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COMUNICADO DE INTERDIÇÃO DE 
TRÂNSITO NOS DIAS ELEITORAIS

ATENDIMENTO MATERNO INFANTIL 
SERÁ TRANSFERIDO PARA A SANTA 
CASA NESTA SEXTA-FEIRA (30/09)

COPA SÃO PAULO BABY DE GINÁSTICA RÍTMICA 
ACONTECEU NESTE ÚLTIMO SÁBADO (24)

FASE REGIONAL DA SUPERLIGA DE VÔLEI 
ADAPTADO TERMINA EM GUARATINGUETÁ!
No último sábado (24), foi realizada 
a última rodada da fase regional 
da Superliga de Voleibol Adaptado, 
organizado pela Confederação 
Brasileira de Voleibol Adaptado, em 
parceria com a Secretaria de Es-
portes e Fundo Social do município. 
Participaram desta fase equipes 
de 13 cidades da região do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, incluindo o 
nosso município de Guaratinguetá.

Após diversas rodadas enfrentando 
as diversas equipes da competição, 
Guaratinguetá conseguiu se clas-
sificar todas as categorias de atletas 
para a final estadual da Superliga. 
Nossa cidade continuará sendo sede 
na próxima fase, recebendo as equi-
pes de outras regiões do estado que 
também se classificaram. O anúncio 
foi feito pela Confederação Brasilei-
ra de Voleibol Adaptado no início 

A Prefeitura informa que haverá 
interdições de trânsito para a 
realização das Eleições de 2022.

A rua João da Silva Freitas (la-
teral do Cartório Eleitoral) será 
fechada nos dias 01/10 e 29/10 (2º 
turno, se houver) das 11h às 16h, 
para carregamento dos veículos 
escolares com as urnas eletrôni-
cas, que serão entregues em seus 
respectivos locais de votação.

A Prefeitura informa que a 
partir desta sexta-feira (30/09) o 
atendimento de materno infan-
til do Hospital Frei Galvão será 
transferido para a Santa Casa de 
Guaratinguetá. A partir das 19h, 
todas gestantes e crianças devem 
se dirigir à Santa Casa para o 
atendimento.

Neste último sábado (24), acon-
teceu a Copa São Paulo Baby de 
Ginástica Rítmica, no Ginásio de 
Esportes do Itaguará Country 
Clube em Guaratinguetá.

O evento contou com a participa-
ção de 20 equipes do Estado de 
São Paulo e mais de 120 ginastas 

Nos dias 02/10 (1º turno) e 30/10 
(2º turno, se houver), a interdi-
ção ocorrerá das 5h30 até as 
19h, considerando o grande mo-
vimento de veículos escolares e 
oficiais que estarão à disposição 
dos juízes eleitorais a partir do 
horário da manhã.

A Prefeitura agradece a com-
preensão.

O local de entrada para o aten-
dimento fica do lado da UPA 
Nível III, em frente ao Plano 
Mútuo, na Rua Rangel Pestana.

Em caso de dúvida, entre em 
contato com a Santa Casa pelo 
número (12) 2131-1900.

da faixa etária de 06 a 08 anos. 
Durante a competição da equi-
pe de Guaratinguetá, tivemos 
alguns destaques:

-Marina Rodrigues 5° lugar
-Melissa Gama 4° lugar
-Ana Clara Maia 3° lugar

deste mês.
Confira abaixo os resultados deste 
sábado:

Categoria Feminino 68 anos
Guaratinguetá 1 x 2 São José dos 
Campos

Categoria Masculino 58 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Cruzeiro

Categoria Feminino 58 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Pindamonhang-
aba

Categoria Feminino 45 anos
Guaratinguetá 2 x 0 Paraibuna

A próxima fase será realizada nos 
dias 3,4,5 e 6 de novembro. Marque 
para não esquecer e venha torcer 
pelos nossos atletas da melhor idade!

Nossa equipe obteve ótimas classifi-
cações no geral, conquistando tam-
bém o 4°lugar com o Conjunto Baby.

