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Serão abertas no dia 29/10, 
às 12h, as inscrições para 

o Concurso Público n° 01/2021, 
para cargos de diretor, vice-di-
retor e coordenador pedagógi-
co no âmbito da Rede Pública 
Municipal de Ensino de Guara-
tinguetá. As inscrições perma-
necem abertas até o dia 10/11 e 
podem ser feitas através do site: 
publiconsult.com.br

A aplicação da prova objetiva 
está prevista para o dia 05 de 
dezembro de 2021. 

-Também no dia 29/10, às 8h, 
são abertas as inscrições para 

PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ ABRE INSCRI-
ÇÕES PARA CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO 
SELETIVO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

A Prefeitura de Guaratinguetá vem, neste dia 28 de 
outubro, prestar uma grande homenagem a todos os 

servidores públicos do município pelo seu dia.

Em uma cidade como a nossa, com milhares de demandas 
que chegam ao Poder Executivo diariamente, são os nossos 
servidores que trabalham incansavelmente para atender 
os anseios da população. 

Se imaginarmos a Prefeitura como uma máquina, os ser-
vidores são as engrenagens que mantêm todo o sistema 
funcionando.

Agradecemos a todos pelo empenho incansável em manter 
os inúmeros serviços municipais funcionando com quali-
dade. Um feliz dia do Servidor Público!

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REALIZA ENCONTRO 

SOBRE BOAS PRÁTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tivemos nesta quarta-feira 
(27) um evento realizado 

pela Secretaria da Educação 
de Guaratinguetá na escola 
‘Professor Sylvio de Souza 
Mendes’, com o tema “Boas 
Práticas na Educação Infan-
til”.

Compareceram ao local o 
prefeito Marcus Soliva com 
a primeira-dama Andréa 
Évora, o vice-prefeito Régis 
Yasumura, os vereadores 
Arilson Santos e Dani Dias, 
a secretária de educação 
Elisabeth Sampaio e repre-
sentantes das creches e esco-
las da educação infantil do 
nosso município, entre outras 
autoridades.

O objetivo do encontro foi 
apresentar as melhores 
ações realizadas no ano de 
2021 de forma presencial e 
remota na Educação In-
fantil, bem como destacar 
a união do trabalho entre 
a escola e a família.

Houve apresentação artísti-
ca dos alunos, além de ex-
posições, música, banners, 
atividades, entre outros.

A secretária de educação, 
Elisabeth Sampaio, o pre-
feito Marcus Soliva e o Vi-
ce-prefeito Regis Yasumura 
discursaram no evento, 
destacando a importância 
da educação para o muni-
cípio e homenageando os 
profissionais da educação 
presentes.

o processo seletivo n°01/2021, 
visando à formação de Ca-
dastro de Reserva para as 
funções de Monitor e Pro-
fessor, tendo vigência até o 
final do ano letivo de 2022. 
As inscrições podem ser 
feitas até 10 de novembro 
de 2021, às 12h00, exclusiva-
mente através do site: www.
publiconsult.com.br

O Processo Seletivo consisti-
rá na aplicação de PROVA 
OBJETIVA em 28 de no-
vembro de 2021, de caráter 
eliminatório e classificatório.

Educadores, não percam 
estas oportunidades!

Para mais informações aces-
se o site: guaratingueta.
sp.gov.br

ATENÇÃO AOS HORÁRIOS DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS 

NO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO E DIA DE FINADOS

Comunicamos que em virtude 
do Dia do Servidor Público, 

que será comemorado na sexta-
-feira (29) em Guaratinguetá; e do 
feriado do Dia de Finados, alguns 
serviços essenciais terão os horá-
rios alterados. Confira:
 
-Paço Municipal:
Não funcionará a partir de sexta-
-feira (29). Voltará a atender o 
público na quarta-feira (03), às 11h.

-Mercado Municipal:
Quinta-feira (28),  sexta-feira (29) e 
segunda-feira (01) funcionará das 
7h às 17h.

