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PREFEITURA REALIZA SIMULADO DE 
ABANDONO NO PAÇO MUNICIPAL NO 
ENCERRAMENTO DA SIPAT 2022

COMEÇOU A SEMANA NACIONAL DE 
TRÂNSITO EM GUARATINGUETÁ!

REFERÊNCIA NA EDUCAÇÃO! MESMO 
COM PANDEMIA, NOTA DO IDEB 2021 DE 
GUARATINGUETÁ ESTÁ ACIMA DA MÉDIA 
ESTADUAL 

OBRAS DE RECAPEAMENTO PELO PROGRAMA "RESPEITO 
À VIDA" SEGUEM EM ANDAMENTO EM GUARATINGUETÁ

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 
divulgou neste final de semana o resul-
tado do IDEB (Índice de Desenvolvim-
ento da Educação Básica).
Mesmo com os reflexos da pandemia de 
covid-19,  a Rede Municipal de Ensino 
de Guaratinguetá teve excelentes resul-
tados, ficando acima da média da rede 
pública do Estado de São Paulo.
A Rede Municipal obteve o resultado de 
6,4 nos anos iniciais. Desde 2017, a rede 
mantém a nota dos anos iniciais acima 
de 6. Guaratinguetá está entre os três 
municípios da região metropolitana do 
Vale do Paraíba com maior nota nesta 
etapa.
Já nos anos finais do Ensino Fundamen-

Guaratinguetá continua recebendo as 
obras de recapeamento do programa 
“Respeito à vida”. Nesta segunda-feira 
(19), as obras da Avenida da Exposição 
estão sendo finalizadas, e na terça-feira 
(20), foi a vez da  Rua Ronald Ottoni 
de Mesquita, no Jardim Rony.
Esses serviços são realizados pelo DE-
TRAN, por meio de convênio firmado 
com a Prefeitura. São diversas fases, 
que também contemplam a instalação 
de faixas elevadas, lombadas eletrôni-
cas, ciclovias, rampas de acessibilidade, 
sinalização e recapeamentos em diver-
sos pontos da cidade.
As obras do programa são importantes 
para melhorar as condições de trânsito 

A Prefeitura, por meio da CIPA 
(Comissão Interna de Preven-
ção a Acidentes), realizou nesta 
sexta-feira (23), um simulado de 
abandono no paço municipal no 
encerramento da SIPAT, Semana 
Interna de Prevenção a Acidentes 
2022.
O último dia da SIPAT contou 
com café comunitário, sorteio de 
brindes e o simulado de aban-
dono no prédio da Prefeitura. A 

A Semana Nacional de Trânsito, rea-
lizada pela Secretaria de Segurança 
e Mobilidade Urbana, teve seu início 
no último domingo (18) e se encerra-
rá dia 25.
O tema desta campanha é “Juntos 
Salvamos Vidas”, com o objetivo de 
conscientizar e trazer informações 
sobre as leis de trânsito e a impor-
tância do respeito.
A campanha ressalta que mais de 
30 mil pessoas falecem em acidentes 
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 ambiente favorável e 
valorizando a vida.

ação foi realizada em parce-
ria com as equipes da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros, 
SAMU, Santa Casa, Trânsito, 
Defesa Civil, e alunos dos cursos 
técnicos do Colégio Tableau - 
Unidade do Centro e da ETEC, 
e teve como objetivo preparar 
os servidores municipais para 
eventuais acontecimentos.
A Prefeitura agradece a partici-
pação de todos!

A Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana preparou diversas 
ações educativas, confira a progra-
mação:
Blitz Educativa:
24/09 – Praça Conselheiro Rodri-
gues Alves
Além disso, a semana conta com 
ações de conscientização sobre o 
trânsito em escolas municipais e 
também com uma ampla divul-
gação nos meios de comunicação, 
como rádio, TV, jornais, Internet, 
faixas, entre outras mídias.
A campanha é realizada pela Pre-
feitura em parceria com a Polícia 
Militar.

tal Regular, o resultado foi de 5,5. É a 
maior nota atingida pela rede municipal 
nos anos finais.
O resultado do IDEB, após dois anos 
de pandemia, com interrupção total ou 
parcial das aulas presenciais, demonstra 
o trabalho sério e comprometido desen-
volvido pela Secretaria da Educação, 
que contou com o acompanhamento 
da Oficina Pedagógica durante toda a 
pandemia, atuação das equipes gestoras 
das escolas, trabalho dos professores e o 
comprometimento de alunos e famílias.
Essa é uma conquista de toda a Rede  
Municipal de Ensino de Guaratinguetá! 
Parabéns aos professores, gestores e equi-
pe da Secretaria Municipal da Educação!

da cidade, tanto para motoristas quanto 
para pedestres que utilizam a via.
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CONFIRA COMO FOI A 24ª FESTA ITALIANA DA 
COLÔNIA DO PIAGUI!

