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UPA DE GUARATINGUETÁ É INAUGURADA!UPA DE GUARATINGUETÁ É INAUGURADA!

REDE MUNICIPAL TEM ALUNOS MEDALHISTAS REDE MUNICIPAL TEM ALUNOS MEDALHISTAS 
NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIANA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA

FESTIVAL DE INVERNO É NESTE FINAL DE SEMANA!FESTIVAL DE INVERNO É NESTE FINAL DE SEMANA!
Neste final de semana, será realizado 
o Festival de Inverno na Praça Con-
selheiro Rodrigues Alves. 
 
Serão dois dias de programação de 
arte, cultura, diversão, gastronomia 
e artesanato com entrada gratuita! 
Além disso, teremos praça de alimen-
tação ampla para sua comodidade. 
 
Confira as informações: 
 
- 30 e 31 de Julho 
- Sábado das 11h às 22h 
- Domingo das 12h às 20h 
- Praça Conselheiro Rodrigues Alves 
- Centro 

Nesta última quarta-feira (27) foi 
inaugurada a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Porte III, 
uma grande estrutura para con-
tinuar os avanços na saúde em 
Guaratinguetá. A inauguração 
ocorreu na Rua Rangel Pestana 
com presença de autoridades do 
município.

A UPA Porte III começará a fun-
cionar nesta quinta-feira (28) às 
7h, com funcionamento 24 horas 
em todos os dias da semana, in-
cluindo feriados e pontos facultati-
vos. O Centro de Diagnose Munici-
pal também foi inaugurado e dará 
todo o apoio diagnóstico para a 
UPA e atenderá as agendas pro-
gramadas da Secretaria da Saúde 
com os seguintes exames: labora-
tório clínico, eletrocardiograma, 
eletroencefalograma, endoscopia, 
colonoscopia, tomografia computa-
dorizada, raio-x e ultrassonografia.

O atendimento materno e infantil 
público será feito Hospital Frei 
Galvão até o dia 30 de setembro. 
A partir deste período será feita 
a transição deste serviço para a 
Santa Casa.

A unidade está sob gestão da San-
ta Casa de Guaratinguetá e serão 

realizadas consultas, exames e 
procedimentos de urgência e 
emergência. Com uma infraes-
trutura ampla e moderna, a uni-
dade também contará com uma 
equipe multidisciplinar de 282 
funcionários para atender da 
melhor forma possível a popula-
ção de Guaratinguetá. A equipe 
é composta em todos os plantões 
por médicos clínicos, cirurgião, 
ortopedista, anestesista, emer-
gencista presencial e à distância 
terá médico buco-maxilo-facial, 
neurocirurgião, endoscopista e 
radiologista, com isso totalizando 
cerca de 600 plantões médicos 
de 12h no mês.

Além disso, a unidade de pron-
to atendimento também conta 
com enfermeiros, farmacêuticos, 
técnicos de enfermagem e de 
raio-x, instrumentadores cirúrgi-
cos, recepcionistas, controladores 
de acesso, auxiliares de limpeza 
e manutenção, e demais cola-
boradores administrativos para 
compor um time de trabalho 
completo.

Saúde é nossa prioridade! A 
inauguração da UPA é a rea-
lização de um sonho em nosso 
município!

cada ano. Ao todo, os alunos das 
escolas municipais conquistaram 
este ano 22 medalhas (7 de ouro, 
4 de prata e 11 de bronze). Um 
desempenho histórico para a 
rede municipal, que em 2021 con-
quistou 10 medalhas (5 de ouro e 
5 de prata).

Realizada anualmente pela So-
ciedade Astronômica Brasileira 
(SAB) em parceria com a Agên-
cia Espacial Brasileira (AEB), 
a OBA tem o objetivo de  fo-
mentar o interesse dos jovens 
pela Astronomia, Astronáutica 
e ciências afins, de uma forma 

 
Vai ter comes e bebes, confira: 
 
- Massas 
- Risotos 
- Caldos 
- Creme de queijo no pão 
- Churros 
- Cerveja Artesanal 
- Vinho 
 
E muita música, confira programa-
ção: 
 
Leve sua família para apreciar e 
festejar!!

lúdica e cooperativa. A prova foi 
realizada no dia 20 de maio e, nesta 
edição, contou com quase 2 milhões 
de inscritos de todo o Brasil.