No sábado (30) será das 7h às 14h.

Já no domingo (31) e terça-feira 
(02) o funcionamento será das 7h 
às 12h.

A partir de quarta-feira (03) o 
Mercado Municipal volta ao horá-
rio normal, das 7h às 17h.

-Pronto Socorro e Hospital de 
Campanha:
Ambos funcionam todos os dias, 
24h.

-Postos de Saúde:
Não funcionarão a partir de 
sexta-feira (29). Voltarão a aten-
der na quarta-feira (03), às 7h.

-Feiras livres: 
Serão realizadas normalmente, 
das 5h às 14h.

-Cemitério Municipais:
Estarão abertos para visitação 
todos os dias, das 7h às 17h.
 
IMPORTANTE: A vacinação 
contra COVID-19 será paralisada 
na sexta-feira (29), voltando a 
ocorrer normalmente na quarta-
-feira (03).

Agradecemos pela compreensão!
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CONHEÇA NOSSOS ATRATIVOS TURÍSTICOS:
CAVALARIA DE SÃO GONÇALO E SÃO BENEDITO

A cavalaria surgiu com a cons-
trução de uma capela em 

homenagem a São Gonçalo, que 
é considerado o padroeiro dos 
caminhantes, cavaleiros, tropeiros 
e homens de estrada. A igreja, 
apesar de ter sido construída 
para São Gonçalo, foi entregue 
aos cuidados da  Irmandade de 
São Benedito, em 1768. E assim a 
celebração passou a ser feita em 
homenagem aos dois santos.

As festividades contavam com 
grande participação de negros 
escravizados, que desfilavam 
montados nos cavalos de seus se-
nhores. Para muitos, este seria o 
único dia do ano em que podiam 
festejar e comer tradicionais do-
ces da festa. Depois da abolição o 
número de pessoas que se envol-
viam nas festividades cresceu, 
incluindo agora os fazendeiros, 
suas famílias e empregados, além 
dos devotos dos santos homena-
geados.

SEGURANÇA EM PAUTA

Nesta terça-feira (26) o Conseg (Conse-
lho de Segurança de Guaratinguetá) 

realizou uma reunião no COI (Centro de 
Operações Integradas) junto com a equipe 
da Secretaria da Segurança e Mobilidade 
e da Polícia Militar para discutir soluções 
sobre segurança pública na cidade, além 
de desenvolver campanhas educativas e 
estreitar laços e cooperação entre as vá-
rias lideranças locais.

ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SE CLASSI-
FICAM PARA A FASE FINAL DA OBMEP

Ao todo 77 alunos da rede 
municipal de ensino de 

Guaratinguetá foram classi-
ficados para a segunda fase 
da 16ª Olimpíada Brasileira de 
Matemática das Escolas Públi-
cas (OBMEP). 

A competição  tem como ob-
jetivo estimular o estudo da 
matemática e revelar talentos 
da área. 

A educação pública municipal 
de Guaratinguetá representará 
58% dos alunos de Guaratingue-
tá habilitados para a fase final 
do projeto. No total, a cidade 
teve 133 alunos classificados, 
sendo 77 alunos de 9 escolas 

DISQUE CATA-BAGULHO

A Prefeitura de Guaratinguetá, por 
meio da Secretaria de Obras, ofer-

ece aos munícipes o serviço do ‘Disque 
Cata-Bagulho’, voltado para quem não 
possui condições de retirar os resíduos 
volumosos de suas residências e trans-
portá-los até um dos Ecopontos presen-
tes no município.

Os materiais contemplados pelo pro-
jeto são, por exemplo, móveis velhos, 
eletrodomésticos e eletrônico fora de 
condições de uso, entre outros.

Importante: Resíduos de construção 
civil não estão inclusos na lista de ma-
teriais recolhidos.

