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MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO É 
NESTE FINAL DE SEMANA

GUARATINGUETÁ REALIZOU DIA D DE 
VACINAÇÃO INFANTIL NESTE DIA DAS CRIANÇAS

FESTA DE FREI GALVÃO EM 
GUARATINGUETÁ COMEÇA AMANHÃ (15)!
Neste sábado (15), inicia-se a Festa 
de Frei Galvão 2022 no Santuário 
Frei Galvão localizado na Av. José 
Pereira da Cruz, 53, no Jardim do 
Vale em Guaratinguetá. A festa 
terá duração de 11 dias, com uma 
intensa programação litúrgica e 
celebrações, além de shows, ações 
entre amigos (bingo), comidas 
típicas, ações de conscientização 
ambiental e muito mais.

Com o tema: “É morrendo que se 
vive para a vida eterna”, serão 
recordados os duzentos anos de 
morte de Frei Galvão e as comem-
orações deste bicentenário signifi-
cam celebrar o aspecto de imortal-
idade de todo o ser humano, pois 
a morte é apenas uma passagem 
para a vida plena com Deus.

A programação se inicia com uma 
carreata que vai percorrer vários 
bairros da cidade para convidar 
os devotos e munícipes para par-
ticiparem da festa. A tradicional 
corrida irá acontecer no domingo 
(16) em parceria com a Secretaria 
de Esportes.

Para mais informações, confira 
as redes sociais do Santuário Frei 

A Secretaria de Meio Ambiente 
promoverá neste final de semana 
(15 e 16 de outubro), o Mutirão de 
Castração, parte do Programa de 
Controle Populacional da Fauna 
Urbana (cães e gatos). O aten-
dimento dos pets será feito no Gi-
násio de Esportes do Pedregulho, 
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 ca-
dastradas no CADÚnico; e no 
domingo, serão atendidos os ani-
mais acolhidos por protetoras de 
animais da cidade.

ATENÇÃO: Só serão atendidos 
nesta oportunidade os animais 
previamente cadastrados que re-
ceberam ou fizeram contato com 
a Secretaria de Meio Ambiente 
com antecedência. Pets de outras 
cidades não podem ser castrados 
através deste programa.

Lembrando que o atendimen-

Na última quarta-feira (12), a 
Secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá realizou o Dia D de 
vacinação infantil. A vacinação 
ocorreu das 8h às 13h, em quatro 
locais: UBS Engenheiro Neiva, 
UBS Oswaldo Cruz do centro, 
AME do Pedregulho e UBS 
Parque São Francisco, além da 

to dos cães e gatos de famílias 
cadastradas no CADÚnico e 
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.

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 horário 
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!

Associação de Moradores do 
Jardim do Vale, que ocorreu das 
9h às 16h.

Foram disponibilizadas todas as 
vacinas para crianças de 0 a 15 
anos, com o objetivo de atuali-
zar a caderneta de vacinação 
e proteger todas as crianças do 
município.

Além disso, a vacinação ocorreu 
de forma animada com a distri-
buição de pipocas, as atividades 
recreativas com o “Tio Manu’’ 
e a presença do Zé Gotinha, da 
Maria Gotinha e do Mosquito da 
Dengue. As ações contaram com 

Galvão!

Facebook: Santuário Frei Galvão
Instagram: @santuariofreigalvao

A Prefeitura convida todos para 
participar deste evento! Confira a 
programação completa em nosso 
site: www.guaratingueta.sp.gov.br

apoio da Secretaria de Esportes e 
Fundo Social.

A Prefeitura continuará realizando 

ações para proteger e cuidar do 
bem estar das crianças de Gua-
ratinguetá!

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZA SEMANA 
DA CRIANÇA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Após dois anos sem ser realizada 
em decorrência da pandemia, 
a Semana da Criança volta a 
trazer muita alegria nas escolas 
municipais.

Entre 10 a 14 de outubro, as 
unidades escolares de Guaratin-
guetá realizaram diversas ativi-
dades para comemorar o Dia da 

Criança.

