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PREFEITURA FAZ INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE 
LED NA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA!

PREFEITURA REALIZA TREINAMENTO 
PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA  
E-GOV - PREFEITURA SEM PAPEL

GUARATINGUETÁ É A CIDADE QUE MAIS 
GEROU EMPREGOS EM AGOSTO NA 
REGIÃO DO VALE HISTÓRICO E VALE DA FÉ

AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 
SERÁ REALIZADA NA FESTA DE FREI GALVÃO

DIA D DA VACINAÇÃO INFANTIL EM 
GUARATINGUETÁ! 

Segundo dados do Painel de 
Informações Novo CAGED (Ca-
dastro Geral de Empregados e 
Desempregados), foram realiza-
das mais de 873 contratações em 
Guaratinguetá em agosto de 2022. 
A cidade concluiu o mês mais uma 
vez com saldo positivo na geração 
de empregos.

Em comparação com as demais ci-
dades em nossa microrregião (Vale 
Histórico e Vale da Fé), somos a 
cidade que mais contratou! As 
vagas concentraram-se nos setores 
de comércio, serviços e indústria.

Com a retomada da economia, 
a expectativa é que ainda mais 
empregos sejam criados na cidade 
nos próximos meses. A Prefeitura 

A Secretaria de Meio Ambi-
ente em parceria com a Coopera 
Guará e o Santuário Frei Galvão, 
realizarão na Festa de Frei Galvão 
uma ação conjunta de conscien-
tização ambiental para todos os 
visitantes do evento. 

Durante a Festa, que ocorre entre 
os dias 15 a 25 de outubro, será 
montado um stand contendo um 
painel de informações ambientais 
sobre o tempo de decomposição 
de cada material reciclável e os 
seus tipos. 

Os profissionais da Secretaria de 
Meio Ambiente e Coopera Guará 

Dê para o seu filho o maior presente 
que ele pode receber neste Dia das 
Crianças: a imunização! 
 
É nesta quarta-feira, 12 de outubro, 
em 5 pontos de vacinação: 
 
Das 8h às 13h: 
- AME do Pedregulho 
- UBS Oswaldo Cruz do centro 
- UBS Engenheiro Neiva 
- UBS Parque São Francisco 
 
Das 9h às 16h: 

Na última semana, mais uma 
importante avenida de Guaratin-
guetá recebeu a troca das antigas 
lâmpadas de sódio pelas mais mo-
dernas lâmpadas de LED. A Ave-
nida Nossa Senhora de Fátima, 
que liga o bairro Vila Santa Rita 
até o Engenheiro Neiva, recebeu 
99 novos braços de lâmpada ao 
longo de sua extensão.

A instalação é feita pela equipe 
da EDP Bandeirantes, conforme 
solicitação da Secretaria de Se-
gurança e Mobilidade Urbana do 

A Prefeitura realizou nesta últi-
ma semana o treinamento para 
servidores municipais para a 
implantação do sistema E-GOV - 
Prefeitura sem papel.

O treinamento é uma parceria 
entre Secretaria de Adminis-
tração e a EMBRAS, empresa 
contratada pela Prefeitura. Além 
disso, visa a modernização dos 
processos internos e externos 
relacionados à Prefeitura.

A modernização dos procedi-

Município. Já são diversas vias 
que receberam a melhoria pela 
cidade, e ainda há muitas mais 
que irão passar por esse processo 
de troca.

A Prefeitura está empenhada em 
melhorar a segurança dos moto-
ristas e pedestres pelo município, 
e a instalação das lâmpadas é 
uma das frentes dos trabalhos, 
que também conta com projeto 
de melhorias e manutenção das 
vias públicas.

mentos da Prefeitura estava no 
plano de governo do Prefeito 
Marcus Soliva e a atual gestão 
municipal não teve nenhum 
gasto, o sistema já existente foi 
apenas adaptado. A economia, 
com a implantação total do sis-
tema, poderá chegar com papel 
e toner, no valor de aproximada-
mente 330 mil reais.

O sistema estará implantado e 
em funcionamento em toda a 
Prefeitura até o mês de Janeiro 
de 2023.

lançou no ano passado o pro-
grama Avança Guará e já vem 
colocando em prática diversas 
iniciativas em parceria com o 
SEBRAE, SENAC e com a Associa-
ção Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá a fim de alavancar 
a economia.

Continuaremos trabalhando para 
proporcionar emprego e renda na 
cidade.

vão estar presentes para falar so-
bre a importância do descarte cor-
reto e também distribuir mudas de 
espécies nativas da Mata Atlântica 
que foram produzidas no viveiro 
da Secretaria de Agricultura. 

Além disso, os materiais recolhidos 
por meio da ação serão pesados 
para que seja feito um levanta-
mento do resultado da atividade.

