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CONFIRA COMO FOI O 2º DIA DA SEMANA 
DA PÁTRIA EM GUARATINGUETÁ

BANDA DA EEAR REALIZARÁ 
CONCERTO EM GUARATINGUETÁ

ATLETAS DE GUARATINGUETÁ 
CONQUISTAM  1º LUGAR NA COPA 
CANÇÃO NOVA KARATÊ

GINASTA DE GUARATINGUETÁ É 
CAMPEÃ BRASILEIRA

No último domingo (28), os 
atletas de Guaratinguetá con-
quistaram o 1° lugar na Copa 
Canção Nova na modalidade 
karatê, em Cachoeira Paulista. 
A Copa de Karatê teve a pre-
sença de 12 academias com o 
total de 210 atletas competindo.
O Dojô Bushido representou 
Guaratinguetá competindo 
com 41 atletas que trouxeram 
o troféu de primeiro lugar na 

A atleta Nycolle Pereira de Ginásti-
ca Rítmica foi campeã brasileira 
na categoria pré-infantil, sendo a 
primeira ginasta de Guaratinguetá a 
conquistar esse título.
Além disso, Giulia Penafiel e Hel-
ena Figueira da equipe de G.R de 
Guaratinguetá foram vice-campeãs 
por equipe.

Nesta última sexta-feira (02), Gua-
ratinguetá realizou mais um dia 
da Semana da Pátria com apre-
sentações dos alunos das escolas 
públicas do município: escola 
João Roberto Guimarães, Prof.ª 
Virgulina Machado, Prof.ª Ana 
Fausta, Prof.ª Marlene do Nasci-
mento, Prof.ª Maria Carmelita e 
Prof.ª Maria Conceição Freire.
São várias escolas com  Educação 
Infantil da cidade que participam 
com apresentações musicais na 
Praça Conselheiro Rodrigues Al-
ves durante a comemoração, que 
irá até a próxima terça-feira (06). 
Todas as apresentações começam 
às 9h30 da manhã.
Confira abaixo as escolas que se 
apresentarão em cada um dos 
dias:
05/09 (segunda-feira)
Escola Prof.ª Ana Fausta
Escola Prof.ª Zezé Figueiredo
Serviço Social Amor e Luz - SE-
SAL

A Banda Sinfônica da Escola 
de Especialistas de Aeronáuti-
ca realizará um concerto em 
alusão aos 200 anos da Inde-
pendência do Brasil, em Gua-
ratinguetá.
A apresentação será realizada 
na Avenidas Presidente Vargas, 

Escola Tereza Barreira Motta
Escola Prof.ª Helena Vaz de 
Lima Soliva
Escola Prof. Germano Figueire-
do
06/09 (terça-feira)
Escola Dolores Rodrigues
Escola Prof.ª Euterpe Quissak
Escola Prof. José Augusto Antu-
nes
Escola Prof.ª Broca Meirelles
O encerramento, na próxima 
terça-feira (06), será realizado 
com os músicos da Banda da 
Apae de Guaratinguetá. Tam-
bém será feita a cerimônia de 
hasteamento da bandeira em 
todos os dias das apresentações.
Não deixe de conferir as apre-
sentações de nossas crianças!
E no dia 7 de setembro, teremos 
o tradicional desfile de indepen-
dência na Avenida Presidente 
Vargas, às 8:30 da manhã!

na altura do n° 380, e conta-
rá com participação de An-
dré Moraes, Rosana Almeida, 
Luciana Almeida, Giuseppe 
Marcon e Renato Alves.
Toda a população está convi-
dada!

classificação geral, ao todo foram 
32 medalhas conquistadas: 14 
medalhas de ouro, 10 de prata e 8 
de bronze.
A competição aconteceu através 
do programa CIA. de Artes e Es-
portes, com o apoio da Secretaria 
de Esportes de Cachoeira Paulista 
e Fundação João Paulo II.
A Prefeitura parabeniza todos os 
atletas, treinadores e a comissão 
técnica.