A equipe da Prefeitura de Guaratin-

guetá faz parte do projeto FADENP, 
da Secretaria de Esportes, e tem 
como treinadoras Aline Andrade, 
Carol Nogueira e Larissa Ribeiro.
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PREFEITURA REALIZARÁ MAIS UM 
MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO EM OUTUBRO

PREFEITURA VAI TER FUNCIONAMENTO REDUZIDO 
NO DIA 05/10 PARA INÍCIO DO TREINAMENTO DO 
SISTEMA PREFEITURA SEM PAPEL

PREFEITURA REALIZA ÚLTIMA BLITZ EDUCATIVA 
DA SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

A Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Meio Ambiente, promoverá 
nos dias 15 e 16 de outubro, o Mu-
tirão de Castração, parte do Pro-
grama de Controle Populacional 
da Fauna Urbana (cães e gatos). O 
atendimento dos pets será feito no 
Ginásio de Esportes do Pedregu-
lho, das 7h às 16h.

Serão realizadas 400 castrações 
no total (200 por dia). No sábado 
serão atendidos os cães e gatos de 
munícipes e de famílias cadastra-
das no CADÚnico; e no domingo, 
serão atendidos os animais acolhi-
dos por protetoras de animais da 
cidade.

- ATENÇÃO: Aos munícipes que 
cadastraram seus pets e que ainda 
desejam o atendimento, é neces-
sário falar com a Rui ou Alice da 
Secretaria do Meio Ambiente. É 
possível entrar em contato atra-
vés do número 3133-8006, ou pelo 
e-mail: cadastro.castracao@gmail.
com

Lembrando que o atendimento 
dos cães e gatos de famílias ca-
dastradas no CADÚnico e aque-
les 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 

No dia 5 de outubro a Prefeitura terá 
seu quadro de funcionários reduzido 
no período da manhã para realização 
do treinamento para implantação 
do sistema Prefeitura Sem Papel. O 
atendimento voltará ao normal no 
período da tarde.

O sistema Prefeitura Sem Papel é um 
programa Municipal que introduz o 
processo digital no âmbito da Prefei-
tura oferecendo mais rapidez, como-
didade e segurança na abertura e 
acompanhamento de processos. Além 
de se preocupar com o meio ambien-

A Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Segurança e Mobilidade Urbana 
e em parceria com a Polícia Militar, 
realizou no último sábado (24), a Blitz 
Educativa da campanha Semana Na-
cional do Trânsito.

O tema da campanha deste ano foi 
“Juntos Salvamos Vidas”, e teve o 
objetivo de conscientizar e trazer 
informações sobre as leis de trânsito e 
a importância do respeito.

A campanha ressaltou 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 

1°a E 2a° ETAPA DO BRASILEIRÃO DE KARATÊ 
ACONTECEU NESTE ÚLTIMO FIM DE SEMANA

YOKA FADENP GUARATINGUETÁ DISPUTA 
MAIS UMA RODADA DA LPF JÚNIOR 2022

Neste último fim de semana, 
aconteceu o Campeonato Brasi-
leirão de Karatê, na cidade de 
Caçapava. Este evento contou 
com a participação de mais de 
650 atletas.

O 1° dia de competição foi mar-
cado pela conquista de 13 me-
dalhas, sendo elas de 4 atletas 
do feminino e 3 do masculino, 
fechando então o primeiro dia 
com 8 medalhas de ouro e 5 
medalhas de prata.

No 2° dia de competição a equi-
pe de Guaratinguetá conquistou 
mais 16 medalhas, sendo 9 me-
dalhas de ouro, 6 medalhas de 
prata e 1 medalha de bronze.

Segue abaixo, os atletas campe-
ões por luta:

Eloá Leone - Campeã de kata 
(equipe), Campeã de kumitê 
(luta)

Tatiane Martins - Campeã de 
kata (equipe), Campeã de kata 
(individual) e Campeã de kumitê 

No último sábado (24), as equi-
pes formadas pela parceira 
entre Yoka Guaratinguetá e o 
Projeto Fadenp da Prefeitura 
disputaram mais uma rodada 
da Liga Paulista de Futsal 
Júnior 2022.

Desta vez, as categorias sub 11, 
sub 13, sub 15 e sub 17 foram 
até a cidade de Pratânia en-
frentar as equipes do Botuca-
tu Futsal.

