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DESFILE DE 7 DE SETEMBRO MANTÉM 
TRADIÇÃO VIVA EM GUARATINGUETÁ!

PREFEITURA, GOVERNO ESTADUAL E REDE 
VOA REALIZAM ENCONTRO SOBRE TURISMO 
REGIONAL E ALINHAMENTO DO VOO INAUGURAL 
DO AEROPORTO DE GUARATINGUETÁ

CONFIRA COMO FORAM AS COMEMORAÇÕES 
DA SEMANA DA PÁTRIA EM GUARATINGUETÁ

BANDA DA EEAR REALIZA 
CONCERTO EM GUARATINGUETÁ

Foram realizados nesta semana os 
últimos dois dias das comemora-
ções da Semana da Pátria (05/09 
e 06/09). Contamos com apresen-
tações musicais dos alunos das 
escolas públicas do município, a 
partir das 9:30h, na Praça Consel-
heiro Rodrigues Alves.

Participaram as seguintes escolas 
municipais na segunda e terça-
feira:

- Escola Prof.ª Ana Fausta;
- Prof.ª Zezé Figueiredo;
- Serviço Social Amor e Luz - 

A Banda Sinfônica da Escola de 
Especialistas de Aeronáutica real-
izou na última quinta-feira (08) um 
concerto em alusão aos 200 anos 
da Independência do Brasil, em 
Guaratinguetá.

A apresentação foi realizada na 

Depois de dois anos na pande-
mia, voltou a ser realizado na 
quarta-feira (07/09) o tradicio-
nal Desfile de 7 de Setembro. 
A comemoração foi realizada 
na Avenida Presidente Vargas, 
Vila Paraíba,  começando às 

A Prefeitura de Guaratinguetá, 
em parceria com o Governo 
Estadual e a Rede Voa, reali-
zou um encontro sobre o tu-
rismo regional e alinhamento 
do voo inaugural do Aeroporto 
Edu Chaves aqui de Guaratin-
guetá.

Em um primeiro momento 
foi realizada uma visita para 
conhecer os obras iniciadas no 
Aeroporto, que serão a cons-
trução do terminal de passa-
geiros, a reforma do pátio de 
aeronaves e a interligação com 
pista de pouso e decolagem.

Na sequência, a reunião no 
Espaço Multiuso contou a 
presença do Prefeito Anfitrião, 
Marcus Soliva, a Primeira-
-dama e Presidente do Fundo 
Social de Guaratinguetá, An-
dréa Évora Soliva, o Secretário 
Estadual de Turismo, Vinicius 
Lummertz, o  Secretário Exe-
cutivo de Logística e Trans-
porte do Estado, Edson Caram, 

8:30h.

O evento foi aberto ao públi-
co, com hasteamento de ban-
deira, desfile da Escola de 
Especialistas de Aeronáutica 
(EEAR), de alunos das escolas 
da rede municipal de ensino, 
de Secretarias da Prefeitura 
e diversas instituições.

Confira todas as imagens do 
evento na nossa página do 
Facebook.

o Presidente da Rede Voa, 
Coronel Marcel Moure, pre-
feitos das cidades da região, 
representantes das institui-
ções religiosas do Vale da Fé 
e de organizações relacio-
nadas ao turismo, e demais 
autoridades.

No encontro foram debati-
das medidas sobre o turis-
mo religioso nas cidades do 
Vale da Fé. Além disso, ficou 
alinhado que o voo inaugural 
do Aeroporto do Vale da Fé, 
como está sendo carinhosa-
mente chamado o Aeroporto 
de Guaratinguetá, está pre-
visto para o dia 25 de outu-
bro, data do bicentenário da 
morte de Frei Galvão.

A Rede Voa estimou o prazo 
de 120 dias para finalização 
das obras iniciais para elevar 
o porte do Aeroporto.

É um grande benefício para 
Guaratinguetá e região!

SESAL;
- Escola Tereza Barreira Motta;
- Prof.ª Helena Vaz de Lima Soliva;
- Prof. Germano Figueiredo;
- Escola Dolores Rodrigues;
- Escola Prof.ª Euterpe Quissak;
- Escola Prof. José Augusto Antunes;
- Escola Prof.ª Broca Meirelles.

Em todos os dias das apresentações 
foi feita a cerimônia de hasteamento 
da bandeira. O encerramento no dia 
06 contou com os músicos da Banda 
da Apae de Guaratinguetá.

Avenida Presidente Vargas e contou 
com participação de André Moraes, 
Rosana Almeida, Luciana Almeida, 
Giuseppe Marcon e Renato Alves.

Um grande espetáculo que ficará 
para sempre na memória de quem 
acompanhou.
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GUARATINGUETÁ É A CIDADE DA REGIÃO 
QUE MAIS GEROU EMPREGO EM JULHO! 

CONFIRA OS TRABALHOS DE ZELADORIA 
FEITOS PELA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

De acordo com os dados do 
CAGED (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados), 
Guaratinguetá foi a cidade da 
nossa região (Vale da Fé e Vale 
Histórico) em que mais foram 
feitas contratações no mês de 
julho. Foram mais de 1050 ad-
missões, 618 na área de serviços 
e 269 na de comércio, dentre 
outros setores.

