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GUARATINGUETÁ APLICA + DE 123 
MIL DOSES DE VACINA DA COVID-19

GUARATINGUETÁ ESTÁ NO PÓDIO 
DA GINÁSTICA RÍTMICA NACIONAL 
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Mais uma marca 
importante em 

Guaratinguetá: 123.928 
mil doses da vacina 
da covid-19 aplicadas 
em nossa cidade.

Nesta segunda-feira 
(23), iniciaremos a 
vacinação de adoles-
centes de 17 anos sem 
comorbidades.

Seguimos em ritmo 
acelerado no combate 
à pandemia! 

O trabalho continua!

As meninas da cate-
goria pré-infantil de 

Guaratinguetá ficaram 
em 3º lugar por equipes 
no Campeonato Brasilei-
ro de Ginástica Rítmica, 
em São Caetano do Sul.O 
título por equipe foi con-
quistado pelo somatório 
das notas das ginastas 
Giulia Penafiel, Nycolle 
Pereira e Beatriz Vieira, 
que têm como técnicas 
Aline Andrade e Carol 
Nogueira. Este trabalho 
conta com todo apoio da 
Secretaria Municipal de 
Esportes de Guaratin-
guetá -FADENP. Beatriz 
Vieira ainda conquistou a 
3ª colocação do individu-
al geral e também con-
quistou a 2ª colocação no 
aparelho corda. 

Parabéns às ginastas 
Giulia Penafiel, Nycolle 
Pereira e Beatriz Vieira 
e as técnicas Aline An-
drade e Carol Nogueira, 
todas representando com 
excelência o nosso muni-
cípio! 

Guaratinguetá mais uma 
vez é destaque no espor-
te!

MAIS MOBILIDADE E SEGURANÇA NO 
CENTRO DE GUARATINGUETÁ

As secretarias de 
Segurança e Mobili-

dade Urbana e de Obras 
Públicas estão atuando 
em conjunto com obras e 
sinalização para melho-
rias no trânsito de Gua-
ratinguetá. 

Foi finalizada nesta se-
mana a rotatória entre 
as ruas Coronel Pires 
Barbosa e Comandante 
Salgado, na Vila Alves. 
O objetivo dessa grande 
melhoria está em desafo-
gar o trânsito das vias de 
acesso a Avenida Jusceli-
no Kubsticheck, Viaduto 
Jacobelli e Centro. 

Além disso, na última 
quarta-feira começaram 
as obras na Rotatória 
entre as Avenidas Santos 
Dumont com Comandan-
te Salgado.  Esse trabalho 
está sendo feito para 
minimizar o fluxo e a 

ocorrência de congestionamentos nos horários de 
pico nas proximidades. 

Mais uma vez são realizadas importantes obras, 
visando a segurança e a mobilidade dos motoristas 
pelas ruas de Guaratinguetá!

CENTRO DE INOVAÇÃO SE TORNA 
REALIDADE EM GUARATINGUETÁ!

Aconteceu em São 
Paulo um importante 

encontro para a criação 
do Centro de Inovação 
em Guaratinguetá, com a 
participação da Secretá-
ria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado, Pa-
trícia Ellen, junto com a 
Coordenadora de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da 
Secretaria, Paula Lima, 
professora Margareth e o 
Chefe de Gabinete Tiago, 
além do presidente da 
Comissão de Inovação da 
Alesp, Deputado Sérgio 
Victor, e o Presidente da 
Fundunesp, Prof. Edson 
Capello.

O Centro de Inovação 
será criado no Campus 
da Unesp e vai propor-
cionar um grande avanço 
em tecnologia, projetos, 
negócios e geração de 
novas empresas voltadas 
para a economia do futu-
ro, trazendo desenvolvi-

mento para Guaratinguetá.

Guaratinguetá esteve repre-
sentada pelo Prefeito Mar-
cus Soliva, João Vaz (Secre-
tário de Governo), Rodrigo 
Muassab (Secretário de 
industria, Comércio e Con-
vênios), Prof. José Matelli 
(Diretor da Unesp Guara-
tinguetá), Sérgio Tenório 
(Diretor da Fatec), Diretor 
da Agência de Inovação, 
Prof. Saulo Guerra, além 
da participação de forma 
virtual do presidente da 
Associação Comercial de 
Guaratinguetá, Guilherme 
Gigli, Diretora do Sebrae, 
Ariane Canellas, Presidente 
da ISA Vale, Nilson Rana, 
prof. Nazem Nascimento e 
prof. Edson Botelho (reitoria 
da Unesp).