As ginastas que são treinadas pelas 
técnicas Aline Andrade e Carol 
Nogueira vão disputar as finais de 
arco com Nycolle e Giulia, e as finais 
de corda com a Nycolle.
Parabéns a toda equipe. Vamos 
torcer pelas nossas meninas!
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CONFIRA COMO FOI A ZELADORIA FEITA 
PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE SAÚDE INICIA 
CAMPANHA ºPATRULHA CONTRA A 
DENGUEº EM GUARATINGUETÁ

Nesta semana a Secretaria do 
Meio Ambiente continuou com 
os trabalhos de zeladoria pelo 
município.
São diversos os locais que estão 
recebendo as equipes da secre-
taria, entre eles estão:
Avenidas Presidente Vargas e  
João Pessoa
Bairro São João
Residencial Santa Bárbara
Parque Ecológico Anthero dos 

A Secretaria de Saúde inicia 
Patrulha Contra a Dengue, 
projeto de combate a dengue 
com o objetivo de visitar imó-
veis que estão com pendências, 
seja de recusa dos munícipes 
ou fechado durante a ação dos 
agentes de endemias. A patru-
lha ocorre de segunda a sexta 
das 8h às 17h, e a partir de 
outubro também aos domingos, 
das 9h às 13h.
As visitas são essenciais para 
que seja feita a orientação aos 
munícipes e eliminação de pos-

Santos
A zeladoria consiste na roçada de 
canteiros e calçadas, poda de árvo-
res e arbustos, remoção de pragas, 
entre outros.
A Secretaria de Meio Ambiente 
em parceria com a Secretaria de 
Obras Públicas seguem um crono-
grama de trabalho. Esta programa-
ção é divulgada nas redes sociais 
da prefeitura todas as sextas feiras 
aos munícipes.

PREFEITURA INICIA OBRAS NA RUA DAS 
HORTÊNCIAS DO CLUBE DOS 500

GUARATINGUETÁ CONTINUA CAMPANHA 
DE MULTIVACINAÇÃO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES

Nesta semana a Rua das Hor-
tências, do bairro Clube dos 500, 
começou a receber as obras de 
drenagem da via. A empresa Mi-
nerais São José, responsável pela 
obra, está realizando a instalação 
dos tubos de encanamento que 
farão a drenagem das águas 
pluviais.
Após a instalação dos tubos ser 
concluída, a rua também passará 
por um processo de pavimen-

A  Secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá informa que a Cam-
panha Nacional de Vacinação  
contra a Poliomielite e a Mul-
tivacinação de crianças e ado-
lescentes continua até dia 9 de 
setembro. A  vacinação ocorre 
em todas as unidades de saúde 
do município  (exceto UBS Cam-
pinho), das 7h às 17h nas UBS’s 
e 7h às 16h nas ESF’s (Estratégia 
Saúde da Família).

tação, para que seja colocado o 
asfalto.
As obras são feitas com recur-
sos do FINISA (Financiamento à 
Infraestrutura e ao Saneamento), 
que foi conquistado pela Prefeitu-
ra junto à Caixa Econômica Fe-
deral, com aprovação da Câmara 
Municipal de Guaratinguetá. É o 
poder público trabalhando para 
a realização de trabalhos em 
nosso município.

-Poliomielite: Crianças de 1 a 4 
anos, 11 meses e 29 dias.
-Multivacinação: atualização de 
todas as vacinas de crianças e 
adolescentes menores 15 anos de 
idade. Pode ser aplicada mais 
de uma vacina no dia.
-Influenza (gripe): Liberada para 
todo o público a partir de 6 
meses de idade.

síveis criadouros com tratamento 
de larvicidas nos ralos.
Nossos agentes de endemias fazem 
as visitas domiciliares uniformi-
zados e com crachás de identifi-
cação, 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!
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Nesta quarta-feira (31), agentes 
de trânsito da Secretaria de 
Segurança e Mobilidade Urbana 
realizaram uma palestra sobre 
segurança e comportamento 
seguro por meio do Programa 
‘Educação no Trânsito’.
A palestra foi realizada para 
os colaboradores da em-
presa IMERYS, situada em 
Guaratinguetá, como parte das 
atividades da Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes de 
Trabalho da mesma.
O Programa é importante para 

Neste mês de Agosto Dourado, 
a Secretaria de Saúde realizou 
atividades de conscientização 
nas unidades de saúde do 
município.
A campanha Agosto Dourado 
teve como objetivo incentivar 
e educar sobre a amamenta-
ção, além de estimular e for-
talecer o vínculo entre mãe 

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informa que 
já iniciou a vacinação contra 
Covid-19 para crianças de 3 a 
4 anos que tenham comorbi-
dades.
Local: AME Guará
Horário: 14h às 21h, de segun-
da a sexta-feira.
Para vacinar é necessário 
apresentar o cartão do SUS 
ou CPF e o pedido médico 
dos últimos 12 meses ou re-
ceituário de medicação con-
tínua, emitido nos últimos 12 
meses.
Outros detalhes abaixo:
A vacinação de crianças de 5 
a 12 anos continua na Cohab, 
das 8h às 16h, com aplicação 
da 1ª e  2ª dose:
Segunda-feira: Pfizer infantil 

A Prefeitura informou nesta se-
mana que pessoas acima de 25 
anos já podem se vacinar com a 4ª 
dose (segunda dose adicional) em 
Guaratinguetá.