Cada escola e creche produziu a 
sua programação especial com 
brincadeiras, contação de his-
tórias, atividades esportivas e 
outras novidades. 
 
Confira todas as fotos no nosso 
site: guaratingueta.sp.gov.br
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GUARATINGUETÁ É CAMPEÃ GERAL 
DOS JOGOS ABERTOS NA GR

Nos 84° Jogos  Abertos “Horácio 
Baby Barioni”, Guaratinguetá foi 
campeã geral do estado. Este é 
um título inédito do município, 
na mais tradicional e difícil com-
petição desta modalidade.

Os jogos foram realizados em 
São Sebastião entre 10 e 12 de 
outubro. Nossas atletas dispu-
taram a categoria até 14 anos, 
nas seguintes provas mão livres, 
maçãs, fita, dupla e conjunto.

As premiações foram:

- Beatriz Vieira
Ouro em mãos livres
Ouro em fita

- Amanda Silva
Ouro em maças

- Isabela Vieira e Amanda Silva

Prata em dupla de corda

- Ouro em Conjunto 5 Bolas com 
as ginastas, Anna Clara, Luiza, 
Lara, Giovana e Leticia

- Campeã no Individual geral - 
que é a soma das notas das pro-
vas de maças, fita e mãos livres

- Campeã Geral que é a soma 
das notas do conjunto, dupla e in-
dividual geral, esse foi um título 
inédito para a Ginástica Rítmica 
de Guaratinguetá

A equipe foi treinada pelas técni-
cas Aline de Andrade, Ana Laura 
Reis e Larissa Ribeiro.

A Prefeitura de Guaratingue-
tá parabeniza nossas pequenas 
campeãs!

TIME DE HANDEBOL DE GUARATINGUETÁ FICA 
ENTRE AS 8 MELHORES EQUIPES DE SÃO PAULO

PREFEITURA DIVULGA EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO  DA PROVA OBJETIVA DO 
CONCURSO PÚBLICO 01/2022

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO 
CATA-BAGULHO DESTE SÁBADO (15)

A equipe de Handebol de 
Guaratinguetá encerrou sua 
participação na competição do 
84° Jogos Abertos entre as oito 
melhores equipes do Estado de 

Nesta quinta-feira (13), a Prefeitu-
ra divulgou o Edital de Convoca-
ção da Prova Objetiva do Con-
curso Público 01/2022. No edital 
o candidato pode conferir o local 
da prova, o horário e o tempo de 
duração.

Lembrando que as provas serão 
aplicadas no próximo dia 6 de 
novembro (domingo), às 9h no 
período da manhã, e às 14h30 
no período da tarde. Além disso, 
terão duração de 3 horas, para as 
funções de ensino fundamental 
e médio, e 3 horas e 30 minutos, 
para as funções de ensino supe-
rior.

Ao todo são 6 locais de prova, 
entre eles:

- FATEC
- ETEC
- Instituto Conselheiro Rodrigues 
Alves
- Escola Carmelita
- Escola Éboli

Neste sábado (15), a Operação Cata-
Bagulho atenderá o seguinte bairro:

- Jardim do Vale 1
- Chácaras Agrícolas Beira Rio

Separe os materiais inservíveis para 
serem recolhidos, lembrando que 
eles devem ser colocados para fora 
de casa até 12h.

Essa ação faz parte da Campanha 

São Paulo. A  competição foi real-
izada na cidade de São Sebastião.

O time da Secretaria de Esportes 
chegou nas quartas de finais da 
maior competição esportiva da 
América Latina e competiu con-
tra São Bernando do Campo em 
seu último jogo no torneio.

Parabéns a todas as atletas e 
equipe técnica pelo ótimo desem-
penho!

- Escola Maria Amália

Para conferir o seu local de 
prova acesse: www.guaratingueta.
sp.gov.br

Não se esqueça de chegar com no 
mínimo 60 minutos de antecedên-
cia, munido de documento de 
identidade e caneta de tinta 
preta.