Esta ação tem como objetivo levar 
conhecimento e motivar os visi-
tantes, devotos e munícipes sobre 
a relevância que a atitude de 
reciclar e cuidar faz bem ao meio 
ambiente. 

Com o tema deste ano: “É mor-
rendo que se vive para a vida 
eterna”, o Santuário e a Prefei-
tura convida todos os munícipes 
para prestigiarem a Festa de 
Frei Galvão e recordarem os 200 
anos da morte do primeiro Santo 
Brasileiro.

- Associação de Moradores do 
Jardim do Vale 
 
Teremos distribuição de pipoca e 
a presença do Zé Gotinha e Maria 
Gotinha!
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GUARATINGUETÁ REALIZARÁ DIA 
D DE VACINAÇÃO INFANTIL NESTE 
DIA DAS CRIANÇAS (12)!

ASFALTO NOVO EM GUARATINGUETÁ

CODESG REALIZA MELHORIAS NA 
RUA 2 DO CHÁCARAS AGRÍCOLAS

Na próxima quarta-feira (12), a 
Secretaria de Saúde de Guara-
tinguetá realizará um Dia D de 
vacinação infantil. Serão 5 locais 
que disponibilizarão para os pais 
todas as vacinas para crianças 
de 0 a 15 anos, para que atuali-
zem sua carteira de vacinação e 
fiquem protegidas contra diver-
sas doenças.

As famílias poderão se dirigir 
aos seguintes locais:

Das 8h às 13h:
- AME do Pedregulho
- UBS Oswaldo Cruz do centro
- UBS Engenheiro Neiva

Já foram iniciadas as obras de re-
capeamento da Avenida Ministro 
Salgado Filho (que liga a Rotató-
ria do Ícaro à entrada da EEAR) 
e da Avenida Comandante Salga-
do (que liga a Rua Coronel Píres 
Barbosa à Avenida Padroeira do 
Brasil), na Vila Alves.

No primeiro momento, a empre-
sa Minerais São José, responsá-
vel pela obra, está realizando a 
raspagem do asfalto antigo e a 
preparação das vias para o rece-
bimento do novo pavimento.

As obras são realizadas com re-
cursos do FINISA (Financiamento 
à Infraestrutura e ao Saneamen-
to), que foi conquistado pela Pre-
feitura junto à Caixa Econômica 
Federal, com aprovação da Câma-
ra Municipal de Guaratinguetá.

Além disso, a ciclofaixa da Ave-

Nesta semana a Codesg (Com-
panhia de Desenvolvimento de 
Guaratinguetá) está realizando 
um trabalho paliativo na Rua 
2 do bairro Chácaras Agríco-

- UBS Parque São Francisco

Das 9h às 16h:
- Associação de Moradores do 
Jardim do Vale

Os personagens Zé Gotinha e 
Maria Gotinha marcarão presen-
ça na ação, junto com animado-
res para deixar o momento mais 
divertido para as crianças.

Não deixe de levar seus filhos 
para vacinar. Neste dia das crian-
ças, o maior presente que eles 
podem receber é a grande prote-
ção que as vacinas oferecem!

nida Ministro Salgado Filho e da 
Avenida João Pessoa, mais especi-
ficamente o trecho da entrada da 
EEAR (Escola de Especialistas de 
Aeronáutica) até a Ponte Zerbini, 
está sendo refeita com novo re-
capeamento e novas sinalizações, 
obra que faz parte do programa 
“Respeito à vida”, um convênio 
entre DETRAN e Prefeitura.

São diversas obras sendo realiza-
das simultaneamente em Gua-
ratinguetá visando melhorar as 
condições das vias e do trânsito 
no município.

las.

A melhoria foi um pedido dos 
moradores da região e tam-
bém do Santuário Frei Galvão, 

FEIRA DO PRODUTOR RURAL SERÁ 
REALIZADA NAS PRÓXIMAS SEXTAS-FEIRAS

GUARATINGUETÁ PROMOVE CONCURSO 
DE AGENTES MIRINS NAS ESCOLAS

A Prefeitura, por meio da Sec-
retaria de Assistência Social e 
em parceria com o Sindicato 
Rural, o Sindicato dos Trabalha-
dores e Trabalhadoras Rurais de 
Guaratinguetá, o Senar, o Sebrae 
e a Faesp, realizou nesta última 
sexta-feira (07), a Feira do Produ-
tor Rural.

A feira será realizada também 
nas próximas cinco sextas-feiras 

Nesta última sexta-feira (07), foi 
realizado mais um concurso de 
Agentes Mirins e dessa vez na 
escola Profª Maria Conceição 
Freire Salles no bairro Pingo 
de Ouro. Os alunos do 5º ano 
fizeram trabalhos com o tema 
“Transformando criadouros em 
arte!” e o concurso premiou esses 
estudantes que usaram da criativ-
idade para reutilizar e reaproveit-
ar materiais que poderiam ser 
criadouros da dengue.

