
situação de vulnerabilidade situação de vulnerabilidade situação de vulnerabilidade situação de vulnerabilidade situação de vulnerabilidade 

Somente 3 técnicas poderão ser 
cadastradas por artesão (ex.: tricô, 
crochê e pintura em tecido);

Apresentar 2 peças prontas para 
venda de cada técnica a ser cadas-
trada;

No momento da avaliação, será 
sorteada a técnica que deverá 
ser demonstrada para a comissão 
responsável pela análise. Neste dia, 
será preciso levar matéria-prima 
para a confecção do produto.

No caso de renovação, apresen
tar cópia da última Carteira do 
Artesão. Caso apresente uma nova 
técnica, somente esta será submeti-
da à análise dos produtos.

Se aprovado, a Carteira do Artesão 
será entregue em até 10 dias úteis.
A Carteira do Artesão tem vali-
dade de 02 (dois) anos e seu uso 
é obrigatório em todos os eventos 
de divulgação, promoção e comer-
cialização. A renovação se submete 
às mesmas exigências do cadastra-
mento.

Além disso, os doadores 
também puderam trocar os 
alimentos por livros, dispo-
nibilizados pela Editora SE-
NAC, duzentas obras foram 
ofertadas aos cidadãos.

A Prefeitura agradece a 
parceria e contribuição das 
entidades que ajudam a 
colocar comida na mesa de 
quem precisa!

Vale lembrar que, os ne-
cessitados devem ir até o 
CRAS mais próximo de 
sua residência ou entrar 
em contato pelo telefone. 
Clique no link abaixo para 
ter acesso aos telefones dos 
CRAS de Guaratinguetá, 
acesse o site: guaratingue-
ta.sp.gov.br.

exames de ultrassom de mama, 
mamografia, orientações sobre 
a saúde da mulher, palestras, 
entre outras atividades.

Mulher, não deixe de cuidar da 
sua saúde! Procure o posto mais 
próximo, faça seu cadastro e 
participe das ações que serão 
realizadas ao longo do mês de 
outubro.

Prevenir é a melhor maneira de 
se cuidar!
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BASF E PLATAFORMA NOBIS LANÇAM PROJETO 
DE CAPACITAÇÃO E EMPREENDEDORISMO QUE 
BENEFICIARÁ 40 MULHERES DE GUARATINGUE-
TÁ!

Estão abertas até o dia 19 de 
SETEMBRO as inscrições 

para interessadas em partici-
par do “Projeto Conectar Para 
Transformar”, uma parceria 
entre BASF e plataforma Nobis 
Services! 

Essa excelente iniciativa visa 
monitorar, financiar, capacitar e 
apoiar 40 MULHERES de Gua-
ratinguetá a tirarem seus proje-
tos do papel e empreenderem de 
verdade. As selecionadas ganha-
rão capacitação de  qualificada 
de maneira GRATUITA, inter-
net, e, além disso, 10 projetos 
serão contemplados com o total 
de 1.000 reais para investimen-
tos necessários, isso ao longo do 
curso. 

UMA ÓTIMA OPORTUNIDA-
DE para você mulher, chefe de 
família, empreendedora, líder 
comunitária ou habitante de 
regiões periféricas a se capaci-
tar e conquistar independência 
financeira. 

AGRONEGÓCIO É DESTAQUE EM GUARA-
TINGUETÁ!

Nesta quinta-feira (16), 
aconteceu um impor-

tante encontro em Guaratin-
guetá para o desenvolvimen-
to de novos projetos para o 
Agronegócio, contando com 
a presença do presidente do 
Sebrae-SP e vice-presidente 
da Faesp e Senar-SP, Tirso 
Meirelles.

Foram abordadas as prin-
cipais ações para Agrone-
gócios - Projetos Integra-
dos, resultado do trabalho 
conjunto entre as equipes 
técnicas das entidades e a 
Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo.

Ao todo, foram elaborados 
projetos aos municípios com 
soluções de curto e médio 
prazo, em 14 tópicos que 
contemplam as principais 
necessidades dos produto-
res diagnosticadas durante 
etapa anterior da Caravana 
Faesp Itinerante: Febre Af-
tosa; Defesa Animal; Defesa 
Vegetal; Inspeção; Código 

A Prefeitura, Secretaria da Edu-
cação e a Assessoria Municipal 
da Mulher e Cidadania estão 
juntas nessa parceria e apoiam 
esse projeto e convidam você a 
participar! 

LEMBRANDO QUE AS INSCRI-
ÇÕES ENCERRAM DIA 19 DE 
SETEMBRO! Para se inscrever 
acesse o site abaixo: guaratin-
gueta.sp.gov.br

Mulher, não perca essa oportu-
nidade, assuma o protagonismo 
de sua vida financeira!

Florestal; Estruturação; 
ICMS; Crédito e Seguro 
Rural; Conectividade Ru-
ral; Transformação Digital; 
Compras Públicas; Desen-
volvimento; Feira do Em-
preendedor; Centro Opera-
cional.