Para solicitar o Disque Cata-bagulho 
basta entrar em contato com a Secre-

municipais, 44 alunos de 5 escolas 
estaduais e 12 alunos de 4 escolas 
da rede particular.

A Prefeitura de Guaratinguetá e a 
Secretaria da educação parabeni-
zam os alunos classificados, e os 
educadores responsáveis por trans-
formar a vida desses jovens.

A prova da 2ª fase da OBMEP 
está prevista para acontecer no 
dia 06 de novembro, com resulta-
dos a serem divulgados em janeiro 
de 2022.

A OBMEP é direcionada a esco-
las públicas e privadas de todo 
o Brasil, do Ensino Fundamen-
tal II (6º ao 9º ano) e do Ensino 
Médio, realizado pelo Instituto 
de Matemática Pura e Aplicada 
-IMPA, com o apoio da Sociedade 
Brasileira de Matemática -SBM, e 
promovida com recursos do Minis-
tério da Educação e do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações 

taria de Obras pelo telefone (12) 
3128-2900, para que incluam o 
bairro na programação. 

Esse serviço é voltado APENAS 
para o recolhimento dos resíduos 
volumosos de difícil transporte.

Além disso, Guaratinguetá conta 
com diversos pontos para descarte 
correto de materiais inservíveis, 
confira quais são eles:

Ecoponto(Rua Alfonso Giannico, 
341-Alto Pedregulho), funciona das 
8h às 17, de segunda a sexta-feira.

Coleta de lixo

Coleta seletiva
Ecoponto do CECAP- (Avenida São 
Dimas) funciona das 8h às 17h, de 
segunda a sexta-feira.

Catabagulho - Todos os sábados 
das 9h às 12h, conforme a pro-
gramação.

A cavalaria mantém um ritual que 
começa na manhã do domingo de 
páscoa, e acaba na segunda-feira. 
Tudo se inicia com o toque de 
caixas para alertar a população das 
festividades, algo feito antes da exis-
tência de auto-falantes. A cavalaria 
passa primeiro em frente ao cemi-
tério, a fim de saudar os compa-
nheiros falecidos. Depois,  todos se 
dirigem à igreja de São Benedito do 
Campo do Galvão, onde é guardado 
o mastro da festa, que é carregado 
nos braços pelos participantes e 
escoltado pela cavalaria.

O mastro tem 10 metros e, a tradi-
ção diz que os pedidos daquele que 
carrega-o, serão enviados direta-
mente para o céu. Após cruzar a 
cidade, o mastro finalmente chega 
à Igreja oficial da Festa, onde é 
erguido. Lá, acontecem apresenta-
ções coreografadas pelos membros 
mais velhos da cavalaria e, também 
se unem à festa  grupos de conga-
da, moçambique, clubes de cavalo e 
grupos de tropeiros. 

SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZA REUNIÃO SOBRE 

INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

As reuniões ocorrem men-
salmente nos centros de 
cada bairro e normalmen-
te de forma itinerante, 
mas seguindo as normas 
de vigilância sanitária as 
reuniões estão acontecendo 
em número reduzido e em 
espaços cedidos pela Pre-
feitura.

O Conseg é formado por 
um grupo de pessoas da 
região urbana que realizam 
discussões a respeito de 
problemas comunitários de 
segurança pública.

Nesta quarta-feira (27) a Secre-
taria Municipal de Agricultura 

realizou uma reunião sobre o Serviço 
de Inspeção Municipal (SIM), para 
aprimorar o serviço de inspeção de 
produtos de origem animal (mel, 
ovos, queijo, carnes). 

A reunião contou com a presença de 
profissionais do Sebrae e da Secre-

taria Municipal de Agricultura para 
debater sobre a conduta da Inspeção 
Municipal nas propriedades.

O serviço de Inspeção Municipal é 
realizado para fiscalizar os produtos 
de origem animal, necessário para 
o comércio de produtos do Agro-
negócio, trazendo maior segurança 
alimentar para a população dos 
produtos produzidos nas proprieda-
des rurais do município de Guaratin-
guetá.