Em caso de dúvidas, entre em 
contato com a  VUNESP pelo 
telefone: (11) 3874-6300, de segun-
da a sábado, das 8h às 18h.

contra a Dengue do município ao 
eliminar materiais que são criad-
ouros para os mosquitos e abrigo 
de animais peçonhentos, e envolve 
uma força-tarefa da Administração 
Municipal.

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

#DengueEmGuaráNão

GINASTA DE GUARATINGUETÁ REPRESENTARÁ O 
BRASIL EM COMPETIÇÃO SUL-AMERICANA
Nossa pequena ginasta Nycolle 
Morena recebeu a tão sonhada 
convocação para a Seleção Brasileira 
transitória de Ginástica Rítmica. 
Ela participará do Campeonato Sul 
Americano, que acontece entre 28/11 
à 05/12 em Paipa, Colômbia.

Nycolle é treinada pela as professo-
ras Carol Nogueira e Aline Andrade, 

sendo que Carol também foi convo-
cada.

Este é um resultado inédito para 
a nossa cidade. Incentivamos todos 
para que torçam conosco por atleta 
e treinadora. Elas que representa-
ram tão bem Guaratinguetá, farão o 
mesmo agora pelo nosso Brasil.
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GUARATINGUETÁ REALIZA PROGRAMAÇÃO 
ESPECIAL PARA O OUTUBRO ROSA!

AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 
SERÁ REALIZADA NA FESTA DE FREI GALVÃO

A Secretaria de Saúde de Guara-
tinguetá preparou uma progra-
mação especial para o Outubro 
Rosa, mês de conscientização 
contra o câncer de mama. Ce-
lebrada anualmente desde os 
anos 90, a campanha tem como 
objetivo levar informações para 
o público feminino, além de pro-
porcionar acesso aos aos serviços 
de diagnóstico e de tratamento 
da doença.

A programação inclui a realiza-
ção de palestras sobre o tema, 
além de ofertas de exames em 
vários pontos da cidade. Confira 
abaixo tudo o que ainda aconte-
cerá durante o mês:

18/10 - 14h - ESF São Dimas
- Palestra sobre a importância da 
Saúde da Mulher e sua Cons-
cientização e Responsabilidade.

18/10 - 9h - UBS Pedrinhas
- Palestra da equipe do comitê 
de violência contra a mulher e 
palestra sobre assuntos da saúde 
feminina.

19/10 - 9h - PSF Pingo de Ouro
- Coffee break;
- Orientações e roda de conversa.

19/10 - 8h - UBS Jardim do Vale
- Dia da Beleza - Todos vestem 
Rosa

19/10 - 9h - UBS Cohab
- Coffee break com orientação 
na sala de espera.

A Secretaria de Meio Ambien-
te em parceria com a Coopera 
Guará e o Santuário Frei Gal-
vão, realizarão na Festa de Frei 
Galvão uma ação conjunta de 
conscientização ambiental para 
todos os visitantes do evento.

Durante a Festa, que ocorre 
entre os dias 15 a 25 de outubro, 
será montado um stand conten-
do 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 
vão estar presentes para falar 
sobre a importância do descar-

20/10 - 8h30 - ESF Tamandaré
- Palestra “Câncer de Mama: o 
que toda mulher precisa saber”.

21/10 - 8h30 - ESF Rocinha (ativi-
dades serão realizadas na Asso-
ciação de Moradores do bairro)
- Acolhimento com Enfermeira  
Selma, Dra. Natália, Dra. Ana 
Karen e Dentista:  Doença e 
Prevenção;
- Roda de conversa com mulhe-
res que superaram a doença;
- Verificação de PA e Glicemia e 
Coffee break.