A vacina para a 4ª dose disponível 
a partir desta quarta-feira será a 
AstraZeneca.

Para tomar a quarta dose é ne-
cessário respeitar o intervalo de 
quatro meses após a terceira dose 
(dose adicional).

A vacinação ocorre da seguinte ma-
neira, confira:

-AME Guaratinguetá tem vacinação 
de segunda a sexta-feira das 14h às 
21h.

-UBS Parque São Francisco: vacina-

A Prefeitura de Guaratinguetá, por 
meio da Secretaria da Fazenda, 
informa sobre as  Audiências Públi-
cas para a elaboração da LOA (Lei 
Orçamentária Anual) para o exer-
cício de 2023. Elas serão realizadas 
presencialmente nos dias 13 e 15 de 
setembro, confira os locais:
13/09, às 19h - EMEIEF Prof. José 
Benedito Averaldo Galhardo
Endereço: Rua José Luiz de Carli, 
nº 30 - Bairro Pedregulho
15/09, às 19h - EMEF Profª Maria 
Aparecida Broca Meirelles
Endereço: Rua Álvares Cabral, nº 
321 - Bairro Campo do Galvão

AGENTES  DE GUARATINGUETÁ RE-
ALIZAM PALESTRA SOBRE SEGU-
RANÇA NO TRÂNSITO 

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA 
AÇÕES DE AGOSTO DOURADO

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA 
AÇÕES DE AGOSTO DOURADO

PESSOAS COM 25 ANOS OU MAIS 
PASSAM A RECEBER 4º DOSE

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA LOA 2023 SERÃO 
REALIZADAS EM SETEMBRO

conscientizar e enfatizar as boas 
práticas de trânsito na popula-
ção, colaborando com a formação 
de cidadãos e motoristas mais 
prudentes.

e filho. O Mês do Aleitamento 
Materno busca desenvolver 
temáticas de apoio e conscien-
tização, além de ressaltar os 
benefícios dessa ação para a 
mãe e o bebê.
Ação foi realizada na ESF 
Jardim Esperança, UBS Camp-
inho, UBS Pedregulho/AME e 
UBS Parque São Francisco:

para crianças de 5 anos até 5 
anos, 11 meses e 29 dias e de 6 
a 11 anos com imunossupressão.
Terça-feira: Coronavac na 1ª 
e 2ª dose para pessoas de 6 
a 17 anos. Para pessoas acima 
de 18 anos, a 2ª dose será a 
Coronavac e a 1ª será a vacina 
disponível.

ção exclusivamente na segunda-
feira – 8h às 16h

-UBS Jardim do Vale: exclusiva-
mente na terça-feira – 8h às 16h

-UBS Engenheiro Neiva: exclusiva-
mente na quarta-feira – 8h às 16h

-UBS Oswaldo Cruz: exclusiva-
mente na quinta-feira – 8h às 16h

É necessário apresentar docu-
mento com foto, CPF, carteira de 
vacinação e laudo médico para 
comorbidades.

A dose adicional da vacina Jans-
sen é aplicada após dois meses (61 
dias) da primeira dose.

Não deixe de se vacinar!

Os munícipes também podem 
participar preenchendo o formu-
lário no período de 22 de agosto 
a 10 de setembro, por meio do 
link disponível no site da Prefei-
tura.
É necessário informar no e-mail 
nome completo, endereço e CPF 
para encaminhar a sugestão.
A Lei Orçamentária Anual 
(LOA) é uma das peças que 
compõem o planejamento orça-
mentário do Poder Executivo.
Participe! Sua opinião é muito 
importante!
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No último domingo (28), aconte-
ceu a 6° etapa da Liga Valepa-
raibana de tênis de mesa, na 
cidade de Jacareí.
Participaram desta etapa aproxi-
madamente 200 atletas e um pú-
blico estimado de 300 pessoas. A 
cidade de Guaratinguetá partici-
pou com 15 atletas, que competi-
ram em diferentes categorias.
Confira as categorias que con-
quistaram medalhas e quais 
foram elas:
Categoria infantil - uma de ouro 
e uma de prata
Categoria Pré Mirim - uma de 
ouro

Guaratinguetá conquistou o título 
em duas modalidades e obteve 
bons resultados no 3° Torneio 
de Vôlei Adaptado “Maria José - 
Zeca” realizado neste final de se-
mana com apoio da Prefeitura de 
São José do Barreiro. O torneio 
reuniu equipes de oito municípios 
diferentes nas categorias 45+, 58+ 
e 68+ masculino e feminino. 