Além da oportunidade de ganhar 
medalhas a nível nacional e apren-
der mais sobre assuntos de interesse, 
a participação em Olimpíadas de 
Conhecimento favorece o desenvolvi-
mento de importantes habilidades 
socioemocionais, como a resiliência, a 
autonomia nos estudos, a auto orga-
nização e a tolerância ao estresse e à 
frustração.

A Prefeitura parabeniza nossos estu-
dantes pelo seu empenho e dedica-
ção, e também os seus professores e 
familiares. Que continuemos cada vez 
mais a nos destacar!

Confira os medalhistas por escola:

E.M.E.I.E.F. Profª Aliete Ferreira Gon-
çalves
- Danilo Bertoldo Gomes Correia 
(Ouro)
- Gabriel Henrique De Brito Gomes 
(Ouro)
- Igor Sousa Guimarães (Ouro)
- Rebeka Lycy Braz (Ouro)
- Ana Cristina Mendonça Xavier Da 
Rosa (Bronze)
- Enzo Gabriel Chagas Arruda 
(Bronze)
- Lavinia Maria Correa (Bronze)
- Maria Laura Oliveira De Sousa 
(Bronze)
- Nathan Sousa Guimarães (Bronze)
- Pedro Henrique Aguiar Da Encar-

nação (Bronze)

E.M.E.F. Profª Ana Fausta de 
Moraes
- Ana Elisa Da Silva Zequini 
(Bronze)

E.M.E.I.E.F. Prof. André Freire
- Jennifer Vitoria Gomes De 
Oliveira Santos (Prata)
- Luis Guilherme De Oliveira 
(Prata)
- Sophia De Oliveira Vila Nova 
(Bronze)
- Rafaela Vitória Dos Santos 
(Bronze)

E.M.E.F.I. Dr. Guilherme Eugênio 
Filippo Fernandes
- Gabriel Antônio Telles Costa 
(Prata)

E.M.E.F. Prof.ª Heloisa Helena Ro-
drigues Alves Sanches
- João Victor Da Silva Ferreira 
Serratti (Bronze)

E.M.E.I.E.F. Prof. José Benedito 
Averaldo Galhardo
- Miguel Monteiro De Jesus (Ouro);
- Liam André Alves (Prata);
- Antônio Da Silva Leite Florêncio 
(Bronze)

E.M.E.I.E.F. Prof.ª Maria Aparecida 
Broca Meirelles
- Luiza Coelho (Ouro)

E.M.E.F. Prof. Virgílio Rosas da 
Silva
- Maria Clara De Carvalho (Ouro)

Foi divulgado o resultado da 25ª 
Olimpíada Brasileira de Astro-
nomia e Astronáutica (OBA) e 
Guaratinguetá, mais uma vez, foi 
destaque. A participação dos estu-
dantes municipais vem crescendo a 



GuaratinguetáDestaqueDestaqueem
EDIÇÃO 046 - gUARATINGUETÁ 29 de julhO DE 2022

WORKSHOP TURISMO SP EM AÇÃO ACONTECEU WORKSHOP TURISMO SP EM AÇÃO ACONTECEU 
EM GUARATINGUETÁ NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA (27)EM GUARATINGUETÁ NA ÚLTIMA QUARTA-FEIRA (27)
Na última quarta-feira (27), a 
Secretaria Estadual de Turismo e 
Viagens realizou, em Guaratingue-
tá, em parceria com a Fundação 
Instituto de Administração (FIA), o 
segundo encontro presencial para 
fortalecer o turismo em um polo 
prioritário para SP, que agrega 
19 municípios do Vale do Paraíba: 
Aparecida, Cachoeira Paulista, 
Canas, Cunha, Guaratinguetá, 
Lagoinha, Lorena, Piquete, Potim, 
Roseira, Tremembé, Areias, Bana-
nal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, 
São José do Barreiro, Silveiras e 
Arapeí. O primeiro encontro foi 
realizado em Cruzeiro.

O workshop Programa Turismo SP 
em Ação mapeou a cadeia produ-
tiva de cada um dos municípios, 
identificou falhas e sinergias, para 
criar oportunidades e enfrentar os 
gargalos de cada região, elevando 
o potencial de atrair visitantes. 
“Vamos transformar todas estas 

informações em um desenvolvimen-
to dinâmico, em um plano de ação 
robusto que tornará o turismo mais 
ágil e consistente, com produtos dire-
cionados, gerando empregos e renda”, 
diz Vinicius Lummertz, secretário de 
Turismo e Viagens do estado de São 
Paulo.