A adesão é voluntária. O munícipe 
ou o produtor interessado pode obter 
informações do serviço de Inspeção 
Municipal (S.I.M) junto a Secretaria 
Municipal de Agricultura pelos tele-
fones (12) 3125-1902 / 3125-1473.
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A cidade de Guaratinguetá ultrapassou esta semana a mar-
ca de 178 mil doses de vacina aplicadas na população. 

Até terça-feira (26) foi aplicado um total de 178.715 doses dos 
imunizantes disponibilizados para o município.

Dos munícipes que estão dentro da faixa etária contemplada 
pelo plano de vacinação (possuem 12 anos ou mais), 96,3% já 
receberam a primeira dose, contabilizando um total de 98.238 
aplicações. 

Já a segunda dose teve um total de 74.491 aplicações, atingin-
do um total de 73,4% de cobertura.

Já a terceira dose, nos munícipes com mais de 60 anos e pro-
fissionais de saúde, foi aplicada 5.536 vezes, imunizando 4,4% 
da população.

Lembramos que, para se vacinar, o munícipe pode se dirigir 
a um dos seguintes pontos:

1ª Dose: Posto de Saúde da Cohab.

2ª Dose: Quadra Esportiva do Parque do Sol / Estação Ferro-
viária

3ª Dose: Espaço Multiuso

A Secretaria de Saúde e a Prefeitura têm trabalhado de for-
ma incansável para assegurar a cobertura vacinal da popu-
lação.

 Agradecemos toda a dedicação e trabalho dos profissionais 
de saúde do município, que trabalham para tornar essa reali-
dade possível.

Lembramos que mesmo após a vacinação com dose única, 
duas doses ou terceira dose, ainda é recomendado que todos 
os cuidados de segurança sanitária sejam mantidos.

Guaratinguetá segue avançando a cada dia para salvar vidas!

MAIS DE 178 MIL DOSES DA VACINA CONTRA 
COVID-19 FORAM APLICADAS EM GUARATIN-
GUETÁ

No próximo sábado (06/11), será realizado o “Mutirão: Con-
quista, Mulher! Empregabilidade, Empreendedorismo e Em-

poderamento” em Guaratinguetá. O evento ocorrerá na Asso-
ciação dos Amigos do Bairro Engenheiro Neiva (Rua Benedito 
Alves de Oliveira, 97), das 9h às 12h.

O encontro tem o objetivo de promover o empreendedorismo, 
divulgar vagas de trabalho, cursos de capacitação do SEBRAE 
e SENAC, realizar regularização profissional das participantes, 
elaboração de currículo, entre outras ações.

O mutirão será realizado em parceria com o Conselho das 
Mulheres Empreendedoras de Guaratinguetá (CMEG), Conselho 
Municipal de Direitos das Mulheres (CMDM), SEBRAE, SENAC, 
Secretaria de Assistência Social e Fundo Social de Solidarie-
dade.

Você, mulher empreendedora ou que tem a intenção de criar 
seu próprio negócio, não perca esta oportunidade!

ASSESSORIA DA MULHER REALIZARÁ 
"MUTIRÃO: CONQUISTA, MULHER!" EM 
GUARATINGUETÁ

PARQUE DAS GARÇAS RECEBE ACADEMIA AO 
AR LIVRE

Foi instalada nesta 
quinta-feira (28), 

mais uma academia 
ao ar livre pela Secre-
taria de Esportes. O 
bairro atendido desta 
vez, foi o Parque das 
Garças.

A instalação de academias 
como esta serve para in-
centivar a prática de exer-
cícios físicos e garantir o 
lazer dos moradores locais.

A Prefeitura de Guaratin-
guetá e as Secretarias con-
tinuam trabalhando para 
melhor atender aos muní-
cipes.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