Além disso, os trabalhos real-
izados foram expostos para as 
outras turmas da escola durante 

sempre das 7h às 12h, na Praça 
Condessa de Frontin.

No local você encontra produtos 
frescos e de qualidade direto do 
produtor rural para você e sua 
família.

Não perca essa oportunidade!

o concurso.

As secretarias de Saúde e de 
Educação realizam o 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 esclarecer e 
ajudar na prevenção da dengue, 
além de incentivar o trabalho em 
equipe entre os estudantes. 

Parabéns a todos os alunos, pro-
fessores e coordenadores ped-
agógicos!

e não havia sido realizada 
anteriormente em decorrência 
do período de chuvas.

Na sequência será realizado 
um trabalho definitivo com a 
pavimentação e calçamento 
nas ruas 2, 3, 4 e 6 do bairro.
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84‘o‘ JOGOS ABERTOS ‘HORÁCIO BABY 
BARIONI‘ INICIOU NESTA SEMANA

21o‘ COPA INTEGRAÇÃO DE GINÁSTICA 
RÍTMICA ACONTECEU NO ÚLTIMO FINAL 
DE SEMANA EM GUARATINGUETÁ

Nesta última segunda-feira (03), 
foi iniciado o 84° Jogos Abertos 
”Horácio Baby Barioni”, em São 
Sebastião.

O torneio dos Jogos Abertos é 
considerado a maior competi-
ção esportiva do Estado de São 
Paulo,  reúnem cerca de 15 mil 
atletas de 200 cidades para com-
petir durante 13 dias.

Confira as modalidades e cate-
gorias que Guaratinguetá parti-

Neste final de semana, a equipe 
de Ginástica Rítmica Fadenp, dos 
núcleos SABAP e Casa Betânia 
participaram da 21° Copa de 
Integração de Ginástica.

O evento contou com a partici-
pação de aproximadamente 250 
atletas, sendo eles de 10 entida-
des e estados diferentes. A equi-
pe de Guaratinguetá participou 
com 34 atletas nas categorias:

Nível A e Nível B - Mãos Livres
Nível C - Aparelho Cordas

cipará:

- Ciclismo: Masculino
- Handebol: Feminino
- Ginástica Rítmica: Feminino
- Ginástica Artística: Masculino
- Futsal: Masculino

A Prefeitura de Guaratinguetá 
deseja boa sorte a todos atletas 
da cidade!

Guaratinguetá obteve destaque 
nas 3 categorias, são elas:

Categoria A:
-Manuela Gallo (Sabap)
-Isabelly Mendes (Betânia)
-Leticia Alves (Betânia)

Categoria B:
-Camila Vitoria (Sabap)
-Maria Luiza Nogueira (Sabap)
-Luiza Vasconcelos (Sabap)
-Ana Luiza Góis (Betânia)

Categoria C:

GUARATINGUETÁ CONTINUA NO COMBATE À DENGUE!

PROGRAMAÇÃO DA PATRULHA CONTRA 
A DENGUE DESTE DOMINGO (09/10)

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá em parceria com 
a Vigilância Epidemiológica 
está intensificando as ações de 
combate à Dengue, Zika Vírus e 
Chikungunya no município.

Neste mês de outubro, a vigilân-
cia está realizando a ADL (Avalia-
ção de Densidade Larvária), que 
informa o registro de níveis de 
infestação e locais de reprodução 
do mosquito Aedes Aegypti na 
cidade. Dessa forma, os agentes 
estão realizando a pesquisa por 

A Secretaria de Saúde realiza a 
Patrulha Contra a Dengue, pro-
jeto de combate à 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. No domingo, a pa-
trulha é realizada das 9h às 13h, 
confira os locais:

- Jardim França I e II
- Vila Municipal I e II

As visitas são essenciais para que 
seja feita a orientação aos muníci-
pes e eliminação de possíveis 

todo o município.

Essa ação é importante para o 
combate à dengue e auxilia nas 
abordagens e estratégias para 
prevenção e conscientização.

criadouros com tratamento de 
larvicidas nos ralos.

Nossos agentes de endemias 
fazem as visitas domiciliares 
uniformizados e com crachás de 
identificação, e exercem o serviço 
com responsabilidade e atenciosi-
dade 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!

VEM AÍ A CORRIDA DE FREI GALVÃO 2022
A Corrida de Frei Galvão acon-
tecerá no dia 16 de outubro, às 
8h, ao lado do Santuário Frei 
Galvão, em Guaratinguetá.

Faça sua inscrição pelo link dis-
ponível no site da Prefeitura de 
Guaratinguetá.