O programa faz parte do plano de de-
senvolvimento estratégico de turismo 
20-30 e atua em regiões prioritárias 
para o governo de SP, que integram 
quase 200 municípios paulistas de 
cinco grandes polos turísticos: Oes-
te - Pontal e Vale do Paranapanema, 
Noroeste - Rios, Sudoeste - Cânions, 
Nordeste - Baixa Mogiana e Leste - 
Vales Históricos e da Fé.

Os 19 municípios do Vale Histórico 
e da Fé já receberam quase R$40 
milhões em recursos do Dadetur desde 
2019. Este ano, foram liberados R$20 
milhões para novos convênios.

VENCEDORES DO CONCURSO DE POESIA DA VENCEDORES DO CONCURSO DE POESIA DA 
33aa EDIÇÃO DA FLIG 2022 SÃO PREMIADOS EDIÇÃO DA FLIG 2022 SÃO PREMIADOS

Nesta quinta-feira (28), a Prefei-
tura por meio das Secretarias da 
Educação e Cultura realizou a 
premiação do concurso de poe-
sia da 3ª edição da FLIG (Feira 
Literária de Guaratinguetá), que 
teve como homenageada a auto-
ra Ruth Guimarães, com o tema 
“A força da palavra”. O evento 
buscou reconhecer o trabalho dos 
alunos e professores, assim como 
o engajamento pela escrita que 
trouxe inspiração e sensibilidade 
de todos que participaram.

O concurso de poesia teve o tema 
“O que é ser moderno em 2022?” 
e contou com 356 estudantes ins-
critos, do 5º ao 9º ano do Ensino 
Fundamental. Foram premiados 
na cerimônia os dez primeiros 
colocados de cada modalidade 
com um medalha exclusiva e os 
textos serão publicados nos sites 
da Secretaria da Educação e da 
Cultura. Além disso, os demais 
alunos inscritos receberão uma 
medalha de honra ao mérito pela 
participação no concurso.

Os alunos premiados até o 10 ° 
lugar de cada modalidade irão 
visitar o Museu da Língua Portu-
guesa, acompanhados dos profes-
sores e os alunos que  ficaram até 
o 3º lugar ganharam um jogo de 
tabuleiro para divertimento.

Confira os alunos premiados:

Modalidade 1 - 5º ano:

1º - Maria Clara Marinho Cassia-
no, profªLucimara Vieira - Escola 
Maria Aparecida Broca Meirelles

2º - Manuella da Silva Pinto Mo-
reira, profª Marcilene Aparecida 
- Escola Maria Aparecida Broca 
Meirelles

3º - Ana Laura Soares Vieira 
Martins, profª Marcilene Apare-
cida - Escola Maria Aparecida 
Broca Meirelles

4º - Vitor Mateus de Abreu 
Gomes, profª Lucimara Vieira - 

Escola Maria Aparecida Broca 
Meirelles

5º - Davi Gomes de Brito, profª 
Denise Regina - Escola Heloísa 
Helena

6º - Elias Benjamin dos Santos 
Godoy, profª Marcilene Apare-
cida - Escola Maria Aparecida 
Broca Meirelles

7º Helena da Silva Figueira Pin-
to, profª Denise Regina - Escola 
Heloísa Helena

8º Karolayne Bachmann Vascon-
celos dos Santo, profªMarcilene 
Aparecida - Escola Maria Apare-
cida Broca Meirelles

9º Sofia Oliveira Alexandre, prof 
Erivaldo Vaz Guedes - Escola 
Caloi

10º Luis Guilherme de Souza, 
profª Susy Calita - Escola Virgí-
lio Rosa

Modalidade 2 - 6º a 7º anos

1° - Gustavo Henrique Diniz, 
profª Hildelene Barbosa Cruz - 
Escola Ramão Gomes

2° - Giovana França, profª Laris-
se Garcia - Escola Virgílio Rosa

3° - José Victor Monteiro Coelho, 
profª Larisse Garcia - Escola 
Virgílio Rosa

4° - Kauany Vitória da Silva 
Rodrigues, profª Maria Hilda 
Ferreira Novaes - Escola Ramão 
Gomes