Durante o mês de outubro algu-
mas unidades realizarão ações 
especiais de atendimento e reali-
zação de exames para auxiliar a 
população:

UBS Engenheiro Neiva:
Coleta de preventivo e mamogra-
fia durante todo o mês.
Segunda-feira das 8h às 12h
Terça-feira das 14h às 16h
Quinta-feira das 14h às 16h
Sexta-feira das 8h às 12h

PSF Pingo de Ouro:
Coleta de preventivo todas às 
quartas-feiras por demanda es-
pontânea.
Manhã - das 8h às 10h
Tarde - das 13h às 14h30

UBS Jardim do Vale:
Coleta de preventivo por deman-
da livre, nos dias 4, 5, 6, 11, 13, 18 
e 20 de outubro.
Horário - 8h às 12h

Mulheres, não deixem de apro-
veitar a campanha do Outubro 
Rosa! A prevenção e a informa-
ção são muito importantes nessa 
batalha. Por isso, participem das 
palestras e dos exames ofertados. 
Juntos somos mais fortes!

te correto e também distribuir 
mudas de espécies nativas da 
Mata Atlântica que foram produ-
zidas no viveiro da Secretaria de 
Agricultura.

Além disso, os materiais reco-
lhidos por meio da ação serão 
pesados para que seja feito um 
levantamento do resultado da 
atividade.
Esta ação tem como objetivo 
levar conhecimento e motivar os 
visitantes, 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 

TRADICIONAL CORRIDA DE FREI GALVÃO 
SERÁ REALIZADA NESTE DOMINGO (16)

SECRETARIA DE AGRICULTURA REALIZARÁ 
RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS DE 
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

A tradicional Corrida de Frei 
Galvão será realizada no próxi-
mo domingo, dia 16 de outubro, 
às 8h, ao lado do Santuário de 
Frei Galvão, em Guaratinguetá.

Faça já sua inscrição pelo site: 
 minhasinscricoes.com.br/evento/
corridapedestrefreigalvao

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

O evento tem apoio da Secretaria 
de Esportes de Guaratinguetá.

A Secretaria de Agricultura re-
alizará ação de recolhimento de 
defensivos agrícolas da operação 
“Campo Limpo”, a coleta será 
realizada no dia 20 de outubro 
no Recinto de Exposições. A 
devolução dessas embalagens 
facilita a logística para o produ-
tor rural.

A ação também é realizada pela 
Cooperativa de Laticíneos Ser-
ramar e pelo o INPEV (Instituto 
Nacional de Processamento de 
Embalagens Vazias).

Guaratinguetá - 20/10, das 9h às 
15h30
Recinto de Exposições - Av da 
Exposição, 02.

Instruções:
As embalagens devem estar 
vazias (sem sobra de produto), 
lavadas e perfuradas.

É necessário informar o nome 
completo do produtor, CNPJ e 
inscrição estadual.

Participem!

Como lavar as embalagens?

Embalagens rígidas (plásticas e 
metálicas) que acondicionam for-
mulações líquidas de defensivos 
agrícolas para diluição em água 
devem ser lavadas no momento 
do preparo da calda, seguindo o 
processo de tríplice lavagem ou 
de lavagem sob pressão. 
Confira na imagem como fazer:

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.
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SEBRAE OFERECE CAPACITAÇÃO 
NO SETOR DE EVENTOS

ASFALTO NOVO EM GUARATINGUETÁ

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A TODO 
VAPOR COM A ZELADORIA MUNICIPAL 

O SEBRAE preparou um crono-
grama de capacitação para pro-
fissionais do setor de eventos que 
é imperdível! Serão seis encon-
tros e uma consultoria individual 
especial para cada participante. 
Tudo isso gratuitamente e online.

Olha só o conteúdo:

17/10 - Impulsionamento na prá-
tica
18/10 - Conceito estratégico de 
marketing digital
19/10 - Contratos Jurídicos e Ne-
gociação

Na última quinta-feira (13) quem 
recebe nova pavimentação é a 
Avenida Comandante Salgado, 
que liga a Rua Coronel Píres 
Barbosa à Avenida Padroeira do 
Brasil, no bairro Vila Alves.

A empresa Minerais São José, 
responsável pela obra, está rea-
lizando o nivelamento de pontos 
da via e na sequência a avenida 
receberá todo o pavimento novo.

