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GUARATINGUETÁ SEDIA JOGOS ESTADUAIS 
DAS OLIMPÍADAS ESPECIAIS BRASIL

PERÍODO DE MATRÍCULA E REMATRÍCULA DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS SE INICIOU NESTA SEMANA!

CONFIRA O CRONOGRAMA DO 
PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL

24a° FESTA ITALIANA DA COLÔNIA DO 
PIAGUI JÁ COMECOU!

A Secretaria da Saúde divulga crono-
grama com os respectivos dias e horári-
os dos acompanhamentos nas unidades 
de saúde aos beneficiários do Programa 
Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família).

Os atendimentos serão realizados entre 
os dias 19/09 a 11/11.

Os beneficiários devem procurar a 
unidade de saúde do seu bairro, para 
que seja realizado o acompanhamento 
de saúde.

É necessário apresentar os seguintes 

A tradicional Festa Italiana da Colônia 
do Piagui chega a 24° edição, que se 
iniciou nesta quinta-feira (15).

A festa acontece no pátio da Igreja de 
São João Batista na Colônia do Piagui 
e se estenderá até o dia 18 de setem-
bro. Além disso, contará com toda a 
gastronomia italiana e muitos shows.

Confira a programação:
- 15/09 às 20h: Grupo GrooJazz
- 16/09 às 19h: Grupo Tarantela Canas
- 16/09 às 20h: Ricardo Bombarda
- 17/09 às 13h: Músicas italianas e apre-
sentação da Tarantela
- 17/09 às 20h: Larissa & Group
- 18/09 às 13h: Banda Viva Itália

Nesta sexta-feira (16) ocorre a 
abertura oficial dos jogos das 
Olimpíadas Especiais às 19h30 no 
Complexo Esportivo. Nos dias 17 
e 18 serão realizadas as competi-
ções em diversos locais de Guara-
tinguetá. Acompanhe!!

As Olimpíadas Especiais ou Spe-
cial Olympics é um movimento 
global sem fins econômicos, que 
proporciona treinamento e com-
petições esportivas para atle-
tas com deficiência intelectual 
durante todo o ano em diversas 
modalidades olímpicas.

PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS:

16/09 - Chegada das Delegações: 
às 13h no Ginásio Municipal de 
Esportes de Guaratinguetá

16/09 - Abertura Oficial às 19h30 
- Complexo Esportivo do Parque 
do Sol.

17/09:
Competição de Ginástica Rítmica: 
às 14h
Competição de Tênis de Mesa: às 
8h
Competição de Basquete de 3x3: 
às 14h
Local: Complexo Esportivo do 
Parque do Sol - Av. Antonio da 
Cunha, 1253

Competição de Atletismo: das 8h 
às 17h
Local: Aeronáutica (necessário 

A partir de segunda-feira (12), se 
iniciou o período para a realização 
de matrículas e rematrículas nas 
escolas municipais de nossa cidade. 
Esse processo é relativo ao ano letivo 
de 2023.

Os pais que desejarem matricular 
seus filhos devem se dirigir a escola, 

apresentar documento com 
foto na portaria e informar que 
vai assistir os jogos da Special 
Olympics)

Competição de Bocha: das 8h 
às 17h
Local: Ginásio de Esportes de 
Guaratinguetá

Competição de Tênis: das 8 
horas às 17h
Local: Sociedade Hípica de 
Guaratinguetá

Competição de Natação: das 8h 
às 17h
Local: Pindamonhangaba, SP - 
Centro Esportivo João Carlos 
de Oliveira - Rua Eng. Orlando 
Drumond Murgel, 493.

Festa dos Atletas: início às 20h
Local: Complexo Esportivo do 
Parque do Sol

18/09 - Complexo Esportivo do 
Parque do Sol:
Competições finais de Ginástica 
Rítmica, Basquete e Tênis de 
Mesa e também as premiações, 
das 8h às 11h.

Fórum de famílias promovido 
pelos atletas líderes, das 9h30 às 
10h30.

A cerimônia de encerramento 
terá início às 11h no Complexo 
Esportivo.

onde poderão verificar a disponibi-
lidade de vagas e então realizar o 
processo. Confira abaixo os docu-
mentos necessários:

- Cópia da certidão de nascimento 
da criança;

- Cópia do comprovante de ende-

documentos:
RG/CPF
Caderneta de vacinação
Cartão SUS
Cartão com o NIS (mesmo do programa 
Bolsa Família )
A data da última menstruação, no caso 
de gestantes.

Para mais informações entre em contato 
com a sua unidade de saúde.

- 18/09 às 19h: Renato Félix e banda
Vale lembrar que o Grupo de Tarantela 
da Colônia do Piagui se apresentará 
em todos os dias da festa. Além disso, 
vale ressaltar que no sábado e domingo 
a festa estará funcionando também no 
horário de almoço.