Participaram do evento na 
Fazenda Oro Bianco, do 
proprietário Ries: Prefei-
to Marcus Soliva, Ariane 
Canellas (Gerente Regional 
do Sebrae), Júlio Ramos 
(Secretário de Agricultura), 
Eduardo Cavalca (Presi-
dente do Sindicato Rural), 
Osmar Felipe (Diretor da 
Regional da CATI), Tia-
go Chaves (Presidente da 
Associação Agropecuária), 
além de outras autorida-
des, presidentes de sindica-
tos e parcerios.

PROCON MUNICIPAL REGISTRA 99% 
DE SOLUÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DOS 
CONSUMIDORES DE GUARATINGUETÁ!

É isso mesmo que você leu! Na última semana, 
o PROCON Municipal de Guaratinguetá fez 

um levantamento sobre os atendimentos e serviços 
prestados de janeiro a junho de 2021.

Os resultados foram positivos, 99,77% das solicita-
ções foram resolvidas nesse período. Das 5.992 ocor-
rências registradas, 5.080 foram solucionadas. 

Com a pandemia de Covid-19, os serviços foram 
adaptados para a modalidade online, o que facilitou 
e ampliou significativamente os atendimentos, uma 
vez que os consumidores poderiam realizar suas 
denúncias e esclarecimentos sem sair de casa.

O órgão continua a garantir a segurança e os di-
reitos dos cidadãos de Guaratinguetá, atuando jun-
tamente com a Secretária de Justiça e Cidadania e 
organizações de defesa do consumidor.

Lembrando que sempre que identificada alguma 
infração, o PROCON de Guaratinguetá, a partir de 
denúncias atuará através de abertura de processos 
administrativos e fiscalizações;

Para realizar denúncias, reclamações ou esclarecer 
dúvidas, entre em contato através dos telefones (12) 
3122-5218/3132-6247,’pelo e-mail procon@guaratingu-
eta.sp.gov.br onde deve se feita solicitação do For-
mulário para registro e validação da denúncia ou 
ainda, se preferir vá até a sede do PROCON de 
Guaratinguetá (Rua Prudente Morais, Número 45, 
Centro).
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GUARATINGUETÁ REALIZA �PROJETO SUPERA-
ÇÃO�, QUE FACILITA A PRÁTICA PARADESPOR-
TIVA

Os Jogos Paralímpicos foram realizados 
recentemente no Japão. Você sabia que 

em Guaratinguetá também são desenvolvidas 
modalidades esportivas para pessoas com de-
ficiência?

A Secretaria de Esportes desenvolve 3 moda-
lidades esportivas adaptadas, como parte do 
Projeto Superação. São elas: Capoeira; Ginás-
tica Rítmica e Tênis de Mesa.

Confira mais sobre cada modalidade através 
do site: guaratingueta.sp.gov.br

Para realizar a inscrição para as modalidades 
tratadas, basta procurar o professor das mo-
dalidades nos horários e locais de aula apon-
tados, ou, ligar para a Secretaria de Esportes 
através do número: 3122-4010

REPORTAGEM DE ALUNA DA ESCOLA VIR-
GÍLIO ROSAS É PREMIADA POR PORTAL DE 
NOTÍCIAS DO VALE DO PARAÍBA!

A Prefeitura, bem como a Secretaria de Educação 
tem a honra de destacar e valorizar cada conquis-

ta dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino!

Nossos estudantes têm sido motivo de grande orgulho 
ganhando premiações e representando Guaratingue-
tá muito bem, em diversas áreas do conhecimento, na 
literatura, nas ciências, nas artes, nos esportes e nas 
escrita.

O destaque da vez, vai para Maria Luiza dos Santos 
Raimundo, aluna do 7º ano da EMEIF Prof Virgílio 
Rosas da Silva, ela participou da segunda temporada 
do Projeto Meon Jovem, em que teve como objetivo a 
confecção de uma reportagem, no qual o título foi “ O 
que um meteorologista faz?”.

Foi com esse título e com essa temática que Maria 
Luiza conquistou o 3º lugar na categoria audiência, ela 
foi a responsável por toda a realização da reportagem, 
escrita e entrevista, o projeto dela foi o escolhido, entre 
os de 455 alunos de 4 cidades do Vale do Paraíba.

A Prefeitura e a Secretaria de Educação parabenizam 
a Maria Luiza pela vitória, bem como professores, ges-
tores, pais ou responsáveis envolvidos nesse projeto. É 
uma grande alegria ver nossos alunos engajados e em-
penhados nessas ações.

Vale ressaltar, que o projeto Meon Jovem tem por fina-
lidade proporcionar às crianças, jovens e adolescentes, 
conhecer as particularidades de uma redação de jor-
nal, através de orientação e monitoria no desenvolvi-
mento de pautas

Quer prestigiar ainda mais a Maria Luiza? Então con-
fira a reportagem completa que ela preparou, o tema é 
muito interessante.

Para mais informações acesse: guaratingueta.sp.gov.br