Confira os resultados dos 
jogos:

- Sub 11: Botucatu Futsal 7 X 5 
Yoka Fadenp Guaratinguetá

(luta)

Anelise Tavares - Campeã de 
kata (equipe), Campeã de kata e 
Campeã de kumitê (luta)

Érica Aparecida - Vice campeã 
de kata equipe e Vice campeã de 
kumitê (luta)

Lilian Aparecida - Campeã de 
kumitê (luta)

Pedro Lucas - Vice campeã de 
kata e Vice campeã de kumitê

Viktor Lucian - Terceiro lugar 
kata e Vice campeão kumitê 
(luta)

João Paulo - Vice campeão de 
kumitê (luta)

No evento também estavam pre-
sentes os atletas Raphael Henri-
que e Camila Sampaio.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
parabeniza os atletas e deseja 
boa sorte para as próximas com-
petições!

- Sub 13: Botucatu Futsal 4 X 
1 Yoka Fadenp Guaratinguetá
- Sub 15: Botucatu Futsal 0 X 
8 Yoka Fadenp Guaratingue-
tá
- Sub 17: Botucatu Futsal 6 X 
0 

Yoka Fadenp Guaratinguetá
Parabéns as equipes e atletas 
por essa parceria de sucesso!

Meio Ambiente.

Só serão atendidos os animais já ca-
dastrados junto à Secretaria de Meio 
Ambiente. Pets de outras cidades não 
podem ser castrados através deste 
programa.

Para aqueles que tiverem condições 
de ajudar, estarão sendo aceitas 
doações de roupas, roupas cirúrgicas, 
casinhas, rações, coleiras ou demais 
itens para ajudar os animais carentes 
em situação de rua. As doações po-
dem ser feitas no Ginásio de Esportes 
do Pedregulho, nos dias e no horário 
do Mutirão de Castração.

Todos os itens arrecadados serão en-
caminhados às protetoras de animais 
de Guaratinguetá, para serem distri-
buídas e usadas em cães e gatos em 
situação de rua. Ajude os nossos ami-
guinhos de 4 patas, apoie essa causa!

te, reduzindo o uso de papel nas ativida-
des administrativas.

todos cidadãos de Guaratinguetá, criando 
um ambiente favorável e valorizando a 
vida.

Por uma Guaratinguetá mais segura. Jun-
tos Salvamos Vidas.
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O Qualifica Guará está ofer-
ecendo novos cursos gratuitos para 
Guaratinguetá e região em parceria 
com a Prefeitura de Guaratinguetá, 
SENAI e SENAC. São cursos certi-
ficados pelas duas instituições e com 
carga horária de 160 horas. Este é 
o 4º módulo e último de 2022, são 
mais de 700 vagas oferecidas entre 
os diferentes cursos.

Fique atento! As inscrições têm iní-
cio nesta quarta-feira (28). Elas serão 
feitas somente de forma presencial, 
no endereço do Qualifica Guará:

Rua Santa Clara, 301 - Bairro Camp-
inho - Guaratinguetá.

Horários:
28 de setembro - das 18h às 21h
De 29 de setembro a 05 de outubro 
- das 09h às 20h30

Nesta última segunda-feira 
(26), foi realizado mais um 
concurso de Agentes Mirins 
e dessa vez na escola Profes-
sor Antônio da Cruz Payão 
no bairro Rocinha. Os alu-
nos fizeram trabalhos com 
o tema “Transformando 
criadouros em arte!” e o 
concurso reconhece e premia 
esses estudantes que usam da 

Nesta última segunda-feira (26) 
foi iniciado o curso de capacita-
ção voltado para operação e ma-
nutenção de tratores agrícolas 
para os tratoristas do município 
que operam estes tratores e 
também contou com a presença 
de produtores rurais da região. 
Além disso, também participa-
ram do curso os operadores da 
Secretaria de Agricultura como 
forma de aperfeiçoamento e 
atualização do quadro dos fun-
cionários da Prefeitura. O curso 
terminou nesta sexta-feira e foi 
realizado no Recinto de Ex-
posições de Guaratinguetá.

O curso teve como objetivo ex-
plicar o funcionamento do trator 
e de seus componentes de forma 
eficiente e segura, informando 
os principais conceitos de segu-

O Qualifica Guará encerrou na 
noite da última terça-feira (27) o 
3º módulo de cursos com apre-
sentações dos alunos certificados 
pela instituição. Os alunos apre-
sentaram projetos de conclusão 
de curso expondo o aprendizado 
deles. O evento também teve 
a presença de intérpretes de 
libras.

Além disso, vários alunos deram 
testemunhos sobre como o curso 
mudou suas vidas, dizendo que 

INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DO 
QUALIFICA GUARÁ JÁ COMEÇARAM!

