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HOSPITAL DE CAMPANHA DE GUARATINGUETÁ 

INICIARÁ ATENDIMENTO TAMBÉM PARA PACIEN-

TES COM SÍNDROME GRIPAL

O Hospital de Campanha de Guaratinguetá, que vem atenden-
do pacientes para internação por covid-19, realizará também 

o atendimento a partir deste sábado (1/01/2022) para quem apre-
senta síndrome gripal.

O objetivo é ampliar os atendimentos no momento em que a 
cidade tem registrado alto índice de casos de gripe, como está 
ocorrendo em vários pontos do país.

Com isso, para estes casos de gripe o município terá o Hospital 
de Campanha atendendo 24 horas e as unidades de saúde das 8h 
às 17h.

A Secretaria de Saúde reforça que o Pronto Socorro Municipal 
deve ser procurado em casos de urgência e emergência e atende 
24h.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria pelo 
(12) 3123-2900.

COMUNICADO IMPORTANTE!

A Prefeitura de Guaratingue-
tá informa que em virtude 

do feriado de Ano Novo (1/01) 
teremos alterações no atendi-
mento de alguns serviços públi-
cos:

-Paço Municipal:
Não funcionará no dia 31 de 
dezembro.

-Mercado Municipal:
31/12 - funcionará das 7h às 14h.
No dia 1° de janeiro estará 
fechado.

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

GUARATINGUETÁ TERÁ MAIS UM PONTO 
PARA APLICAÇÃO DA TERCEIRA DOSE DA VA-
CINA CONTRA A COVID-19

A partir desta segunda-
-feira (03/01), a Secre-

taria de Saúde disponibi-
lizará mais um ponto de 
vacinação da terceira dose 
(dose adicional) contra a 
Covid-19. Os demais pontos 
continuam as atividades 
normalmente.

Confira abaixo a versão 
atualizada dos locais de 
vacinação:
 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APRESENTA PROGRA-
MA DE EDUCAÇÃO INTERATIVA

A Secretaria Municipal da Educação foi convidada a apre-
sentar o Programa Educação Interativa na Bett London, 

principal evento de educação e tecnologia, que traz as maiores 
inovações  do mundo na área da Educação.

Implantado na rede municipal de educação em 2019, o Pro-
grama Educação Interativa traz a tecnologia como aliada do 
processo de aprendizagem, em parceria com o Google for Edu-
cation, tendo professores e alunos como protagonistas.

-Postos de Saúde:
Não atenderão no dia 
31/12.

-Feiras livres:
A feira da Chácara 
Selles que seria no 
sábado (01/01) será re-
alizada na sexta-feira 
(31/12).

-Coleta de lixo:
Não haverá coleta de 
lixo no sábado (01/01).

IMPORTANTE:
A Secretaria de Saúde 
de Guaratinguetá 
informa que não ocor-
rerá a vacinação da 
COVID-19 na sexta-fei-
ra (31/12), em virtude 
do feriado.

Desejamos um Feliz 
2022 a todos!

-Primeira dose:
UBS Cohab

-Segunda dose:
AME Guaratinguetá
UBS Engenheiro Neiva

-Terceira Dose (dose 
adicional):
UBS Oswaldo Cruz
UBS Parque São Fran-
cisco

Lembrando que o ho-
rário de atendimento 
para a vacinação é das 
8 às 16h.

Vacine-se! A vacina sal-
va vidas!
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Após a forte chuva com ventos que 
aconteceu em Guaratinguetá na 

segunda-feira (27) a Defesa Civil fez 
um balanço dos impactos causados no 
município.

Foram registrados um destelhamento em 
residência, duas quedas de árvores sobre 
residências, uma queda de árvore sobre 
veículo, além de queda de galhos e árvo-
res em diferentes trechos da cidade.
Não há registro de nenhuma vítima em 
Guaratinguetá.

O nível do Rio Paraíba também não 
registrou aumento para além do nível de 
atenção, mantendo-se em 3.13m.

Tivemos interdições parciais no trânsito 
em dois locais:

-Av. Ministro Urbano Marcondes - Vila 
Paraíba - devido a queda de galhos em 
fiação elétrica.

Guaratinguetá mais uma vez 
receberá a Copa São Paulo 

de Futebol Júnior, que terá iní-
cio em janeiro de 2022. 

A 52° edição terá quatro equi-
pes participantes em nosso 
município: a anfitriã Academia 
Desportiva Manthiqueira, XV 
de Piracicaba/SP, São José/RS e 
Vitória/BA.

A primeira partida será no dia 
4 de janeiro. Todos os jogos dis-
putados na cidade serão realiza-
dos no Estádio Dario Rodrigues 
Leite.