5° - João Miguel Carvalho Co-
elho, profª Rita de Lourdes - 
Escola Aliete Ferreira

6° - Pietro da Silva Chagas, profª 
Rita de Lourdes - Escola Aliete 
Ferreira

7° - Laura Louise Ribeiro Sam-
paio Antun, profª Poliana Andra-
de - Escola Ana Fausta

8° - Nataly Camargo, profª Regina 
Célia - Escola José Benedito

9° - Nicoly Gabriely Moura Men-
des, profª Larisse Garcia - Escola 
Virgílio Rosa

10° - Mariana de Almeida Cardoso 
Leandro, profª Taciana Fernandes 
da Palma - Escola Maria Apareci-
da Broca Meirelles 

Modalidade 3 (8° e 9° anos)

1° - Flávia Ribeiro dos Santos 
Oliveira, profª Marcilene Ártico - 
Escola Virgílio Rosa

2° - Vítor Gabriel Toledo Cruz, 
profª Marcilene Ártico - Escola 
Virgílio Rosa 

3° - Carlos Eduardo Carvalho da 
Silva, prof Weverton Dias de Frei-
tas - Escola Antonio da Cruz

4° - Erick Vinícius de Carvalho, 
prof José Augusto - Escola José 
Benedito Galhardo

5° - Vitória Maria Osório  Teresa, profª 
Flaviane Cristina - Escola Broca Mei-
relles 

6° - Luis Felipe dos Santos, profª Marci-
lene Ártico - Escola Virgílio Rosa

7° - Ana Isabela, profª Marcilene Árti-
co - Escola Virgílio Rosa

8° - Giovanna Maria dos Santos Assis, 
profª Deyse Vilela - Escola Maria Júlia 

9° - Guilherme Miranda Ferreira, profª 
Vivian - Escola Maria Júlia 

10° - Veruska Maura de Castro Silva 
Rosa - profª Vivian - Escola Maria 
Júlia 

A aluna Nayra Maria Lemes dos San-
tos recebeu o prêmio do 2° lugar na 
categoria relevância do ensino funda-
mental II da 3ª temporada do Meon 
Jovem, da escola Francisca de Almeida 
Caloi.

A Prefeitura parabeniza todos pelo 
excelente trabalho.
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Guaratinguetá se classificou para 
a final da Copa Oscar Record de 
Futsal Masculino, após jogo que 
aconteceu nesta última quarta-
feira (27). A partida foi contra a 
forte equipe de Pindamonhang-
aba, na quadra da Associação 
Atlética Ferroviária da cidade do 
adversário.

Após um empate de 2 a 2 no 
tempo normal, e 0 a 0 na pror-
rogação, a equipe se classificou 
para a final pelo fator de desem-
pate de melhor campanha.

A equipe que representa nossa 
cidade é formada pelos jogadores 
do YOKA Futsal Guaratinguetá.

A próxima partida será a final 

A Secretaria de Meio Ambiente 
realizou na última quinta-feira 
(28) a poda de árvores no en-
torno do Campo de Futebol da 
Nova Guará.

Os galhos de árvores que teriam 
perigo de cair sobre o campo 
foram retirados, para que o 
ambiente fique seguro para os 
moradores e atletas que utilizam 

Comunicamos que a Prefeitura 
Municipal da Estância Turística 
de Guaratinguetá, através da 
Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana está realizando 
o cadastro dos motoristas de 
táxi para envio ao Ministério do 
Trabalho e Previdência, sobre o 
pagamento do Bem -  Taxista, 
benefício emergencial devido aos 
motoristas de táxi instituídos pela 
Emenda Constitucional número 

Esta semana a Secretaria de Meio 
Ambiente finalizou os reparos de 
pintura de dois monumentos de can-
teiros de nossa cidade. O trabalho é 

Os trabalhos não param! Na sexta-
feira passada (22) foi finalizada a 
manutenção da ponte da Ponte do 
Manoel Carioca, no bairro Rio das 
Pedras. Além das ações comuns 
de cuidado, também foi instalada 
proteção lateral (guard rail) em 
madeira.