Esse evento faz parte da co-
memoração da Festa de Frei 
Galvão, sendo muito importante 
para fiéis, devotos e munícipes 
de Guaratinguetá.

O evento tem apoio da Secreta-
ria de Esportes de Guaratingue-
tá.

Participem!

-Maria Eduarda Antunes (Sabap)
-Yasmin Nicole (Betânia)
-Ingridy Mendes (Betânia)

As ginastas são fruto do projeto 

de iniciação do Fadenp Guara-
tinguetá. O projeto tem como 
treinadoras, Ana Laura Reis, 
Larissa Ribeiro e a colaboração 
da estagiária Raylla Pisani.
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ZELADORIA MUNICIPAL SEGUE 
SENDO REALIZADA PELA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

CONFIRA ALGUMAS AÇÕES DE SETEMBRO 
AMARELO 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 secreta-
ria, entre eles estão:

- Granja Paturi
- Jardim do Vale
- Vila Bela
- Vila Paraíba

No mês de Setembro foram 
realizadas ações de conscienti-
zação do Setembro Amarelo e 
prevenção ao suicídio. O Gru-
po Fraternidade Irmão Altino 
realizou palestras sobre pre-
venção pelo Programa Plano 
Bem.

A zeladoria consiste na roçada 
de canteiros e calçadas, poda de 
árvores e arbustos, remoção de 
pragas, entre outros.

A Secretaria de Meio Ambiente 
em parceria com a Secretaria 
de Obras Públicas seguem um 
cronograma de trabalho. Esta 
programação é divulgada nas 
redes sociais da prefeitura todas 
as sextas feiras aos munícipes.

O Serviço de Obras Sociais 
(SOS) pelo Programa de 
Aprendizagem Profissional 
também realizou palestras 
voltadas para o público jovem 
de 15 a 19 anos, focando na 
importância da saúde mental 
e reduzindo o estigma do sofri-
mento mental.

O intuito do Setembro Ama-
relo é também informar a 
população para que as pessoas 
saibam identificar o problema 
no próximo, em amigos ou 
familiares, e saibam como agir 
nesses casos. A informação 
salva vidas!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

DISQUE CATA-BAGULHO!
A Prefeitura de Guaratinguetá, 
por meio da Secretaria de Ob-
ras e Serviços Municipais, ofer-
ece aos munícipes o serviço do 
“Disque Cata-Bagulho”, voltado 
para quem não possui condições 
de retirar os resíduos volumosos 
de suas residências e garantir sua 
destinação final adequada.

Os materiais contemplados pelo 
projeto são, por exemplo, móveis 
velhos, eletrodomésticos e ele-
trônicos fora de condições de uso, 
entre outros. Importante: Resídu-
os de construção civil e restos de 
poda e capina não estão inclusos 
na lista de materiais recolhidos.

Para solicitar o Disque Cata-
bagulho basta entrar em contato 
com a Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais pelo telefone 
(12) 3128-2900, para que incluam 
o bairro na programação. Esse 
serviço é voltado APENAS para o 
recolhimento dos resíduos volu-
mosos de difícil transporte em 
pequenas quantidades.

Além disso, Guaratinguetá conta 
com diversos meios de descarte 
correto de materiais inservíveis, 
confira quais são eles:

-Ecoponto - (Rua Alfonso Gi-
annico, 341 - Pedregulho), fun-
ciona das 8h às 16h, de segunda a 
sexta-feira.

-Ponto de entrega voluntária - 
(Av. São Dimas, 441 - São Dimas), 
funciona das 7h às 17h, de se-
gunda a sábado e domingo das 
7h às 12h.

-Coleta de lixo residencial

-Coleta seletiva

-Cata-bagulho: Todos os sábados 
das 9h às 12h, conforme a pro-
gramação.

Contamos com a sua contribuição 
para a preservação e limpeza de 
Guaratinguetá! 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 
REALIZA REVITALIZAÇÃO DOS 
CANTEIROS DE GUARATINGUETÁ
A Secretaria de Meio Ambiente 
está realizando a revitalização 
dos canteiros de Guaratinguetá. 
São vários canteiros que estão 
recebendo plantio de mudas e 
estão sendo reformados, trazen-
do um novo paisagismo para os 
locais do município.

Foram colocadas plantas orna-
mentais como azaleia roxa, bu-
xinho, abacaxi roxo e bromélias 
na restauração dos canteiros das 
rotatórias do Spani, do Frei Gal-
vão, da Av. Juscelino Kubitscheck 
e da Av. João Pessoa, próximo a 
Câmara Municipal.

A Secretaria de Meio Ambiente 
continua trabalhando para revi-
talizar vários ambientes e locais, 
contribuindo para embelezar 
as paisagens naturais da nossa 
cidade.