IMPORTANTE
Devido aos protocolos da co-
vid-19, a Federação Paulista de 
Futebol determina que para a 
entrada de torcedores no está-
dio Dario Rodrigues Leite será 
necessário:

-Documento original com foto;

-Xerox do comprovante de vaci-
nação completo, com duas doses 
da vacina Coronavac, Astrazen-
eca ou Pfizer ou dose única da 
Janssen.

GUARATINGUETÁ SERÁ SEDE DE MAIS UMA 
EDIÇÃO DA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL 
JÚNIOR

Quem ainda não tiver 
concluído o esquema vaci-
nal deverá ter tomado ao 
menos uma dose da vacina 
e apresentar um teste com 
validade de 48 horas, para 
os do tipo PCR, ou 24 horas 
para os testes de antígeno 
impresso.

O uso de máscara durante 
toda a partida é obrigatório 
em todos os setores do es-
tádio.

Não será permitida a en-
trada no estádio em caso 
de não apresentação desses 
documentos e comprov-
antes.

Confira a tabela dos jogos 
que serão realizados em 
Guaratinguetá na imagem 
abaixo.

CREDENCIAMENTO DE 
IMPRENSA

Os profissionais de impren-
sa que farão a cobertura 
dos jogos devem seguir as 
determinações da Federa-
ção Paulista de Futebol. 
Venha torcer e prestigiar 
este grande evento em 
nossa cidade!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

-Av. Ariberto Pereira da Cunha - 
Beira Rio - Devido a queda de uma 
placa de sinalização de grande 
porte.

A Prefeitura está atuando de forma 
incisiva com suas equipes e parcei-
ros:

-Segurança e Mobilidade Urbana
-Obras
-Meio Ambiente
-Assistência Social
-Agricultura (em áreas rurais)
-Equipes da Defesa Civil (incluindo 
voluntários)
-Bombeiros
-EDP
-Hability

Os trabalhos continuam com a equi-
pe da Defesa Civil desobstruindo 
árvores e galhos de médio e peque-
no porte.

Todas as áreas envolvidas retomam 
os trabalhos de conclusão da remo-
ção, corte e limpeza.

Em caso de ocorrências, ligue para 
a Defesa Civil pelos telefones: (12) 
3122-2728/ (12) 3122-5130 ou 199.

DISQUE CATA-BAGULHO

A Prefeitura de Guaratinguetá, por 
meio da Secretaria de Obras, oferece 

aos munícipes o serviço do ‘Disque Cata-
-Bagulho’, voltado para quem não possui 
condições de retirar os resíduos volu-
mosos de suas residências e transportá-
-los até um dos Ecopontos presentes no 
município.

Os materiais contemplados pelo projeto 
são, por exemplo, móveis velhos, eletrodo-
mésticos e eletrônicos fora de condições 
de uso, entre outros.

Importante: Resíduos de construção civil 
não estão inclusos na lista de materiais 
recolhidos.

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

AS SETE MARAVILHAS DE GUARATINGUETÁ: 

CAVALARIA DE SÃO GONÇALO E SÃO BENEDITO

CONFIRA UM BALANÇO DA DEFESA CIVIL APÓS 
CHUVAS E VENTOS FORTES EM GUARATINGUETÁ

A cavalaria surgiu com a construção 
de uma capela em homenagem 

a São Gonçalo, que é considerado o 
padroeiro dos caminhantes, cavalei-
ros, tropeiros e homens de estrada. A 
igreja, apesar de ter sido construída 
para São Gonçalo, foi entregue aos 
cuidados da  Irmandade de São Be-
nedito, 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 senhores. Para muitos, este se-
ria o único dia do ano em que podiam 
festejar e comer tradicionais doces da 
festa. Depois da abolição o número de 
pessoas que se envolviam nas festivida-
des cresceu, incluindo agora os fazen-
deiros, suas famílias e empregados, 
além dos devotos dos santos homena-
geados.

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 existência de auto-falantes. 
A cavalaria passa primeiro em 
frente ao cemitério, a fim de 
saudar os companheiros faleci-
dos. 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 
tradição diz que os pedidos 
daquele que carrega-o, serão 
enviados diretamente para o 
céu. Após cruzar a cidade, o 
mastro finalmente chega à 
Igreja oficial da Festa, onde 
é erguido. Lá, acontecem 
apresentações coreografadas 
pelos membros mais velhos da 
cavalaria e, também se unem 
à festa  grupos de congada, 
moçambique, clubes de cavalo 
e grupos de tropeiros.

diversos pontos para descarte 
correto de materiais inservíveis, 
confira quais são eles:

-Ecoponto - (Rua Alfonso Gian-
nico, 341 - Alto Pedregulho), fun-
ciona das 8h às 17h, de segunda 
a sexta-feira.

-Coleta de lixo
-Coleta seletiva

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