A responsável por essas reformas 
é a Secretaria da Agricultura, 
que tem buscado sempre atender 
às necessidades da população e 
executar melhorias fundamentais 
para garantir a segurança e mobi-
lidade dos moradores dos setores 
rurais do município.

A Carreta Literária, projeto do 
Ministério do Turismo em parceria 
com a BASF que leva uma biblioteca 
móvel às escolas municipais, ter-
minou este mês sua passagem pela 
E.M.E.F. Romão Gomes Portão, do 
bairro São Dimas.

A iniciativa, que chegou em 
Guaratinguetá em Novembro do ano 
passado na E.M.E.I.E.F Professora Ma-

GUARATINGUETÁ ESTÁ NA FINAL GUARATINGUETÁ ESTÁ NA FINAL 
DA COPA OSCAR RECORD!DA COPA OSCAR RECORD!

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZA PODA DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZA PODA DE 
ÁRVORES NO CAMPO DE FUTEBOL DA NOVA GUARÁÁRVORES NO CAMPO DE FUTEBOL DA NOVA GUARÁ

COMUNICADO: BENEFÍCIO BEM-TAXISTACOMUNICADO: BENEFÍCIO BEM-TAXISTA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE FINALIZA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE FINALIZA 
PINTURA DE MONUMENTOS EM GUARATINGUETÁPINTURA DE MONUMENTOS EM GUARATINGUETÁ

SECRETARIA DA AGRICULTURA CONCLUI SECRETARIA DA AGRICULTURA CONCLUI 
REFORMA NA PONTE MANOEL CARIOCAREFORMA NA PONTE MANOEL CARIOCA

CARRETA LITERÁRIA TERMINA CARRETA LITERÁRIA TERMINA 
PASSAGEM PELA ESCOLA RAMÃO!PASSAGEM PELA ESCOLA RAMÃO!

contra Taubaté, no dia 6 de Agosto 
às 9h da manhã. A partida, sem 
local definido, terá transmissão ao 
vivo pela TV Record de Televisão.

Vamos torcer por Guaratinguetá!

o espaço para jogos.

Após a poda, os galhos são coloca-
dos em uma trituradora, que faz 
a quebra do material em peque-
nos pedaços, que serão utilizados 
futuramente em um projeto piloto 
de compostagem.

É importante lembrar aos muníci-
pes que a Secretaria não pode re-
alizar a poda de galhos que estão 
próximos a fios de energia, já que 
os trabalhos precisam requerem 
equipamentos e cuidados especiais 
a fim de evitar choques elétricos. 
Para esses casos, o munícipe pode 
fazer a solicitação junto à EDP 
Bandeirantes por meio do 0800 
de atendimento ao cliente.

123 de 14 de julho de 2022.

Para dúvidas e atualização cadas-
tral poderá ser mantido contato 
através do telefone (12)3132 8797 
ou comparecer pessoalmente no 
departamento responsável local-
izado junto à estação rodoviária 
“Quinzinho Fernandes” mantendo 
o contato com o diretor de trans-
porte Roberto.

realizado pela pasta em conjunto 
com as manutenções e zeladorias 
das áreas verdes do município.

A equipe concluiu a pintura do 
monumento das garças brancas 
localizado no canteiro em fr-
ente ao posto Ipiranga, próximo 
ao SENAC de Guaratinguetá. 
A Secretaria também realizou 
manutenção na pintura da está-
tua do Ícaro, localizado entre as 
Avenidas João Pessoa e Ministro 
Salgado Filho, no bairro do Ped-
regulho.

ria Júlia, tem como objetivo levar 
as cerca de 500 obras à todas as 
escolas municipais de ensino fun-
damental. Ao total serão atendidos 
em torno de 8700 alunos.

Gratuito, esse projeto visa incen-
tivar a leitura entre as crianças, 
realizando o empréstimo de livros 
e promovendo a formação de 
leitores.
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No último final de semana, acon-
teceu o 1° e 2° jogo de futebol dos 
Jogos Regionais em Guaratingue-
tá.

No primeiro jogo, que ocor-
reu no TECI Guará, às 19h30, o 
Guaratinguetá ganhou da cidade 
de Roseira de 5 a 0.

