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PREFEITURA, REDE VOA E EMPRESA AZUL 
CONECTA REALIZAM VOO INAUGURAL DO 
AEROPORTO DE GUARATINGUETÁ

FESTA DE FREI GALVÃO SE 
ENCERRA EM GUARATINGUETÁ

A Prefeitura de Guaratinguetá, em 
parceria com a Rede VOA e a em-
presa de aviação Azul Conecta, re-
alizou nesta última terça-feira (25) 
o voo inaugural do Aeroporto Edu 
Chaves de Guaratinguetá. A data 
escolhida foi uma homenagem ao 
bicentenário da morte de Frei Gal-
vão.

O avião saiu do aeroporto de Jun-
diaí e chegou no Aeroporto do 
Vale da Fé, como é conhecido ca-
rinhosamente o Aeroporto de Gua-
ratinguetá, por volta das 12h30. 
Participaram deste voo o Prefeito 
de Guaratinguetá, Marcus Soliva, 
a primeira-dama e presidente do 
Fundo Social, Andréa Évora Soliva, 
vice-prefeito Régis Yasumura, presi-

O Santuário de Frei Galvão reali-
zou a festa do primeiro santo brasi-
leiro para homenagear e recordar 
os duzentos anos de sua morte. Ao 
longo de 11 dias de uma programa-
ção litúrgica intensa e com diver-
sas celebrações e atrações, a festa 
se encerrou nesta última terça-feira 
(25), dia de Frei Galvão, com a pro-
cissão solene pelas ruas e a Santa 
Missa de encerramento presidida 
pelo bispo da Arquidiocese de Apa-

dente da Rede Voa, Marcel Moure, 
gerente comercial da Azul Conecta, 
Cesar Merigo, representante do Go-
verno Estadual, Luis Sobrinho, Fun-
dador da Fazenda Esperança, Frei 
Hans (junto o Luciano Goulart), e 
o Frei Alexandre Rohling, represen-
tante do Santuário de Frei Galvão. 
O arcebispo de Aparecida, Dom 
Orlando Brandes, também esteve 
presente no aeroporto, entre outras 
autoridades.

Na sequência foi realizada uma co-
letiva de imprensa com as autori-
dades.

Esse momento foi um grande mar-
co dos avanços turísticos de nossa 
cidade!

recida, Dom Orlando Brandes.

O tema da Festa de Frei Galvão 
deste ano foi: “É morrendo que 
se vive para a vida eterna”, e as 
comemorações deste bicentenário 
significaram celebrar o aspecto de 
imortalidade de todo o ser humano, 
pois a morte é apenas uma passa-
gem para a vida plena com Deus.

Foto: Santuário Frei Galvão

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO 
DO DIA D DO OUTUBRO ROSA!

GUARATINGUETÁ É A CIDADE DO VALE 
DA FÉ E VALE HISTÓRICO QUE MAIS 
CONTRATOU EM SETEMBRO!

AME DE GUARATINGUETÁ TERÁ LIVRE 
DEMANDA DE TESTE RÁPIDO E DE 
EXAME PREVENTIVO NESTE DIA D (29)

Em outubro a Secretaria de Saúde 
preparou diversas ações que foram 
realizadas nas Unidades de Saúde 
do município ao longo do mês. E 
para a finalização da campanha, 
a Prefeitura irá realizar um dia 
D com várias atividades, em três 
locais: no AME do Pedregulho, no 
Espaço Multiuso do Centro e no 
Fundo Social, na Vila Paraíba.

Segundo dados do Painel de 
Informações Novo CAGED ( 
Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), foram realizadas 
mais de 930 contratações em 
Guaratinguetá em setembro de 
2022. A cidade concluiu o mês mais 
uma vez com saldo positivo em 
geração de empregos.

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

Com a retomada da economia, 
a expectativa é que ainda mais 
empregos sejam criados na cidade 

A Secretaria de Saúde informa que 
o AME de Guaratinguetá no Dia D 
da campanha do Outubro Rosa, que 
será realizado neste sábado (29), terá 
atendimento de livre demanda para 

O objetivo é fazer um dia especial 
para as mulheres de nossa cidade, 
combinando informação, serviços de 
saúde e um ambiente com atividades 
e recreação para todas. A Campanha 
contra o câncer de mama é muito 
importante e ajuda a salvar vidas.

Confira a programação abaixo e 
participe!

nos próximos meses. A Prefeitura 
lançou no ano passado o programa 
Avança Guará e já vem colocando 
em prática diversas iniciativas em 
parceria com o SEBRAE, SENAC 
e com a Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá a 
fim de alavancar a economia.

Continuaremos trabalhando para 
proporcionar emprego e renda na 
cidade.

testes rápidos e coleta de preventivo. 
Os interessados devem ir à unidade 
para receber o atendimento, não 
necessitando de agendamento.

Além disso, a programação para o 
Dia D está cheia de ações para as 
mulheres, confira o cronograma no 
site da Prefeitura e redes sociais da 
Secretaria de Saúde.

Não perca essa oportunidade!
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1ªa CORRIDA DE PRIMAVERA É 
REALIZADA EM GUARATINGUETÁ

Neste último domingo (23) foi rea-
lizada a 1ª Corrida de Primavera, 
organizada pela Igreja Cristã Vin-
de a Mim com apoio da Prefeitu-
ra de Guaratinguetá e a Escola 
de Especialistas de Aeronáutica 
(EEAR). A corrida aconteceu no 
circuito de treinamento da EEAR, 
com diversos obstáculos para os 
participantes.