A entrada é franca! Chame sua família, 
amigos e participe.

reço;

- Cópia da carteira de vacinação (inclu-
sive a carteira de vacinação da CO-
VID-19);

- Cópia do RG e CPF dos pais / respon-
sável legal;

- 2 fotos 3x4 da criança.

A rematrícula também é feita na pró-
pria escola, onde o responsável precisa 
assinar a ficha cadastral, e confirmar o 
endereço e telefone. No caso de mudan-
ça de endereço, é necessário levar um 
novo comprovante para atualização.

Fique atento, pois esse período vai até 
o dia 11 de outubro! Não deixe de reali-
zar a matrícula ou rematrícula dos seus 
filhos!
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7a° ETAPA DA LIGA VALEPARAIBANA DE TÊNIS DE 
MESA ACONTECEU NO ÚLTIMO DOMINGO (11)

SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO

No domingo (11), aconteceu a 7° 
etapa da Liga Valeparaibana 
de tênis de mesa, na cidade de 
Jacareí.

Participaram desta etapa apro-
ximadamente 200 atletas e um 
público estimado de 300 pessoas. 
A cidade de Guaratinguetá par-
ticipou com 15 atletas, que com-
petiram em diferentes categorias.

Nossa colocações foram:

1° Lugar

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 “Juntos 
Salvamos Vidas”, com o objetivo 
de conscientizar e trazer informa-
ções sobre as leis de trânsito e a 
importância do respeito.

A campanha ressalta que mais de 
30 mil pessoas falecem em aci-
dentes de trânsito no Brasil e com 
isso é necessário elaboração de 
ações para assegurar o bem-estar 
e segurança de todos cidadãos de 
Guaratinguetá, criando um am-
biente favorável e valorizando a 
vida.

A Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana preparou diversas 
ações educativas,  confira a pro-
gramação:

Blitz Educativa:
20/09 - Av. Dr. João Batista Rangel 
de Camargo

GUARATINGUETÁ CONTINUA CAMPANHA DE 
MULTIVACINAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS PRESENCIAIS 
DA LOA 2023 SÃO REALIZADAS

YOKA FADENP GUARATINGUETÁ PARTICIPOU 
DA 4a° RODADA DA LIGA PAULISTA DE FUTSAL 
JÚNIOR NESTE ÚLTIMO DOMINGO (11)

A  Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informa que a 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Poliomielite e 
a Multivacinação de crianças e 
adolescentes foi prorrogada até 
30 de setembro, com o objetivo 
de aumentar a cobertura vacinal 
da população.
 
A vacinação ocorre em todas as 
unidades de saúde do municí-
pio  (exceto UBS Campinho), das 
7h às 17h nas UBS’s e 7h às 16h 
nas ESF’s (Estratégia Saúde da 
Família).

Ocorreram na terça-feira (13) 
e na quinta-feira (15), as duas 
audiências públicas presenciais 
da Lei Orçamentária Anual de 
Guaratinguetá, referente ao ano 
de 2023.

Os encontros foram organizados 
pela Secretaria da Fazenda do 
município, sendo um momento 
em que os munícipes podem 
participar e ajudar a definir as 
áreas em que a Prefeitura deve 
investir mais recursos.

Quem não teve a oportunidade 
de participar presencialmente 
ainda pode dar suas ideias e su-

Neste último domingo (11), a 
equipe do Yoka Fadenp Gua-
ratinguetá participou da 4° 
rodada da Liga Paulista de 
Futsal Júnior, em Diadema.

Foram 4 jogos contra a equi-

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 me-
ses de idade.

Não perca essa oportunidade!

gestões por meio de um formu-
lário online disponibilizado pela 
Prefeitura. Você pode acessá-lo 
através do site da Prefeitura de 
Guaratinguetá: guaratingueta.
sp.gov.br

Não deixe de participar! Sua 
opinião é muito importante!

pe MX7 Diadema, nas cate-
gorias sub 11, sub 13, sub 15 
e sub 17. Confira abaixo os 
resultados:

Categoria sub 11
Yoka 1x7 MX7
Categoria sub 13
Yoka 1x13 MX7
Categoria sub 15
Yoka 4x8 MX7
Categoria sub 17
Yoka 4x3 MX7

Victoria Caldas - Categoria juvenil
Analia da Silva - Categoria infantil
Maria Eduarda Ferreira - Categoria 
pré mirim

2° Lugar
Ana Beatriz Vilela - Categoria Mi-
rim.
Maria Isabelle de Lima - Categoria  
Juvenil

Parabéns para todas as atletas pela 
participação e conquistas nessa 
etapa!

22/09 - Av. Ariberto Pereira da Cunha
24/09 - Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves

Além disso, teremos ações de cons-
cientização sobre trânsito em escolas 
municipais e também ampla divulga-
ção nos meios de comunicação, como 
rádio, TV, jornais, Internet, faixas, 
entre outras mídias.

A campanha é realizada pela Prefei-
tura em parceria com a Polícia Mili-
tar.