Guaratinguetá também teve o 
melhor saldo de contratações, 
obtido subtraindo o número de 
admissões do número de des-
ligamentos. Essas informações 
foram obtidas comparando os 

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:

- Vila Alves
- Figueira
- Campinho
- Clube dos 500
- Portal das Colinas (Av Ariber-

dados da nossa cidade às outras do 
Vale da Fé e Vale Histórico.

Com a retomada da economia, a 
expectativa é que ainda mais em-
pregos sejam criados na cidade 
nos próximos meses. A Prefeitura 
lançou no ano passado o programa 
Avança Guará e já vem colocando 
em prática diversas iniciativas em 
parceria com o SEBRAE, SENAC 
e com a Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá a 
fim de alavancar a economia.

Continuaremos trabalhando para 
proporcionar emprego e renda na 
cidade.

GUARATINGUETÁ SE PREPARA PARA 
RECEBER MAIS UMA CICLOVIA 

OBRAS DE RECAPEAMENTO DA AVENIDA 
DA EXPOSIÇÃO SÃO INICIADAS

OBRAS DE CANALIZAÇÃO SÃO INICIADAS 
NA RUA PROJETADA DA VILA BRASIL!

Na última semana a Secre-
taria de Obras realizou a 
limpeza e alargamento das 
margens da Estrada Vicinal 
Plínio Galvão César. Essa é 
uma preparação para o início 
da construção de uma nova 
ciclovia no local.

Essa ciclovia fará a ligação 
entre os bairros Vila Mollica e 
Colina dos Resedás.

Nesta última segunda-feira (05) 
foram iniciados os trabalhos de 
recapeamento da Avenida da 
Exposição. O asfalto da avenida 
será refeito para a correção das 
imperfeições, promovendo uma 
melhor segurança para os moto-
ristas que utilizam a via.

Esses serviços são realizados pelo 
DETRAN, por meio de convênio 
firmado com a Prefeitura. São 
diversas fases, que também con-
templam a instalação de faixas 
elevadas, lombadas eletrônicas, 
ciclovias, rampas de acessibilida-

Atendendo ao pedido dos mo-
radores, a Prefeitura iniciou no 
mês de agosto as obras de cana-
lização da vala de drenagem de 
águas pluviais da Rua Projetada, 
localizada no bairro Vila Brasil. 
Os serviços são realizados pela 
Secretaria de Obras do municí-
pio.

As máquinas da Secretaria de 
Obras estão no local para a 
execução dos serviços.

de, sinalização e recapeamentos 
em diversos pontos da cidade. 
A próxima via a receber reca-
peamento será a Rua Ronald 
Ottoni de Mesquita, no Jardim 
Rony.

O valor total do programa em 
Guaratinguetá é de cerca de 2 
milhões de reais, considerando 
todas as fases. É um importante 
investimento que irá melhorar 
as condições de trânsito da cida-
de, tanto para motoristas quanto 
para pedestres.

Serão 600 metros de canaliza-
ção instaladas no local, com 
investimento de cerca de 750 
mil reais.

A Prefeitura continua os traba-
lhos para a melhoria da quali-
dade de vida da população do 
município! to Pereira da Cunha)

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.
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Neste último final de sema-
na, a equipe de ciclismo de 
Guaratinguetá competiu a 64ª 
Edição dos Jogos Regionais do 
Estado de São Paulo, realizada 
na cidade de Caieiras.

A equipe iniciou seu trabalho 
na quinta-feira (01), com o re-
conhecimento do velódromo. 
Na sexta foram disputadas as 
provas de velocidade Olím-
pica e Velocidade Individual. 
No sábado foi dia da prova de 
critérium por pontos. Fechando 
a competição, no domingo foi 
disputado a prova de resistên-
cia, percorrendo mais de 100 
km em um circuito dentro da 
cidade.

Confira a equipe técnica que 
participou:

Técnico : Prof. Márcio Lopes 
Vicente
Aux Tec: Luís Fernando Gui-
marães

Atletas de Velocidade:
-Eduardo Fonseca
-Giovani Matos

No último sábado (03) 
Guaratinguetá foi sede de mais 
uma etapa da Superliga de Vôlei 
da Melhor Idade, organizado pela 
Confederação Brasileira de Volei-
bol Adaptado.

Esta etapa contou apenas com 
jogos das categorias femininas 
das cidades participantes. Nossa 
cidade competiu, assim como nas 
outras etapas, em três categorias 
de idade: 68 anos, 58 anos e 45 
anos, saindo vitoriosa em todas 
elas! 

No último sábado (03), aconte-
ceu a estreia da equipe femi-
nina sub 17 do Atlético Clube 
Guaratinguetá/Fadenp, no está-
dio Dario Rodrigues Leite.

Jogando a primeira partida no 
Campeonato Paulista contra a 
cidade de São José dos Cam-
pos, nossas meninas mostraram 

Nesta última segunda-feira 
(05), a UNESP abriu inscrições 
para o vestibular 2023, por 
meio do site da Fundação 
Vunesp. São 7.680 vagas ofe-
recidas em todo o Estado de 
São Paulo.