GuaratinguetáDestaqueem
UM ATO DE SOLIDARIEDADE

GUARATINGUETÁ ASSINA CONVÊ-
NIO COM GOVERNO ESTADUAL 
PARA O �BOLSA DO POVO� 
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Ajude seu ente 
querido que partiu 

a continuar fazendo o 
bem. Existem muitas 
famílias vulneráveis 
socialmente que neces-
sitam urgentemente de 
roupas, móveis e eletro-
domésticos. 

O Plano Mútuo esta-
beleceu uma parceria 
com o Fundo Social de 
Solidariedade de Gua-
ratinguetá para apoiar 
diversas famílias que 
fazem esse pedido de 
socorro e são atendidas 
com esta ação de doa-
ção, dando um pouco 
de dignidade a elas. 

Ajude você também. 
Fazer o bem faz bem.

O  Prefeito Marcus Soliva assinou na última semana convênio 
com o Governo Estadual para implantação do programa 

“Bolsa do Povo” em Guaratinguetá.  

Esse novo programa visa a geração de emprego, renda e capa-
citação para os cidadãos em situação de vulnerabilidade social, 
principalmente neste período de pandemia.  

Guaratinguetá já está inserida nesse projeto e em breve os mu-
nícipes poderão concorrer a uma bolsa de auxílio no valor de 
R$535, durante 5 meses, para prestar serviços públicos.  

Além disso, serão oferecidos aos munícipes cursos de qualifica-
ção profissional  e apoio à empregabilidade.  

Lembrando que o Governo Estadual será o responsável pela 
escolha dos participantes, de acordo com critérios de avaliação.  

EM BREVE as vagas estarão abertas e os interessados deverão 
se inscrever pelo site do “Bolsa do Povo”.  

Para saber mais detalhes acesse: https://www.bolsadopovo.
sp.gov.br/ 

https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/governo-de-sp-lanca-
-bolsa-trabalho-com-beneficios-a-120-mil-pessoas-2/

GUARATINGUETÁ SE TORNANDO 
REFERÊNCIA NAS POLÍTICAS PÚBLI-
CAS PARA MULHERES

A Assessoria da Mulher 
e Cidadania recebeu 

nesta semana a Prefeita 
de Potim, Erica Soler e 
a bancada feminina da 
cidade, as vereadoras: Ce-
cília Andrade Nogueira, 
Enegídia Tanaka, Maria 
Rodineia Paixão e Val-
quíria de Freitas. Esteve 
também no local a vere-
adora de Guaratinguetá, 
Daniele Dias. 

As visitantes vieram co-
nhecer o trabalho realiza-
do em Guaratinguetá em 
prol das mulheres. 

Foram apresentadas as 
ações desenvolvidas pela 
Assessoria da Mulher, 
sobre a criação do Con-
selho da Mulher e sobre 
o Agosto Lilás. A cidade 
de Potim também busca 
avançar ainda mais na 
questão de políticas pú-
blicas para as mulheres. 

É muito importante esse 
intercâmbio de experiên-
cias. É necessário um tra-
balho em conjunto para 
o avanço na luta pelos 
direitos das mulheres!

COI E POLÍCIA MILITAR ATUAM EM CONJUNTO 
PARA PRISÃO DE INDIVÍDUOS QUE PRATICA-
RAM FURTO NO CENTRO DE GUARATINGUETÁ

Na última semana, os 
agentes de serviço 

no COI receberam in-
formações de indivíduos 
praticando furto em lojas 
da área central de Gua-
ratinguetá nesta semana 
e de imediato, acionaram 
a Polícia Militar.

Em rápida ação, os poli-
ciais cercaram a região, 
tendo apoio e acompa-
nhamento das câmeras 
do COI.

O primeiro indivíduo 
tentou fugir dos policiais, 
mas foi detido. Dando 
continuidade, os policiais 
localizaram outros dois 
indivíduos que confessa-
ram que vieram a Guara-
tinguetá para praticarem 
furtos em lojas e que 

revenderiam produtos na cidade 
de São Paulo.

Todos foram encaminhados a De-
legacia de Polícia, além da recu-
peração dos produtos furtados.

É mais uma importante ação 
entre COI e Polícia Militar, garan-
tindo mais segurança em nossa 