Foram disputadas as categorias: 
corridas de obstáculos e corrida 
familiar de obstáculos. Confira os 
vencedores de cada faixa etária:

Categoria A: 18 a 30 anos (femi-
nino)
-1º Vitória Cristina
-2º Thainá Leopoldina
-3º Larissa Gabriela 

Categoria A: 18 a 30 anos (mas-
culino)
-1º Kaue Hector Lemes
-2º Guilherme Beraniz
-3º Leonardo Macedo

Categoria B: 31 a 35 anos (mascu-
lino)
-1º Marcos Antonio Fernandes

Categoria B: 31 a 35 anos (femi-

nino)
-1º Priscila Silva
-2º Pâmela Cristiane
-3º Aline Aparecida

Categoria C: 35 anos + (feminino)
-1º Maurina Alves de Almeida
-2º Lidiane Barbosa
-3º Maria Benedita

Categoria C: 35 anos + (masculino)
-1º José Raimundo
-2º Adenildo Berbis
-3º Fabiano Rodrigo

Confira os resultados de todos os 
atletas no site da Prefeitura de 
Guaratinguetá.

O evento contou com apoio da Se-
cretaria de Esportes, da Hyundai 
Soliva, Guará Motor, Mega Far-
ma, Gongelatto Caffé, Braizinho, 
Danilo Cassula, Laticínios Nilo, KS 
Modas, Rose Contabilidade, Ra-
mos Construtora e Incorporadora 
e Pharma Express.

A Prefeitura continua apoiando a 
realização de eventos como este 
que ressaltam o esporte que faz 
bem para a saúde e qualidade de 
vida!

CONFIRA OS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
DE ALGUNS SERVIÇOS PÚBLICOS NO DIA DO 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO (28)

SECRETARIA DE SAÚDE REFORÇA 
VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA!

ZELADORIA MUNICIPAL SEGUE DEIXANDO 
GUARATINGUETÁ MAIS LIMPA

A Prefeitura informa sobre os 
horários de alguns serviços pú-
blicos do município durante o 
Dia do Funcionário Público de 
28 de outubro. 

Confira abaixo:
- Feiras livres:
Funcionará no mesmo horário

- UPA:
Funcionamento 24hrs

- Postos de Saúde:
Voltam a funcionar na segunda-
feira

- Paço Municipal:

A Secretaria de Saúde reforça a 
importância da vacinação contra 
Influenza devido ao aumento de 
casos de Influenza nos últimos 15 
dias no município. Até o momento 
foram registrados mais de 30 casos 
positivos.

A vacina contra a Influenza pode 
ser aplicada a partir dos 6 meses 
de idade e está liberada para to-
dos que ainda não tomaram este 
ano. Além disso, é possível receber 
a vacina em  todas as unidades de 
saúde (exceto UBS Campinho).

A Secretaria de Saúde alerta que é 

Nesta última quarta-feira (26), a 
Secretaria do Meio Ambiente con-
tinuou com os trabalhos de zelador-
ia pelo município. São diversos os 
locais que estão recebendo as equi-
pes da secretaria, entre eles estão:

-Beira Rio
-Figueira
-Parque do Sol

não funcionará no dia 28

- Mercado Municipal:
Funcionará normalmente nesta 
sexta

Confira o funcionamento do 
Mercado Municipal nos dias 31, 
01 e 02 na próxima semana:

- Dia 31 e 01 funcionará das 7h 
às 13h, por motivo de obras do 
Mercado

- Dia 02 funcionará das 7h às 
13h, por causa do Feriado Nacio-
nal

A vacinação contra a Covid-19 
será pausada, retornando nor-
malmente no dia 31.

Agradecemos pela compreensão.

necessário as pessoas completarem 
o esquema vacinal para evitar o 
aumento de casos positivos e óbitos 
no município. 

Vacinas salvam vidas!

-Portal das Colinas
-Vila Paraíba

A zeladoria consiste na roçada de 
canteiros e calçadas, poda de ár-
vores e arbustos, remoção de pra-
gas, entre outros.

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

Por uma cidade mais limpa e orga-
nizada para todos.

ALUNAS DA GINÁSTICA RÍTMICA ADAPTADA 
REALIZAM APRESENTAÇÃO NO 8ª DIA DE 
NOVENA NO SANTUÁRIO FREI GALVÃO

Neste último domingo (23) a 
equipe de Ginástica Rítmica 
Adaptada do Projeto FADENP- 
“Superação“ participou do 8º dia 
de novena no Santuário sob a 
temática “Frei Galvão, Exemplo 
de Oração e Humildade “.

Foram duas apresentações, a 
atleta Ana Laura Gráglia real-
izou a “Primeira Leitura” e  no 
momento de Ação de Graças, 10 

alunas do Projeto apresentaram 
uma coreografia   idealizada 
pela professora Elisete Leite em 
homenagem ao Santo Padroeiro.

O Projeto Superação incentiva 
a prática esportiva e busca pro-
mover a inclusão de pessoas com 
deficiência na sociedade.

Mais uma apresentação real-
izada em parceria da Secretaria 
de Esportes com a Prefeitura de 
Guaratinguetá.

Parabéns às alunas pela linda 
apresentação que comoveu todos 
presentes no local.
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