Caso o Yoka se classifique nes-
sa fase de grupos ele poderá 
disputar os jogos Mata-Mata. 

Não deixe de prestigiar os próxi-
mos jogos da equipe.
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A Prefeitura, por meio da CIPA 
(Comissão Interna de Prevenção 
a Acidentes), realizará a partir da 
próxima segunda-feira (19) a SI-
PAT, Semana Interna de Preven-
ção a Acidentes 2022. A SIPAT se 
estenderá até o dia 23 de setem-
bro, terá o tema “Segurança não 
se conquista, se faz!” e contará 
com palestras, debates e diversos 
momentos de integração.

Confira abaixo a programação da 
SIPAT 2022:

Abertura dia 19/09 - Segunda-
feira
Local: Espaço Multiuso (Rua 
Visconde do Rio Branco, 115 - 
Centro)
Público-alvo - Secretários, Sub-
secretários, Chefes de Gabinete, 
Assessores e demais lideranças 
desta Prefeitura, Vereadores, 
SAEG e CODESG.
09:00 - Cerimônia de Abertura
09:30 - Palestra sobre liderança
10:30 - Agradecimentos e avisos

Dia 19/09 - Segunda -feira
Local: Espaço Multiuso (Rua 
Visconde do Rio Branco, 115 - 
Centro)
Público-alvo: Profissionais da Sec-
retaria de Educação
18:00 - Palestra Lei Lucas
19:30 - Encerramento

Dia 21/09 - Quarta-feira
Local: Espaço Multiuso  (Rua 
Visconde do Rio Branco, 115 - 
Centro)
Público-alvo: trabalhadores das 
áreas externas das seguintes Sec-
retarias: Obras Municipais, Meio 
Ambiente, Agricultura, Turismo e 
Mobilidade Urbana.
08:30 - Chegada e café da manhã

Neste sábado (17), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os se-
guintes bairros:

- Pedreira;
- Alto São João;
- Residencial Davi Fernandes 
Coelho.

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-
panha contra a Dengue do mu-
nicípio ao eliminar materiais que 
são criadouros para os mosquitos 

Na próxima semana os bairros 
que receberão as visitas dos 
agentes de controle de en-
demias são:

- CECAP;
- Jardim Independência;
- Jardim Bela Vista;
- Village Mantiqueira;
- Jardim do Vale 2;
- Vila Angelina;
- Jardim Primavera;
- Campo do Galvão.

A Caminhada Franciscana da 
Juventude é um movimento onde 
jovens franciscanos se unem para 
viver o carisma de São Francisco 
de Assis, o santo da paz. Nesta ed-
ição, celebrou-se o Bicentenário de 
morte de Frei Galvão.

SIPAT 2022 COMEÇOU NESTA SEGUNDA-FEIRA (19)!

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (17)

PROGRAMAÇÃO SEMANAL DOS 
AGENTES DE ENDEMIAS

CONFIRA A 10°a CAMINHADA 
FRANCISCANA DA JUVENTUDE

09:00 - Ginástica laboral
09:30 - Palestra tabagismo, drogas e 
alcoolismo
10:30 - Encerramento

Dia 22/09 - Quinta-feira
Local: Espaço Multiuso (Rua Vis-
conde do Rio Branco, 115 - Centro)
Público-alvo: servidores das se-
guintes Secretarias -  Administra-
ção, Fazenda, Cultura,
Relações Institucionais, Saúde, Edu-
cação, Justiça, Governo, Indústria e 
Comércio,
Esporte, Gabinete e Assistência 
Social.
08:30 - Chegada, boas vindas e 
café da manhã
09:00 - Ginástica laboral
09:15 - Palestra saúde mental
10:15 - Encerramento

Dia 23/09 - Sexta-feira
Local: Paço Municipal
Público-alvo: servidores que trabal-
ham na área administrativa - Sec. 
Administração,
Fazenda, Gabinete, Governo, 
Justiça, Indústria e Comércio, Co-
municação, Gabinete.
08:30 - Boas-vindas e café da 
manhã comunitário
09:55 - Início do Simulado de Aban-
dono
11:00 - Término da SIPAT

Todos os servidores municipais 
estão convidados a participarem!

e abrigo de animais peçonhentos, e 
envolve uma força-tarefa da Ad-
ministração Municipal.

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

As ações consistem em visitas 
domiciliares, onde os agentes 
de controle de endemias de-
senvolvem ações de preven-
ção e controle da Dengue, 
Zika e Chikungunya.

Pode haver alterações na 
programação devido a inter-
corrências como: condições 
climáticas, notificações de 
casos suspeitos e confirmados 
de arboviroses.

No segundo dia do evento, dia 
11 de setembro, todos se reuni-
ram em frente da Casa de Frei 
Galvão, no Centro Histórico de 
Guaratinguetá, criando um mar 
de cores que transbordava fé e 
alegria.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