As obras estão sendo realizadas 
com recursos do FINISA (Finan-

Na última quinta-feira (13), 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:

26/10 - Controle e planejamento 
financeiro
27/10 - Formação de preço e aces-
so a linha de crédito
28/10 - Tendência e Inovação no 
setor de eventos

Acesse nosso site para ter acesso 
ao formulário de inscrição: www.
guaratingueta.sp.gov

IMPORTANTE: Para participar 
do programa o interessado deve 
ser  profissional formalizado 
(com CNPJ).

ciamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento), que foi conquistado 
pela Prefeitura junto à Caixa 
Econômica Federal, com apro-
vação da Câmara Municipal de 
Guaratinguetá.

- Alberto Bayington
- Beira Rio
- Vila Bela
- Vila Brasil

A zeladoria consiste na roçada 
de canteiros e calçadas, poda de 
árvores e arbustos, remoção de 

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

OBRAS DE RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO 
REALIZADAS NA CICLOVIA QUE LIGA A EEAR ATÉ A 
PONTE ZERBINI AVANÇAM EM GUARATINGUETÁ 

FESTIVAL DE TEATRO DE GUARATINGUETÁ

IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO

Guaratinguetá continua recebendo 
as obras do programa “Respeito à 
vida”. Nesta terça-feira (11), foi a vez 
da ciclovia nas Avenidas Ministro 
Salgado Filho e João Pessoa, mais 
especificamente o trecho da entrada 
da EEAR (Escola de Especialistas 
de Aeronáutica) até a Ponte Zerbini, 
que está sendo refeita com novo re-
capeamento e novas sinalizações.

Confira um pouco desses serviços 

Anote as datas e participe. Ah! Com-
partilhe com seus amigos e traga sua 
família.

- Sexta, dia 14:
GIGANTES DO AR - CIA PIA 
FRAUS (INFANTIL)
Às 20h, no Auditório do Museu Frei 
Galvão, na Praça Conselheiro Ro-
drigues Alves, 48 - 1ºandar - Centro

- Sábado, dia 15:
EU SEMPRE SOUBE. . . com Rosane 
Gofman
Às 20h, no Auditório do Museu Frei 
Galvão, na Praça Conselheiro Ro-
drigues Alves, 48 - 1ºandar - Centro

- Domingo, dia 16:
LUGAREJO - AS AVENTURA DO 
DOM MAIS CAIPIRA QUE QUIX-
OTE (INFANTIL)
Às 16h, EMEIEF Maria Carmelita de 
Moraes - Av. Benedito de Toledo - 
Jardim Primavera

A Igreja de Nossa Senhora do Car-
mo, instalada em frente ao Colégio 
do Carmo, teve sua construção inicia-
da em 1887 e terminada no final do 

que são realizados pelo DETRAN, 
por meio de convênio firmado com 
a Prefeitura. São diversas fases, que 
também contemplam a instalação de 
faixas elevadas, lombadas eletrônicas 
e rampas de acessibilidade.

O valor total do programa em 
Guaratinguetá é de cerca de 2 mil-
hões de reais, considerando todas as 
fases. É um importante investimento 
que irá melhorar as condições de 
trânsito da cidade, tanto para mo-
toristas quanto para pedestres que 
utilizam a via.

São diversas obras sendo realizadas 
simultaneamente em Guaratinguetá 
visando melhorar as condições das 
vias e do trânsito no município.

MEMÓRIAS BÁRBARAS - Sabor da 
Poesia
Às 20h, no Auditório do Museu Frei 
Galvão, na Praça Conselheiro Ro-
drigues Alves, 48 - 1ºandar - Centro

Será uma alegria ter vocês nessa 
programação, então anote aí pra não 
perder nenhuma!

ano de 1891, antes de receber as doze 
primeiras Irmãs que iniciaram o seu 
grandioso e bonito trabalho educa-
tivo em Guaratinguetá.

A construção mantém sua bela 
arquitetura e a deslumbrante está-
tua da Nossa Senhora do Carmo, 
que possui posição de destaque no 
topo da igreja. Diante do prédio se 
encontra uma imagem que home-
nageia o responsável pela construção 
desta importante instituição para 
Guaratinguetá, Monsenhor Filippo.

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.