SPECIAL OLYMPICS É REALIZADA 
EM GUARATINGUETÁ!

Terminou no último domingo (18) 
a 24ª Festa Italiana da Colônia 
do Piagui, em Guaratinguetá. 
Foram 4 dias de evento, que con-
tou com música, apresentações, 
artesanato e muita comida!
Realizada tradicionalmente em 
nosso município, a 24ª edição da 
festa voltou após o período de 
pandemia com diversas opções 
de pratos típicos preparados 

Neste final de semana foi realiza-
da a Special Olympics ou Olimpí-
adas Especiais em Guaratinguetá, 
com a participação de cerca de 
200 atletas de 19 instituições do 
estado de São Paulo.
A abertura foi na sexta-feira pas-
sada (16) no Complexo Esportivo 
do Parque do Sol, local onde teve 
competições de Ginástica Rítmica, 
Tênis de Mesa e Basquete 3x3 
durante o sábado e domingo.
O torneio também teve a compe-
tição de atletismo que foi realiza-

MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO SERÁ 
REALIZADO EM OUTUBRO

COPA BABY DE GINÁSTICA RÍTMICA 
ACONTECERÁ NESTE SÁBADO (24) 

A Secretaria de Meio Ambiente 
promoverá nos dias 15 e 16 de 
outubro, o Mutirão de Castração, 
parte do Programa de Controle 
Populacional da Fauna Urbana 
(cães e gatos). O atendimento 
dos pets será feito no Ginásio de 
Esportes do Pedregulho, das 7h 
às 16h.
Serão realizadas 400 castrações 
no total (200 por dia). No sá-
bado serão atendidos os cães e 
gatos de munícipes e de famílias 
cadastradas no CADÚnico; e no 
domingo, serão atendidos os ani-
mais acolhidos por protetoras de 
animais da cidade.
ATENÇÃO: Aos munícipes que 
cadastraram seus pets e que 
ainda desejam o atendimento, 
é necessário falar com a Rui 
ou Alice da Secretaria do Meio 
Ambiente. É possível entrar em 
contato através do número 3133-
8006, ou pelo e-mail: cadastro.
castracao@gmail.com
Lembrando que o atendimen-
to dos cães e gatos de famílias 
cadastradas no CADÚnico e 

Neste sábado (24) acontece 
a Copa Baby de Ginástica 
Rítmica, no Ginásio do Ita-
guará, a partir das 9h30.
Essa competição é com-
posta por atletas femininas 
infantil de 6 a 8 anos de 
idade. Estarão participando 
desta competição 20 equi-
pes do Estado São Paulo 
com o total de 120 ginastas. 
Nossa cidade será represen-
tada pela equipe da Prefei-
tura Municipal de Guaratin-
guetá.
O evento é organizado 

aqueles acolhidos por cuidadoras 
de animais, é totalmente gratuito. 
Para o restante do público geral, 
é cobrada uma taxa através de 
boleto emitido pela Secretaria do 
Meio Ambiente.
Só serão atendidos os animais já 
cadastrados junto à Secretaria de 
Meio Ambiente. Pets de outras 
cidades não podem ser castrados 
através deste programa.
Para aqueles que tiverem con-
dições de ajudar, estarão sendo 
aceitas doações de roupas, roupas 
cirúrgicas, casinhas, rações, colei-
ras ou demais itens para ajudar 
os animais carentes em situação 
de rua. As doações podem ser 
feitas no Ginásio de Esportes do 
Pedregulho, nos dias e no horá-
rio do Mutirão de Castração.
Todos os itens arrecadados serão 
encaminhados às protetoras de 
animais de Guaratinguetá, para 
serem distribuídas e usadas em 
cães e gatos em situação de rua. 
Ajude os nossos amiguinhos de 4 
patas, apoie essa causa!

pela Federação Paulista de 
Ginástica Rítmica, com o 
apoio da Secretaria de Es-
portes e o Clube Itaguará.

pelas famílias de descendentes de 
italianos que se instalaram em Gua-
ratinguetá há mais de 100 anos.
Os munícipes e turistas que pas-
saram pelo evento puderam, além 
de aproveitar as massas, assistir a 
shows de diversos artistas, como o 
tradicional grupo de Tarantela da 
cidade. Também havia espaço com 
brinquedos para as crianças e bar-
raquinhas com produtos artesanais.