Confira os nossos resultados: 

A Secretaria de Segurança e 
Mobilidade Urbana informa que 
neste mês de setembro ocorre 
a Semana Nacional de Trânsito 
entre os dias 18 e 25.  
 
O tema desta campanha é “Jun-
tos Salvamos Vidas”, com o 
objetivo de conscientizar e trazer 
informações sobre as leis de trân-
sito e a importância do respeito. 
 
A campanha ressalta que mais 
de 30 mil pessoas falecem em 
acidentes de trânsito no Brasil 
e com isso é necessário elabora-
ção de ações para assegurar o 
bem-estar e segurança de to-
dos cidadãos de Guaratinguetá, 
criando um ambiente favorável e 
valorizando a vida. 
 
A Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana preparou diver-
sas ações educativas,  confira a 

No último sábado (27), a equipe 
de Ginástica  Rítmica da Fadenp 
Secretaria de Esportes foi 
campeã dos Jogos Regionais, na 
cidade de Americana. 
As categorias participantes eram 
de até 14 anos, onde conquista-
ram 5 medalhas de diferentes 
modalidades:
1°lugar - Dupla de cordas

A Escola Criar Jogos está 
com vagas disponíveis para 
alunos a partir de 12 anos em 
Guaratinguetá. São 300 vagas 
para Ensino à Distância com 
patrocínio da BASF.  A ca-
pacitação é integralmente de 
graça, com certificado na con-
clusão dos oito módulos ou de 
apenas um deles. O propósito é 
um só: interessar e engajar os 
jovens através da linguagem 
da própria gamificação.

Público-alvo: 12 anos a 29 anos.

Inscrições no link disponível 
no site da Prefeitura.

6º ETAPA DA LIGA VALEPARAIBANA DE 
TÊNIS DE MESA ACONTECEU NESTE 
ÚLTIMO DOMINGO (28)

GUARATINGUETÁ É CAMPEÃ DE VÔLEI 
ADAPTADO EM SÃO JOSÉ DO BARREIRO 

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

EQUIPE DE GR DO FADENP É 
CAMPEÃ NOS JOGOS REGIONAIS

ESCOLA CRIAR JOGOS ESTÁ COM 
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSO 
DIGITAL GRATUITO  DE APRENDER E 
DESENVOLVER JOGOS

Categoria juvenil - duas de ouro
Categoria absoluta - uma de prata
Categoria veterano - duas de ouro
Parabéns a todos os atletas que 
participaram desta etapa e con-
quistaram todas essas medalhas

- 58+ Feminino e 68+ Masculino - 
Guaratinguetá foi campeã nessas 
duas modalidades 
- 68+ Feminino, 58+ masculino e 
45+ masculino - Guaratinguetá foi 
vice-campeã nessas modalidades
- 45+ feminino ficou em 5º lugar

Parabéns aos nossos atletas e toda 
comissão técnica por mais essa 
grande conquista para o município!

programação: 
  
–Blitz Educativa: 
 
20/09 - Av. Dr. João Batista Rangel 
de Camargo 
 
22/09 - Av. Ariberto Pereira da 
Cunha 
 
24/09 - Praça Conselheiro Ro-
drigues Alves 
 
Além disso, teremos ações de con-
scientização sobre trânsito em es-
colas municipais e também ampla 
divulgação nos meios de comunica-
ção, como rádio, TV, jornais, Inter-
net, faixas, entre outras mídias. 
 
A campanha é realizada pela Pre-
feitura em parceria com a Polícia 
Militar.

1°lugar - Individual fita
1°lugar - Individual Mãos livres
1°lugar - Massas
2° lugar - Conjunto
A equipe é composta por 9 atletas 
vencedoras, que receberam orien-
tações de 3 treinadoras:
Ana laura Reis
Larissa Ribeiro
Aline Andrade

O projeto Criar Jogos é um pro-
jeto viabilizado pela Lei de In-
centivo à Cultura, realizado pela 
Burburinho Cultural, Secretaria 
Especial da Cultura, Ministério 
do Turismo e Governo Federal.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