As inscrições se encerram no 
dia 10 de outubro, e a primeira 
fase do vestibular está marca-
da para o dia 15 de novembro, 
com locais de prova distribuí-
dos por 35 cidades. A segunda 
fase será realizada em 19 de 
dezembro.

Em Guaratinguetá, O Campus 
da UNESP oferece 7 cursos de 
graduação:

EQUIPE DE CICLISMO DE GUARATINGUETÁ 
É VICE-CAMPEÃ NOS JOGOS REGIONAIS

EQUIPES FEMININAS DE GUARATINGUETÁ 
CONQUISTAM VITÓRIAS NA SUPERLIGA DE 
VÔLEI ADAPTADO! 

EQUIPE FEMININA DO ATLÉTICO 
CLUBE GUARATINGUETÁ/FADENP 
ESTREOU NO ÚLTIMO SÁBADO

INSCRIÇÕES PARA O VESTIBULAR 
DA UNESP 2023 JÁ ESTÃO ABERTAS!

-Márcio Vicente

Atletas de Criterium:

-Márcio Vicente
-Márcio BIGAI
-Bruno Godoy

Atletas Resistência:

-Márcio Vicente
-Márcio BIGAI
-Bruno Godoy
-Leonardo Torres
-Antoniel Silva

Parabéns a todos os atletas!

Confira abaixo os resultados:
- Categoria Feminino 68 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Ubatuba

- Categoria Feminino 58 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Paraibuna

- Categoria Feminino 45 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Lorena

A próxima etapa acontecerá no 
dia 24 de setembro (sábado), no 
Complexo Esportivo do Parque do 
Sol. Não deixe de prestigiar os nos-
sos atletas da melhor idade!

muita força de vontade e su-
peração nesse primeiro jogo.

Apesar do resultado nega-
tivo, a equipe contou com o 
apoio da torcida, que esteve 
presente nessa estreia muito 
importante para o esporte de 
Guaratinguetá.

- Graduação em Engenharia 
Civil
- Graduação em Engenharia 
Elétrica
- Graduação em Engenharia 
de Materiais
- Graduação em Engenharia 
Mecânica
- Graduação em Engenharia 
de Produção
- Graduação em Física
- Graduação em Matemática

Você que pensa em fazer 
vestibular, não perca a 
oportunidade de entrar 
em uma instituição de en-
sino de excelência! Faça a 
sua inscrição pelo site da 
VUNESP.
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A Secretaria de Saúde inicia 
Patrulha Contra a Dengue, pro-
jeto de combate a dengue com 
o objetivo de visitar imóveis que 
estão com pendências, seja de 
recusa dos munícipes ou fechado 
durante a ação dos agentes de 
endemias. A patrulha 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-
síveis criadouros com tratamento 

As equipes de limpeza urbana 
continuam trabalhando para a 
zeladoria e cuidado de todo o 
município! Confira a programa-
ção dos lugares que serão aten-
didos na próxima semana, do dia 
12/09 à 17/09:

- Av. Ministro Urbano Marcondes
- Av. Presidente Vargas
- Av. João Pessoa

Neste sábado (10), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá o seguinte 
bairro:

- Rocinha.

Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lembran-
do que a coleta será feita entre 
às 8h e 12h.

Essa ação faz parte da Cam-

Na próxima semana os bair-
ros que receberão as visitas dos 
agentes de controle de endemias 
são:

- Jardim Independência;
- Pedregulho;
- Jardim Bela Vista;
- Village Mantiqueira;
- Vila Angelina;
- Jardim Primavera;
- Campo do Galvão.

SECRETARIA DE SAÚDE INICIA CAMPANHA 
“PATRULHA CONTRA A DENGUE“ EM GUARATINGUETÁ

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA LIMPEZA 
URBANA DA PRÓXIMA SEMANA

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (10)

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS 
AGENTES DE ENDEMIAS

de larvicidas nos ralos.

Nossos agentes de endemias fazem 
as visitas domiciliares uniformiza-
dos e com crachás de identificação, 
e exercem o serviço com respon-
sabilidade 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!

- Av. Jucelino Kubitschek (J.K)
- Bosque da Amizade
- Campinho
- Centro
- Clube dos 500

Lembrando que as demais regiões 
serão incluídas nas próximas pro-
gramações!

panha contra a Dengue do mu-
nicípio ao eliminar materiais que 
são criadouros para os mosquitos e 
abrigo de animais peçonhentos, e 
envolve uma força-tarefa da Ad-
ministração Municipal.

Participe! Para uma cidade limpa 
precisamos da colaboração de 
todos!

#DengueEmGuaráNão

As ações consistem em visitas 
domiciliares, onde os agentes de 
controle de endemias desenvolvem 
ações de prevenção e controle da 
Dengue, Zika e Chikungunya

Pode haver alterações na pro-
gramação devido a intercorrências 
como: condições climáticas, notifi-
cações de casos suspeitos e confir-
mados de arboviroses.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