da na Aeronáutica, a competição de 
bocha no Ginásio Municipal, tênis de 
quadra na Sociedade Hípica e a nata-
ção em Pindamonhangaba.
Parabéns a toda equipe da Secretaria 
de Esportes por este brilhante evento, 
realizado em parceria com Fundação 
Special Olympics e com o apoio do 
Lions Clube e ESPN.
A Prefeitura parabeniza todos atletas, 
especialmente a participação dos atle-
tas de Guaratinguetá!
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A Secretaria de Estado dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência, 
por meio do programa TODAS 
in-Rede, em parceria do Sebrae-
SP, realiza oficina exclusiva para 
mulheres com deficiência para 
geração de renda por meio de 
negócios online.
As mulheres interessadas podem 
se cadastrar na iniciativa gra-

A Secretaria de Saúde informa 
que a partir desta quarta-feira 
(21) a 4ª dose contra Covid-19 
será liberada para o público 
geral acima de 18 anos e tam-
bém será liberada a dose in-
fantil para crianças de 4 anos 
sem comorbidades.
A vacinação da 4ª dose para 
público +18 e a dose infantil 
para crianças de 4 anos e 
crianças de 3 a 4 anos com 
comorbidades segue no AME 
Guará, das 14h às 21h, de se-
gunda a sexta-feira.
A vacinação da 3ª, 4ª e 5ª 
dose ocorre também na UBS 
Parque São Francisco na se-
gunda; UBS Jardim do Vale na 
terça; UBS Engenheiro Neiva 
na quarta e UBS Oswaldo 
Cruz na quinta-feira, sempre 
das 8h às 16h.
Já a vacinação de crianças de 
5 a 12 anos continua na Cohab, 
das 8h às 16h, com aplicação 
da 1ª e  2ª dose sendo da se-
guinte forma:
-Segunda-feira: Pfizer infantil 
para crianças de 5 anos até 5 
anos, 11 meses e 29 dias e de 6 
a 11 anos com imunossupressão.

Feitos de borracha, derivados do 
petróleo, produtos químicos e 
com aramados de aço, os pneus 
são produtos imprescindíveis 
para o funcionamento de veícu-
los, no entanto, podem se tornar 
um grande problema caso sejam 
descartados incorretamente ao 
fim de sua vida útil.
Um pneu pode demorar 600 
anos para se decompor no meio 
ambiente, ao mesmo tempo que 
este processo pode causar con-
taminação do solo e da área 
onde o objeto se encontra, pondo 
em risco a vida de animais que 
consumam água ou comida af-
etada pelos químicos.
Se forem queimados, o material 
solta gases tóxicos que poluem 
o ar. Além disso, pneus podem 
acumular água, tornando-se cria-
dores de mosquitos transmissores 
de doenças.
Em Guaratinguetá, é possível 
realizar o descarte de pneus no  
Ecoponto do bairro São Dimas, 
respeitando o limite de 1m³ de 
material a ser recolhido (equiva-
lente a um porta malas de carro).

A Prefeitura, por meio da Sec-
retaria de Meio Ambiente e em 
parceria com a Polícia Militar 
Ambiental, plantou mais de 100 
mudas nesta quarta-feira (21).
A ação foi realizada em alusão 
ao Dia da Árvore, comemorado 
na data de hoje, 21 de setembro. 
Diversas espécies como quares-
meiras, aroeiras, ipês amarelo, 
ipês de jardim e pau Brasil 

OPORTUNIDADE: OFICINA SOBRE GERAÇÃO DE 
RENDA PARA MULHERES COM DEFICIÊNCIA

GUARATINGUETÁ LIBERA 4ª DOSE 
CONTRA COVID-19 PARA PÚBLICO 
ACIMA DE 18 ANOS E DOSE INFANTIL 
PARA CRIANÇAS DE 4 ANOS

A IMPORTÂNCIA DO DESCARTE 
CORRETO DE RESÍDUOS: PNEUS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
E POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL 
PLANTAM MAIS DE 100 MUDAS EM 
ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE

tuita, “Comece Certo nas Redes 
Sociais”, até o dia 29 de setembro.
Com atividades práticas voltadas 
para o empreendedorismo digital, 
a oficina de 2h também levará 
dicas importantes de como ad-
ministrar as redes sociais de seu 
negócio.
 Inscreva-se pelo link disponível no 
site da Prefeitura

-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.
-Quarta-feira: AstraZeneca so-
mente na 2ª dose.
-Quinta-feira: Pfizer somente na 
2ª dose para pessoas acima de 
12 anos.
-Para vacinar é necessário 
apresentar documento com foto 
que contenha o CPF, a cartei-
rinha de vacinação ou cartão 
do SUS, e o pedido médico dos 
últimos 12 meses ou receituário 
de medicação contínua se for 
imunossuprimido.