No segundo jogo, que foi no 
Estádio Dario Rodrigues Leite, às 
9h30, Guaratinguetá perdeu para 
a cidade de Pindamonhangaba 

Convidamos todos para a ab-
ertura do “Agosto Lilás”, em 
homenagem ao mês de an-
iversário de criação da Lei 
Maria da Penha. Neste evento 
acontecerá uma palestra com a 
Promotora Gabriela Mansur, na 
próxima terça-feira (02), às 19h, 
no Auditório da Secretaria de 
Educação (Praça Condessa de 
Frontin).

Gabriela Mansur é formada em 
Direito pela PUC de SP com es-

A Secretária de Saúde con-
tinua realizando o trabalho 
de combate à dengue em 
Guaratinguetá. Os Agentes de 
Endemias estão visitando as 
casas para prevenir, bloquear 
e controlar os casos suspeitos 
para que seja evitado ou elimi-
nado qualquer forma de mani-
festação do mosquito Aedes 
Aegypti.
As visitas são essenciais para 
que seja feita a orientação aos 
munícipes e eliminação de 
possíveis criadouros com trata-

PRIMEIROS JOGOS REGIONAIS DE FUTEBOL PRIMEIROS JOGOS REGIONAIS DE FUTEBOL 
ACONTECERAM NO ÚLTIMO FIM DE SEMANAACONTECERAM NO ÚLTIMO FIM DE SEMANA

PARTICIPE DA ABERTURA DO “AGOSTO LILÁS“PARTICIPE DA ABERTURA DO “AGOSTO LILÁS“

GUARATINGUETÁ NO COMBATE À DENGUE!GUARATINGUETÁ NO COMBATE À DENGUE!

de 1 a 0.

Esses são os resultados dos pri-
meiros jogos de futebol dos Jogos 
Regionais aqui em Guaratinguetá!

Ressaltando que neste próximo 
domingo (31), acontece o 3° jogo 
de futebol dos Jogos Regionais que 
será no Estádio Dario Rodrigues 
Leite, às 9h30.

Convidamos vocês para prestigiar 
os jogadores da cidade. 

pecialização em violência contra 
a mulher pela Universidade de 
Roma. Ingressou em 2º lugar no 
MP de SP em 2003. É fundadora 
de diversas iniciativas sociais que 
atuam na prevenção e combate à 
violência contra a mulher, como 
o projeto TEM SAÍDA onde ca-
pacita as vítimas e as incluem no 
mercado de trabalho. Está a fr-
ente do PROJETO JUSTICEIRAS, 
é membro do Comitê Nacional 
HE FOR SHE da ONU das mul-
heres e em 2019 foi eleita entre 

mento de larvicidas nos ralos.
Nossos agentes de endemias 
fazem as visitas domiciliares 
uniformizados e com crachás 
de identificação, e exercem o 
serviço com responsabilidade e 
atenciosidade aos detalhes.

A Prefeitura segue em alerta e 
pede a colaboração de todos os 
munícipes seguindo as medidas 
de prevenção em casa.

Fique atento e se proteja!
Se você agir, podemos evitar!

Com início na sexta-feira pas-
sada (22), tivemos a 12ª Festa 
Gastronômica do Arroz  no Pátio 
da Igreja São João Batista, na 
Colônia Italiana do Piagui, em 
Guaratinguetá, com diversas atra-
ções musicais e muita culinária!

O evento, que se encerrou no 
domingo (24), teve como objetivo 

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO ARROZ É UM FESTIVAL GASTRONÔMICO DO ARROZ É UM SUCESSOSUCESSO

colaborar com o crescimento do 
turismo rural e gastronômico 
da cidade com pratos salgados 
e doces feitos com arroz dos 
produtores locais.

A Festa foi um grande sucesso 
e teve atrativos para todas as 
idades, com recorde de público!

as 20 mulheres mais poderosas 
do Brasil pela revista Forbes.

O evento é realizado pela As-
sessoria da Mulher, em par-
ceria com a Prefeitura de 
Guaratinguetá, Secretaria da 
Educação, a vereadora Dani 
Dias, o Conselho Municipal de 
Direitos para as Mulheres e a 
Rádio Metropolitana.

Anotem na agenda:

- 02/08 às 19h.
- Auditório da Secretaria de 
Educação (Praça Condessa de 
Frontin).