GUARATINGUETÁ PROMOVE CONCURSO 
DE AGENTES MIRINS NAS ESCOLAS

TRATORISTAS DE GUARATINGUETÁ 
RECEBEM CAPACITAÇÃO DE OPERAÇÃO 
DE TRATORES AGRÍCOLAS

QUALIFICA GUARÁ ENCERRA O 3°°o 
MÓDULO COM APRESENTAÇÕES DOS 
ALUNOS CERTIFICADOS

Para fazer a inscrição, você precisa 
estar munido dos seguintes documen-
tos:

- 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 fundamen-
tal 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.

Verifique a lista completa de cursos 
disponíveis nas imagens a seguir:

criatividade para reutilizar e 
reaproveitar materiais que pode-
riam ser criadouros da dengue.

Além da apresentação dos trab-
alhos, os alunos da escola Payão 
apresentaram poemas com a 
temática de conscientização e 
prevenção contra o mosquito da 
dengue.

rança, operação e verificação 
para que o operador possa 
aumentar a produtividade e 
também prevenir acidentes e 
danos ao equipamento devido 
à operação inadequada.
O curso foi elaborado pelo 
SENAR-SP (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de 
São Paulo), realizado em par-
ceria com o Sindicato Rural 
de Guaratinguetá e a Associa-
ção Agropecuária, com apoio 
da Secretaria de Agricultura.

já estão empregados e recolo-
cados no mercado de trabalho 
por causa do curso realizado 
no Qualifica Guará.

Parabéns a todos!

As secretarias de Saúde e de 
Educação realizam esse Plano 
de Ação contra a Dengue por 
meio da conscientização dos 
alunos nas escolas municipais. O 
concurso de Agentes Mirins faz 
parte desse plano, que visa es-
clarecer e ajudar na prevenção 

da dengue, além de incen-
tivar o trabalho em equipe 
entre os estudantes.

Parabéns a todos os alunos, 
professores e coordenadores 
pedagógicos!
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A Secretaria de Meio Ambiente 
realizou a manutenção no Bosque 
da Amizade com a reposição das 
madeiras do deck. Dessa forma, a 
área de acesso recebeu reparos para 
garantir a segurança dos munícipes.

O Bosque da Amizade é um es-
paço de lazer que possui uma área 
agradável para a realização de ativi-
dades ao ar livre como a prática de 
esportes, eventos importantes para 
a cidade e a vista de belas árvores 

Estão abertas inscrições para o 
curso “Libras Básico para At-
endimento às Mulheres com 
Deficiência Auditiva Vítimas de 
Violência”. O curso tem como 
foco os profissionais que atuam 
na rede de proteção à mulher 
vítima de violência no Estado de 
São Paulo.

As inscrições se estendem até o 
dia 19/10, e podem ser realiza-
das através do link disponibi-
lizado no site da Prefeitura de 

A Corrida de Primavera 2022 
será realizada na Escola de Es-
pecialistas de Aeronáutica  (Av. 
Brigadeiro Ademar de Lima, Pe-
dregulho) e em duas categorias: 
Corrida Feminina de Obstáculos 
e Corrida Familiar de Obstácu-
los.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REALIZA 
MANUTENÇÃO NO BOSQUE DA AMIZADE

PELAS MULHERES PCD: CURSO DE 
LIBRAS BÁSICO PARA ATENDIMENTO DE 
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

VEM AÍ CORRIDA DE PRIMAVERA 2022

existentes na margem do Rio Paraíba 
do Sul.

A Secretaria de Meio Ambiente conti-
nua trabalhando em várias frentes de 
ação para melhor atender as neces-
sidades e expectativas dos munícipes 
com a realização de serviços de zela-
doria, manutenção de parques e jar-
dins, com isso contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida e ganhos ao 
meio ambiente.

Guaratinguetá.

A ação é realizada pela Secretaria 
de Estado dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, por meio do 
programa Todas in-Rede. O obje-
tivo é melhor atender a todas as 
mulheres, inclusive em momentos 
de vulnerabilidade como este.

IMPORTANTE: para melhor aces-
so à plataforma, utilize o e-mail 
de uma conta Google (com final 
gmail.com).

Para participar basta realizar 
a inscrição e adquirir o kit 
de corrida na Loja KS Modas 
(Buriti Shopping).

Esta é uma realização da 
Igreja Cristã Vinde a Mim, 
com apoio da Prefeitura.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