No Ecoponto os pneus são 
recolhidos por uma empresa 
especializada, que realiza a 
reciclagem do material. O aço 
é removido, e a borracha é 
triturada para utilização como 
matéria prima na produção de 
outros itens.
O Ecoponto São Dimas fica na 
Avenida São Dimas, 441. Ele 
funciona de segunda a sábado, 
das 7h às 17h; e no domingo 
das 7h às 12h.
Faça a sua parte para a con-
servação do meio ambiente: 
Realize o descarte adequado 
de pneus! 

foram plantadas na Avenida 
Antônio da Cunha, no Parque 
do Sol.
Além disso, nesta quarta-feira 
(21) também é celebrado o dia 
do Policial Militar Ambien-
tal no Estado de São Paulo, 
grandes parceiros da Prefei-
tura na luta pela conserva-
ção do meio ambiente em 
Guaratinguetá.
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Está sendo iniciada nesta 
quinta-feira (22) uma grande 
obra para resolver o problema 
de enchentes do Vista Alegre: 
a construção do primeiro Pi-
scinão do bairro.
Com o objetivo de fazer a 

A Prefeitura de Guaratingue-
tá, por meio da Secretaria 
da Fazenda, informa sobre 
as Audiências Públicas para 
a elaboração da LOA (Lei 
Orçamentária Anual) para o 
exercício de 2023. A audiên-
cia continuará de forma on-
line até o dia 25 de setembro, 

A Secretaria da Saúde de 
Guaratinguetá informa que, 
devido às obras de reforma e 
ampliação da UBS Campinho, 
o atendimento passará a ser 
feito no Centro de Saúde.
O atendimento será feito das 

De 22 a 25 de Setembro
Programação:
- Quinta-feira, dia 22, às 20h - 
Duo Rodrigues Tavares
Auditório do Museu Frei Galvão 
- Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, 48 - 1º andar - Centro
- Sexta-feira, dia 23, às 20h - Gu 
7 Cordas
Auditório do Museu Frei Galvão 
- Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves, 48 - 1º andar - Centro
- Sábado, dia 24, 
- Às 16h - Camerata de Violão 
Projeto Guri
Parque Ecológico Anthero dos 
Santos - Av. Dr. Ariberto Pereira 

A Feira da Ceagesp de 
Guaratinguetá é um varejo e ataca-
do de plantas, flores e hortifrútis. 
Vendedores de diversas regiões se 
reúnem no Ceagesp para expor 
seus variados produtos, que agrad-
am a todos os gostos e “bolsos”. 
A Feira é um destino obrigatório 
para se visitar nesta primavera que 
está chegando, quando as flores 

UMA NOVA REALIDADE PARA 
O VISTA ALEGRE

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LOA 2023 CONTI-
NUA DE FORMA ONLINE ATÉ ESTE MÊS

COMUNICADO: ATENDIMENTO 
DA UBS CAMPINHO

26ª FESTIVAL 
DILERMANDO REIS

FEIRA DA CEAGESP DE 
GUARATINGUETÁ

retenção das águas da chuva 
que se acumulam nas ruas, o Pi-
scinão deve ser finalizado já no 
mês de outubro e tem o objetivo 
de resolver um problema que 
há décadas afeta a comunidade!

clique no link disponível no site 
da Prefeitura.
A Lei Orçamentária Anual 
(LOA) é uma das peças que 
compõem o planejamento orça-
mentário do Poder Executivo.
Participe! Sua opinião é muito 
importante!

7h às 17h, de segunda a sexta. 
O Centro de Saúde fica na Rua 
Tamandaré, 191, Centro.
Em caso de dúvidas, favor pro-
curar a enfermeira Luciana.
Agradecemos a compreensão.

da Cunha, 02 - Portal das 
Colinas
- Às 20h - João Camarero
Auditório do Museu Frei 
Galvão - Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, 48 - 1º andar 
- Centro
- Domingo, dia 25, às 11h - Ser-
esteiros de Guaratinguetá
Cemitério Municipal do Ped-
regulho - Rua Caramurus, 654 
- Jd. Coelho Neto
Entrada franca em todos os 
shows
Salve as datas e traga sua 
família e amigos!

estão mais frescas e vibrantes. 
Aproveite esse momento e con-
heça a Ceagesp.
Endereço: Rua Raul Pom-
peia, 303 Bairro Vila Bela - 
Guaratinguetá
Para mais informações acesse os 
sites da Ceagesp Guaratinguetá

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