Não percam essa oportunidade!! 
Esperamos vocês!!
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O Qualifica Guará está com 
novos cursos gratuitos, com carga 
horária de 160 horas. A iniciativa 
é uma parceria entre a Prefei-
tura, SENAI e SENAC, com cursos 
certificados pelas duas institu-
ições. Ainda há vagas oferecidas 
em alguns cursos.
Fique atento! As inscrições são 
feitas somente de forma presen-
cial, no endereço do Qualifica 
Guará: Rua Santa Clara, 301 - 
Bairro Campinho - Guaratingue-
tá.

Horários:
De 22 de julho a 02 de agosto - 
das 09h às 21h

Para fazer a inscrição, você 

Entre os muitos atrativos de 
Guaratinguetá encontramos 
aqueles que são direcionados 
para o lazer e passeios dos 
munícipes e visitantes, como o 
Parque Ecológico Anthero dos 
Santos e o Bosque da Amizade. 
Esses lugares possuem amplas 

O SEBRAE, em parceria com a 
Prefeitura de Guaratinguetá, a As-
sociação Brasileira de Recursos Hu-
manos Regional do Vale do Paraíba 
(ABRH SP), e a Associação Com-
ercial e Empresarial (ACEG), pro-
movem palestra com Rafael Takei 
sobre liderança. A conferência será 
feita no dia 04/08, quarta-feira, às 
19h, na Secretaria de Educação de 
Guaratinguetá (Praça Condessa de 
Frontin, 82 Centro).

O evento foi feito pensando em em-
preendedores, e pretende mostrá-los 
porque os antigos métodos de mo-
tivação funcionam cada vez menos 
e o que eles precisam fazer, para 
estimular a sensação de pertenci-
mento e a alta performance em 
seus times. Além disso, será tratado 
na palestra como:

- Inspirar suas equipes “Começando 
pelo Porquê”;

- Promover a excelência, com o 
FLOW;

- Desenvolver a maturidade e auto-
nomia na equipe;

CONTINUAM AS INSCRIÇÕES PARA CONTINUAM AS INSCRIÇÕES PARA 
OS CURSOS DO QUALIFICA GUARÁ!OS CURSOS DO QUALIFICA GUARÁ!

TURISMO: ATRATIVOS DE LAZERTURISMO: ATRATIVOS DE LAZER

SEBRAE PROMOVE PALESTRA SEBRAE PROMOVE PALESTRA 
PARA EMPREENDEDORESPARA EMPREENDEDORES

precisa estar munido dos seguintes 
documentos:

-Cópia do CPF;
-Cópia do RG (não será aceito 
CNH);
-Cópia do comprovante de 
endereço;
-Cópia do comprovante de escolari-
dade (no mínimo o ensino funda-
mental completo)

Alunos de 16 e 17 anos:

-Presença do responsável legal na 
inscrição;
-Cópia dos documentos do aluno;
-Cópia do CPF e do RG do respon-
sável legal;
-Demais documentos citados acima.

áreas verdes, equipamentos, trilhas 
de caminhada e muito mais. Os 
parques são os destinos perfeitos 
para descansar e aproveitar um 
agradável momento entre amigos e 
famílias, realizando piqueniques e 
diversas atividades.

- Fortalecer as relações, com a 
“Trilha do Engajamento”.

Para participar da palestra, é 
necessário realizar inscrição 
através do formulário disponibi-
lizado no site da Prefeitura de 
Guaratinguetá.

Empreendedores da região, ven-
ham participar!

- 04/08/2022
- 19h
- Secretaria de Educação de 
Guaratinguetá (Praça Condessa 
de Frontin, 82 Centro).

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

A Secretaria de Obras Públicas 
iniciou a reforma do gabião lo-
calizado no córrego Santa Rita, 
próximo a Avenida Nossa Sen-
hora de Fátima.

Por conta das fortes chuvas, a 
estrutura cedeu, compromet-
endo o sistema de contenção do 
córrego, que evita a erosão e a 

SECRETARIA DE OBRAS REALIZA SECRETARIA DE OBRAS REALIZA 
REFORMA DE GABIÃO NA VILA BRASILREFORMA DE GABIÃO NA VILA BRASIL

estabilização do solo do local.

Uma equipe da Secretaria de 
Obras realizou a limpeza do 
local, com maquinário para a 
retirada do entulho, em pre-
paração para a construção de 
um novo gabião, que irá ga-
rantir a segurança dos imóveis 
e moradores do local.


